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La unitat de la Policia
de Proximitat garanteix la seguretat
del municipi

Bona acollida del programa
«Forma’t» en els primers quatre
mesos en marxa

L’Ajuntament aconsegueix
desocupar els habitatges del
camí del Padró
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Sant Vicenç es solidaritza amb els
infants de l’Índia a través del futbol
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Èxit del 1r Rock
(& Rodes) Fest Maresme

L’Associació Rodes Solidàries va
organitzar el passat 24 d’abril el 1r
Rock (& Rodes) Fest Maresme al parc
de Can Boada. En l’esdeveniment, de
caràcter solidari, van participar més de
700 motos que van oferir un espectacle,
a més d’actuacions de rock i tallers
de country. En total es van recaptar
2.000 € que es destinen al projecte
Àrea Natura, per a nens i adolescents
afectats per malalties minoritàries.

Arriba la III edició del
Torneig Solidari de
Futbol Sala
Entrega dels premis dels X Jocs Florals
El passat 23 d’abril, diada de Sant
Jordi, Sant Vicenç va celebrar l’acte
d’entrega de premis dels X Jocs
Florals. El concurs ha tingut una
gran participació, amb 141 treballs
presentats, especialment de nens i

nenes de 6 a 11 anys. Es va distingir
amb un primer i un segon premi de
prosa i poesia per a cada categoria,
a més del premi extraordinari de
microrelats i el concurs EnDAvinaenigmes de la Biblioteca La Muntala.

Ple municipal extraordinari
5 de maig de 2016
ORDRE DEL DIA
Donar compte de tots els recursos interposats contra l’aprovació definitiva del POUM de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Donar compte de la sentència número 866 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en què es declara nul de ple dret el POUM de Sant Vicenç de Montalt, i de les causes i
possibles responsabilitats que se’n puguin derivar

Del 27 de juny al 29 de juliol s’organitza
el III Torneig Solidari de Futbol Sala a
Sant Vicenç de Montalt. Durant un mes,
el pavelló poliesportiu Toni Sors acull
diversos partits des de les 17 h fins a
les 22 h, i de diverses categories, des de
prebenjamins fins a cadets.
L’esdeveniment està impulsat pels
dos clubs del poble, el Club de Futbol
Santvicentí i el Club de Futbol Sala
Santvicentí, amb la col·laboració de
l’Ajuntament. El torneig té un marcat
caràcter benèfic, ja que el seu objectiu és
el de recollir fons per al campus solidari
d’Anantapur, a la Índia, que s’organitza
conjuntament amb la Fundació Vicente
Ferrer.
Les inscripcions al torneig es fan per
equips i són gratuïtes. Es poden realitzar
fins el 15 de juny al mateix pavelló Toni
Sors, de dilluns a dimecres, de 16 a 19 h,
i dimarts, de 9.30 a 12.30 h, i les places
són limitades per categories.

Tota la informació del municipi al teu abast

www.svmontalt.cat · santviAPProp
Descarrega’t l’APP
gratuïta al teu
mòbil o tauleta
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Una delegació del municipi encapçalada per
l’alcalde ha viatjat a l’Índia per portar a terme
el IX Campus de Futbol Solidari

Sant Vicenç de Montalt es
bolca amb l’aprenentatge
dels infants de l’Índia

Miquel Àngel Martínez
i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

● Una lluita per

la igualtat que
uneix futbol i
solidaritat

A principis del mes passat, una delegació de Sant Vicenç de Montalt encapçalada per l’alcalde, Miquel Àngel
Martínez Camarasa, i amb membres
del CF Santvicentí viatjava al districte d’Anantapur, a l’Índia. Hi van passar deu dies per portar-hi a terme la
novena edició del Campus de Futbol
Solidari, un projecte que va impulsar
el santvicentí Pere Ferrer i que compta
amb el suport tant del consistori com
de la Fundació Vicenç Ferrer.
El Campus treballa amb els infants
més desfavorits de la regió, amb l’objectiu de fomentar la cohesió social a
través de l’esport. Els monitors santvicentins els transmeten els valors de la
companyonia, la igualtat, l’esperança i
la llibertat mitjançant l’aprenentatge
del futbol, per tal de millorar el seu
desenvolupament personal i social.
A més, també comparteixen els seus
coneixements teòrics i tècnics amb
col·laboradors nadius perquè es converteixin en entrenadors i puguin desenvolupar el projecte ells mateixos.

Projecte de poble
Sant Vicenç de Montalt és un nom im-

Amb la visita,
s’ha fet entrega
de material i roba
esportiva i s’han
inaugurat 21
habitatges
socials
portant al districte d’Anantapur, per la
vinculació que té el municipi amb la
millora de les condicions de vida dels
infants i les famílies més necessitades.
Amb la visita de la delegació santvicentina, s’ha aprofitat per a fer entrega del material i la roba esportiva que
s’havia recaptat, entre pilotes, botes,
pantalons o samarretes. A més, s’han
inaugurat 21 habitatges que s’han
entregat a famílies amb moltes carències, gràcies a les aportacions econòmiques rebudes des del Maresme.
El Campus de Futbol Solidari també
és una bona excusa per a aconseguir
nous apadrinaments d’infants a través de la Fundació Vicenç Ferrer, una
entitat amb una gran experiència de
molts anys en el desenvolupament
social i econòmic d’una de les regions
més pobres del món.

Permeteu-me que comenci
agraint-vos l’oportunitat que m’heu
donat de representar la solidaritat
santvicentina en el 9è Campus
de Futbol Solidari organitzat a la
regió d’Anantapur, a l’Índia. Aquest
viatge m’ha aportat molt i m’ha
permès conèixer nens i joves que
només tenen somriures i paraules
d’agraïment per a tots nosaltres.
El campus suposa, per a ells,
molt més que una estona de
pràctica esportiva: gràcies a la
important tasca que realitza el
futbol santvicentí, durant uns
dies deixen de banda les males
condicions en les quals viuen i
passen el seu temps aprenent
conceptes com la igualtat, la
llibertat i els drets humans,
que han d’ajudar-los en el seu
desenvolupament personal i social.
Però, sens dubte, tot això no
seria possible sense la vostra
solidaritat; les vostres aportacions
ens han permès fer arribar diners
i material a les famílies més
necessitades de la regió; i el que
és encara més important: han
omplert d’esperança els ulls dels
nens i joves amb els quals hem
pogut compartir molt més que uns
dies de futbol.
Des del consistori seguirem
donant el nostre suport a aquest
projecte així com a d’altres que es
duen a terme des de la Fundació
Vicenç Ferrer. I estic convençut que
la nostra solidaritat, com a poble,
seguirà sent un exemple arreu.

4

InfoMontalt Juny 2016

El TSJC ha declarat nul el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal aprovat per la
Generalitat de Catalunya

L’Ajuntament presenta un
recurs contra l’anul·lació
del POUM
El consistori ha interposat un recurs de cassació (i n’està preparant dos més) contra les sentències del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya que declaren la nul·litat del POUM.
Aquestes són conseqüència de tres denúncies de particulars que consideren que el pla perjudica els seus interessos
privats.
Les sentències argumenten la manca d’un tràmit relacionat amb l’avaluació ambiental i, en un cas, una edificabilitat
en els àmbits del Sot del Camp i de Ca l’Arqué superior a
la mitjana del conjunt del municipi. El POUM, però, compta
amb l’aprovació de la Generalitat de Catalunya.
Les sentències no són fermes i, per tant, el POUM continua
vigent. L’equip de govern es mostra confiat en què prosperi
el recurs de cassació. Alhora es treballa amb el suport de la
Diputació per si, finalment, calgués modificar el pla.

● Arriba la 9a edició del concurs

de fotografia
El concurs «Un tastet de Sant Vicenç» premia la
millor fotografia del poble amb 200 €, 100 € per a
la segona i 75 € per a la tercera. Es poden presentar
fins el 22 de juny. Les bases es poden consultar a
svmontalt.cat.

Fotografia
de Carmen
Conde,
guanyadora
de la 8a
edició

● La piscina obrirà del 4 de juny

a l’11 de setembre
La nova temporada de la piscina municipal
començarà els caps de setmana del 4 i 5 i 11 i 12
de juny, amb entrada gratuïta per als que tinguin
la targeta de resident. Del 18 de juny a l’11 de
setembre estarà oberta cada dia. Les targetes de
resident i els abonaments es fan a l’OAC i cal portar
una foto de carnet.

Els controls preventius i les càmeres de
videovigilància faciliten la tasca del cos

La Policia Local garanteix la
seguretat del municipi amb
dues detencions
El treball del cos de la Policia Local com a garant de la seguretat ciutadana ha permès efectuar dues detencions en
el darrer mes, gràcies als controls preventius i a les càmeres de videovigilància. En un dels casos es va detenir una
persona per un presumpte delicte contra la salut pública,
per la venda de substàncies estupefaents; en l’altre es va
identificar l’autor d’un robatori amb força a l’interior d’un
vehicle, que ja ha passat a disposició judicial.
A més, l’Ajuntament ha decidit consolidar la unitat de la
Policia de Proximitat, després de la bona acollida que ha
tingut. El passat 2015 va dur a terme 270 actuacions de
protecció escolar, 69 en incidències viàries i 371 notificacions de policia judicial.
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El programa «Forma’t» ha tingut molt bona acollida en els primers quatre
mesos en marxa, amb més de 40 persones participants

Impuls de l’ocupació a través de la formació
i una borsa de treball
Les mesures que impulsa l’Ajuntament per fomentar l’ocupació tenen
bons resultats. El programa «Forma’t», en marxa des del mes de gener, ha involucrat 40 persones en les
quatre accions formatives impartides.
L’objectiu del programa és el de proporcionar als participants les eines
perquè tirin endavant els seus projectes professionals.
Com a novetat d’enguany, les sessions es reparteixen en quatre grans
blocs: comerciants, emprenedors,
aturats i joves, per adequar-los a la
realitat de cada persona. El «Forma’t»
s’allargarà fins al desembre i hi ha
previstes una vintena de propostes
més que es duran a terme entre Sant
Vicenç i Llavaneres.

Borsa de monitors esportius
D’altra banda, el consistori ha obert
una borsa de treball de monitors esportius per a les activitats d’estiu i per

El programa
«Forma’t»
inclou una
vintena de
sessions més
fins al mes
de desembre,
enfocades a
cada perfil
professional

Les
candidatures
per a la borsa de
monitors es poden
presentar fins el 10
de juny a les
14 h

cobrir baixes eventuals. Els interessats
poden presentar la seva candidatura
a l’oferta 22721 de la Plataforma Xaloc fins el 10 de juny a les 14 h. Es de-

L’any 2016, el consistori ha rebut més de 50.000 euros
de fonts supramunicipals

L’Ajuntament
aconsegueix
finançament
extern per a
impulsar nous
projectes
El consistori santvicentí ha aconseguit fins a 54.481,45 euros per a finançar alguns dels projectes prioritaris per al poble aquest 2016. Les àrees
on es destinaran el gran gruix dels
recursos —prop de 34.000 €— són
Sanitat i Salut Pública, per millorar la
seguretat i la salubritat a les platges
i controlar les plagues de la legio-

mana com a requisit un cicle formatiu
de grau mitjà i es valorarà l’experiència i la formació complementària en
l’àmbit de les activitats físiques.

nel·losi i el mosquit tigre, a més d’una
campanya d’activitats de promoció
de la salut.
En l’àmbit dels esports, es destinaran més de 6.000 € per a organitzar
esdeveniments esportius i adquirir
material. També destaquen els prop
de 3.000 € que s’invertiran en l’Escola Municipal de Música L’Oriola, o els
projectes de sensibilització en l’àmbit
de la igualtat i de l’adolescència, la
implantació de mesures d’eficiència
energètica i la prevenció i gestió de
residus.
Per potenciar el comerç local, també es finançaran projectes de dinamització i de reactivació dels locals
buits. A banda de les subvencions rebudes de la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament està pendent de rebre
més recursos vinculats a les meses de
concertació.
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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».

Som a punt de posar punt i final a les ocupacions il·legals del camí del Padró, una problemàtica molt complexa que estava posant
en perill la convivència ciutadana. L’Ajuntament ja ha pres possessió de 8 dels 9 habitatges ocupats i resta en espera que properament
el jutge n’ordeni el darrer desallotjament.
No ha estat una tasca gens fàcil i ha calgut
que hi aboquem molts esforços, però veient
els greus problemes que actualment estan
patint poblacions molt properes a causa
d’aquest tipus d’ocupacions, ens hem de felicitar per l’èxit obtingut.
Des d’un primer moment, el govern municipal va informar d’aquest assumpte als grups
de l’oposició i va demanar-los el seu suport i
col•laboració davant una situació excepcional
que estava provocant molèsties, actituds incíviques i perjudicis als veïns.
La posició del govern ha estat sempre la
de ser al costat de la seva ciutadania, però,
malauradament, no tothom ha estat a l’alçada.
Mentre alguns, sempre els mateixos, de manera irresponsable, només busquen fer mal amb
paraules buides que malmeten el bon nom de
les persones i del poble, altres ens dediquem,
des de la responsabilitat, a solucionar els problemes amb accions que donen fruit.

Des del darrer InfoMontalt, a l’Ajuntament han
passat coses que malauradament, per falta de
transparència, no veureu al web municipal:
El secretari va sol·licitar 1/3 de reducció de
jornada. El més lògic seria que es cobrís amb
un/a treballador/a municipal. Doncs no: l’alcalde ho externalitza a un bufet privat, IURIS
FIDELITAS, el propietari del qual és el Sr. Albert
València, qui, fins fa un parell de mesos, era el
president de Convergència en el nostre poble.
ERC, PP i 9SV demanen un ple extraordinari
per poder aclarir dubtes sobre l’execució del
POUM, que una dura sentència ha declarat
NUL DE PLE DRET. L’alcalde decideix fer coincidir aquest ple amb el seu viatge a l’Índia i,
d’aquesta manera, no va acudir-hi a donar explicacions i cedí aquesta responsabilitat al tinent d’alcalde, qui, amb més pena que glòria,
va intentar justificar el que és injustificable.
La conseqüència més directa i perjudicial
per als santvicentins, a part d’haver-se de rascar la butxaca, és que el nostre jovent ja no pot
tenir cap esperança de quedar-se a viure al poble: amb la mort del POUM, per la seva mala
gestió, moren també totes les possibilitats de
construir, en un termini raonable, habitatges
per al nostre jovent.

És època de matricular els infants a l’escola
bressol. Un any més, tancaran l’aula de lactants?
Les preinscripcions de lactants en el mes
d’abril/maig és una pràctica inútil i ineficaç,
no té en compte nadons nascuts al maig, juny,
etc.; a més, la informació que reben les mares
embarassades interessades a saber què poden fer amb el seu infant un cop exhaureixen
el permís de maternitat i s’incorporen al món
laboral és que el nen o nena ha d’haver nascut i tenir un mínim de 4 mesos per poder-s’hi
matricular.
Enguany s’hi inscriuen més de 20 nens i nenes que al llarg del 2016 fan un any. És a dir
que el curs passat hi havia més de 20 nadons
que no van poder matricular-s’hi perquè l’aula
de lactants estava tancada gràcies a aquestes
normes; en l’entretant, els pares s’han de buscar la vida, demanant que els avis cuidin els
nens, contractant cangurs o portant-los a altres llars d’infants de la comarca mentre el Govern diu que no hi ha naixements. Lamentable.
Ara bé, comprovem que les nostres queixes
a vegades sensibilitzen aquest govern convergent i, per «suavitzar» el tema, ara ens diuen
que si hi ha 3 infants preinscrits l’aula de lactants romandrà oberta. I si no ho fan què? Que
ens ho expliquin.

En este mes de junio se cumple un año con
C’s en nuestro ayuntamiento. Consideramos,
desde nuestro punto de vista, que el balance
de nuestra gestión es positivo si bien, dada la
inexperiencia en tareas locales hasta ahora, entendemos que puede mejorar.
Donde ha faltado experiencia hemos puesto más ánimo y ganas. Y es lo que seguiremos
haciendo.
Nuestra postura ha sido la de una oposición
constructiva: apoyar aquellas iniciativas del
equipo de gobierno o de la oposición que entendemos son beneficiosas para los ciudadanos de St. Vicenç y que ya estaban en nuestro
programa. Paralelamente, hemos votado en
contra de aquellas actuaciones y gastos presupuestarios que se usan para fines alejados
del buen gobierno de lo que debe ser un municipio plural, abierto y respetuoso con la independencia de pensamiento de sus ciudadanos.
En setiembre y diciembre denuncié y solicité delante de la JEZ la retirada de esteladas en
las zonas públicas de St. Vicenç. Haré lo propio
este mes de junio. No es correcto colocar símbolos partidistas en zonas que pertenecen a
todos los ciudadanos de nuestra villa. Dichos
símbolos y la pertenencia a la AMI son pagados a costa del presupuesto municipal.

Des del PSC de Sant Vicenç de Montalt, fem un
balanç positiu de la tasca que estem portant a
terme en aquest darrer any des de l’oposició.
Hem fet una oposició responsable, amb
rigor i donant la confiança i suport al govern
sempre que la línia sigui la de la transparència
i el bon fer.
Hem donat suport als pressupostos, uns
pressupostos que es troben dins de la línia de
l’anterior govern, uns pressupostos austers i rigorosos amb les necessitats del municipi.
Continuarem treballant amb seny, perquè
així hem de fer les coses els que ens dediquem
a la política municipal. Hem de ser responsables i hem de donar respostes, al govern i a
l’oposició.
Els que estem en política municipal, hem
de treballar en comú i vetllar pel nostre poble.
Allò que és de tots és responsabilitat de tots
cuidar-ho.
La nostra manera de treballar no canviarà,
l’agrupació dels socialistes de Sant Vicenç continuarà fent propostes de millora i d’innovació
per al poble.
Aquesta serà la nostra manera de treballar.

Benvolguts veïns i veïnes,
Des del PP de Sant Vicenç de Montalt, volem
agrair la bona acollida i sensacions rebudes
per part del poble del nostre article publicat
al mes de maig.
El passat 19 de maig vàrem celebrar la Junta
Local del nostre partit, a la qual, insistim, tot
simpatitzant del nostre partit que vulgui assistir serà benvingut. S’hi van tractar assumptes
importants per al nostre poble i possibles propostes de millora a plantejar en un futur molt
proper. Però un dels temes més importants
tractats va ser el de marcar les línies a seguir
en aquesta legislatura. Seguirem, com fins
ara, actuant i donant suport al govern actual,
sempre amb coherència per les parts. No ens
desviarem de la nostra estratègia, malgrat que
altres persones i/o partits creguin i/o vulguin
que creuem la línia vermella; ningú ens farà
canviar de pensament ni de forma d’actuació,
ja que tenim un gran equip consolidat i que
ningú podrà trencar malgrat que algú ho vulgui fer.
Som i serem conseqüents amb les nostres
decisions i farem una oposició constructiva
pel bé del nostre poble, no com altres partits.
El proper mes us informarem de les nostres
propostes per al futur.
Agraïm la vostra atenció, suport i confiança.
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El carrer de la Pau abans de les obres

La nova via urbanitzada

● Finalitzades les obres del

carrer de la Pau
S’ha pavimentat la calçada i la vorera del carrer
de la Pau, a més d’instal·lar-hi nou enllumenat
i construir-hi un sobreeixidor d’aigües pluvials
provinents de la N-II. L’actuació també ha inclòs
l’asfaltat d’un tram i la instal·lació d’una tanca de
fusta a l’aparcament municipal.

La gestió del desallotjament duta a terme
per l’Ajuntament ha despertat l’interès
d’altres municipis

Desocupats els habitatges
del camí del Padró
Al mes de maig es va dur a terme la darrera desocupació
de la promoció d’habitatges del camí del Padró. De les nou
cases que hi havia ocupades, actualment només en queda
una que ja està en vies de solució. El consistori santvicentí,
a través dels Serveis Socials, ha negociat amb les famílies
ocupants i ha aconseguit que es reallotgin en altres municipis amb pisos disponibles.
Aquest és el resultat d’una llarga actuació de l’Ajuntament per a resoldre les ocupacions il•legals dels habitatges, inacabats i sense certificats d’obra ni butlletins per als
subministraments bàsics. A més, com que la constructora
propietària va fer fallida, les negociacions s’han hagut de
fer amb la Sareb. Diversos municipis amb la mateixa problemàtica ja s’han posat en contacte amb el consistori per
interessar-se sobre les gestions fetes.

El 43% de les llars de Sant Vicenç han fet ús
de les deixalleries fixes i mòbils al 2015

Prop de 600 famílies
gaudeixen de bonificacions a
la taxa de residus
La taxa d’escombraries de Sant Vicenç gaudeix de descomptes dels quals es beneficien enguany prop de 600
famílies. Un dels més rellevants és la bonificació per l’ús de
la deixalleria municipal com a mínim tres vegades a l’any.
El 43% de les llars santvicentines —unes 581— pagaran
més barat el rebut per haver dipositat els residus corresponents a la deixalleria fixa o mòbil.
Set famílies més gaudiran d’un descompte d’entre 10 i
25 euros per fer compostatge casolà amb restes orgàniques i vegetals i els compostadors que cedeix gratuïtament l’Ajuntament. A més, també hi ha una bonificació del
100% per a famílies amb ingressos baixos, de la qual es
beneficien 3 domicilis.

● L’Oficina Local d’Habitatge

tramita els ajuts al lloguer
Per sol·licitar les subvencions per al pagament del
lloguer i les prestacions per a col·lectius específics,
l’Oficina Local d’Habitatge atendrà els ciutadans els
dies 14 i 28 de juny, de 12 a 14 h, amb cita prèvia al
93 791 01 99.
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Agenda
SVMontalt
JUNY
2016

Dimecres 1
Dijous 2
Divendres 3
DE 17.30 A 19.30 H, A L’ESPAI
JOVE
● TALLER «ANEM PER FEINA!»
Organitza: Regidories de
Promoció Econòmica i Joventut

Dijous 2
18 H, AL CASAL DE LA GENT
GRAN
● VINE A JUGAR AL BINGO
AL CASAL!
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Dijous dies 2, 9
i 16
19 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● TALLER D’ESCRIPTURA AMB
PIUS MORERA
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala

Dijous dies 2, 9,
16, 23 i 30
DE 19 A 20.30 H, AL CENTRE
CÍVIC EL GORG
● TERTÚLIES OBERTES: AMICS
LECTORS
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins amb el suport
de Fundació “la Caixa”

Divendres 3
TARDA-VESPRE, A L’ESCOLA
SOT DEL CAMP
● FESTA DE FI DE CURS
Organitza: AMPA i Escola Sot del
Camp
19 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● TALLER DE LITERATURA
CASTELLANA AMB MA. JOSÉ
MAGAZ
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala
19 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● TAFELRUNDE MIT AMB
ROCÍO RODRÍGUEZ
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala

Dissabte 4

Dilluns 13

Diumenge 19

D’11 A 13 H I DE 17 A 19 H, A LA
SEU D’ENTITATS ESPORTIVES
● TALLER DE CUINA
JAPONESA PER A JOVES, AMB
JORDI JOSEPH
Organitza: Regidoria de Joventut

17 H, ALS ESTUDIS DE
L’EMISSORA MUNICIPAL
● VINE A CONÈIXER RÀDIO
SANTVI!
Organitza: Ràdio Santvi i
Associació de la Gent Gran Els
Xurravins

10 H, A LA PLAÇA DEL POBLE

Diumenge 5
8 H, AL PÀRQUING DEL
C/ GINESTA
● MATINAL FAMILIAR A LA
VIA ROMANA D’ILURO I CA
L’ESPINAL
Organitza: Associació
Excursionista MontalTrek
11 H, A L’AV TONI SORS
● IRONKIDS 2016
11 h: 1.000 m (nens/es d’ESO i
cicle superior)
11.15 h: 750 m (nens/es cicle
mitjà)
11.30 h: 500 m (nens/es cicle
inicial)
11.45 h: 250 m (nens/es
d’infantil)
Organitza: Regidoria d’Esports

Dijous 9
20 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● LLIURAMENT D’ORLES ALS
ALUMNES DE 4T D’ESO
Organitza: Institut Esteve Albert

Dijous dies 9 i
16

Dimarts 14
17 H, AL CASAL DE LA GENT
GRAN
● CINEFÒRUM: ELSA I FRED
Organitza: Associació de la Gent
Gran Els Xurravins amb el suport
de Fundació “la Caixa”

Dijous 16
17 H, A L’ESCOLA DE MÚSICA
● AUDICIÓ DE BATERIA
Organitza: EMM L’Oriola
18 H, A LA PLAÇA DEL POBLE

● PRESENTACIÓ
DE LES JORNADES
GASTRONÒMIQUES DE
PRODUCTES D’HORTA DEL
MARESME
Organitza: Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt i Consorci
de Promoció Turística Costa del
Maresme
20 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● LLIURAMENT D’ORLES ALS
ALUMNES DE BATXILLERAT
Organitza: Institut Esteve Albert

Divendres 10

19 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● REUNIÓ INFORMATIVA
ACTIVITATS ESPORTIVES
D’ESTIU
Organitza: Regidoria d’Esports

TARDA-VESPRE, A LA PISTA
ANNEXA AL PAVELLÓ
● FESTA DE FI DE CURS
Organitza: AMPA i Escola Sant
Jordi

Diumenge 12
8 H, AL PÀRQUING DEL
C/ GINESTA
● VII HOMENATGE CIMS D’EN
TONI SORS
ASCENSIÓ AL COSTABONA
Organitza: Associació
Excursionista MontalTrek

Dimarts 21
18 H, AL PATI DE LES MORERES
DE L’ESCOLA DE MÚSICA
● AUDICIÓ D’ALUMNES DE
L’ESCOLA DE MÚSICA
Organitza: EMM L’Oriola
20 H, A LA BIBLIOTECA
● CONTES EN PIJAMA
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala

Dijous 23

DE 17.30 A 19 H, AL CENTRE
CÍVIC EL GORG
● TALLER «ACTIVA LA MENT»
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins amb el suport
de Fundació “la Caixa”

18 H, A LES PORTES DEL CENTRE
CÍVIC EL GORG
● ANEM AL TEATRE NACIONAL
DE CATALUNYA A VEURE
VICTÒRIA
Organitza: Associació de la Gent
Gran Els Xurravins

● XX TROBADA DE PUNTAIRES
Organitza: Associació de
Puntaires amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt

Divendres 17

Dissabte 18
DE 10 A 12.30 H, AL CENTRE
CÍVIC EL GORG
● TALLER D’EDUCACIÓ
PARENTAL AMB LLUÍS VILALTA
Organitza: Regidories
d’Ensenyament de Sant Vicenç de
Montalt i Caldes d’Estrac
17.30 H, AL CENTRE CÍVIC EL
GORG
● CONCERT DE FI DE CURS
DE L’ESCOLA DE MÚSICA
Organitza: EMM L’Oriola
20 H, AL PAVELLÓ MUNICIPAL
TONI SORS
● FESTIVAL FI DE CURS DE
LES ESCOLES MUNICIPALS DE
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA I BALL
Organitza: Regidoria d’Esports

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.

20.80 H, A L’ESPLANADA DEL
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
● ARRIBADA DE LA FLAMA
DEL CANIGÓ, LECTURA DEL
MANIFEST I ENCESA DE LA
FOGUERA
22 H, A LA PISTA ANNEXA AL
PAVELLÓ
● SOPAR-REVETLLA
(AMB TIQUET) I BALL AMB
L’ORQUESTRA MARINADA
(OBERT A TOTHOM)
Organitza: Regidoria de Cultura
● VENDA DE TIQUETS
SOPAR-REVETLLA DE SANT
JOAN
DIES 8 I 9 DE JUNY PER A LES
PERSONES EMPADRONADES A
SANT VICENÇ I DIA 9 DE JUNY
PER ALS NO EMPADRONATS
● A l’OAC de l’Ajuntament
● Preu tiquet: 15 euros
● Venda limitada a 8 tiquets
per persona

Dissabte 25 i
diumenge 26
8 H AL PÀRQUING DEL
C/ GINESTA
● CAP DE SETMANA EN RUTA
PER LA PICA D’ESTATS
Organitza: Associació
Excursionista MontalTrek

Dimecres 29
6.45 H, DES DE L’AV VERGE DE
MONTSERRAT
● EXCURSIÓ CULTURAL
A SITGES
Associació de Gent Gran
Els Xurravins

