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ordinadors nous

Els tancaments de fusta 
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les àrees de contenidors

Nou servei d’informació i atenció 
personalitzades per als nouvinguts

a Sant Vicenç

4

Un passeig marítim més ampli per a 
donar més espai als vianants

5 7



 2   InfoMontalt Novembre 2016

EDITA: Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
CONTINGUTS, DISSENY, MAQUETACIÓ 

I PRODUCCIÓ: Quid Comunicació, SL
FOTOGRAFIES: Arxiu municipal 
IMPRESSIÓ: Gràfi ques Ferpala 
Impressió feta en paper ecològic
DISTRIBUCIÓ: Mersal Publicidad
DIPÒSIT LEGAL: B-8120-2012
TIRADA: 3.500 exemplars gratuïts

Tota la informació del municipi al teu abast
www.svmontalt.cat · santviAPProp

svmontalt

Descarrega’t l’APP
gratuïta al teu 

mòbil o tauleta

Tramitació 100% electrònica en les gestions 
amb l’Ajuntament
Des del passat 2 d’octubre, totes les 
gestions que es facin amb l’Ajuntament 
es poden tramitar per via electrònica, 
tal i com recull la Llei de Procediment 
Administratiu. Els ciutadans poden 
dirigir-se a l’apartat «Tràmits» del web 
municipal, on s’han fet alguns canvis per 
a facilitar al màxim les gestions. Per a 
fer-ho, però, cal tenir un certifi cat digital 
o un servei de contrasenya d’un sol ús. El 
primer s’obté presencialment en alguns 

dels centres acreditats de l’IdCat, com el 
Consell Comarcal del Maresme. El servei 
de contrasenya d’un sol ús es pot activar 
al web idcatmobil.seu.cat amb el DNI, la 
targeta sanitària i el número de mòbil. 
L’Ajuntament, per la seva banda, també 
enviarà notifi cacions electròniques. Les 
persones jurídiques i les entitats, entre 
d’altres, estan obligades a comunicar-se 
amb l’Administració a través d’aquest 
sistema.

L’agenda de l’alcalde 
ja és pública i oberta
Tal com marca la Llei de Transparència, 
i d’acord amb la voluntat del govern 
local d’obrir-se a la ciutadania, s’ha 
fet pública l’agenda institucional de 
l’alcalde. Aquesta es pot consultar al 
web de l’Ajuntament de Sant Vicenç, 
i inclou totes les reunions de feina i 
trobades que té planifi cades al llarg 
del dia. A més, el portal de Govern 
Obert i Transparència s’actualitza 
constantment amb dades d’interès per 
al ciutadà.

Modifi cacions a 
la pediatria de 
Montaltpark
El servei de pediatria del consultori 
de Montaltpark ha viscut algunes 
modifi cacions en els horaris i els 
professionals: el servei es cobrirà 
dilluns, dimarts i dijous a la tarda amb 
el Dr. Cadahia i dimecres i divendres 
al matí amb la Dra. València. El canvi, 
impulsat pel Departament de Salut 
de la Generalitat, reforça l’assistència 
pediàtrica durant tot l’horari d’obertura 
del CAP Llavaneres.

Ple municipal ordinari
29 de setembre de 2016

ORDRE DEL DIA 

El darrer ple ordinari portava tres punts a l’ordre del dia: l’aprovació de l’acta de la 
sessió anterior, corresponent al mes de juliol; la correspondència ofi cial i despatx 
d’ofi ci, i el torn de precs i preguntes. Aquests dos últims punts no es sotmetien a 
votació. Per escoltar l’àudio íntegre de la sessió es pot consultar el web municipal.



Miquel Àngel Martínez
i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Una part fonamental del nostre 
patrimoni, del que tenim i 
del que ens enorgulleix a 
Sant Vicenç de Montalt, és 
la nostra proximitat al mar. 
Malauradament, avui dia no 
podem dir que estiguem gaudint 
de tots els avantatges que ens 
proporciona una ubicació tan 
privilegiada com la nostra.

Un dels elements que ens 
permetria fer una important 
passa endavant en aquest 
sentit seria una remodelació 
del passeig marítim perquè 
sigui capaç d’atreure una 
major presència d’activitat 
i de persones. En tot cas, el 
desenvolupament d’un projecte 
d’aquestes característiques és 
competència del Ministeri de 
Medi Ambient i és poc el que des 
de Madrid s’està fent en aquest 
sentit.

Davant d’aquest escenari hem 
pres, doncs, des del municipi la 
iniciativa d’impulsar i buscar el 
fi nançament per a ampliar la 
vorera del costat mar del passeig. 
Al llarg de les darreres setmanes 
m’he reunit amb representants 
de la Diputació, de la Generalitat, 
de la Direcció General de Costes 
i del mateix ministeri per 
aconseguir fer realitat aquest 
projecte. Estic convençut que ara 
és el moment.

Per la nostra part tenim la 
determinació política i, el que 
és més important, la seguretat 
que aquesta és una proposta que 
ens ha de permetre en el futur 
avançar com a municipi.

● El moment per a un 
nou passeig marítim

Sant Vicenç de Montalt tindrà un nou 

passeig marítim, amb una vorera molt 

més ampla: aquest és l’avantprojecte 

que l’alcalde, Miquel Àngel Martí-

nez, ha presentat a la Demarcació 

de Costes de Catalunya, després que 

el projecte de remodelació aprovat 

per l’Estat no s’arribi a fer realitat per 

manca de fi nançament. Així, l’Ajunta-

ment santvicentí ha decidit posar-se 

al capdavant i liderar una actuació a 

mig camí de la prevista en el projecte 

general però que resol la necessitat 

més urgent: proporcionar més 

espai als vianants.

Vorera de sis             
metres
La proposta del con-

sistori passa per am-

pliar la vorera en 4,20 

metres, de tal manera 

que quedi un espai de 

sis metres d’amplada, 

per adequar-la a l’ús intensiu 

que en fan els ciutadans durant tot 

l’any. Aquesta obra, que contempla 

el quilòmetre i mig de front marítim 

de Sant Vicenç, té un cost previst de 

650.000 €, que s’espera que fi nancin 

conjuntament entitats supramunici-

pals i el consistori. És per això que l’al-

calde ja s’ha reunit amb la cap de la 

Demarcació de Costes de Catalunya, 

María Riansares Toledano, i ha viatjat 

a Madrid per trobar-se amb la direc-

ció general de Costes i Medi Marí del 

Ministeri de Medi Ambient. Aquest 

mes d’octubre també ha mantingut 

una reunió amb la Generalitat.

Tot i la iniciativa que ha adoptat 

l’Ajuntament per fer aquesta actua-

ció, el govern local no renuncia al 

projecte de remodelació de 

la façana litoral a càrrec 

de l’Estat, que preveu 

convertir el passeig 

del Marquès de Casa 

Riera en una zona de 

vianants i desviar el 

trànsit cap al carrer 

de la Pau. Aquesta 

obra té un pressupost 

de 4,5 milions d’euros, 

que no estan previstos en 

cap exercici de l’executiu espanyol. 

Malgrat això, l’equip de govern confi a 

a poder acabar el seu mandat amb 

els treballs d’ampliació de la vorera 

fi nalitzats.

El consistori no ha renunciat al projecte de 
l’Estat, però ha decidit liderar una ampliació de 
l’espai per a vianants

L’Ajuntament santvicentí 
remodelarà i ampliarà el 
passeig marítim

L’alcalde ha
viatjat a Madrid per 

reunir-se amb la
direcció general de

Costes i Medi Marí del 
Ministeri de Medi 

Ambient
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● Supressió dels robatoris gràcies 
a la vigilància policial

La Policia Local ha intensifi cat les tasques de 
vigilància a la zona marítima durant l’estiu per evitar 
robatoris a l’interior de vehicles o als banyistes. Els 
resultats han estat cap denúncia per robatori i la 
detenció d’una persona per furt.

● Els gossos podran esperar-se 
a l’exterior de comerços i edifi cis 
municipals

L’Ajuntament de Sant Vicenç posa a disposició 
dels establiments comercials uns mosquetons per 
a deixar-hi el gos lligat, que també s’han instal·lat 
als edifi cis municipals. Els comerços interessats els 
poden sol·licitar al 937 910 511.

Servei gratuït de recollida de trastos 
vells a peu de carrer
L’Ajuntament de Sant Vicenç ofereix 
un servei de recollida de residus vo-
luminosos a peu de carrer, totalment 
gratuït, per a les persones que no 
puguin portar-los a la deixalleria, per 
evitar així els abocaments incontro-
lats. El servei funciona a demanda, 
trucant prèviament a l’OAC de l’Ajun-

tament per acordar el dia i el lloc de 
recollida. També posa a disposició 
de la ciutadania el servei de recollida 
d’electrodomèstics i restes de jardine-
ria, a un preu mínim de 10 € en funció 
del tipus i el volum del residu. L’objec-
tiu és el d’evitar els abandonaments 
al carrer, que són motiu de sanció.

Els mobles vells, els electrodomèstics i el residu verd es 
recullen els dilluns, dimecres i divendres

Vuit ordinadors nous al Telecentre per 
als tallers d’informàtica

L’Ajuntament de Sant Vicenç ha reno-
vat i ampliat els equips informàtics 
del Telecentre, on s’han substituït els 
sis ordinadors que hi havia, instal·lats 
des del 2012 i que havien quedat ob-
solets, per vuit de nous. L’actuació ha 
suposat una inversió de 5.630 euros 
i s’afegeix a la instal·lació d’una im-
pressora, un projector i una pantalla 

que es va fer abans de l’estiu al mateix 
espai.

El Telecentre, ubicat al Centre Cívic 
El Gorg, duu a terme diversos tallers 
d’iniciació a la informàtica amb l’As-
sociació de la Gent Gran Els Xurravins, 
però també està a disposició d’altres 
entitats del municipi per apropar les 
noves tecnologies a la ciutadania.
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Treballs 
d’instal·lació 
d’una barana 
de protecció 
en l’accés a 
l’escola Sant 
Jordi 

Amb la voluntat de millorar la segu-

retat i l’accessibilitat a la via pública, 

s’han dut a terme darrerament un 

seguit de treballs de manteniment 

en diversos espais del municipi. Una 

de les actuacions més rellevants ha 

estat la continuació de la barana de 

protecció ja existent a l’avinguda 

Regadiu, una obra que s’ha realitzat 

en dues fases. La intenció és garantir 

que ningú pugui caure per accident 

a la riera de la Gironella, el mateix 

objectiu que es pretén assolir amb 

la instal·lació d’una altra barana de 

protecció al carrer de la Panissera. Un 

altre dels treballs realitzats ha estat la 

col·locació d’una barana a les escales 

d’accés a l’escola Sant Jordi.

D’altra banda, a l’avinguda Toni 

Sors s’han canviat les llumeneres de 

les torres ubicades a l’aparcament. 

Els focus encara eren de sodi i han 

En les darreres setmanes s’han instal·lat diversos trams de barana per evitar 
caigudes a la riera de la Gironella

Actuacions a la via pública per a millorar 
la seguretat dels vianants

estat substituïts per uns altres de LED 

que ajuden a reduir la contaminació 

lumínica i suposen un important es-

talvi energètic. Finalment, al carrer 

En diversos
carrers s’han

arranjat alguns trams
de vorera per

adaptar-los a un gual
o reparar panots

en mal estat

Mn. Jacint Verdaguer s’han fet obres 

en un tram de vorera per a millorar 

un gual adaptat, i al carrer Romaní ha 

calgut arranjar la vorera a causa del 

mal estat d’algun tram de panots.

L’Ajuntament instal·larà tancaments 

de fusta en sis punts de recollida de 

residus amb la intenció de millorar 

la neteja d’aquestes àrees i reduir 

l’impacte visual dels contenidors. Es 

tracta dels punts ubicats als carrers 

Montnegre i Lleida, a la carretera de 

Sant Vicenç, al passeig de Sant Joan, 

a la riera del Gorg i a l’avinguda del 

Regadiu. Amb aquesta actuació, que 

ha tingut un cost de 13.140,78 euros, 

un 75% de les àrees de recollida de 

residus comptaran amb tancaments 

de fusta.

Els ciutadans tenen la responsabilitat de fer un 
bon ús de les àrees de recollida de residus

Instal·lació de nous 
tancaments de fusta al 
voltant dels contenidors

Des del consistori es recorda que 

realitzar una correcta gestió dels resi-

dus comporta una coresponsabilitat 

per part de la ciutadania. És important 

fer-ne una correcta separació i evitar 

accions com deixar les escombra-

ries fora de l’àrea i horaris permesos 

o dipositar-ne restes que s’haurien 

de portar a la deixalleria. Aquestes 

pràctiques poden suposar sancions 

que van dels 120 €, per a les infrac-

cions lleus, fi ns als 60.000 € en el cas 

d’abocaments incontrolats de residus 

industrials o especials a la via pública.
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Tot i que hi ha grups que se senten molt còmo-

des a l’oposició, des d’on deixen anar moltes 

paraules buides que si mai arribessin al govern 

no sabrien com complir, el nostre grup sempre 

ha tingut vocació de govern.

Els nostres regidors/es han assumit, sen-

se pors ni vacil·lacions, la responsabilitat que 

comporta estar al govern i prendre decisions.

Nosaltres tenim molt clar el que toca fer si 

volem que el poble tiri endavant i estem al go-

vern per aconseguir tot allò que ens permeti 

viure millor a tots plegats. 

La ciutadania vol que qui estigui al govern 

vagi per feina i que la feina sigui de qualitat, 

útil i efi caç. Per això, nosaltres anem per feina, 

resolent els problemes reals i quotidians de la 

gent, fent que les coses funcionin i encarant el 

reptes de futur.

Nosaltres anem per feina i no tenim temps 

per a entrar al joc dels professionals de la de-

magògia, que només busquen l’atac gratuït i 

l’enfrontament permanent.

Es diu que fa més soroll un arbre quan cau 

que un bosc quan neix. Doncs bé, mentre d’al-

tres només estan pendents de si cau algun 

arbre, el nostre grup continuarà treballant des 

del govern perquè el bosc que hem fet néixer 

amb l’ajut de tots vosaltres no deixi de créixer.

Hi ha línies vermelles a la política que no s’hau-

rien de creuar mai. Una d’elles és, sens dubte, 

el fet d’insultar els regidors d’un altre partit 

perquè no et sembla bé allò que han dit o 

han preguntat. Sí, això que sembla inversem-

blant en una societat ben educada és el que 

va passar en el darrer ple ordinari municipal de 

fi nals d’octubre, on el regidor Amadeu Clofent, 

fent gala d’una falta total d’ètica i educació, va 

decidir insultar un regidor de 9SV. El fet es va 

produir quan vam preguntar si era cert que la 

dona del regidor d’Urbanisme del nostre ajun-

tament va començar a treballar a l’empresa 

més important del nostre municipi (SORLI) un 

cop aquesta s’hi va haver instal·lat. Fer aquesta 

pregunta no es mereix un insult, més aviat al 

contrari, ja que mostra un clar exercici de res-

ponsabilitat fet des de l’oposició. Si d’altres no 

pensen el mateix potser caldria que s’ho fessin 

mirar. En cas que el regidor d’Urbanisme ha-

gués fet servir la seva posició perquè la seva 

dona trobés feina estaríem davant d’un cas de 

tràfi c d’infl uències, i controlar això és de ser 

responsable, no un pocavergonya. Caldria ser 

molt més curós, molt més responsable i, so-

bretot, Sr. Clofent, molt més educat.

Finalitza octubre i arriben les castanyes i els 

panellets. A fi nals d’aquest mes s’ha convocat 

el ple sobre els impostos per a l’any 2017, que 

aprovará el Govern amb l’ajudeta d’algun vot 

de l’oposició dels que sempre els voten. Es-

querra NO els donarem suport, perquè, com és 

costum, l’equip que governa no té en compte 

l’oposició a l’hora de fer les coses importants 

com són els impostos.

I com que parlem de castanyes, doncs la 

«castanya» més forta per a la butxaca de les 

famílies es l’IBI. L’Ajuntament dirà que n’ha 

abaixat el tipus, que tenim un coefi cient baix, 

etc.: tot paraules maques però poc certes. Mi-

reu, fem un exercici bàsic: agafeu el rebut que 

haveu pagat el 2016 i el compareu amb el que 

pagareu el 2017, i si esteu dins del 98% que 

pagará més que l’any passat veureu que han 

apujat l’impost.

No va tan bé l’Ajuntament? No té tants es-

talvis? Doncs abaixin «de veritat» els impostos.

L’any passat i aquest es podien haver pres 

mesures en aquest sentit; algunes les diem al 

Ple i altres les podríem haver dit si ens hagues-

sin consultat. Però això només passará si al-

gun dia Esquerra forma part del Govern, i això 

només està en mans de la ciutadania de Sant 

Vicenç, i ho respectem. Res, a pagar impostos.

Una vez en marcha la renovación de parte del 

alumbrado público queremos aclarar la postu-

ra de C’s al respecto.

Estamos de acuerdo en la sustitución pro-

gresiva de la tecnología del alumbrado actual, 

de vapor de sodio de alta presión (VSAP), 

por la de LED; pero somos algo críticos con 

el proceso en varios aspectos: la renovación 

sí tendrá un coste considerable, de compra e 

instalación, para las arcas del Ayuntamiento; 

entendemos que no se ha justifi cado de forma 

clara y técnica el periodo de retorno de la in-

versión; además, no se nos ha mostrado estu-

dio de la amortización de la última renovación 

(hace unos cinco años). Por otro lado, la em-

presa elegida no cumplía el primer fi ltro en el 

concurso público; sin embargo, se le concedió 

un plazo adicional para adecuar datos y, curio-

samente, a la postre, fue la adjudicataria fi nal.

Otro tema: sí hemos apoyado una modifi ca-

ción de la ordenanza del Centro Cívico, con la 

fi nalidad de facilitar y ampliar el uso a iniciati-

vas individuales de interés general.

También preguntamos por la situación ac-

tual y propuestas sobre el alquiler turístico 

de viviendas, y sobre si las bandas sonoras o 

guardias tendidos son adecuadas o excesiva-

mente altas.

Després dels diferents processos electorals, la 

situació política tendeix a una certa confusió 

en l’opinió pública pel que fa als possibles pac-

tes per a governar. L’agrupació del PSC de Sant 

Vicenç de Montalt segueix apostant per un go-

vern 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 so-

bre 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 so-

cial. Però les condicions per a poder exercir 

la nostra responsabilitat són les que mai cap 

partit hauria d’haver abandonat. No es po-

den 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 confl icte polític a Catalunya... fan 

impossible compartir qualsevol govern amb el 

Partit Popular.

Vamos a seguir trabajando para hacer del PP 

de Sant Vicenç de Montalt una asociación 

municipal más presente y más cercana a las 

necesidades que tenemos los ciudadanos. Es 

imprescindible para ello escuchar lo que te 

proponen los ciudadanos.

Hay algunas de estas necesidades que re-

cordamos con frecuencia en nuestra actividad 

local y que queremos reiterar.

La seguridad ciudadana es una de las prime-

ras necesidades que los ciudadanos reclaman 

de sus gestores locales y a la que tenemos que 

dar la mejor respuesta.

Entendemos que Sant Vicenç de Montalt 

debe promover el deporte y la educación de 

nuestra juventud. Es mucho lo que desde el 

medio municipal se puede hacer para apoyar 

y promover la actividad deportiva de los jóve-

nes y de los que no lo somos tanto. Baste con 

citar aquí la buena decisión que fue apoyar la 

implantación del Sorly Sports, tan denostada 

por algunos.

Hay que dotar a nuestro pueblo de los me-

dios de gestión adecuados que el crecimiento 

que el pueblo ha tenido en los últimos años 

exige.

Estos meses son decisivos para implemen-

tar las mejoras en las ordenanzas locales y do-

tarnos del presupuesto local más conveniente.

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».
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L’Ajuntament s’ha adherit al Ser-
vei d’Acollida Itinerant que ofereix 
el Consell Comarcal del Maresme. 
Aquesta iniciativa posarà a disposi-
ció dels nous empadronats un servei 

d’informació i d’atenció personalit-
zades amb l’objectiu d’ajudar-los a 
integrar-se a la nostra vila. L’objectiu 
és oferir als nouvinguts informació 
sobre quins són els seus drets i deu-
res com a ciutadans i també quins 
són els serveis i recursos que el muni-
cipi els ofereix. Entre els temes sobre 
els quals s’assessora habitualment 
hi ha els serveis escolars, culturals, 
esportius, de salut i els transports, 
però també d’altres com la llei d’es-
trangeria o el món laboral. El Consell 
Comarcal està treballant en l’elabora-
ció d’una guia d’acollida que es podrà 
consultar a través del web municipal.

Nou impuls a 
l’ocupació juvenil 
amb set noves 
contractacions
L’Ajuntament ha contractat set joves 
que treballaran de monitores en les ac-
tivitats esportives municipals durant el 
curs 2016/2017. Elles portaran els pro-
grames de gimnàstica artística i dansa 
per a infants i joves i el d’activitats diri-
gides per a persones adultes. El treball 
del consistori per a generar ocupació 
es veu refl ectit en les dades de l’atur, 
que continua amb la seva tendència a 
la baixa. Sant Vicenç continua sent un 
dels set municipis del Maresme amb 
una taxa d’atur per sota del 10 %.

Les monitores s’incorporen a 
la Regidoria d’Esports

Curs gratuït 
d’auxiliar de 
cuina per a joves 
L’Ajuntament ofereix un curs gratuït 
d’auxiliar de cuina que permetrà als 
joves obtenir la titulació de manipula-
dors d’aliments. Les inscripcions s’han 
de formalitzar a l’Espai Jove El Cau, 
obert de dilluns a dissabte de 16.30 a 
20.30 h. L’altre Punt d’Informació Ju-
venil es pot trobar els divendres, d’11 
a 12 h, a l’Institut Esteve Albert.

El curs tindrà
una durada de
70 hores i serà

impartit pel Gremi 
d’Hostaleria de

Mataró i el
Maresme

El passat mes
de setembre la taxa 
d’atur a Sant Vicenç

va ser del 9,33 %,
cinc punts per sota

de la mitjana
comarcal

Sant Vicenç 
s’adhereix al 
Servei d’Acollida 
Itinerant

Aquest pretén informar dels serveis i recursos que ofereix 
el municipi



Cursos
Curs d’auxiliar 
de cuina per a 
joves
DEL 28 DE NOVEMBRE AL 22 
DE DESEMBRE
De dilluns a dijous, de 10 a 15 h
Al c/ Germans Thos i Codina, 
43, local 9, de Mataró 
Destinat a joves de 16 a 30 
anys del municipi
Curs impartit pel Gremi 
d’Hostaleria de Mataró i el 
Maresme
Inscripcions gratuïtes a l’Espai 
Jove
Organitza: Espai Jove 
El Cau – Regidoria de Joventut

Dimecres 2, 9, 
16, 23 i 30   
DE 17 A 18.30 H, AL TELECENTRE
● TALLER D’ALIMENTACIÓ: 
«ALIMENTA EL TEU 
BENESTAR»
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins amb el suport 
de Fundació “la Caixa”

Dijous 3  
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 4
19 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● ROUND TABLE, CONVERSES 
EN ALEMANY
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

Diumenge 6 
8 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
● MATINAL FAMILIAR PELS 
ENTORNS DE LA TRAÜNA 
DES DE LES PISCINES DEL 
MONTSENY
Organitza: MontalTrek

Diumenge 6 
DE 10 A 14 H, AL CASAL DE LA 
GENT GRAN

● CAMPANYA DE DONACIÓ 
DE SANG 
Organitza: Banc de Sang i 
Teixits amb la col·laboració de 
l’Associació de Donants de Sang 
del Maresme, la Regidoria de 
Sanitat, Salut Pública i Consum 
i l’Associació de Gent Gran Els 
Xurravins

Dimarts 8, 15, 
22 i 29   
DE 21 A 22 H, AL CENTRE CÍVIC 
EL GORG
● CURS DE SARDANES
Organitza: Regidoria de Cultura

Dimarts 8, 15, 
22 i 29 
Dijous 10, 17 i 
24   
DE 17 A 19 H, AL TELECENTRE
● TALLER: «INCORPORA 
INTERNET AL TEU DIA A DIA»
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins amb el suport 
de Fundació “la Caixa”

Dimecres 9 
9.30 H, A LES PORTES DEL 
CENTRE CÍVIC EL GORG

● CAMINAR SALUDABLE: 
MATINAL AL CORREDOR DES 
DE CAN BOSC
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

Dijous 10, 17 i 
24
Dilluns 14, 21 i 
28   
DE 10 A 12 H, AL TELECENTRE
● TALLER: RETOC 
FOTOGRÀFIC I 
PRESENTACIONS DIGITALS
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins amb el suport 
de Fundació “la Caixa”

Divendres 11, 
18 i 25
Dimarts 15, 22 
i 29
DE 10 A 12 H, AL TELECENTRE
● TALLER: «CONNECTA’T A LA 
XARXA»
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins amb el suport 
de Fundació “la Caixa”

Divendres 11
19 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● CLUB DE LECTURA AMB 
SÍLVIA JANÉ I ROSER BURGUÉS
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

19 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● ROUND TABLE, CONVERSES 
EN ANGLÈS 
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

Diumenge 13   
18 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● CINEMA FAMILIAR: 
ZOOTROPOLIS
Preu: 2 euros
Organitza: Regidoria de Cultura

Dies 15, 16 i 17   
DE 9.30 A 12.30 H, AL CENTRE 
CÍVIC EL GORG
● TALLER: «FINANCES PER 
A NO FINANCERS. PRAXIS 
DE GESTIÓ COMPTABLE I 
FISCAL PER A AUTÒNOMS I 
“MICROPIMES”»
Inscripcions gratuïtes: 
www.svmontalt.cat
Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica  

Dijous 17  
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 18  
17 H, AL TEATRE DEL CENTRE 
CÍVIC EL GORG
● L’HORA DEL CONTE: JAMES 
I EL PRÉSSEC GEGANT, DE 
ROALD DAHL
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

19 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● ROUND TABLE, CONVERSES 
EN FRANCÈS
Inscripcions gratuïtes: 
www.svmontalt.cat
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

Dissabte 19
DE 17 A 19 H, A L’ESPAI JOVE 
EL CAU
● TALLER D’AUTOMAQUILLATGE
Destinat a joves de 12 a 30 anys
Gratuït (places limitades)
Inscripcions: a www.svmontalt.cat 
i a l’Espai Jove
Organitza: Espai Jove 
El Cau – Regidoria de Joventut

Diumenge 20  
7 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
● RUTA PEL ROC DE FRAUSA
Serra de les Salines – Alt 
Empordà
Organitza: MontalTrek

Dimarts 22   
17 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● TALLER DE SUPORT VITAL 
BÀSIC I DEA
Destinat a entitats esportives i 
monitors
Inscripcions gratuïtes: 
www.svmontalt.cat
Organitza: Regidoria de Sanitat, 
Salut Pública i Consum

Dimecres 23
8.30 H, A LES PORTES DEL 
CENTRE CÍVIC EL GORG
● CAMINAR SALUDABLE: 
MATINAL A SANT MARTÍ XIC
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

Divendres 25
19 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● TALLER DE LITERATURA 
ESPANYOLA
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

Dissabte 26
8.30 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
● SORTIDA DE MONTALTKIDS 
A LA COVA SIMANYA
Sant Llorenç de Munt – cim del 
Montcau
Organitza: MontalTrek 

Diumenge 27
DE 18 A 21 H, AL CENTRE CÍVIC 
EL GORG
● BALL DE NADAL
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins 

Dimecres 30
7.15 H, A LES PORTES DEL 
CENTRE CÍVIC EL GORG
● EXCURSIÓ CULTURAL AL 
CELLER DEL CASTELL DEL 
REMEI
I AL MUSEU DEL TORRÓ 
D’AGRAMUNT 
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravinsavins

 

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.

Agenda
SVMontalt

NOVEMBRE
2016


