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5 de juny i 13 
d’octubre de 2017, 
festes locals

El Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
ha aprovat els dos festius locals per a 
l’any vinent: seran el dilluns 5 de juny, 
coincidint amb la festivitat de la segona 
Pasqua, i el divendres 13 d’octubre, per 
fer pont amb el Dia de la Hispanitat. Cal 
afegir a aquests dos dies les 13 festes 
que estableixen entre el Govern de la 
Generalitat i el Govern espanyol.

L’Ofi cina d’Atenció al 
Ciutadà torna a l’horari 
d’hivern
Des de fa uns dies, l’Ofi cina d’Atenció 
al Ciutadà ha modifi cat el seu horari 
per obrir tots els matins i una tarda a la 
setmana. En concret, l’horari d’obertura 
és de dilluns a divendres de 9 a 14 h i 
dimecres també de 16 a 19.30 h. Així 
mateix, l’OAC de la Policia Local té un 
horari similar: de dilluns a divendres 
de 9 a 13 h, els dimecres també a la 
tarda, de 16 a 18 h, i el primer i tercer 
dissabtes de cada mes de 9 a 13 h.

Obert el període 
de crema de restes de 
poda
El 16 d’octubre s’inicia el període per 
a comunicar la crema controlada de 
restes vegetals, prohibida fi ns aquesta 
data. Els santvicentins que tinguin 
previst fer foc en terrenys forestals o 
en una franja de 500 metres al voltant 
hauran de comunicar-ho prèviament 
a l’Ajuntament, a l’Ofi cina Comarcal 
d’Agricultura o a la Generalitat. 
L’autorització es dóna al moment i pot 
servir fi ns el 14 de març.

Ple municipal ordinari
28 de juliol de 2016

A FAVOR 

CiU, PSC, PP 

CiU, PSC, C’s, 
PP 

CiU, PSC, C’s, 
PP 

CiU, PSC 

CiU, ERC, PSC, 
C’s, PP 

CiU, PSC, C’s, 
PP

EN CONTRA

9SV, ERC 

9SV 

9SV 

9SV (1), ERC

ORDRE DEL DIA 

Donar compte al Ple del decret 
d’alcaldia núm. 793 

Modifi cació de crèdit 3/2016 

Dissolució i liquidació del consorci 
de comunicació local 

Subvenció extraordinària a 
l’Associació de Veïns Montaltpark 

Designació jutge de pau titular 
2016/2019 

Desafectació de béns demanials 
actualment adscrits als serveis 
municipals

Aprovació de les festes locals per a 
l’any 2017 

Donar compte de la cessió, 
realitzada pel Sr. Joaquim Pallarès, 
de 3 escultures de bronze

Donar compte de la modifi cació 
ordenança reguladora del preu 
públic pel servei d’ensenyaments 
especials escola de música

ABSTENCIÓ

C’s 

ERC 

9SV, ERC 

ERC, C’s, PP 

9SV 

9SV (1)



El passat 12 de setembre, 1.071 alum-
nes d’educació infantil, primària, 
secundària i batxillerat iniciaven un 
nou curs escolar en algun dels quatre 
centres de Sant Vicenç de Montalt. A 
primer cop d’ull, el nombre de matri-
culats ha crescut amb relació a l’any 
passat, tot i que, en detall, hi ha dues 
tòniques diferenciades, que segueixen 
la tendència general de Catalunya: si 
el nombre d’alumnes de primària dis-
minueix, per factors demogràfi cs, els 
inscrits a secundària augmenten amb 
una xifra gens menyspreable.

L’escola Sant Jordi ha començat 
el curs amb 225 alumnes a infantil i 
primària, només un menys que l’any 
anterior. A l’escola Sot del Camp la 
diferència és més gran: 32 alumnes 
menys, fent un total de 329, i una no-
vetat important: un canvi en la direc-
ció, la qual assumeix Aurora Clemen-
te. L’Institut Esteve Albert va obrir les 
portes al setembre amb 460 alumnes 
entre ESO i batxillerat, 48 més que el 
curs passat. A la llar d’infants munici-
pal Els Garrofers el curs ha començat 
amb 57 infants, cinc més que al 2015.

Miquel Àngel Martínez
i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Tot just fa uns dies començàvem 
un nou curs escolar i, des de Sant 
Vicenç de Montalt, ho fèiem amb 
la seguretat d’oferir a l’alumnat 
del municipi la millor oferta i 
les millors instal·lacions de què 
podem disposar. Només hem de 
mirar les fi tes aconseguides en 
els darrers anys.

El passat curs venia marcat per 
la posada en marxa de l’edifi ci 
defi nitiu de l’institut, un fet 
doblement destacable, ja que, 
a més, era un dels pocs centres 
que s’inaugurava a Catalunya. No 
puc deixar d’agrair la implicació 
personal de l’anterior president 
de la Generalitat, Artur Mas, 
perquè això fos possible. De 
la mateixa manera, l’escola de 
música, que enguany presenta 
un nou programa d’estudis, obria 
les portes de les seves noves 
instal·lacions al 2013, i l’Escola 
Bressol Municipal Els Garrofers 
torna a obrir aquest curs l’aula de 
lactants.

I pel que fa a les escoles, 
hem vist també com al 2009 
s’ampliava l’escola Sant Jordi i 
com al 2007 començava l’activitat 
de l’escola Sot del Camp.

En resum: en menys d’una 
dècada hem fet un salt qualitatiu 
i quantitatiu pel que fa als 
centres dels quals disposem. 
L’educació és una prioritat per 
al municipi i, un curs més, ho 
tornarem a fer palès

● Un salt en l’educació 
al municipi

A les escoles Sant Jordi i Sot del Camp 
disminueix lleugerament el nombre de 
matriculats i a l’Institut augmenta

Més d’un miler 
d’alumnes d’infantil, 
primària i secundària 
comencen un nou curs

Com ja és habitual, el consistori 
santvicentí ha aprofi tat les vacances 
escolars per a fer millores als centres, 
que inclouen treballs de pintura i lam-
pisteria, l’adequació dels patis i sorrals 
o la millora de l’entorn i els accessos 
als equipaments. La més destacada 
d’aquestes últimes és la construcció 
d’un pas elevat de vianants a les por-
tes de l’escola Sant Jordi.

Itineraris segurs                                
a l’escola
Una altra de les principals novetats 
que porta aquest curs escolar és la 
millora, per part de l’Ajuntament , de 
l’entorn dels centres educatius amb 
l’objectiu que els nens i nenes puguin 
anar i venir de l’escola a peu garantint 
la seva seguretat i comoditat. Aques-
tes millores s’emmarquen en el projec-
te de Camins Escolars.

L’escola
Sot del Camp estrena 

directora: Aurora 
Clemente es farà

càrrec de la direcció
del centre aquest

curs
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Aquest estiu s’han dut a terme diverses millores com 
arranjaments a les voreres o un pas elevat al carrer Escoles

La via pública s’ha sotmès a diferents 

actuacions de millora. Un dels grans 

projectes ha estat el canvi de llume-

neres de sodi per altres de LED al pas-

seig Marquès Casa Riera, en el marc de 

la renovació de l’enllumenat a càrrec 

d’Elèctrica Boquet SL. Per la seva ban-

da, la brigada municipal ha adequat 

diverses voreres, com un tram del 

camí antic del cementiri que supo-

sava un perill o la de la Costa Daura-

da per fer-hi un gual adaptat per a 

minusvàlids. També s’ha instal·lat un 

desfi bril·lador a la riera de Torrentbò i 

s’ha col·locat un pal amb una bandera 

de Sant Vicenç al costat del monòlit 

de l’11 de Setembre. Construcciones 

Fertres SL s’ha ocupat de construir un 

pas elevat al carrer Escoles per a acce-

dir a la Sant Jordi.

Substitució de 
les llumeneres al 
passeig Marquès 
Casa Riera

Els santvicentins 
gaudeixen la Festa 
Major d’estiu
Sant Vicenç de Montalt va celebrar la 

seva Festa Major del 6 al 20 d’agost, 

amb una gran participació en tots els 

seus actes. Les activitats tradicionals, 

com el castell de focs i les havaneres 

a la platja, el correfoc o els balls, van 

estar molt concorreguts, i les nove-

tats van signar un èxit rotund, tant el 

concert d’Oques Grasses com els pi-

lars dels castellers de l’Alt Maresme i, 

sobretot, les atraccions d’aigua. Tam-

bé va destacar la implicació de l’Espai 

Jove en l’organització.

Gran assistència als actes 
tradicionals i èxit rotund de 
les novetats

Ofrena floral al 
monòlit de l’Onze 
de Setembre per 
la Diada
Fins a 24 entitats i formacions políti-

ques van protagonitzar l’ofrena fl oral 

al monòlit de l’Onze de Setembre per 

la Diada. L’alcalde va llegir el manifest 

reivindicatiu del dret a decidir dels 

catalans i van participar-hi els Ge-

ganters i Grallers, l’Orfeó Parroquial El 

Delme i la Cobla Premià.

Enguany, la
pluja va donar treva

i només va caldre 
traslladar el cinema
a la fresca al pavelló

per les
previsions
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L’Ajuntament ha instal·lat un nou 

Desfi bril·lador Extern Automàtic 

(DEA) a la riera de Torrentbò, el qual 

se sumarà als altres quatre que es van 

col·locar al 2014 en diversos punts 

estratègics de la població i que con-

verteixen Sant Vicenç de Montalt en 

un «municipi cardioprotegit». Per tal 

de donar màxima cobertura, els DEA 

estan situats a la façana de la rectoria 

(a la plaça de l’Església), a l’avinguda 

Toni Sors (davant del camp de futbol), 

al camí del Padró (al costat de l’escola 

Sot del Camp) i a Montaltpark, i més 

concretament, al carrer Costa Daura-

da. A més, la Policia Local en porta un 

sisè de mòbil al seu vehicle per poder 

atendre una emergència en qualse-

vol zona.

El projecte ve impulsat per la Re-

gidoria de Sanitat amb l’objectiu de 

reduir el temps de resposta d’una 

aturada cardiorespiratòria, la primera 

causa de mort. Amb aquesta instal·la-

Sant Vicenç de Montalt és «municipi cardioprotegit» amb 5 DEA 
instal·lats en punts estratègics que donen cobertura a tota la població

S’instal·la un nou desfibril·lador a la riera 
de Torrentbò

ció, el 21 d’octubre es realitzarà una 

xerrada informativa a les 18.30 hores 

al Centre Cívic per informar a la po-

blació de com intervenir ràpidament. 

L’edifici de l’ajuntament, el Centre Cívic El Gorg i el Casal de 
Cultura llueixen rètols que fomenten l’ús de les escales

L’Ajuntament santvicentí s’ha adherit 

recentment a la campanya «Fem sa-

lut. Pugem escales!» de la Generalitat 

de Catalunya, que té com a objectiu 

facilitar la pràctica de l’activitat física 

quotidiana fomentant l’ús de les es-

cales en l’entorn laboral. La part més 

visible de la campanya són uns adhe-

sius i cartells enganxats en llocs estra-

tègics de decisió, com ara la recepció, 

l’ascensor o els graons d’una escala, 

dels edifi cis de l’ajuntament, el centre 

cívic El Gorg i el casal de cultura.

Els rètols són una eina efectiva per a 

conscienciar la ciutadania dels bene-

fi cis de pujar escales, una activitat ac-

cessible a tothom i efectiva, ja que su-

posa tres o quatre vegades la despesa 

energètica de caminar en pla. En un 

minut pujant escales es consumeixen 

entre 8 i 11 kcal; fer-ho set minuts dia-

ris redueix dos terços la incidència de 

malalties cardiovasculars en homes, i 

pujar 55 trams d’escales a la setmana 

disminueix el risc de morir prematu-

rament. A més, enforteix els ossos, 

millora el colesterol bo i redueix el risc 

de caigudes en la gent gran.

El consistori 
s’adhereix a la 
campanya «Fem 
salut. Pugem 
escales!»

La Policia 
Local porta un sisè 

desfibril·lador mòbil
al seu vehicle per

poder atendre una 
emergència en 
qualsevol zona
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Des que CiU va assumir el govern municipal, 

estem fent un camí que té un rumb clar: fer 

de Sant Vicenç un poble que destaqui arreu 

per la seva excel·lència. No és un objectiu fàcil, 

però nosaltres hem assumit la responsabilitat 

de buscar l’excel·lència perquè tenim projecte, 

equip i govern per a impulsar-lo.

Sant Vicenç no necessita només un ajunta-

ment que gestioni el dia a dia, que s’ocupi que 

els carrers estiguin nets o que els seus veïns 

se sentin protegits, cosa que estem fent. Sant 

Vicenç també necessita un ajuntament que li 

doni ànima, i nosaltres tenim projecte de poble 

i tenim moltes ganes de treballar per fer que el 

poble bategui per i amb els santvicentins.

I aquest no és un projecte improvisat: neix 

de la nostra experiència al capdavant del go-

vern municipal, d’escoltar el poble i d’un treball 

posterior molt positiu basat en l’exigència, la 

responsabilitat, l’esforç i l’efi càcia; un projecte 

que és un conjunt d’iniciatives de present i fu-

tur, que generen il·lusió i orgull de poble, par-

tint de la nostra realitat d’avui i, sobretot, que 

no hipotequen el nostre futur, garantint un 

Sant Vicenç que funcioni.

Així de clar: busquem l’excel·lència, treba-

llant sempre en positiu!

A l’anterior número de l’InfoMontalt CiU com-

parava el personatge de Wally amb alguns re-

gidors de l’oposició. Com que sembla que això 

va de còmics, nosaltres avui parlarem d’un 

altre personatge mític dels contes infantils, en 

Teo. 

En Teo va a l’escola, en Teo celebra el St. Jor-

di, en Teo i els seus amics... i una col·lecció llar-

guíssima de títols. En Teo te’l trobes arreu, és 

el màxim protagonista de la història i la resta 

de personatges són molt i molt secundaris. A 

diferència d’en Wally, que hi és, però passa des-

apercebut i és difícil trobar-lo, en Teo vol ser 

l’estrella i que tot giri al seu voltant. A Santvi 

tenim un Teo que també surt a totes les fotos. 

Que sabeu qui és?

Els regidors de 9SV fem la feina de segui-

ment i control al govern que ens correspon 

com a oposició i ho fem a les comissions in-

formatives, comissió de comptes i en els llocs 

on correspon.

Si el que busca el govern de CiU són «pal-

meros» que vagin als actes i inauguracions a 

fer seguidisme no els trobarà entre els regidors 

de 9SV.

Aquest setembre el nostre article no parla de 

política, però sí d’un home entregat a la política.

El 18 de setembre de l’any passat, en Pere 

Orts i Cubillo ens va deixar sobtadament quan 

el seu cor jove va decidir partir de viatge cap a 

Itaca. Amic de molts, company lluitador, defen-

sor de la llibertat d’un poble, d’un país, regidor 

de l’Ajuntament des de l’any 2003, ha defensat 

la seva ideologia des de diferents càrrecs des-

envolupant una important tasca tant des del 

Govern com des de l’oposició. Expert en gestió 

econòmica i defensor de la participació ciuta-

dana, impulsor del Reglament de Participació 

Ciutadana a més de la Carta dels Drets i Deures 

dels Ciutadans del nostre poble.

Qui representem Esquerra i, per damunt de 

tot, els que el coneixíem vàrem aprendre d’ell, 

de la senzillesa de les seves paraules, la humili-

tat, la capacitat de resoldre situacions, extreure 

el just del que és injust. Ha estat un honor ser 

al seu costat, col·laborar i treballar en allò que 

creiem just per a tothom, com ho seguirem 

fent.

Pere, com tu ja sabies, les cançons del Viatge 

a Itaca donen signifi cat a moltes situacions que 

ens trobem a la vida quan aquesta canvia de 

rumb. Bon viatge cap a Itaca, amic Pere.

Queremos aclarar por qué C’s no ha partici-

pado en las ofrendas y conmemoraciones del 

11 de setiembre en St. Vi. Entendemos que se 

plantea como una Diada basada en la confron-

tación y además es un fraude histórico desde 

el principio, amplifi cado por los poderes pú-

blicos y mediáticos desde hace décadas. Dicha 

fi esta se ha convertido en la fi esta de una parte 

de la sociedad pero no de todos los ciudada-

nos. Desde el Ayuntamiento, además, se dio 

un uso más partidista y político, si cabe, a di-

cho evento.

Como alternativa, C’s propone el día de St. 

Jordi como el Día de la Comunidad Autónoma: 

un día de alegría, de cultura, un día para todos, 

que une y no se basa en el rencor y el frentis-

mo permanentes.

También proponemos que seamos proacti-

vos, que no se mire tanto al pasado, que pense-

mos en el futuro, en un futuro compartido en 

el que todo lo bueno y las habilidades de cada 

parte acaben generando sinergias positivas.

Para acabar, saludar a todos los vecinos y 

desear un buen curso a nuestros alumnos... ¡¡y 

que la fuerza los acompañe!!

Paz, love... y salud, mucha salud. :)

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.

Nos encanta empezar un curso nuevo. Son 

días maravillosos y repletos de ánimos. Nuevos 

retos, compromisos nuevos y nuevas metas.

Os deseamos a todos lo mejor para este 

nuevo curso y la obtención de las metas que 

os habéis propuesto y por las que tendremos 

que mantener nuestro compromiso.

Vamos a seguir apoyando la gestión y la 

estabilidad de la gestión municipal como lo 

venimos haciendo desde el inicio de la legis-

latura: un apoyo que hasta ahora nos ha per-

mitido recordar al gobierno municipal que hay 

que estar cerca del ciudadano, escuchando 

sus propuestas para dar respuestas a las mis-

mas, dando máxima prioridad a la seguridad 

ciudadana.

La política municipal consiste básicamente 

en mejorar la gestión que exige el ciudadano y 

hacer esta gestión clara y transparente.

Ojalá todos seamos capaces de conseguir 

las metas de este curso y hacerlo en armonía 

y bienestar. Mucha suerte y un fuerte abrazo 

a todos.

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 
impulsa una 
campanya per a 
censar els animals 
de companyia
El consistori ha engegat una campanya 

per a animar els propietaris d’animals 

de companyia a censar-los i posar-los 

el xip identifi catiu. És per això que ha 

Durant l’octubre, els santvicentins gaudiran d’un descompte 
en la implantació del xip a les seves mascotes

El consistori atorga 21.753 € en 
subvencions a entitats esportives
Enguany, l’Ajuntament santvicentí 

ha destinat 21.753 € als ajuts a asso-

ciacions esportives del municipi. De 

les set sol·licituds presentades, s’han 

atorgat subvencions a sis entitats, 

ja que el Club de Petanca ho va fer 

fora de termini. A l’hora de repartir 

la quantitat s’ha tingut en compte el 

nombre i el tipus de fi txes federatives, 

amb més puntuació per a les d’espor-

tistes menors de 16 anys.

En total, s’han destinat 7.000 € al 

CF Santvicentí —el màxim que pot 

rebre—, 3.699 € al Futsal santvicentí, 

3.238 € a MontaltTrek, 3.156 € al Club 

Ciclistes Xurribikers, 3.088 € al Club 

Patinatge SVM i 1.572 € al Club de 

Pitch & Putt.

arribat a un acord amb el centre vete-

rinari Quatre Potes pel qual els propie-

taris de gossos i gats residents a Sant 

Vicenç poden portar-hi les seves mas-

cotes i gaudiran d’un descompte en 

la implantació del xip que assumirà el 

mateix Ajuntament.

Amb el xip col·locat, es pot censar 

l’animal a l’ajuntament —tràmit obli-

gatori per a tots els propietaris—. Per a 

fer-ho, cal dirigir-se a l’Ofi cina d’Atenció 

al Ciutadà amb tota la documentació.

● Amb l’obert recentment a la platja, Sant 
Vicenç ja compta amb tres punts Wi-Fi gratuïts
Aquest estiu s’ha estrenat un nou punt de xarxa sense fi ls (Wi-Fi) 
gratuït a la platja de Sant Vicenç, que se suma als de l’av. Toni Sors i del 
parc dels Germans Gabrielistes. El servei permet navegar les 24 hores 
dels 365 dies de l’any, de manera gratuïta i amb velocitat limitada, a 
qualsevol usuari que es registri prèviament.

● Una expedició de MontaltTrek fa el cim 
del Kilimanjaro
El 4 d’agost, un equip de MontaltTrek format per nou alpinistes va marxar 
a Tanzània per fer el cim del Kilimanjaro. L’expedició va ser un èxit, ja que 
vuit dels membres de l’expedició van aconseguir-ho, i el novè, el president 
de l’entitat, Sisku Calopa, a punt de fer els 80 anys, es va quedar a només 
una etapa. Els santvicentins van plantar una bandera del municipi al cim.



Exposicions
Biblioteca 
Municipal La 
Muntala
DE L’1 AL 15 D’OCTUBRE
● DE LLULL A PUNTCAT
DEL 10 D’OCTUBRE AL 3 DE 
NOVEMBRE
● SIMENON SOSPITÓS
Matins: dimarts i dijous de 10 a 
13.30 h i dissabtes de 10 a 14 h
Tardes: de dilluns a divendres 
de 16 a 20.30 h
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Diumenge 2   
8 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
● MATINAL FAMILIAR A 
L’ERMITA DE SANT MATEU 
DES DE TEIÀ
Organitza: MontalTrek

Dilluns, dies 3, 
10, 17, 24 i 31 
Dijous, dies 6, 
13, 20 i 27   
DE 10 A 12 H, AL TELECENTRE
● TALLER: «INICIA’T EN LA 
INFORMÀTICA»
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins amb el suport 
de Fundació “la Caixa”

Dimarts, dies 4, 
11, 18 i 25    
DE 21 A 22 H, AL CENTRE CÍVIC 
EL GORG
● CURS DE SARDANES
Impartit per Xavier Chornet
Organitza: Regidoria de Cultura

Dimarts, dies 4, 
11, 18 i 25 
Divendres, dies 
7, 14, 21 i 28 
DE 10 A 12 H, AL TELECENTRE
● TALLER: «CREA I DISSENYA 
DOCUMENTS DE TEXT» 
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins amb el suport 
de Fundació “la Caixa”

Dimecres 5    
9.30 H, A LES PORTES DEL 
CENTRE CÍVIC EL GORG
● CAMINAR SALUDABLE: 
MATINAL ALS VOLTS DE SANT 
ISCLE DE VALLALTA
Organitza:Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

Dijous 6    
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

Dijous 6, 13, 20 
i 27 
DE 20 A 21.30 H, AL CENTRE 
CÍVIC EL GORG
● TERTÚLIES OBERTES: 
AMICS LECTORS
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins amb el suport 
de “la Caixa”

Divendres 7    
19 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● ROUND TABLE, CONVERSES 
EN ALEMANY
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

● XERRADA: «LA 
TRANSMISSIÓ DE LA CIÈNCIA 
ÀRAB A EUROPA A TRAVÉS DE 
LA PENÍNSULA IBÈRICA»
A càrrec del professor Julio 
Samsó
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

Divendres 14    
19 H, AL CASAL DE LA GENT 
GRAN
● XERRADA: «HEREUS, 
PUBILLES, CABALERS I 
FADRISTERNS»
A càrrec de Ramon Verdaguer
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

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

Dissabte 15 i 
diumenge 16     
● CAP DE SETMANA EN RUTA 
PEL MONT CARO
Organitza: MontalTrek

Dissabte 15     
18 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● TEATRE FAMILIAR: BON 
PROFIT
A càrrec de Tanaka Teatre
Organitza: Regidoria de Cultura

Dimecres 19    
8.30 H, A LES PORTES DEL 
CENTRE CÍVIC EL GORG
● CAMINAR SALUDABLE: 
MATINAL AL CASTELL DE 
POPA
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

19.30 H, A LES PORTES DEL 
CENTRE CÍVIC EL GORG
● ANEM AL TEATRE A VEURE 
GENTE BIEN, EL MUSICAL DE 
LA CUBANA
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

Dijous 20    
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 21    
18.30 H, AL CENTRE CÍVIC 
EL GORG
● XERRADA SOBRE L’ÚS DELS 
DESFIBRIL·LADORS
A càrrec de Manel Pacheco, de la 
Creu Roja
Organitza: Regidoria de Sanitat 

19 H, AL CASAL DE LA GENT 
GRAN
● XERRADA: «AVIS CONTRA 
NÉTS ADOLESCENTS (O 
VICEVERSA)»
A càrrec de Jordi Clanxet
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

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

● CLUB DE LECTURA AMB 
L’ESCRIPTOR LLUÍS BOSCH
L’escriptor presentarà i 
comentarà el seu llibre Besós 
mar
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

Dissabte 22    
8.30 H, A L’APARCAMENT 
DEL C/ GINESTA
● SORTIDA DE MONTALTKIDS 
AL VOLCÀ DE SANTA 
MARGARIDA
Organitza: MontalTrek

Diumenge 23   
12 H, A LA PLAÇA DEL POBLE
● FESTA DEL CORRELLENGUA
Interpretacions musicals, recitals 
de poesia, gegants, brindis 
popular...
Organitza: Regidoria de Cultura 
amb la col·laboració d’entitats 
de la vila  

Dimecres, 26    
7.15 H, AL CENTRE CÍVIC 
EL GORG
● EXCURSIÓ CULTURAL A 
PERATALLADA I MONELLS
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins 

Divendres 28   
19 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● TALLER DE LITERATURA 
ESPANYOLA: RUBÉN DARÍO  
A càrrec de la professora M. J. 
Magaz
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

Diumenge, 30   
8 H, A L’AVINGUDA TONI SORS
● 8A MARXA POPULAR CIMS 
DELS TRES TURONS 
Marxa curta: 11,4 km
Marxa llarga: 16 km
Preu inscripció amb antelació: 
10 euros (general) / 7 euros 
(socis MontalTrek) / 6 euros 
(nens fi ns a 12 anys)
Preu inscripció el mateix dia de 
la marxa: 14 euros (general) / 10 
euros (socis MontalTrek)
La inscripció inclou: 
avituallament, participació en 
sorteig i record de la marxa
Inscripcions: BBVA – 0182 0242 
152 6811 / Estanc de Sant Vicenç 
(c/ Major, 20) / Intersport 
(c/ Ronda Barceló, 43 – Mataró)
+ informació: Sisku Calopa 
(tel. 660 32 81 48)
Organitza: MontalTrek 

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

Agenda
SVMontalt

OCTUBRE
2016

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.

Diumenge 16
● TROBADA DE COTXES I 
MOTOS ANTICS
AL MATÍ, A L’AV. TONI 
SORS
Parades amb productes 
vintage, exposició i 
demostració de vehicles 
antics, ballades country i 
swing, esmorzar econòmic
Organitza: Associació 
del Col·leccionisme 
Nou i Vell Crisàlide 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt


