4

5

7

Un nou vehicle i 4 càmeres
de vigilància per a incrementar
la seguretat al municipi

S’aprova el pressupost
municipal per al 2017

L’Ajuntament executa obres
de millora al parc dels Germans
Gabrielistes

Info
Montalt

REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE
SANT VICENÇ DE MONTALT

GENER
2017

Sant Vicenç dona la benvinguda
a la Festa Major d’hivern
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Cap infant sense
joguina per Nadal
L’Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt i Creu Roja han sumat esforços
per aconseguir que aquest Nadal cap
infant del municipi es quedi sense
joguines. Així, els dos ens destinaran
part del seu pressupost a proporcionar
joguines noves a més d’una vintena
de nens i nenes, escollits pels Serveis
Socials després de valorar la situació
econòmica de les famílies i fer-ne un
seguiment.

Ple municipal ordinari
24 de novembre de 2016
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Modificació de l’acord del Ple sobre
el règim de dedicació i remuneració
de l’alcalde de la corporació

CiU, 9SV, PSC,
C’s, PP

Moció presentada per tots els
grups polítics amb relació al Pla de
Mobilitat del Maresme

CiU, 9SV, ERC,
PSC, C’s, PP

Moció de suport al referèndum
i procés constituent presentada
conjuntament per CiU, 9SV i
ERC+AM

CiU, 9SV, ERC

EN CONTRA

ABSTENCIÓ
ERC

C’s, PP

S’amplia el servei de
recollida per Festes

15 de desembre de 2016
A FAVOR

EN CONTRA

Aprovació inicial del pressupost,
plantilla de personal i bases d’execució
del pressupost de l’any 2017

CiU, PP

9SV, ERC, PSC,
C’s

Aprovació de la relació de llocs de
treball

CiU, 9SV, ERC,
PSC, C’s, PP

Aprovació de la xifra anual de població
a data 1 de gener de 2016

CiU, 9SV, ERC,
PSC, C’s, PP

Aprovació de l’agenda de participació
de l’any 2017

CiU, 9SV, ERC,
PSC, C’s, PP

Aquest 2017, el programa «Forma’t»
oferirà una quinzena d’accions
formatives destinades a les persones
que es troben en situació d’atur,
empresaris locals, emprenedors i
tots els agents que formen el teixit
productiu local. Tots els cursos són
gratuïts i tenen l’objectiu de millorar les
competències dels aturats i donar eines
per a la creació d’empreses o per a
consolidar l’activitat de les ja existents.
Les inscripcions es poden formalitzar a
través del web municipal.

PSC

Ple municipal extraordinari
ORDRE DEL DIA

Oberta la convocatòria
del «Forma’t» 2017

ABSTENCIÓ

Davant la previsió de l’augment de
residus generats durant les festes de
Nadal, i sobretot en els dies en què
el nombre de residents a Sant Vicenç
augmenta, s’ha decidit ampliar el servei
de recollida selectiva: en concret, s’ha
reforçat la recollida de les fraccions
de paper-cartró, d’envasos i de rebuig
durant els dies 7, 9 i 10 de desembre
i també es farà en el cas del paper la
tarda del dia 6 de gener.

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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● Els pressupostos

que necessitem

Una vintena d’actes omplen el programa de la
festa en honor del patró del municipi, que se
celebra del 14 al 29 de gener

Sant Vicenç ja escalfa
motors per a la Festa
Major d’hivern
Del 14 al 29 de gener, Sant Vicenç de
que inclou parades d’artesans, taverMontalt es tornarà a vestir de festa
ners i firaires amb venda de perfums,
per celebrar la Festa Major d’hivern,
sabons, coques, embotits o formatque se celebra en honor del patró del
ges. A més, el mercat es complemenmunicipi. El programa d’actes
tarà amb espectacles teatrals,
n’inclou una vintena, on
de circ i cercaviles musiEl diumenge
no falten els més tracals al carrer. El dia 22,
22, dia de Sant
dicionals i clàssics, els
dia de Sant Vicenç, es
culturals, els que ens
farà la tradicional reVicenç, hi haurà
recorden el nostre
picada i tronada i s’orMercat Medieval,
passat, els esportius
ganitzarà una missa
missa en honor del
ni els musicals. Un
en honor del patró,
patró i ball de
dels actes més grans
que s’acompanyarà de
Festa Major
que inauguraran la festa
sardanes a la plaça del
serà la trobada de gegants
poble. A la tarda, hi haurà
i capgrossos, que ha convidat
concert i ball de Festa Major
fins a 12 colles d’arreu de Catalunya
amb l’orquestra Montgrins.
i el País Basc per passejar la cercavila
L’últim cap de setmana de Festa
pels carrers del poble i acabar amb el
Major es viurà amb el concert, disball final a l’avinguda Toni Sors. El masabte a la nit, de Miquel del Roig i el
teix dia se celebrarà la XXII edició de
DJ Manel López a la pista annexa al
l’Escudellada de Festa Major, a la pista
pavelló i, diumenge al matí, la sortida
annexa al pavelló.
Montalt Bike de BTT organitzada per
El cap de setmana següent serà el
MontalTrek. El punt i final el posaran
més fort quant a activitats programaels gags de Jordi Ríos i Mònica Pérez
des. Durant tot el dissabte i el diumendiumenge a la tarda, al Centre Cívic,
ge se celebrarà el Mercat Medieval,
amb entrada lliure.

Com decideix una administració
que realitzarà la seva despesa
econòmica és molt més que un
simple balanç entre la previsió
d’ingressos i de despeses. El
que fa un ajuntament com el
nostre quan aprova els seus
pressupostos és establir quines
són les seves prioritats i crear els
fonaments de les polítiques que
desenvoluparà durant un any.
Sota aquesta perspectiva podem
dir que els comptes públics de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt han definit clarament
quines són les prioritats per al
municipi.
Aquestes passen, en primer
lloc, pel manteniment de la
qualitat i quantitat dels serveis
que posem a disposició de la
població; i, entre aquests, posem
l’èmfasi en aquells que tenen
a veure amb la despesa social.
Som conscients que els efectes
de la crisi són palpables i encara
es mantindran durant l’any que
comencem. El consistori no
pot quedar de banda a aquesta
problemàtica.
Situaria com a tercer eix
principal de la despesa les
polítiques mediambientals: vivim
en un entorn privilegiat i hem
de posar tot el nostre esforç que
aquest patrimoni de què gaudim
arribi en les millors condicions
possibles a les properes
generacions.
Vist sota aquesta perspectiva,
crec fermament que aquests són
els pressupostos que necessitem
aquí i ara.
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L’Ajuntament adquireix un
nou vehicle per a la Policia i 4
càmeres de videovigilància

Aposta per
la seguretat
ciutadana
La Policia Local de Sant Vicenç estrena
un nou vehicle per a millorar el servei
que presta a la ciutadania i augmentar-ne la qualitat: un nou Seat Ateca
s’incorporarà a la flota municipal després de l’adquisició amb rènting per
part de l’Ajuntament. A més, el consistori també ha comprat quatre noves càmeres de videovigilància que
s’instal·laran en llocs estratègics on
cal reforçar la seguretat o per controlar els accessos i sortides del municipi
i dels edificis públics.

L’alcalde de Sant Vicenç ha visitat el centre educatiu per rebre
els suggeriments dels estudiants de 6è

Els alumnes de
Sot del Camp
treballen les
cartes del lector
Els nois i noies de 6è de primària de
l’escola Sot del Camp han treballat el
gènere de les cartes del lector dins
l’assignatura de llengua catalana.
Part de la feina consistia a redactar en

Dues actuacions
de manteniment
milloren el
trànsit
El pàrquing de l’avinguda Toni Sors
amb la riera del Gorg ha substituït
els guals per millorar l’accés al trànsit
rodat. A més, a la carretera BV 5034 i
l’avinguda Montalt s’ha renovat la
capa de rodolament dels vehicles i s’ha
repintat la senyalització horitzontal.

equip una carta a l’alcalde amb suggeriments, queixes i agraïments, que
el batlle ha rebut personalment en
una visita a l’escola.
D’altra banda, i dins el camp educatiu, l’Ajuntament ha tornat a col·laborar amb Càritas en l’organització del
reforç escolar per a estudiants amb
més dificultat. Enguany, aquest servei
s’ha ampliat als alumnes de secundària, a més dels de primària. El reforç
durarà fins al juny i es duu a terme
dues tardes a la setmana, conduït per
educadors de Càritas i voluntaris. La
proposta de participar-hi als infants i
joves es fa des dels centres educatius.

Els serveis
municipals
impulsen dues obres
de millora per a
facilitar el trànsit
rodat per Sant
Vicenç
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L’Ajuntament aprova un pressupost de 7.854.132,28 € amb la millora del
parc dels Germans Gabrielistes com a principal inversió

Les polítiques socials i la qualitat dels serveis
marquen els comptes municipals per a l’any 2017
L’Ajuntament de Sant Vicenç ha
aprovat el pressupost municipal per
a l’exercici 2017, marcat principalment per la voluntat de garantir la
qualitat dels serveis que s’ofereixen a
la ciutadania, l’augment de la despesa social i l’impuls a les polítiques de
caire mediambiental.
Els comptes, que compleixen la
normativa d’estabilitat pressupostària, ascendeixen a 7.854.132,28 €.
Aquesta xifra suposa un augment
d’un 9,7% respecte al pressupost del
2016, principalment perquè, a diferència d’anteriors exercicis, inclou
un capítol d’inversions que supera els
738.000 €.

Congelació d’impostos
i rebaixa de l’IBI
Per a aquest nou exercici, el consistori
ha decidit congelar la majoria d’impostos i taxes, a excepció de l’IBI, que
veu rebaixat el tipus impositiu amb la
voluntat de no incrementar la pressió
fiscal a la ciutadania. Els ingressos, tot
i així, augmenten un 10,8% a causa,
principalment, del fet que es preveu
obtenir més recursos a través de les
plusvàlues, els impostos de les autopistes i ingressos derivats de la renda
d’immobles municipals.

Garantint la qualitat
dels serveis
La despesa corrent s’incrementa en
un 6,3% amb la intenció de destinar
més recursos a potenciar les polítiques mediambientals i les socials, garantint els ajuts que es donen actualment a les famílies que ho necessiten.
Amb la voluntat de mantenir la
qualitat dels serveis, es contractarà
un auxiliar administratiu per a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, una nova
educadora per a l’escola bressol i personal tècnic per a donar un impuls a
l’Àrea de Medi Ambient. A aquestes

incorporacions cal afegir la reclassificació de la plaça de secretaria per
convertir-la en secretaria de segona,
d’acord amb la normativa vigent.

El consistori també ha aconseguit
reduir de forma considerable les despeses financeres derivades de préstecs adquirits.

Principals inversions del 2017
● Actuacions de millora al parc dels
Germans Gabrielistes

El parc de lleure per a gossos, el projecte ornitològic,
la urbanització i il·luminació del parc i l’adquisició
i instal·lació de mobiliari i jocs infantils són les
actuacions previstes en aquest espai. El cost total
de la inversió serà de 308.300 € i estarà finançat,
majoritàriament, per la Diputació de Barcelona.

● Més recursos per a la Brigada
Municipal

S’ha previst l’adquisició d’un nou vehicle per
a la Brigada Municipal així com noves eines i
maquinària. La inversió total de 84.000 € inclou
també l’adequació del magatzem.

● Aposta per la participació
ciutadana

El consistori preveu una quantitat de 30.000 € per
a potenciar la participació de la ciutadania en les
decisions municipals.

● Adequació del Centre
Cívic

Es destinaran 12.500 € a la millora de l’equipament, a
treballs de manteniment de l’escenari i a l’adquisició
de mobiliari per al local de la gent gran.

● Altres inversions
Actuacions d’urbanització a la via pública, l’adquisició de mobiliari
per al transport urbà, el nou sistema de videovigilància i la millora
d’alguns equipaments són altres de les inversions previstes pel
consistori per a l’exercici 2017.
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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».

Deia Tony Judt que «de la política pública es
passa de forma natural a la preocupació per
l’estètica de la vida pública». Alguns polítics
posen més èmfasi en allò que és estètic que en
allò que és ètic, en allò que queda bé per sobre
d’allò que està bé.
Des del Govern municipal, a vegades, s’executen accions que no són populars, no són
gaire estètiques. I aquestes accions són focus
d’especial atenció per part de l’oposició. Potser
estan més pendents de l’estètica que de l’ètica?
Però altres vegades, en un «brot» de racionalisme, critiquen com a massa «estètiques» les accions de l’alcalde.
Algunes forces de l’oposició fan un tractament desigual del que és ètic o estètic. Hi ha
una fixació obsessiva en contra d’una excessiva
presència de l’alcalde als mitjans i actes, però no
veiem aquest nivell d’autoexigència en ells. Què
passa quan són ells els que poden tenir una excessiva presència en altres institucions o òrgans
de participació ciutadana, a títol personal?
No volem fer judicis de valor sobre aquestes
actituds, només reflexionar sobre el que és ètic
i el que és estètic.
Tot el que està be no sempre queda bé, però
allò que no queda bé segurament no està pas
bé.

9SV va proposar en el ple d’octubre de 2011
una moció per a recuperar el parc dels Germans Gabrielistes com a zona d’esbarjo i lúdica per a tots els santvicentins/es. Aleshores
CiU en va votar en contra. Cinc anys després
hem vist en el pressupost del 2017 que l’equip
de govern té previst invertir 308.000 € en
l’adequació del parc. Ja era hora! Aquest parc
ha estat un pou sense fons de recursos públics,
on totes les forces polítiques que han tingut
responsabilitat de govern s’han mostrat incapaces de dinamitzar-lo, i el resultat, després de
tots aquests anys i de molts diners gastats, tots
el coneixem: un espai descuidat i infrautilitzat.
La proposta que sempre hem defensat des
de 9SV és fer una concessió administrativa a
una o unes quantes empreses que, mitjançant
concurs públic, puguin optar per implantar-se
a la zona del parc i explotar-lo en diferents activitats. El parc continuaria obert al públic com
fins ara, però en determinades zones s’ubicarien diferents propostes lúdiques. Malgrat que
no és la idea que ha seguit l’equip de govern,
desitgem que aquesta nova inversió sigui ja la
definitiva per a recuperar el parc.
Des de 9SV us desitgem un molt bon any
2017!

En el último pleno hemos votado en contra
del Presupuesto, por lo ya comentado el mes
pasado: vemos que las subidas de la presión
fiscal, unos +100.000 € para 2017, entendible
a veces para determinadas obras de mejora,
acaban consolidándose año tras año, con lo
que la presión impositiva acumulada, entendemos, no es de recibo. También nos hemos
interesado por las deficiencias encontradas en
el nuevo alumbrado público y el retraso en la
realización de parques para mascotas.
Por otro lado, sí hemos votado a favor de
la agenda de participación ciudadana para el
año 2017 y también de la estructura de la relación de puestos de trabajo, si bien consideramos que el porcentaje de funcionariado no de
carrera es excesiva.
Para acabar, dadas las Fiestas, desde C’s queremos trasladar a toda la ciudadanía nuestros
más sinceros deseos de unas buenas Fiestas
en compañía de los seres queridos y un próspero año nuevo... y si puede ser, ¡¡¡que toque la
lotería!!! :)) BON NADAL I UN MILLOR ANY NOU.

El PSC de Sant Vicenç de Montalt i el seu grup
municipal us desitja que tingueu unes bones
Festes i que l’any nou 2017 porti salut i felicitat
per a vosaltres i per als vostres familiars.
«La felicitat és fer el que es desitja i estimar
el que es fa. No somiïs la teva vida, viu-la.»

Quan ve Nadal fem el pessebre
amb rius, muntanyes de colors,
el caganer, l’estrella, l’àngel,
el nen, la mare i els pastors,
cantem cançons i mengem neules,
també torrons i altres llamins,
per arrodonir les festes
que omplen de joia grans i nins,
ens aboquem a les finestres
a esperar els Reis, que van venint.
Miquel Martí i Pol (1929-2003)

Tot esperant fer realitat els nostres desitjos, a
la carta dels Mags d’Orient demanem: un nou
POUM sorgit de la participació ciutadana, on
tots els convilatans del municipi puguin opinar
sobre quin model de poble volen tenir; que baixin els impostos: aigua, llum i escombraries; un
Pla d’Acció Municipal, per a saber quines són
les accions i prioritats que té aquest govern per
al nostre poble; una societat més igualitària i
sense diferències de classes dins d’una nova
República Catalana; per un poble millor, menys
propaganda d’alguns i més diàleg de tots; més
habitatge social per als joves santvicentins i l’eliminació de barreres perquè la gent gran tingui
millor mobilitat; uns horaris de transport adequats a les necessitats dels vilatans.
Volem que el 2017 sigui profitós per a tothom. BON NADAL I BONES FESTES, AMICS I
AMIGUES DE SANT VICENÇ DE MONTALT.

Estrenamos un nuevo año y nos acercamos a la
mitad de esta legislatura.
Primero, como cada año, queremos haceros
llegar nuestros mejores deseos para este año
nuevo. Todos renovamos en estas fechas nuestros objetivos para el nuevo año.
Nosotros queremos seguir siendo un vehículo de concordia que una a los que nos sabemos catalanes y nos sentimos españoles.
Vamos a seguir trabajando para que Sant Vicenç de Montalt sea un lugar más seguro para
vivir, en donde —cada vez más— podamos
encontrar un lugar para vivir y tener un trabajo que nos dé los medios para dar lo mejor de
cada uno de nosotros. Seguiremos apoyando
la mejor formación para los jóvenes, tanto académica como de sus aficiones.
Y apoyaremos los retos de un nuevo POUM,
las mejoras del parque de los Gabrielistas y el
paseo marítimo, y las propuestas que mejoren
nuestra población. Seguiremos incorporando
vecinos a nuestro proyecto.
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El parc dels Germans Gabrielistes s’ha sotmès a una triple
actuació d’acord amb les propostes del procés participatiu

Obres de millora a l’espai públic
durant el mes de desembre
Aquest mes s’ha aprofitat per a dur a
terme diverses obres de millora i arranjaments en diferents espais públics
del municipi. La principal actuació
s’ha fet al parc dels Germans Gabrielistes, amb tres obres que s’inclouen
en el projecte integral de rehabilitació elaborat a partir de les propostes
extretes del procés participatiu: en
concret, s’hi ha obert un nou camí per
a connectar l’accés principal amb la
zona de jocs infantils, s’hi ha construït
una zona d’esbarjo per a gossos amb

Operació de neteja
forestal amb la
col·laboració dels
vilatans
Coincidint amb la Setmana Europea
de Prevenció de Residus, l’Ajuntament de Sant Vicenç ha organitzat
una recollida de deixalles pel bosc,
en la qual se n’han recollit fins a 1.120
quilos. L’operació ha buscat la col·laboració de ciutadans per sensibilitzar-los sobre la importància de no
abocar residus a la natura.

«pipican» i s’ha renovat el tancament
exterior de l’accés sud del parc.
Al passeig Can Gasull s’han fet
obres de pavimentació i construcció
d’un canal de recollida d’aigües per
a evitar l’arrossegament de terres en
episodis de pluja. A la riera del Gorg
s’ha ampliat la pista d’skate actual
amb 130 m2 i s’hi ha instal·lat una
nova rampa. A més, a la comissaria
de la Policia Local s’ha reformat la sala
d’espera i la recepció per separar-les
de la resta de dependències.

L’Escola de
Natura El Corredor,
els veïns del municipi
i les ADF han
col·laborat en la
recollida de
residus

El consistori
informa sobre
les plagues que
afecten els pins
L’Ajuntament ha convocat els propietaris de les zones forestals a una
reunió el proper 11 de gener per informar-los sobre la nova plaga que
afecta els arbres: l’escarabat Tomicus.
La trobada es realitzarà al Centre Cívic i compta amb la col·laboració de
l’Associació de Propietaris Forestals
del Maresme.

Agenda
SVMontalt
GENER
2017

Cursos
Aquí els nostres
invents
DEL DILLUNS 2 DE GENER AL
DIVENDRES 3 DE FEBRER
Mitjançant un seguit de
panells informatius, es
presenten 16 invents: un lector
de comptadors autònom, un
nou tipus d’electrocardiògraf,
una llengua electrònica per
a distingir caves, mètodes
matemàtics aplicats a la millora
d’imatges o una vàlvula que
millora la funció respiratòria...
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala

Diumenge 8

7 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA

● RAQUETES DE NEU AL PIC
DE SALÒRIA (ALT URGELL)
Organitza: MontalTrek

Dimecres 11

9.30 H
● CAMINAR SALUDABLE:
MATINAL A LA VALL DE
GOLINONS (SANT POL DE
MAR)
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Divendres 13

19 H, AL CENTRE CÍVIC
● CONVERSES EN ANGLÈS
AMB ANDREEA FLUCUS
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala

Dissabte 14

D’11 A 14.30 H, ALS PINS DE
L’ANDREU
● PAINTBALL
Organitza: Regidoria de Joventut
amb Can Putxet

17.30 H, AL CENTRE CÍVIC EL
GORG
● LLIURAMENT
PREMIS CONCURS
INTERGENERACIONAL DE
FOTOGRAFIA AMB TELÈFON
MÒBIL
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins, Cau Jove i “la
Caixa”
19 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● LES MÈLIES TEATRE, DE
PINEDA DE MAR, PRESENTA
LA COMÈDIA MUSICAL TAL
COM SOM
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins
19 H, A L’AVINGUDA TONI SORS
● PASSEJADA DE FESTA
MAJOR: EL MIRADOR AMB
LLUNA PLENA I RUTA CURTA
PER A «MONTALTKIDS» (NENS
DE 3 A 8 ANYS)
Organitza: MontalTrek

Diumenge 15

8 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
● MATINAL AL CASTELL DE
PALAFOLLS
Organitza: Colla de Geganters
9 H, A LA PLAÇA DEL POBLE

● TROBADA DE GEGANTS I
CAPGROSSOS
Organitza: Colla de Geganters
Col·labora: Regidoria de Cultura
i Festes
14 H, A LA PISTA ANNEXA AL
PAVELLÓ
● XXII ESCUDELLADA DE
FESTA MAJOR
Organitza: Regidoria de Cultura
i Festes
Col·laboren: Els Escudellaires

Dijous 19 i 26

Dissabte 21 i
Diumenge 22

Dimecres 25

A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
● RAQUETES DE NEU A
LA VALL FOSCA (PALLARS
JUSSÀ)
Organitza: MontalTrek

Dijous 26

MATÍ I TARDA, A LA PLAÇA DE
L’ESGLÉSIA
● MERCAT MEDIEVAL
Amb exhibicions, actuacions
musicals i activitats infantils

8.30 H
● CAMINAR SALUDABLE:
MATINAL A LA FONT DELS
TRAGINERS (SERRA DE
L’OBAC)
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

18.15 H, A LES PORTES DEL
CENTRE CÍVIC

Dissabte 21

DE 10 A 13.30 H, A LA
BIBLIOTECA LA MUNTALA
● BIBLIOGIMCANA
«DIVERTEIX-TE AMB LA
QUÍMICA DELS COLORS»
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala
12 H, AL CASAL DE LA GENT
GRAN
● FINAL DEL TORNEIG DE
BILLAR DE FESTA MAJOR
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins
19.30 H, AL MERCAT MEDIEVAL
● CERCAVILA DELS
BATUBANYUTS I DIABLES
Organitza Regidoria de Joventut
21 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● MARIDATGE LITERARI:
NOVEL·LA NEGRA I PAISATGE
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala

Diumenge 22

10 H, DES DEL CAMPANAR
● REPICADA I TRONADA EN
HONOR DE SANT VICENÇ
11 H, A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL
● MISSA SOLEMNE EN
HONOR DE SANT VICENÇ
Presidida pel reverend rector de
la parròquia, Mn. Xavier Grau
Pont, i amb la col·laboració de
l’Orfeó Parroquial El Delme

● SORTIDA AL TEATRE TÍVOLI
DE BARCELONA: PRISCILLA
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Divendres 27

19 H, AL CENTRE CÍVIC
● CONVERSES EN FRANCÈS
AMB MARIE CHAUVIN
Organitza: Biblioteca Municipal La
Muntala

Dissabte 28

8.30 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
● «MONTALTKIDS» PER A
NENS DE 3 A 8 ANYS
SORTIDA AL VOLCÀ DE
MONTSACOPA (PARC
NATURAL DE LA ZONA
VOLCÀNICA DE LA
GARROTXA)
Organitza: MontalTrek
10 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● CAMPIONAT DE FUTBOLÍ
AVIS + JOVES
Organitza: Cau Jove i Associació
de Gent Gran Els Xurravins
17.30 H, AL CENTRE CÍVIC EL
GORG
● ESPECTACLE MUSICAL PER
A TOTA LA FAMÍLIA: ALÍCIA
A càrrec de la companyia Tocats
del Bolet

DE 19 A 21 H
● INICI TALLER
D’ESCRIPTURA AMB PIUS
MORERA, FILÒLEG I POETA
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala

EN ACABAR LA MISSA, A LA
PLAÇA DEL POBLE

Divendres 20

● SARDANES A CÀRREC DE
LA COBLA MONTGRINS I
VERMUT POPULAR

Diumenge 29

18 H, A LA PISTA ANNEXA AL
PAVELLÓ
● CONCERT I BALL DE FESTA
MAJOR AMB L’ORQUESTRA
MONTGRINS
Organitza la Regidoria de Cultura
i Festes

19 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● TARDA D’HUMOR: 1.001
GAGS AMB JORDI RÍOS I
MÒNICA PÉREZ

18 H
● TALLER DE LITERATURA:
RUBÉN DARÍO, AMB MARÍA
JOSÉ MAGAZ
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala
19 H, AL CENTRE CÍVIC
● CONVERSES EN ALEMANY
AMB JORDI PARCERISA
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala

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.

22.30 H, A LA PISTA ANNEXA
● CONCERT MIQUEL DEL
ROIG I DJ DOMÈNEC CANAL
Organitza Regidoria de Joventut
Col·labora Regidoria de Cultura
i Festes

9 H, A L’AVINGUDA TONI SORS
● 16A MONTALT BIKE (BTT)
Organitza: Club Ciclista
Xurribikers

