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L’Ajuntament duu a terme
treballs de neteja forestal per a
prevenir incendis

S’abaixa el tipus de l’IBI i es
congelen la resta d’impostos
i taxes municipals

Prop de 40 ofertes laborals
gestionades pel Servei Local
d’Ocupació al 2016
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Aposta pel comerç de proximitat
en la campanya nadalenca
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Ple municipal extraordinari 27 d’octubre de 2016
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Aprovació del compte general
de 2015

CiU, PSC, PP

9SV, ERC

C’s

Modificació de l’ordenança
reguladora de la gestió dels
residus procedents de la
construcció

CiU, PSC, C’s,
PP

Modificació del reglament d’ús
del Centre Cívic El Gorg

CiU, PSC, C’s,
PP

Derogació ordenances
reguladora de l’atorgament de
llicències de primera utilització o
ocupació dels edificis, reguladora
de l’atorgament de subvencions
als particulars i reguladora de
l’activitat comercial de venda
no sedentària en el mercat
municipal setmanal

CiU, ERC, PSC,
C’s, PP

9SV

Aprovació de l’ordenança
reguladora de comunicacions
prèvies de primera utilització o
ocupació dels edificis

CiU, PSC, C’s,
PP

9SV, ERC

Aprovació de l’ordenança de
subvencions

CiU, 9SV, ERC,
PSC, C’s, PP

9SV

Aprovació de l’ordenança
municipal reguladora de
l’activitat comercial de venda
no sedentària en el mercat
municipal setmanal

CiU, ERC, PSC,
C’s, PP

9SV

Aprovació del reglament d’ús de
la sala d’exposicions municipal

CiU, PSC, PP

9SV, ERC

Aprovació provisional
ordenances fiscals any 2017
(impostos i taxes)

CiU, PSC, PP

9SV, ERC, C’s

Resolució al·legacions expedient
sancionador 2016/565 per
instal·lacions que no compleixen
les mesures de seguretat per
a tenir gossos potencialment
perillosos

CiU, PSC, C’s,
PP

9SV, ERC

El calendari de Sant
Vicenç del 2017, a
totes les llars

9SV, ERC

C’s

9SV, ERC

El consistori ha editat el calendari de
Sant Vicenç de Montalt per a l’any 2017,
amb les fotografies presentades al 9è
concurs «Un tastet de Sant Vicenç».
Distribuït a totes les llars del municipi,
el calendari inclou les dates rellevants,
les festes i les celebracions del poble
per gaudir-ne en família durant tot
l’any.

Convocat el 1r concurs
intergeneracional de
fotografia
La Regidoria de Joventut i l’Associació
de la Gent Gran Els Xurravins han
convocat el primer concurs de
fotografia intergeneracional, destinat
a joves fins als 30 anys i persones de
més de 55. El principal tret característic
és que les imatges han d’estar preses
amb un mòbil. Les fotografies es poden
presentar fins el 30 de desembre i es
premiaran amb 200 € la millor i amb
un marc digital la segona.

Tota la informació del municipi al teu abast

www.svmontalt.cat · santviAPProp
Descarrega’t l’APP
gratuïta al teu
mòbil o tauleta

svmontalt
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Impressió feta en paper ecològic
DISTRIBUCIÓ: Mersal Publicidad
DIPÒSIT LEGAL: B-8120-2012
TIRADA: 3.500 exemplars gratuïts

Miquel Àngel Martínez
i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

La 5a Fira de Nadal se celebrarà del 17 al 18 de
desembre i s’impulsarà una nova campanya de
dinamització comercial

El Nadal potencia
el comerç local i de
proximitat de Sant Vicenç
Amb l’arribada de les dates nadalenques, el consistori fa una aposta
per la promoció i la dinamització del
comerç de Sant Vicenç. Un any més,
s’impulsa una nova campanya amb
l’objectiu de promocionar els establiments locals, fidelitzar-ne la clientela

L’AMPA del Sant Jordi,
amb La Marató
Coincidint amb la Fira de
Nadal, el 18 de desembre,
l’AMPA de l’escola Sant Jordi
ha preparat un Mercat Solidari
per a La Marató de TV3. Pares i
alumnes hi instal·laran parades
de venda de pastissos, treballs
manuals fets pels infants,
llibres de segona mà i una
tómbola de trastos. A més,
també s’hi farà un sorteig de
paneres amb la col·laboració
dels comerços del poble,
una master class de zumba
amb la mestra de dansa i es
farà passejar als gegants i
capgrossos de l’escola.

i donar a conèixer tota l’oferta de comerç de proximitat entre la ciutadania, a més de difondre els avantatges
de comprar al municipi: la qualitat,
l’atenció personalitzada i la varietat.
Per tal de dur-ho a terme, es recupera
la figura del «Xurripunt» com a eix de
la campanya, un val que els comerços
adherits entreguen per cada compra.
Amb deu vals de deu establiments
diferents es podrà aconseguir un obsequi lliurat per l’Ajuntament.

La Fira de Nadal, a la plaça del
Poble
A més, el cap de setmana del 17 i 18
de desembre s’instal·larà la Fira de
Nadal als voltants de la plaça del Poble, amb parades dels comerciants i
artesans de Sant Vicenç. Al nucli antic
s’aplegarà una àmplia oferta per a fer
les compres nadalenques, com ara
figures del pessebre, elements decoratius, regals de Nadal o torrons. La
fira es complementarà amb activitats
i tallers. Durant els mateixos dies s’inaugurarà el Pessebre de Sant Vicenç,
elaborat pels Amics dels Pessebres, i
l’exposició «Monogràfic de 36 pessebres» al Casal de Cultura.

● La contenció de l’IBI

com a primer objectiu

Amb la voluntat de no carregar
les economies familiars,
massa castigades ja per la crisi
econòmica i els seus efectes,
l’Ajuntament de Sant Vicenç
de Montalt ha aprovat unes
ordenances fiscals per al 2017
que congelen els impostos i
taxes que haurem de pagar l’any
vinent. En tot cas, no podrem
evitar en aquesta ocasió que,
atesa la revisió cadastral que ens
afecta des del 2010, es registri un
increment apreciable de l’IBI.
Al llarg dels darrers anys, i per
tal de compensar la pujada que
provoca la revisió del cadastre,
hem rebaixat de manera anual
el tipus impositiu d’aquest
impost. Això ha suposat, d’una
banda, una pèrdua d’ingressos
per al consistori en uns
moments també difícils per a
l’Administració. Però la pèrdua
per a l’Ajuntament s’ha vist
compensada pel benefici que
suposava per a la ciutadania.
Els ajuntaments ens trobem
a la primera línia d’acció de
l’Administració. Som la primera
porta per la qual entren els
problemes de veïns i veïnes i
el primer ens que hi pot donar
resposta. En aquest sentit,
coneixedors com hem estat
de les dificultats econòmiques
que tantes famílies han
hagut d’afrontar amb la crisi
econòmica, hem fet també de la
contenció de l’IBI un dels nostres
primers objectius.
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Les franges perimetrals de les
urbanitzacions i els camins forestals s’han
netejat i desbrossat per evitar incendis

Tasques de manteniment
de l’espai natural del
municipi
L’Ajuntament ha dut a terme diverses tasques de millora de
l’espai natural i forestal del municipi. Les franges perimetrals
de les urbanitzacions de Supermaresme, Plana de l’Andreu
i Roca Nord s’han netejat de vegetació seca, desbrossat i
aclarit perquè actuïn com a tallafocs en cas d’incendi. En total, l’actuació ha abastat unes 7,7 hectàrees de terreny, que
es calculen amb els 25 metres regulats per llei des del sòl
urbà cap a dins la zona forestal. En la mateixa línia, també
s’han netejat tres quilòmetres de camins forestals per facilitar el pas dels vehicles dels cossos d’emergència.
D’altra banda, s’ha dut a terme el manteniment i la neteja
d’un tram de la riera de la Panissera per part del consistori, tot i que és competència de l’ACA. Uns 2.300 exemplars
d’arbres de la via pública també s’han sotmès a treballs de
poda per minimitzar l’acumulació de fulles a l’espai públic.

● Més controls policials per a

prevenir robatoris

La Policia Local augmentarà els controls i el
patrullatge preventius durant els mesos previs a les
dates nadalenques, sobretot a les urbanitzacions
i les zones properes als comerços i empreses, per
evitar robatoris.

● Noves marquesines en tres

parades d’autobús

Per millorar el servei de transport públic, s’han
instal·lat tres noves marquesines a les parades de
l’avinguda Montaltnou i del camí del Padró. S’han
finançat en un 90% amb una subvenció de l’AMTU,
i la resta, amb fons propis.

L’Ajuntament demana 32.000 € a la
Diputació per a reparar els danys a la via
pública i en equipaments

Petició d’ajut per a fer front
als desperfectes dels aiguats
L’Ajuntament de Sant Vicenç ha demanat a la Diputació de
Barcelona un ajut de 32.103,25 € per a fer front als desperfectes que van causar els aiguats del passat octubre. Entre
els dies 12 i 13 van caure més de 144,8 litres per metre quadrat, que van causar danys a la via pública (per un valor de
5.170,20 €) i en equipaments (26.933,05 €), sobretot al Casal de Cultura, al Centre Cívic El Gorg i a l’escola Sant Jordi.
En aquell moment, es va haver d’actuar d’emergència en
la retirada de fang, pedres i canyes de la platja i les rieres,
arbres caiguts a l’espai públic i desembossament de clavegueres. L’Ajuntament, però, demana ajuda tècnica per a fer
una valoració específica dels danys.
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Per primera vegada, la revisió cadastral del 2009 feta pel govern espanyol
suposarà un increment en les quotes de l’IBI

L’Ajuntament congela tots els impostos i
abaixa el percentatge de l’IBI
El Ple va aprovar el passat mes d’octubre la modificació de les ordenances
per a l’exercici del 2017, amb dues
consideracions importants: s’han
congelat totes les taxes, preus públics
i impostos a excepció de l’Impost
sobre els Béns Immobles (IBI), per al
qual, un any més, es redueix el gravamen que s’aplica. Malgrat l’esforç
del consistori per abaixar el tipus de
gravamen fins a dues centèsimes, la
revisió del cadastre feta pel govern
espanyol l’any 2009 provocarà un
increment del rebut, amb un import
mitjà de 23 euros l’any. El valor cadastral és la base a partir de la qual
s’aplica el percentatge establert per
l’Ajuntament. És per això que, tot i
que el govern municipal abaixa des
de fa anys el tipus de l’IBI, aquesta
reducció no queda compensada amb
l’augment imposat per la Direcció General del Cadastre.

Bonificacions en els impostos
Tot i així, el consistori estableix per a
les famílies nombroses bonificacions
en l’IBI que oscil•len entre el 40 i el
90%, sempre que sigui l’habitatge ha-

Les famílies
nombroses tenen
bonificacions
d’entre
el 40 i el 90%
en l’IBI
bitual i no superi en valor cadastral
els 73.864 €. També es contemplen
exempcions en l’impost de circulació
per als vehicles històrics i de més de
25 anys i bonificacions del 75% en el

cas dels vehicles elèctrics i del 25%
per als híbrids. Pel que fa a la taxa de
recollida d’escombraries, hi ha bonificacions per fer compostatge casolà
i per fer ús de la deixalleria i n’estan
exemptes les famílies els ingressos de
les quals no superin el Salari Mínim
Interprofessional.

Les escoles, l’institut i les AMPA de tots els centres
rebran subvencions municipals

El consistori entrega més de
6.200 € als centres educatius
La Regidoria d’Ensenyament ha entregat 3.000 € en subvencions corresponents al segon semestre del 2016 a
les escoles Sant Jordi i Sot del Camp i
a l’Institut Sant Vicenç, i 3.225 € més a
les AMPA d’aquests centres i la de l’escola bressol Els Garrofers, de manera
proporcional al nombre d’alumnes
que tenen. Així, l’escola Sant Jordi ha

rebut 659,7 € per als 225 estudiants
que té; la Sot del Camp, 961,7 € per
als seus 328 nens i nenes, i l’Institut,
1.378,04 € per als 470 joves que hi
estudien. En el cas de les AMPA, la de
l’escola Sant Jordi rebrà 671,17 €; la
del Sot del Camp, 978,42 €; la de l’Institut, 1.402,01 €, i la de l’escola bressol, 173,01 €.
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La tribuna política de Sant Vicenç de Montalt
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt no es fa responsable de les informacions i opinions que siguin emeses per les diferents
forces amb representació municipal a l’espai «La tribuna política de Sant Vicenç de Montalt».

Heu de saber que per a nosaltres és un honor
i una gran responsabilitat poder servir el nostre poble. La nostra forma de governar pivota
sobre els principis del diàleg, de la interlocució
amb la ciutadania i de la col•laboració amb les
associacions i les entitats del municipi. El ciutadà, per a nosaltres, és punt de referència de
qualsevol acció de govern, i la proximitat i la
relació del dia a dia amb la gent del municipi
sempre han estat la nostra prioritat.
Des del primer dia, els regidors del Govern
i els associats han mantingut aquesta proximitat, trepitjant el carrer, estant atents sempre al
que la gent ens diu, treballant amb força i dedicació, de forma cohesionada i entorn d’un únic
projecte, que no és un projecte personal ni
partidista; aquest és un projecte de tots i totes.
Els associats i el Govern convergent us desitgen que tingueu un bon Nadal i que aquestes
festes tan entranyables siguin molt venturoses.

En el primer ple municipal fet aquesta legislatura es va decidir el cartipàs. Entre altres decisions com retribucions, dedicacions, etc., es
va decidir la periodicitat en què s’han de realitzar els plens ordinaris. Històricament, aquests
plens s’havien celebrat el darrer dijous de cada
mes amb excepció del mes d’agost i de desembre. Això va canviar. En el ple del cartipàs el govern va proposar que la periodicitat dels plens
ordinaris seria bimestral. Evidentment, ens hi
vam oposar: tenir un ple cada dos mesos resta
molt l’acció de l’oposició, ja que la teva «sessió
de control» passa dels 30 dies als 60 dies i en
molts casos és massa temps per a demanar explicacions. Aquesta proposta va tirar endavant
amb els vots a favor de CiU i la «inestimable»
abstenció del seus grans amics del PP. Tenir un
ple cada dos mesos ha provocat que la duració
dels plens ordinaris sigui molt llarga a causa
de la gran quantitat de preguntes que hi hem
d’acabar fent. Ara, després d’uns quants plens
acabant passada la mitjanit, el govern ens ha
ofert un espai on poder fer aquestes preguntes i evitar allargar els plens. Ho hem acceptat i
esperem que aquesta proposta acabi repercutint en un benefici per a tots.

En el darrer ple extraordinari d’octubre, quan
el grup d’Esquerra va finalitzar la seva argumentació respecte al nostre desacord amb els
impostos que PDECAT pretén posar per a l’any
2017 a tots els santvicentins/es, vam assitir
amb sorpresa a com el Sr. Alcalde va utilitzar
paraules contingudes en l’article que el grup
d’ERC havia enviat uns dies abans a l’Infomontalt. Que hagi llegit el nostre article no ens fa
mal, fins i tot ens agrada aquest fet, ja que
veiem que el nostre alcalde ens té en compte i
això en política és important i rellevant.
Ara bé, el que no ens agrada es que s’utilitzi
un article d’opinió d’un grup de l’oposició en
un òrgan públic on es debaten coses, com és el
Ple, una SETMANA ABANS que el butlletí surti
al carrer i es faci públic. D’això es diu per a uns
«informació privilegiada» i «indefensió» per a
altres, ja que la resta de grups polítics no tenim
ni idea del que diu PDECAT en el seu article fins
que aquest no surt al carrer.
Demanem a l’alcalde que tothom «juguem
net» en aquest sentit, i que posi a disposició de
tots els grups el pdf de l’Infomontalt que ens
consta que els editors envien a l’Ajuntament
quan el butlletí entra a impremta abans que
surti al carrer.

Días atrás se trataron las ordenanzas generales y las fiscales (impuestos y tasas). Desde C’s
hemos defendido la no subida de impuestos
innecesaria. Esto es, ante la falta de una planificación o existencia de un plan de actuación
concreto y su coste, no estamos de acuerdo en
subir o mantener impuestos en lo más alto...
«per si de cas» (como el de circulación, o mantener el valor catastral de los inmuebles al de
hace años y no al actual, que es menor). Entendemos que la presión fiscal general ya es alta.
Somos conscientes de que los ayuntamientos
son los hermanos pobres de la financiación
del Estado frente a las CCAA, pero no parece
que la solución sea subir más los impuestos
locales y no criticar el enorme gasto superfluo
que gestionan otros entes, sobre todo la Generalitat.
En los Presupuestos votaremos en contra
de aquellas actuaciones y gastos identitarios,
alejados del buen gobierno de lo que debería
ser un Sant Vicenç abierto y respetuoso con la
pluralidad de pensamiento de sus ciudadanos.
ERC + CIU + 9 St Vi han presentat una «moció de suport al Referèndum i Procés Constituent». Ciutadans n’hem votat en contra. No
donarem suport a un cop d’estat, ni que sigui
en càmera lenta i dissimulat.

El passat 21 de novembre es complien 16 anys
que va ser assassinat vilment Ernest Lluch.
«El socialisme és portar la màxima llibertat,
la màxima igualtat i la màxima fraternitat possibles a les persones que viuen en societat. Per
aconseguir-ho no n’hi ha prou amb polítiques
públiques, sinó que també cal que la moral i
l’ètica de les persones canviïn paral•lelament.
Hem de canviar les coses, però també hem
de canviar les persones.» Ernest Lluch (19372000). Home de pau i de diàleg.
Lluitem per defensar el seu magnífic llegat,
impulsar la sanitat pública universal. Avui les
polítiques de Mariano Rajoy la volen desmantellar a marxes forçades i des de l’actual
govern de Catalunya s’obliden d’ella als seus
pressupostos, d’augmentar les partides destinades a Sanitat, entre altres partides socials,
però no s’obliden d’incrementar les partides
per a l’augment dels seus sous.
Mai ens oblidem dels qui van donar la seva
vida en defensa de les llibertats. Símbol del
diàleg, de l’acord entre ens diferents i dels millors valors progressistes.
Intel•lectual compromès i polític valent, et
van arrencar de les nostres vides, però no de la
nostra memòria. Sempre Ernest Lluch.

Se acerca la Navidad y queremos aprovechar
desde esta tribuna para desear lo mejor en estas fechas para todos. Y lo mejor para el 2017.
Que todos seamos capaces de ver cumplidas nuestras metas para el año que pronto
estrenamos.
El PP de Sant Vicenç de Montalt va a seguir
tratando de poner de su parte para colaborar
en la mejora de nuestro pueblo. Y, concretamente, vamos a seguir insistiendo en lo que
nos une y nos mejora. Nos referimos a esos
proyectos de mejora sobre los que insistimos
desde esta tribuna. Me refiero a la seguridad,
a la educación de los jóvenes, al empleo y al
deporte.
Esperemos que se concreten mejoras en el
paseo marítimo, el parque de los Hermanos
Gabrielistas y el nuevo POUM. Pondremos
toda la carne en el asador. Felicidades a todos.

InfoMontalt Desembre 2016

7

El 50% de les persones que s’adrecen al SLO per primera vegada com a
demandants de feina són joves d’entre 16 i 23 anys

El Servei Local d’Ocupació ha gestionat
38 ofertes laborals en el que portem d’any
Les xifres del Servei Local d’Ocupació del 2016 demostren el bon moment de forma d’aquesta oficina, que
depèn de la Regidoria de Promoció
Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament. Si l’any passat 38 persones es dirigien al SLO per primera vegada com
a demandants d’ocupació, enguany
ho han fet 56 persones. D’aquestes, la
meitat són joves d’entre 16 i 23 anys.
En el que portem d’any, s’han gestionat 38 ofertes laborals. A més, també
s’han realitzat 180 consultes a personal d’orientació laboral.
Un total de 64 santvicentins han
participat en algun dels 25 cursos
oferts per a aturats, empresaris i emprenedors en el marc del programa
«Forma’t». En els programes pensats
per a joves, s’han contractat 3 perso-

Més d’una
quinzena de
contractacions
s’han fet en el marc
de programes
de foment de
l’ocupació

nes a la Brigada Jove i el «Joves per
l’ocupació» ha tingut un beneficiari.
Pel que fa a noves contractacions, se
n’han fet dues en el programa mixt de
formació i treball per a no perceptors
de cap prestació i dues més per als

perceptors del PIRMI, i s’han contractat 8 persones en un altre dels programes. La xarxa d’interacció empresarial
ha posat en contacte 156 empreses i
autònoms, i del PECT se n’han beneficiat 3 empreses locals.

L’esport santvicentí no s’atura al mes
de desembre
Durant el mes de desembre, l’esport
al municipi està més viu que mai. L’escola municipal de gimnàstica artística
celebra portes obertes del 12 al 15 i
el divendres 16 ha programat el tradicional entrenament per a pares i
familiars a càrrec de les mateixes gimnastes. El mateix dia, a les 19 h, el Centre Cívic acollirà el Festival de Dansa.

Coincidint amb les vacances de Nadal, s’han programat estades esportives del 27 al 30 de desembre i del 2
al 5 de gener, en horari de 9 a 14 h,
amb servei d’acollida i de menjador.
El C. F. Santvicentí també organitza
un campus de futbol. Per a inscriure’s
a qualsevol dels dos cal fer-ho fins el
21 de desembre al pavelló Toni Sors.

● L’Oriola busca incorporar nous

músics a la big band

L’escola municipal de música vol fer créixer la seva
big band amb nous intèrprets de saxo, trompeta,
trombó o baix. La banda té un repertori de música
moderna, arranjaments de peces clàssiques i bandes
sonores. Per a sumar-s’hi, s’hi pot contactar a través
de l’adreça oriola@svmontalt.cat.

Agenda
SVMontalt
DESEMBRE
2016

CERCLE NADALENC
2016 DELS AMICS
DELS PESSEBRES
PESSEBRES I
EXPOSICIONS
DEL 18 DE DESEMBRE
DE 2016 FINS EL 22 DE
GENER DE 2017 (VIGÍLIES
DE FESTES, DISSABTES,
DIUMENGES I FESTIUS)
De 12 a 14 i de 18 a 20 h, a la
Llar del Pessebre (Casal de
Cultura)
Pessebre de Sant Vicenç 2016:
«Les xarxes de l’estima»
Figures napolitanes en
moviment
El nostre patrimoni de figures
del pessebre
Monogràfic: «36 pessebres»
Pessebre: «Naixement i el
treball d’un poble»
Per a visites concertades
(escoles, culturals, gent gran o
altres) cal trucar als números
de telèfon:
Jordi Mont: 649 440 567
Joan Ros: 674 405 948
Enric Pons: 697 204 513
Organitza: Amics dels
Pessebres amb la col·laboració
de la Regidoria de Cultura i
Festes

Dijous 1

DE 18 A 19.30 H, AL CASAL DE
LA GENT GRAN
● VINE A JUGAR AL BINGO
AL CASAL!
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Divendres 2

19 H, AL CENTRE CÍVIC
EL GORG
● XERRADA: «EL CONGO»
A càrrec de M. Rosa Sicart, de
l’ONG Educación sin Límites
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala
19 H, AL CENTRE CÍVIC
EL GORG
● CONVERSES EN ANGLÈS
AMB ANDREEA FLUCUS
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala

Diumenge 4

19 H, AL CENTRE CÍVIC
EL GORG
● CONVERSES EN FRANCÈS
AMB MARIE CHAUVIN
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala

Dimecres 7

19 H, AL CENTRE CÍVIC
EL GORG
● FESTIVAL DE NADAL DE
L’ESCOLA MUNICIPAL DE
DANSA
Organitza: Regidoria d’Esports

8 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
● MATINAL AL PIC DEL VENT
Organitza: MontalTrek

9.30 H, A LES PORTES DEL
CENTRE CÍVIC EL GORG
● CAMINAR SALUDABLE:
MATINAL A L’ERMITA DE SANT
MATEU DEL BOSC
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Divendres 9

19 H, AL CENTRE CÍVIC
EL GORG
● CONVERSES EN ALEMANY
AMB JORDI PARCERISA
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala

Dissabte 10

18 H, AL CENTRE CÍVIC
EL GORG
● TALLER DE FANALETS
Organitza: Regidoria de Cultura
i Festes

Dissabte 17

17 H, AL CENTRE CÍVIC
EL GORG
● CONCERT DE NADAL DE
L’ORIOLA
Organitza: Escola Municipal de
Música L’Oriola

Dissabte 17
i diumenge 18

EN HORARI DE MATÍ I TARDA, A
LA PLAÇA DEL POBLE

8 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
● SORTIDA AL PUIG DE
PALAU
Organitza: MontalTrek

17.15 H, AL PAVELLÓ MUNICIPAL
TONI SORS
● JORNADES DE PORTES
OBERTES DE L’ESCOLA
MUNICIPAL DE GIMNÀSTICA
ARTÍSTICA
Organitza: Regidoria d’Esports

Dimecres 14

18.45 H, A LES PORTES DEL
CENTRE CÍVIC EL GORG
● ANEM AL TEATRE GOYA A
VEURE ART
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Dijous 15

DE 18 A 19.30 H, AL CASAL
DE LA GENT GRAN
● VINE A JUGAR AL BINGO AL
CASAL!
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Divendres 16

17 H, AL CENTRE CÍVIC
EL GORG
● L’HORA DEL CONTE:
EL CALENDARI DE LES
ESTACIONS
A càrrec d’Ada Cusidó
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala

24 H, A L’ESGLÉSIA DE SANT
VICENÇ
● MISSA DEL GALL CANTADA
PER L’ORFEÓ
Organitza: Parròquia de Sant
Vicenç amb la col·laboració de
l’Orfeó Parroquial El Delme
EN ACABAT, A LA LLAR DEL
PESSEBRE (CASAL DE CULTURA)
● VISITA NOCTURNA
ALS PESSEBRES I A LES
EXPOSICIONS DEL CERCLE
NADALENC, TAST DE COCA I
BRINDIS DE NADAL
Organitza: Amics dels Pessebres
amb la col·laboració de la
Regidoria de Cultura i Festes

Diumenge 25

DE 2/4 DE 12 A 13 H, A LA
PLAÇA DEL POBLE
● VINE A FER CAGAR EL TIÓ!!!
Organitza: Regidoria de Cultura
i Festes

Dilluns 26

11 H, AL CAMP MUNICIPAL
DE FUTBOL
● PARTIT DE FUTBOL DE
SUPERVETERANS
Organitza: Manel Caldera

Diumenge 11

Del dilluns 12
al divendres 16

Dissabte 24

Divendres 30
● 5a FIRA DE NADAL
Parades de venda de regals,
torrons, arbres i flors de Nadal,
complements, vins, caves, figures
i accessoris del pessebre...
Parades solidàries amb La
Marató de TV3
Activitats alternatives per a
públics de totes les edats
Organitza: Regidoria de Comerç
i Turisme

DE 17 A 20 H, AL LOCAL VEÏNAL
DE LA FAÇANA LITORAL
(EDIFICI SORLI SPORT)
● VISITA DELS PATGES REIALS
Organitza: Regidoria de Cultura
i Festes amb la col·laboració de
l’AV de Montaltpark

Dissabte 31

22 H, A LA PISTA ANNEXA AL
PAVELLÓ MUNICIPAL TONI SORS

Diumenge 18

12 H, A LA LLAR DEL PESSEBRE
(CASAL DE CULTURA)
● INAUGURACIÓ DEL CERCLE
NADALENC 2016: «PESSEBRES
I EXPOSICIONS»
Organitza: Amics dels Pessebres
amb la col·laboració de la
Regidoria de Cultura i Festes
18 H, A L’ESGLÉSIA DE SANT
VICENÇ
● CONCERT DE NADAL DE
L’ORFEÓ
Organitza: Orfeó Parroquial El
Delme

Dimecres 21

8.30 H, A LES PORTES DEL
CENTRE CÍVIC EL GORG
● CAMINAR SALUDABLE:
MATINAL ALS ROCS DE L’AVI
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Trobareu tota l’agenda actualitzada i al dia (actes, activitats, preus, inscripcions, contactes...)
al web municipal www.svmontalt.cat i a l’app gratuïta santviAPProp.

● REVETLLA DE CAP D’ANY
SOPAR POPULAR I BALL AMB
EL CONJUNT D’ALTRA BANDA
Menú: embotits ibèrics i
formatges, postres, pa, vi, aigua,
cava, raïm de la sort i cotilló
Venda de tiquets a l’ajuntament
els dies 14 i 15 de desembre
Màxim: 8 tiquets/persona
Places limitades
14 de desembre empadronats i
15 de desembre empadronats i
no empadronats
Preu tiquet: 15 euros (pagament
amb targeta de crèdit o dèbit)
Organitza: Regidoria de Cultura
i Festes

