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L’Ajuntament lidera
la creació d’ocupació amb
35 contractacions

Accions conjuntes amb el
Consell Comarcal per a salvar
els pins afectats per les plagues

El consistori obté 334.000 euros
per a invertir en projectes
per al municipi
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Arrenca la Festa Major, que manté les
tradicions i alhora presenta novetats
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S’incrementen els controls policials per a evitar
furts i robatoris
La Policia Local de Sant Vicenç està
duent a terme una campanya especial
de vigilància i control de vehicles per
a identificar i interceptar els autors

dels darrers robatoris amb força
en habitatges que s’han registrat
al municipi, d’una banda, i evitar
possibles robatoris futurs, de l’altra.
Els controls policials s’organitzen
en col·laboració amb els Mossos
d’Esquadra i es situen en els punts
d’entrada i sortida del municipi i
en els horaris en què s’acostumen a
produir els robatoris, segons el que han
manifestat els denunciants. Durant els
controls, els agents es fixen en furgons,
camionetes i turismes que puguin
transportar objectes sostrets. Tot i així,
la Policia Local recorda la importància
de tancar la porta amb clau quan
se surt de casa i alertar de persones
sospitoses.

Horaris especials
durant l’estiu a l’OAC i
als consultoris mèdics
de Sant Vicenç
Durant els mesos d’estiu els
equipaments municipals modifiquen
els seus horaris d’obertura: l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania de
l’Ajuntament, per exemple, obrirà
fins el 20 de setembre, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 h. Pel que fa als
consultoris mèdics, el del nucli històric
estarà tancat del 16 al 19 d’agost i
les visites s’atendran al consultori de
Montaltpark, que donarà servei de 8 a
14 h des del dia 12 d’agost fins al 2 de
setembre, o al CAP de Sant Andreu de
Llavaneres, al passeig Jaume Brutau. A
aquest darrer caldrà adreçar-se també
en cas que el consultori de Montaltpark
romangui tancat.

Per demanar cita prèvia en qualsevol
dels centres es pot trucar al 93 326
89 01 o bé al 902 111 444. Per a les
urgències o el transport sanitari urgent,
així com per obtenir informació, es pot
trucar al 061.

Tasques de
manteniment i millora
a l’espai públic
En el darrer mes, la brigada municipal
ha dut a terme diverses actuacions
de millora de l’espai públic: s’han
reparat les rampes d’accés a la platja, el
formigó de les quals es trobava malmès,
per facilitar-hi el pas; en un tram de
la vorera del carrer Puigmal, s’han
arranjat els panots que estaven aixecats
i trencats per culpa de la força de les
arrels dels pins del parc de Can Boada,
i a la plaça del Poble s’han canviat les
pilones trencades per l’impacte dels
cotxes. A més, a l’avinguda Regadiu,
per atendre la petició que havien fet els
veïns, han estat instal·lats dos bancs.
D’altra banda, també s’han reparat les
goteres d’alguns edificis públics, però
d’aquesta feina se n’ha encarregat
una empresa externa contractada, en
comptes de la brigada. En concret, s’ha
actuat al magatzem de la brigada, a
l’escola Sant Jordi, al pavelló municipal
i al Centre Cívic.

Tota la informació del municipi al teu abast
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Els plans d’ocupació, la convocatòria de places
interines i els programes per a joves han donat
feina aquest estiu a 35 persones

L’Ajuntament lidera
la creació d’ocupació
a Sant Vicenç

Miquel Àngel Martínez
i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

● Treballant per

l’ocupació

El consistori santvicentí impulsa diverses accions per a millorar l’ocupació del municipi i crear nous llocs
de treball. Com a resultat d’aquests
programes, l’Ajuntament ha donat
feina a 35 persones aquest estiu, amb
l’objectiu d’oferir un millor servei a la
població pel que fa a l’atenció ciutadana i la millora de l’espai públic. Gràcies als plans d’ocupació, al juliol s’hi
han incorporat vuit persones: dos auxiliars administratius, un agent cívic i
cinc operaris de la brigada, que tenen
un contracte de sis mesos.
A més, també s’han cobert tres places interines fixes de la brigada municipal: un oficial de primera electricista
i dos operaris. En els propers dies s’ha
d’afegir també a la plantilla municipal
un tècnic de Comerç i Turisme.
Centrat en l’àmbit dels joves, el
consistori ha contractat 23 persones
més per a acostar-los al món laboral
i que puguin adquirir-hi les primeres
experiències. Entre el 27 de juny i el
9 de setembre, 20 joves treballen de
monitors de les activitats esportives
municipals, planificant i conduint els

El programa
«Brigada Jove», a
banda d’oferir
ocupació, també
aporta formació sobre
recerca de feina als
participants

casals d’estiu. A aquests s’afegeixen
tres contractacions en el marc del
projecte «Brigada Jove», destinat a
persones d’entre 17 i 23 anys per a
ensenyar-los una ocupació i preparar-los per a la cerca de feina. Els tres
nois contractats fan tasques de manteniment i neteja de l’espai públic i reben formació en prevenció de riscos
laborals i en tècniques de recerca de
feina.

L’atur, més baix
Sant Vicenç és un dels municipis de la
comarca amb menys atur, el qual es
troba cinc punts per sota de la mitjana de poblacions maresmenques.
Aquest mes de juny ha registrat una
nova baixada, la més important de
l’any, del 8,51% respecte al maig. Actualment hi ha 215 santvicentins al
registre de l’atur, que suposen el 10%
de la població activa.

Des de l’Ajuntament de Sant
Vicenç hem fet de l’ocupació
una de les nostres primeres
preocupacions. Som conscients
que és una qüestió complexa
i que queda, en bona mesura,
fora de les nostres competències.
Però entenem que un problema
d’aquesta magnitud és una
qüestió que hem d’afrontar des
de tots els fronts possibles: també
des de l’Administració local.
Aquesta implicació municipal
podria ser una de les claus que
expliquen que al nostre municipi
hi hagi menys incidència de
l’atur, el qual presenta unes xifres
per sota de la mitjana comarcal i
de Catalunya. Les dades del juny
marquen una nova baixada i
registren un descens interanual
del 10%.
Voldria subratllar que les
restriccions en matèria de
contractació imposades des de
Madrid no ens ho han posat
fàcil. En tot cas, hem aconseguit
promoure la contractació de
joves, crear plans d’ocupació
i reforçar serveis municipals
amb noves incorporacions com
la brigada municipal, el casal
d’estiu o l’Àrea de Comerç i
Turisme. La idea és senzilla:
generar llocs de treball que
beneficiïn el conjunt de la
població.
No voldria tancar aquest escrit
sense desitjar-vos una molt bona
Festa Major. Gaudiu de l’estiu,
gaudiu de la festa!
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Totes les pinedes del Maresme estan
afectades per tres plagues: l’escarabat
Tomicus, la processionària o els fongs

L’Ajuntament treballa
amb el Consell Comarcal
per salvar els pins
Les pinedes maresmenques estan afectades per tres plagues que ataquen els pins pinyers: l’escarabat Tomicus,
l’eruga processionària i els fongs. Unes 40 hectàrees ja són
irrecuperables i unes 6.600 hectàrees de pins, el 20% de
la superfície forestal de la comarca, estan subjectes a les
plagues. És per això que l’Ajuntament de Sant Vicenç ha
sumat esforços amb el Consell Comarcal per intervenir-hi,
retirant els arbres morts i protegint els que, tot i estar-hi
afectats, es poden salvar.
A través de la Diputació i la Generalitat, s’ha elaborat
un pla d’actuació amb ajudes per a salvar els boscos, ja
que el 99% són propietat privada i, per tant, correspon als
propietaris dur a terme les actuacions. Les subvencions
atorgades es canalitzen a través de les associacions Parc
Serralada Litoral Central i el Montnegre Corredor, amb les
quals s’ha de contactar directament en funció d’on estigui
adscrit el terreny.

● Les activitats esportives

d’estiu atrauen 650 infants
El programa d’activitats d’estiu a Sant Vicenç és
molt ampli i acull prop de 650 infants i adolescents,
que participen en les estades esportives, cursets de
natació, campus de ball i de gimnàstica artística i
colònies esportives.

Els
participants
han rebut
la visita del
gimnasta
olímpic
Javier
Gómez

● Prop de 400 persones, al dinar

de la Gent Gran

El municipi fa un reconeixement, cada any, a
les persones de més de 65 anys amb un dinar
i una missa a l’església de Sant Vicenç, amb
la participació de l’Orfeó Parroquial El Delme.
Enguany hi van assistir prop de 400 persones.

El tema per al concurs de l’any vinent és
l’arquitectura de Sant Vicenç de Montalt

Carmen Conde torna a
guanyar el concurs de
fotografia
Per segon any consecutiu, la guanyadora del concurs de
fotografia «Un tastet de Sant Vicenç» ha estat Carmen Conde, que ha quedat per davant de Joan Buch —a qui es va
concedir el segon premi— i de Marina Cabanes, que n’ha
obtingut el tercer. L’acte de lliurament de premis es va celebrar a principis de juliol, al Centre Cívic El Gorg, on hi havia
exposades les 67 fotos presentades al concurs.
El regidor de Cultura, Amadeu Clofent, va lliurar els premis els guanyadors i els diplomes als autors de les 13 imatges que il·lustraran el calendari de Sant Vicenç per al 2017.
L’any vinent el tema del concurs serà l’arquitectura del poble: els edificis, els monuments i els elements singulars.
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Entre el 6 i el 20 d’agost s’han programat prop d’una trentena d’activitats
tradicionals, musicals, esportives i culturals

Arriba la Festa Major, marcada per les
novetats per a infants i joves
La Festa Major de Sant Vicenç de
Montalt se celebra del 6 al 20 d’agost
amb un programa complet d’activitats per a tots els gustos. Enguany hi
ha moltes apostes noves, pensades
sobretot per a infants i joves, com la
nova atracció Splash Slide, que estarà
al Parc Refrescant el diumenge 14
d’agost. A més, s’ha organitzat l’activitat «Capture The Flag» (‘Captura la
bandera’, en anglès), un joc amb pistoles d’aigua que tindrà lloc als pins
de l’Andreu. Altres novetats destacables són el concert a la platja amb
Oques Grasses i els teloners Kalabranda —un dels integrants dels quals, el
Pol Font, és santvicentí—, els pilars
amb els Castellers de l’Alt Maresme a
la plaça del Poble o el canvi d’ubicació dels jocs infantils, que passaran a
instal·lar-se a l’esplanada de sorra del
costat del camp de futbol.
A la Festa Major tampoc hi faltaran
altres activitats com la missa, el ver-

Totes les
activitats del
programa són
gratuïtes, a
excepció del
sopar de Festa
Major i el
maridatge

Les activitats
més tradicionals
com les sardanes,
les havaneres amb
rom cremat o el
correfoc no hi
faltaran

mut popular i les sardanes, la bibliogimcana, les havaneres amb rom cremat i el castell de focs, el sopar i balls
de Festa Major, el correfoc o el Mercat

al Mar. Enguany repeteixen el maridatge de poesia i la festa Holly, activitats que van tenir molt bona acollida
els anys anteriors.

El servei de vigilància i socorrisme funciona
diàriament fins l’11 de setembre

Oberta la temporada de
platges a Sant Vicenç
La platja del municipi ja ha iniciat
la temporada d’estiu amb el servei
de vigilància i socorrisme en marxa.
Fins l’11 de setembre, de manera
diària, el servei s’ofereix amb tres socorristes i un coordinador, personal
que s’amplia a un socorrista més els
mesos de juliol i agost. L’horari del
servei és d’11 a 19 h, a excepció del
setembre, que és de 12 a 19 h. A més,
es compta amb un mòdul de socors,
una embarcació i un caiac de rescat,
un desfibril·lador, una torra i una cadira de vigilància mòbil, a més de les

banderes per a informar de l’estat del
mar i una cadira per al bany de persones amb mobilitat reduïda.
Enguany, l’Ajuntament hi ha instal·lat una nova dutxa amb passera
i quatre banderes del municipi de
grans dimensions. La platja de Sant
Vicenç té una longitud de 1.237 metres i ofereix serveis com un parc inflable aquàtic (amb descompte per
als empadronats), guinguetes amb
zones d’hamaques i ombrel·les, dutxes, cabines de WC, àrees esportives
i de salut o de jocs infantils.
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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».

On és Wally? Això mateix podríem dir d’alguns
regidors de l’oposició; on són? Per l’ajuntament
no apareixen i tampoc es deixen veure als actes oficials, populars o festius on es dóna cita
la ciutadania.
Curiosament, aquests regidors, que mai trobes enlloc, són els mateixos que s’omplen la
boca dient que volen un poble viu, dinàmic i
participatiu, o criticant el sou dels regidors del
govern, mentre obvien premeditadament les
hores que dediquen a treballar per al poble.
Si comparéssim l’ajuntament amb una escola diríem que hi ha alumnes que van cada dia
a classe, estudien, fan els deures i participen a
les activitats extraescolars, mentre que n’hi ha
d’altres que es limiten a deixar-se caure una estoneta cada dos mesos per l’aula. És clar!, després arriben els exàmens i el resultat no és el
mateix per a uns i per als altres.
Encara que els Wally de torn creguin que poden enganyar la ciutadania no és així, i la millor
prova són els resultats de l’examen que acaba
posant cadascun al seu lloc: les eleccions. N’hi
ha que el van aprovar amb nota, a qui es va
reconèixer la feina feta i ara estan governant,
i n’hi ha que encara no volen adonar-se que la
ciutadania els ha castigat amb un suspens.

Ara ja fa uns dies que s’han celebrat les festes
majors d’Arenys de Mar, de Llavaneres i també
les conegudes Santes de Mataró. Alguns de nosaltres les hem pogut gaudir en major o menor
mesura en coincidir encara amb dates laborals.
La nostra festa major d’estiu serà a mitjan mes
d’agost, en plenes vacances estiuenques de
molts de nosaltres.
El nostre poble ha patit un canvi molt significatiu en els darrers 15 anys, en passar de ser
un poble amb molts estiuejants a ser un poble
on la gent viu en major mesura i s’estiueja molt
menys. Dins del nostre programa electoral proposàvem fer una Consulta Popular Vinculant
perquè els vilatans poguessin triar si volien
moure uns quants dies les dates de la nostra
festa major d’estiu o bé cap a principis de mes,
o bé cap a final de mes o bé deixar-la a les mateixes dates actuals. Van ser molts els que ens
ho van comentar en el seu moment, ja que qui
més o qui menys, a mitjan agost, està fora per
vacances i se les perd.
En el ple municipal de juliol, hem fet al govern la proposta de dur a terme aquesta Consulta Popular per a decidir les dates de la nostra
Festa Major d’estiu, tot esperant que vulguin
escoltar quina és l’opinió del poble.

Hem llegit que Marta Pujol Ferrusola cobrarà
una indemnització de l’Ajuntament. Fins ara,
la nostra única font d’informació sobre aquest
tema ha estat el diari antisistema La Vanguardia. La privilegiada relació de Pujol amb el
nostre ajuntament ve de lluny, és un tema que
ningú pot dir que desconeixia, inclòs el nostre
grup municipal. Durant dues dècades ningú hi
ha fet res. Seria hora de començar a encarar el
tema amb fermesa, i compartir tota la informació disponible amb els ciutadans; seria un bon
primer pas.
Citem el que, fins ara, ha estat el butlletí
municipal sobre la qüestió. La Vanguardia explicava que la filla de Jordi Pujol, al·legant un
acomiadament improcedent, havia demandat
l’Ajuntament per obtenir-ne una indemnització
d’uns 90 000 euros. Pujol, sense superar cap
concurs públic, tenia una ràtio de salari per hora
treballada superior al de qualsevol treballador
de l’Ajuntament. La seva tasca va ser valorada
pel TSJC, que va anul·lar el POUM santvicentí i
va definir l’actuació municipal com a penosa. Finalment, sembla que els nostres impostos serviran per a pagar milers d’euros a Marta Pujol;
només podem celebrar la impagable solidaritat
del nostre poble amb els més «desfavorits».

Informamos de que en el último pleno hemos
pedido la realización de parques o zonas cerradas para mascotas, para que nuestras mascotas puedan disfrutar libremente sin causar
molestias y relacionarse con otras. Proponemos también una zona de playa para este fin.
También hemos informado de la necesidad
de limpieza en determinadas zonas del pueblo, como márgenes, cunetas y alrededores
de los contenedores de basura; hemos pedido que se estudie el poner más papeleras en
zonas que lo necesitan, y hemos hecho notar
algún punto potencialmente peligroso para
peatones, como la entrada de la calle de la
Ginesta.
Hemos pedido que la conservación y limpieza de pasos, rieras, calles, parques y jardines se haga de forma sistemática, programada
y con criterios de calidad ambiental: podas,
recogida de follaje, fumigación —si fuese necesario— de árboles, arbustos, etc.; que no se
requiera la queja de vecinos para arreglar determinadas calles o zonas.
Saludos estivales y buenas vacaciones, para
aquellos que las puedan disfrutar... Ah!, i una
bona Festa d’Estiu! Des d’aquí animem a la
participació en les diverses activitats programades per a totes les edats: havaneres, sardanes, piscina, balls, etc.

Després dels diferents processos electorals, la
situació política tendeix a una certa confusió
en l’opinió pública pel que fa als possibles pactes per a governar. L’agrupació del PSC de Sant
Vicenç de Montalt segueix apostant per un govern que restitueixi els drets laborals perduts
i per millorar aspectes imprescindibles per a
fer una societat més igualitària. La devaluació
salarial, la inestabilitat laboral, la incertesa sobre el sistema de pensions... fan impossible un
acord amb el Partit Popular.
Els socialistes ens mantenim on sempre
vam haver d’estar: en la defensa de l’estat social. Però les condicions per a poder exercir
la nostra responsabilitat són les que mai cap
partit hauria d’haver abandonat. No es poden utilitzar les institucions públiques per a
afavorir el partit o interessos privats. Al rigor
i competència tècnica els ha d’acompanyar la
competència ètica mínima en l’administrador
públic i en l’exercici de la política en general.
Els tèrbols casos del Ministeri de l’Interior, la
utilització dels tribunals com a instruments
polítics partidistes, la incompetència per a
solucionar el conflicte polític a Catalunya... fan
impossible compartir qualsevol govern amb el
Partit Popular.

Queremos aprovechar estas fechas veraniegas
para desearos a todos las mejores vacaciones.
Son momentos para descansar y aprovechar para cargar las pilas y pasar días maravillosos en familia y con los amigos.
Y queremos aprovechar para felicitar a todos los estudiantes por los logros y avances
conseguidos nivel académico y también en
otros ámbitos como el deportivo, que son tan
importantes, durante el curso finalizado.
También queremos aprovechar para seguir
insistiendo sobre uno de los puntos que vertebran nuestro programa: el que se refiere a la
seguridad en nuestro municipio; los avances
han de seguir, ya que el reto es importante.
Y aprovechar además para saludar a las personas que nos visitan estas fechas. Gracias a
todos por dar apoyo a nuestro municipio. Feliz
verano.
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● Convergència, la força més

votada a les Eleccions Generals
Les darreres Eleccions Generals han registrat una
participació a Sant Vicenç del 67,72 %, tres punts més
baixa que les anteriors del 2015. El partit més votat
ha estat Convergència Democràtica, seguit d’Esquerra
Republicana.

14,99%
21,60%

14,92%
14,48%

23,11%

Participació
67,72%

7,98%
Altres

Sant Vicenç aconsegueix 334.000 euros
per a invertir en el municipi
L’Ajuntament de Sant Vicenç ha aconseguit una subvenció de 334.241,80
euros per a la millora dels equipaments i l’asfaltat dels carrers. En concret, serviran per a condicionar el parc
dels Germans Gabrielistes —un dels
grans projectes de govern—, finalitzar les obres del Casal de Cultura,
adequar espais per a gossos, construir
dues marquesines a les escoles Sant
Jordi i Sot del Camp i reparar l’asfalt de

diversos carrers. A més, el consistori
rebrà 54.481,45 € més per a 13 projectes relacionats amb diversos àmbits.
El consistori habilitarà dos espais
lliures per a gossos al parc dels
Germans Gabrielistes i al de la
rotonda de Can Muntané, gràcies
al finançament de la Diputació.
També s’estudia la possibilitat
d’habilitar-hi un espai a la platja.

El consistori concedeix ajuts per a
material escolar i activitats d’estiu
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ja ha resolt la convocatòria de subvencions per a llibres de text, material
escolar i activitats esportives d’estiu
per a les famílies més desfavorides
del municipi. Pel que fa a les primeres,
s’han atorgat ajuts a 16 famílies, els
quals sumen un total de 665,91 euros.
Les beques per als llibres de secun-

dària es resoldran al setembre, passats
els exàmens de recuperació.
D’altra banda, d’ajuts per a les activitats esportives se n’han concedit
a 7 famílies, amb un import destinat
de 587,70 euros. A través del Consell
Comarcal s’han tramitat 31 sol·licituds
de beques menjador, que estan pendents d’atorgar.

● Es renova l’enllumenat públic amb

tecnologia LED

A la xarxa d’enllumenat públic es duran a terme diverses intervencions
de renovació i substitució de columnes, lluminàries i làmpades per
a adaptar-lo a la tecnologia LED. Les obres s’han concedit a Elèctrica
Boquet, sense cost per a l’Ajuntament gràcies a un crèdit de l’Instituto
para la Diversificación y el Ahorro de Energía.

Agenda
SVMontalt
AGOST-SETEMBRE
2016

AGOST
Dissabte 6

20 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
● CAMINADES NOCTURNES
A LA PLANA D’EN MANENT I
ALS PINS D’EN PERA
EN ACABAT, A LA PISCINA
MUNICIPAL
● COMBINAT DOLÇ D’ESTIU I
BANY DE NIT
Organitza: MontalTrek

Dilluns 8

19 H, A LA SALA D’EXPOSICIONS
DEL CASAL DE CULTURA
● INAUGURACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ DEL PERGAMÍ
436, «LES FRANQUESES DE
LA BARONIA DEL MARESME.
SEGLE XV»
XERRADA SOBRE EL PERGAMÍ
436, A CÀRREC D’ALEXIS
SERRANO
L’exposició es podrà visitar del 9
al 15 d’agost
Organitza: Regidoria de Cultura
i Festes i Arxiu Comarcal del
Maresme

Dimarts 9

22 H, A LA PLAÇA DEL POBLE
● CINEMA A LA FRESCA: PAN,
VIATGE AL PAÍS DE MAI MÉS
Organitza: Regidoria de Cultura
i Festes

Dijous 11

10 H, A LA BIBLIOTECA
● BIBLIOGIMCANA INFANTIL:
«EL MÓN MÀGIC DE ROALD
DAHL»
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala
22 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● MARIDATGE LITERARI:
RECITATIU. POESIA I VI
A càrrec de Xavier Carles, poeta, i
Arnau Barangé, sommelier
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala

Divendres 12

17 H, AL PARC DELS GERMANS
GABRIELISTES
● FESTA HOLI
Organitza: Regidoria de Joventut
22 H, A LA PISTA ANNEXA AL
PAVELLÓ MUNICIPAL TONI SORS
● SOPAR DE FESTA MAJOR
(AMB TIQUET)
EN ACABAT,
● BALL DE FESTA MAJOR
AMB EL GRUP MONTSE&JOE
TRANSFER (ENTRADA LLIURE)
Organitza: Regidoria de Cultura
i Festes

Dissabte 13

DE 10 A 13 H, A L’ESPLANADA
DE SORRA A TOCAR DEL CAMP
MUNICIPAL DE FUTBOL
● JOCS TRADICIONALS
INFANTILS
Organitza: Regidoria de Joventut
22 H, A LA PLAÇA DEL POBLE
● CORREFOC
Amb la participació de les colles
de Diables de Caldes d’Estrac,
Ripoll i Canet
EN ACABAT, A LA PISCINA
MUNICIPAL
● BANY DE NIT AMB
MÚSICA A CÀRREC DE DJ
STRAW&BERRY – DOMÈNEC
CANAL
Organitza: Regidoria de Cultura
i Festes

Dies 13, 14 i 15

A LA TARDA, AL PASSEIG
MARQUÈS CASA RIERA
● 6è MERCAT AL MAR
Parades d’artesania, alimentació
i productes vinculats al mar
Organitza: Regidoria de Cultura
i Festes

Diumenge 14

11 H, A LA RIERA DEL GORG I
A L’APARCAMENT DEL C/ DEL
TERRAL
● PARC REFRESCANT I FESTA
DE L’ESCUMA
Organitza: Regidoria de Cultura
i Festes
23 H, A LA PLATJA DE LA
CALETA
● CONCERT D’OQUES
GRASSES
TELONERS: KALABRANDA
Organitza: Regidories de Cultura
i Festes i Joventut

Dilluns 15

10 H
● REPICADA DE CAMPANES
I TRONADA ANUNCIANT LA
FESTA MAJOR
10.30 H, A LA PLAÇA DE
L’AJUNTAMENT
● ANADA A OFICI EN
COMPANYIA DELS GEGANTS
DE LA VILA
11 H, A L’ESGLÉSIA DE SANT
VICENÇ
● OFICI EN HONOR A
LA MARE DE DÉU DE
L’ASSUMPCIÓ
Amb la participació de l’Orfeó
parroquial El Delme
EN ACABAT, A LA PLAÇA DEL
POBLE
● PILARS AMB ELS
CASTELLERS DE L’ALT
MARESME, SARDANES I
VERMUT POPULAR
Organitza: Regidoria de Cultura
i Festes amb la col·laboració
de la Colla de Geganters de
Sant Vicenç de Montalt, la
Parròquia de Sant Vicenç i l’Orfeó
Parroquial El Delme
DE 17 A 20 H, ALS PINS DE
L’ANDREU
● CAPTURE THE FLAG
Organitza: Regidoria de Joventut
21.30 H, A LA PLATJA
● HAVANERES AMB EL GRUP
PORT BO I ROM CREMAT
EN ACABAT,
● CASTELL DE FOCS
Organitza: Regidoria de Cultura i
Festes amb la col·laboració dels
Amics de la Petanca i Centre de
Jardineria Arqué

Dijous 18

DE 10.30 A 13 H, A LA PLAÇA
DEL POBLE
● VISITA DE L’OFICINA
MÒBIL D’INFORMACIÓ AL
CONSUMIDOR
Organitza: Regidoria de Consum
amb el suport de la Diputació de
Barcelona

Dissabte 20

23 H, A MONTALTPARK
● BALL DE FESTA MAJOR
AMB EL GRUP GENION’S
Organitza: Regidoria de Cultura
i Festes

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.

SETEMBRE
Dijous 1

19.30 H, AL CENTRE CÍVIC EL
GORG
● REUNIÓ INFORMATIVA:
INICI DE CURS A L’ESCOLA
BRESSOL
Organitza: Regidoria
d’Ensenyament

Diumenge 11

12 H, AL MONÒLIT DE L’ONZE
DE SETEMBRE
● ACTE
INSTITUCIONAL – DIADA
NACIONAL DE CATALUNYA
Organitza: Regidoria de Cultura i
Festes amb la col·laboració de les
entitats de la vila

Dissabte 17

10 H, AL CASAL DE LA GENT
GRAN
● 1r TORNEIG DE DÒMINO I
ESCACS
EN ACABAT,
● DINAR AMB APERITIU,
FIDEUÀ, POSTRES, AIGUA, VI
I CAVA
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Diumenge 18

DE 10 A 20 H, AL PARC DELS
GERMANS GABRIELISTES
● 3a FIRA DE TERÀPIES
NATURALS – NATURÀLIA
Organitza: Crisàlide i Ajuntament
de Sant Vicenç de Montalt

Dies 19, 21 i 23
DE 9 A 13 H, AL CENTRE CÍVIC
EL GORG
● TALLER: «SI LA CRISI ET
DÓNA LLIMONES FES-NE
LLIMONADA!»
Inscripcions gratuïtes a
www.svmontalt.cat
Organitza: Regidoria de
Promoció Econòmica

Diumenge 25

DE 18 A 21 H, AL CENTRE CÍVIC
EL GORG
● VINE A BALLAR AL CÍVIC!
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Dimecres 28

7 H, A L’AV. VERGE DE
MONTSERRAT
● EXCURSIÓ CULTURAL AL
VALLESPIR FRANCÈS
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

