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Es millora l’accés a la platja
amb la urbanització del carrer
de la Pau

La Brigada Jove ofereix tres
llocs de treball per a persones
entre 17 i 23 anys

Servei més ràpid i de qualitat
amb el nou model
d’urgències nocturnes

Info
Montalt

REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE
SANT VICENÇ DE MONTALT

MAIG
2016

El parc dels Germans Gabrielistes,
un espai al servei de la ciutadania
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L’Ajuntament aconsegueix suport
supramunicipal per finançar projectes i serveis
L’alcalde de Sant Vicenç de Montalt,
Miquel Àngel Martínez, ha transmès
a la presidenta de la Diputació de
Barcelona, Mercè Conesa, els principals
reptes de treball que es proposa el

consistori per tal de millorar i impulsar
el municipi. En el marc d’una trobada
institucional, l’alcalde ha donat a
conèixer a la presidenta de la Diputació
els projectes que hi ha sobre la taula en
els àmbits de l’atenció a les persones,
el foment de l’ocupació, la promoció
econòmica, el turisme i el planejament
urbanístic, per tal d’aconseguir la
col·laboració de l’ens supramunicipal.
A més, també han repassat
algunes actuacions que es faran amb
finançament de la Diputació com la
construcció dels porxos a les escoles
Sot del Camp i Sant Jordi o les obres
d’asfaltat de diversos carrers del
municipi.

Ple municipal ordinari
31 de març de 2016
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Delegació de competències al
Consell Comarcal del Maresme
en matèria de recollida, atenció
i acollida d’animals domèstics
abandonats

CiU (6), ERC (2),
C’s (1), PSC (1) i
PP (1)

EN CONTRA

ABSTENCIÓ
9 SV (2)

Aprovació provisional de la
modificació puntual del POUM
per zona afectada a la ctra. N-II per
glorieta

CiU (6), PSC (1)
i PP (1)

ERC (2) i C’s (1)

Supressió del registre municipal
d’unions estables de parella

CiU (6), C’s (1),
PSC (1) i PP (1)

Ampliació plantilla: 1 policia i 2
auxiliars administratius

CiU (6), PSC (1)
i PP (1)

9 SV (2), ERC (2)
i C’s (1)

Sol·licitud a la Diputació de Barcelona
de designació d’un funcionari per
a exercir les funcions de tresoreria i
recaptació de l’Ajuntament

CiU (6), PSC (1) 9 SV (2)
i C’s (1)

ERC (2) i PP (1)

9 SV (2) i
ERC (2)

Els santvicentins
escullen a què destinar
part del pressupost
municipal
Un procés participatiu que es va iniciar
el novembre passat al Consell de Vila
ha donat la veu als santvicentins
perquè escullin quina és l’actuació
prioritària a la qual s’ha de destinar
part del pressupost municipal. Del 22
de febrer al 10 de març es va celebrar
la votació popular entre les quatre
propostes finalistes, de les quals el
condicionament del parc dels Germans
Gabrielistes fou la que va obtenir més
vots.
Al projecte guanyador es destinaran
30.000 €, per a fer-hi espais més segurs i
construir-hi camins per a travessar-lo. La
segona opció més votada, amb pocs vots
de diferència, va ser la de reduir l’alçada
dels passos elevats i eliminar les bandes
reductores de velocitat, projecte en el
qual també es començarà a treballar.
A més, l’Ajuntament també va
organitzar un taller participatiu perquè
la ciutadania fes propostes sobre els
usos, la fauna, la flora i el manteniment
del nou parc, les quals s’incorporaran al
projecte.

Tota la informació del municipi a teu abast

www.svmontalt.cat · santviAPProp
Descarregat l’APP
gratuïta al teu
mòbil o tauleta
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Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

● Un espai natural

El llac gran es neteja d’algues i llot i s’hi
instal·len bombes de circulació de les aigües
per a evitar que s’estanquin

Actuacions de millora
i neteja al parc dels
Germans Gabrielistes
El parc dels Germans Gabrielistes s’ha
netejat, fet que ha permès recuperar
sotmès a uns treballs de neteja i millocabal. Això afavorirà el rec dels horts.
ra que l’han convertit en un espai més
D’altra banda, també s’han retirat dos
agradable per a l’ús i gaudi dels santvieucaliptus morts que es trobaven al
centins, alhora que n’incrementen la
costat dels horts i podien provocar
seguretat. El projecte que
un problema de seguretat.
impulsa l’Ajuntament suLes primeres
Més projectes de
posarà la realització de
futur
actuacions al parc
diferents actuacions
han servit per a
Amb aquestes prique aquest espai
meres actuacions,
emblemàtic del pomillorar la imatge
el parc ha viscut un
ble viurà en els prode l’espai i
canvi d’imatge repers anys.
incrementar-ne la
llevant i molt positiu.
La primera s’ha censeguretat
Tot i així, l’Ajuntament
trat en el llac gran del
encara té sobre la taula
parc: entre la brigada mumés projectes per a millorar
nicipal i una empresa contracel parc dels Germans Gabrielistes,
tada, se n’han tret les algues i el llot
com ara la instal·lació d’un bar-guinque l’embrutaven i s’hi ha fet la preinsgueta que s’explotarà a través d’una
tal·lació d’unes bombes de circulació
concessió; una zona d’escenari per a
de l’aigua per a evitar que quedi esorganitzar-hi actuacions, sobretot a
tancada. Mentre han durat els treballs,
l’estiu; el condicionament dels espais
les tortugues s’han traslladat al camp
de jocs infantils; la instal·lació d’ende golf i els peixos, a l’altre estany.
llumenat, o el tancament perimetral
Amb aquesta feina acabada, es van
per a augmentar-ne la seguretat. Part
iniciar els treballs de neteja del llac ped’aquestes actuacions previstes es
tit, que ara també s’han enllestit.
podran dur a terme amb finançament
La mina d’aigües que dóna servei al
supramunicipal.
parc i als horts municipals també s’ha

adaptat a les
necessitats de la
ciutadania

El parc dels Germans Gabrielistes
ha esdevingut, amb el pas dels anys,
un punt neuràlgic del municipi: és
un agradable paratge natural per a
passejar-hi; acull de forma puntual
alguns esdeveniments de la vila,
i té una important funció social
atès que s’ha convertit en un punt
de trobada per a una part de la
ciutadania, en un espai que volem
que ens ajudi a fer poble.
Aquest és un dels motius que ens
ha portat a centrar part dels nostres
esforços en la millora del parc, i
ho hem fet amb el consens de tots
aquells que han volgut
participar-hi. Hem començat
amb uns primers treballs de
manteniment, però volem anar
més enllà, duent-hi a terme
aquelles actuacions que permetin
adaptar el parc a les necessitats
dels nostres veïns i veïnes. I per
fer-ho, treballem diàriament
per aconseguir recursos d’altres
administracions que, a més de
fer viable aquest projecte, ens
han de permetre millorar els
serveis i equipaments sense que
això repercuteixi en els comptes
municipals.
La recerca de finançament extern
és un dels eixos principals de la
nostra gestió, així com també ho és
la voluntat de ser transparents i de
fer arribar la informació a totes les
llars sense exclusió. És en aquest
sentit que aquesta publicació
renovada ens ha de permetre donar
compte de la gestió municipal i
explicar els projectes que fan de
Sant Vicenç el poble que volem.

4

InfoMontalt Maig 2016

Les obres d’asfalt, jardineria i instal·lació de
reg milloraran la zona i evitaran la formació
de tolls d’aigua

El carrer de la Pau
s’urbanitza per millorar
l’accés a la platja
Un dels punts neuràlgics del municipi és el carrer de la
Pau, vial d’accés a la platja i zona d’estacionament dels vehicles que accedeixen a la zona marítima. És per això que
s’ha sotmès a uns treballs de millora que consisteixen en
l’asfaltat de la calçada, que fins ara era de terra, entre els
carrers de Maregassa i la riera del Gorg. A més, també s’hi
duen a terme tasques de jardineria i instal·lació de reg, per
tal de millorar la fisonomia del carrer.
L’objectiu de les actuacions és el de facilitar el pas a la
platja per aquesta via, on habitualment s’acumulen tolls
d’aigua i pols, i donar resposta a una demanda històrica
dels veïns del carrer. Les obres s’han adjudicat per un valor
de 133.947,81 €, que es finançaran a través de dues subvencions supramunicipals, sense cost pel ciutadà.

● La platja es prepara per a la

temporada d’estiu

La brigada municipal està duent a terme les
tasques d’aplanament de la sorra de la platja per
deixar-la enllestida per a la temporada de bany.
A més, s’intenta recuperar la platja perduda
durant els temporals i s’hi estan muntant les cinc
guinguetes. Com l’any passat, s’ha tret a licitació la
instal•lació del parc inflable aquàtic.

● Nous distintius per a estacionar

a tota la zona blava

L’1 de maig van entrar en vigor els nous distintius
d’estacionament gratuït a tota la zona blava, que es
poden recollir a la Policia Local de forma gratuïta
presentant el del 2015. Aquesta targeta funciona a
tot el municipi, així com a diverses zones de Caldes,
Arenys i Llavaneres.

Es prohibeix l’estacionament a la Torrassa
i Estany, però es facilita en altres vies

Canvis en la mobilitat per a
facilitar el pas dels serveis
d’emergències
L’Ajuntament de Sant Vicenç i els veïns del municipi han
acordat algunes modificacions en la mobilitat per a millorar l’accessibilitat i la circulació dels vehicles dels serveis
d’emergències. La primera mesura s’ha aplicat als carrers
de la Torrassa i Estany, on s’ha prohibit l’estacionament per
tal que ambulàncies i camions de bombers puguin passar-hi amb més facilitat quan sigui necessari. La pèrdua
de places d’aparcament es compensa amb l’habilitació de
noves al carrer Can Valls i l’avinguda del Parc, exclusives
per als residents.
En el cas del passatge dels Rosers s’ha establert una limitació d’aparcament efectiva de les 8 a les 18 h, coincidint
amb l’horari de l’escola Sant Jordi.
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L’Ajuntament de Sant Vicenç ofereix subvencions per a llibres i material
escolar, a més d’ajuts en les quotes de l’escola bressol

S’obre la convocatòria per a les beques
escolars per al curs vinent
El proper dilluns 9 de maig s’obre
la convocatòria per a sol·licitar les
beques municipals escolars de cara
al curs 2016-2017. L’Ajuntament de
Sant Vicenç ofereix ajuts a les famílies empadronades al municipi i
amb dificultats socioeconòmiques
per garantir l’educació i la igualtat
d’oportunitats de tots els infants.
Com l’any passat, el programa de
beques inclou ajuts per a llibres i
material escolar des de P3 fins a 4t
d’ESO, ajuts per a les activitats d’estiu per a nens i joves i ajuts per a les
quotes i el menjador de l’escola bressol municipal Els Garrofers. Tots ells
van destinats a nens i joves que estiguin empadronats a Sant Vicenç. A
banda d’aquests, també cal afegir-hi
les beques per a menjador escolar
que ofereix el Consell Comarcal del

Els ajuts
que ofereix
l’Ajuntament
van dirigits a
infants i joves
empadronats
al municipi

Maresme al segon cicle d’infantil, primària i secundària.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el divendres 27 de
maig. Cal presentar tota la documentació a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà

Les sol·licituds
per a optar a
les beques es poden
presentar fins el 27
de maig a l’Oficina
d’Atenció al
Ciutadà

de l’Ajuntament, al carrer Sant Antoni, 13. Es poden consultar tots els requisits al web www.svmontalt.cat.

El consistori ofereix tres llocs de treball a jornada
parcial durant l’estiu

Es crea la Brigada Jove per a
fomentar l’ocupació juvenil
L’Ajuntament ha impulsat el projecte
de la Brigada Jove, que pretén fomentar l’ocupació entre el col•lectiu de 17
a 23 anys, alhora que s’ofereix formació i adquisició d’hàbits de treball. El
programa ofereix tres llocs de feina
remunerats a jornada parcial, entre
el juny i el setembre, per tal que els
joves s’introdueixin al món laboral en
compatibilitat amb els seus estudis.
A banda de l’assessorament del
personal de l’Ajuntament, els joves
també rebran formació en prevenció
de riscos laborals i en tècniques de
recerca de feina. Els candidats a parti-

cipar en el projecte han de presentar
les sol·licituds al registre general fins
el 13 de maig.

12 santvicentins a la
Garantia Juvenil
La Garantia Juvenil és un altre dels
programes per a facilitar la inserció
dels joves al món laboral. Vuit persones estan participant en el projecte
«Centre de Noves Oportunitats» i
quatre més ho estan fent al de «Treball per a Joves» de la Fundació Martí
l’Humà. Tots ells reben assessorament
personalitzat.
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La tribuna política de Sant Vicenç de Montalt

Treballar, treballar i treballar: aquest missatge és el que ens van donar els santvicentins
al maig del 2015 quan a les urnes van decidir de manera gairebé majoritària confiar en
nosaltres i en els valors que representem els
convergents. I és la força d’aquests vots, recolzada per la feina feta a l’anterior legislatura, la
que ens empeny a treballar per tothom, des
del primer i fins a l’últim santvicentí; a treballar gestionant amb eficiència i cura els recursos dels nostres veïns i buscant allà on calgui
subvencions que ens permetin tirar endavant
projectes per a millorar el poble i la qualitat de
vida de les persones, per a millorar i ampliar
els equipaments, per a incrementar la qualitat
dels serveis, per a donar feina a qui ho necessita, per a donar suport als més desfavorits,
per a congelar els impostos i les taxes i, fins
i tot, per a rebaixar-los, com hem fet aquest
any amb els guals; a treballar solucionant els
problemes que sorgeixen cada dia; i fer-ho
sense escarafalls, amb coherència, discreció i
total transparència, buscant el bé comú. Perquè treballar pel bé comú, deixant de banda
qualsevol interès personal o polític, és el nostre únic objectiu i podeu estar segurs que no
us fallarem.

El govern municipal de CiU ha rebut una duríssima sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en què declara la nul·litat del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM); principalment, per dos motius:
• per falta del tràmit d’avaluació ambiental i
• per haver atorgat al Sot del Camp i Ca l’Arqué
una edificabilitat bruta superior a la mitjana.
La sentència deixa molt mal parats els
responsables municipals i descriu els errors
comesos amb frases com «penosa actuació
municipal en el tràmit del pla» i «desídia i
inoperància municipal». El POUM es va iniciar l’any 2002, va ser aprovat l’any 2010 i va
tenir un cost de més de 300.000 €. Segons
diferents experts consultats per 9SV, aquest
POUM difícilment es podrà salvar; malgrat que
el govern ha interposat un recurs davant del
Tribunal Suprem, les possibilitats d’èxit sembla que són mínimes. 9SV ja ha demanat que
es depurin responsabilitats i que es doni tota
la informació del cost que això representarà
per a les butxaques dels santvicentins i la repercussió que pot tenir a l’hora de concessió
de llicències o permisos d’obres. Per això hem
sol·licitat la convocatòria d’un ple extraordinari monogràfic per a donar compte de tots
aquests aspectes.

En molts dels nostres discursos no ens cansem
de demanar transparència al govern municipal, volem un ajuntament més transparent!
Com a resposta a les nostres peticions, l’únic
que ens donen són bones paraules a més de
quantitat d’edictes, decrets i actes perquè els
llegim. Ja sabem que treballen molt, però això
NO és transparència, no és el que demanem.
La transparència és informar amb claretat la
ciutadania del que es fa des de l’Ajuntament,
dir on van els nostres diners, en què se’ls gasta
l’Ajuntament, qui rep subvencions i per què,
amb quins criteris es donen les beques de
menjador i quantes se’n donen enguany, quins
serveis rebem, com s’adjudiquen les obres,
com s’ajuda les empreses i els autònoms del
poble, què passa amb el POUM, en quina situació estan els funcionaris interins, quines
demandes judicials té, i moltes més que hi podríem afegir.
La transparència és dir el que es fa bé i fer
autocrítica del que es fa malament. Recordeu
que l’Ajuntament som totes i tots els que vivim
en el poble; per tant, totes les decisions que
es prenen des de l’Ajuntament ens afecten a
tots. Hi ha temps per a rectificar; mentrestant,
nosaltres continuarem demanant més transparència a qui ens governa.

Difícil condensar en tan poco espacio acción
política a lo largo de los 6 meses en que no se
ha publicado este boletín.
Resumiendo mucho
Hemos votado a favor de la rebaja del 50%
en la tasa de vados, de la congelación del IBI,
contención del déficit. Hemos apoyado actuaciones que simplifican y reducen la duplicidad
administrativa y costes, así como actuaciones
sociales, culturales y mejoras públicas, sobre la
marcha de ocupas, al Plan Local de Prevención
de la Drogodependencia, vigilancia sobre el
proceso que afecta a la ex arquitecta municipal, sobre el proyecto de eficiencia energética
del alumbrado público, sobre el proyecto de
remodelación del parc dels Germans. Pedimos
que la distribución de ayudas a las entidades
siga criterios igualitarios.
Votamos en contra de una moción homenaje al Sr. Lluís Companys y de la memoria histórica. Gestiones para la retirada de esteladas
en las zonas públicas. Pedimos la salida de la
A.M. I. Votamos en contra de los presupuestos
de 2016.
También presentamos una moción en nombre de la Plataforma Preservem el Litoral, sobre la necesidad de un nuevo modelo de gestión del litoral y la regeneración sostenible de
las playas del Maresme.

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 vilatans,
En aquesta darrera legislatura podem estar
molt orgullosos d’haver aconseguit una llista
formada íntegrament per veïns del nostre poble. Volem fer especial menció que la gent del
PP de SVM som gent molt normal, propera
i que, com qualsevol altra persona, estimem i
volem el millor per al nostre poble. És per això
que, a causa de la bona feina que ha demostrat sobradament el nostre alcalde, en Miquel
Àngel Martínez i Camarasa, capitanejant el seu
equip de govern, hem donat suport i seguirem
donant suport a les decisions d’aquest gran
equip gestor, amb bones iniciatives i accions
ja preses, tal i com varen ser els projectes del
Sorli, de l’Institut, de Seguretat Ciutadana, etc.
Sabem que formem part de partits que, per
sigles, estem molt distants amb ideologies,
però, sobretot, el que ens importa a tots és
el benestar dels vilatans i millorar el nostre
poble, perquè segueixi sent un referent al
Maresme.
Estem treballant rigorosament perquè la
gent entengui la nostra proximitat amb els
vilatans, estant presents als actes del poble.
També us volem informar que tenim una Junta Local, en la qual tot el que vulgui formar-ne
part té les portes obertes.
Moltes gràcies a tots els santvicentins/es.
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El ciutadà pot trucar al 061, CatSalut Respon,
per sol·licitar atenció domiciliària d’urgència
amb més rapidesa i la mateixa qualitat

● Es renova l’InfoMontalt per

Es posa en marxa el nou
model d’urgències nocturnes

La revista d’informació municipal, InfoMontalt,
torna a sortir al carrer amb una versió renovada
i millorada, per complir amb la transparència i el
dret d’accés a la informació de la ciutadania. La
publicació sortirà mensualment i arribarà a totes
les llars.

Les urgències nocturnes a Sant Vicenç de Montalt compten amb un nou sistema que ofereix més rapidesa en
l’atenció i garanteix la qualitat del servei. Aquest model
és l’atenció domiciliària, que es pot sol·licitar a través del
telèfon 061, CatSalut Respon. La ciutadania té a disposició
un sol telèfon que gestiona el servei global: pot demanar
un metge a domicili o una ambulància, a més de resoldre
problemes de salut o realitzar tràmits administratius. Les
visites presencials al CAP d’Arenys de Mar es seguiran atenent com fins ara.
El 061, CatSalut Respon, és un servei operatiu les 24 hores, els 365 dies de l’any, i atès per un equip de més de 200
professionals, entre els quals hi ha metges, infermers i tècnics. Amb aquest nou model s’optimitzarà l’atenció domiciliària i s’augmentarà la rapidesa en situacions crítiques.

apropar-lo a la ciutadania

● Obertes les inscripcions a

l’escola bressol Els Garrofers
Els empadronats al municipi ja poden
formalitzar les inscripcions fins al 15 de juny

Diversitat d’oferta en les
activitats esportives d’estiu
Les inscripcions per a les activitats esportives d’estiu que
ofereix el consistori ja estan obertes per als empadronats a
Sant Vicenç. Fins al 15 de juny, els infants i joves es poden
apuntar a les estades esportives, les miniestades, els campus de ball o gimnàstica artística, els cursets de natació o
les colònies esportives.
A partir del 20 de maig podran fer-ho les persones no
empadronades, al pavelló poliesportiu Toni Sors en el seu
horari d’obertura. El preu general és de 58,77 € per setmana (70,11 € per als no empadronats), a excepció d’algunes
estades esportives, les colònies i els cursets de natació.

Les sol·licituds per a les preinscripcions a l’escola
bressol municipal Els Garrofers estan obertes fins
el 13 de maig. Per al curs 2016-2017, disposa d’una
aula de lactants (de menys d’un any), que només
s’obrirà amb un mínim de sis alumnes inscrits. Hi
ha també una aula de caminants (1-2 anys) i dues
de parlants (2-3 anys). El sorteig públic es farà el 25
de maig i les matrícules s’hauran de formalitzar del
6 al 10 de juny.
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Agenda
SVMontalt

Divendres 6
de maig
18 H, AL PAVELLÓ
MUNICIPAL TONI SORS

MAIG
2016

Diumenge 1
de maig

8 H, AL PÀRQUING DEL
C/ GINESTA
● MATINAL FAMILIAR A LA
SERRA DE L’ARCA I RUTA
DELS DÒLMENS
Organitza: Associació
Excursionista MontalTrek

Dimarts 3
de maig

18.30 H, AL CASAL DE LA
GENT GRAN
● XERRADA: «L’AMOR
ENTRE LA GENT GRAN»
Organitza: Associació de la
Gent Gran Els Xurravins

Dijous dies 5,
12, 19 i 26 de
maig

● TROBADA DE
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
Participants: Equips de
Vilassar de Dalt, Vilassar de
Mar i Sant Vicenç de Montalt
Organitza: Regidoria
d’Esports
19 H, AL CENTRE CÍVIC EL
GORG
● TALLER DE LITERATURA
CASTELLANA
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Diumenge 8
de maig

DE 10 A 20 H, A LA PLAÇA
DEL POBLE

DE 19 A 20.30 H, AL CENTRE
CÍVIC EL GORG
● TERTÚLIES OBERTES:
«AMICS LECTORS»
Associació de Gent Gran Els
Xurravins amb el suport de la
Fundació “la Caixa”

Dijous dies 5 i
19 de maig

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

7.15 H, A L’AV. VERGE DE
MONTSERRAT
● EXCURSIÓ CULTURAL A
GIRONA – TEMPS DE FLORS
Organitza: Associació de la
Gent Gran Els Xurravins

Dijous 12
de maig

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

Divendres 13
de maig

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

Diumenge 15
de maig

8 H, AL PÀRQUING DEL
C/ GINESTA
● EXCURSIÓ A LA RIERA
DE MERLÈS
Organitza: Associació
Excursionista MontalTrek

19 H, AL CENTRE CÍVIC EL
GORG

● TALLER D’ESCRIPTURA
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Dimecres 11
de maig

Dimarts 17
de maig
● FIRA DE SANT PONÇ
Parades de venda
d’herbes remeieres, mel,
dolços, fruites confitades,
melmelades casolanes,
mató, conserves, embotits,
formatges artesans...
Organitza: Associació
del Col·leccionisme Nou
i Vell – Crisàlide, amb la
col·laboració de l’Ajuntament
de Sant Vicenç de Montalt

18 H, AL CENTRE CÍVIC EL
GORG
● CINEMA FAMILIAR:
CARLITOS Y SNOOPY
Organitza: Regidoria de
Cultura

19 H, AL CENTRE CÍVIC EL
GORG
● XERRADA: «PREFEREIXO
RESPECTAR-ME QUE
AGRADAR-TE»
Organitza: Regidoria de
Cultura

Del 19 al 28
de maig

A L’ESPAI JOVE EL CAU
● TORNEIG DE LEAGUE OF
LEGENDS
Inscripcions gratuïtes a
l’Espai Jove fins al 14 de maig
Organitza: Regidoria de
Joventut

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.

Divendres 20
de maig

19 H, AL CASAL DE LA GENT
GRAN
● XERRADA:
«SERRALLONGA: UNA
CASA, UN MITE, UNA
DONA»
Organitza: Associació de la
Gent Gran Els Xurravins
19 H, AL CENTRE CÍVIC EL
GORG
● ROUND TABLE EN
ANGLÈS
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Dissabte 21
de maig

10 H, AL CENTRE CULTURAL
LA FABRIQUETA (CALDES
D’ESTRAC)

● TALLER D’EDUCACIÓ
PARENTAL
Organitza: Regidories
d’Ensenyament de Sant
Vicenç de Montalt i Caldes
d’Estrac

Diumenge 22
de maig

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

Divendres 27
de maig

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

Dissabte 28
de maig

8.30 H, AL PÀRQUING DEL
C/ GINESTA
● SORTIDA DE
MONTALTKIDS PEL CAMÍ
DE RONDA DE S’AGARÓ
Organitza: Associació
Excursionista MontalTrek

