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L’Ajuntament aprova les noves
bonificacions fiscals per a
l’exercici 2017

Millora la seguretat gràcies a
l’augment dels patrullatges i la
col·laboració ciutadana

Sant Vicenç viu la Festa Major
d’hivern amb actes com l’escudellada
i la cercavila
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El consistori impulsa diversos programes
per a fomentar l’ocupació del municipi
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L’Ajuntament i el CF Santvicentí ofereixen el
curs de monitor de futbol base
Des del 6 fins el 24 de febrer s’imparteix
un curs de monitor de futbol base,
organitzat per l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt i el CF Santvicentí.
El curs es realitzarà al Centre Cívic del
poble, en horari de dilluns a divendres
de 17 a 21 h, i permetrà obtenir el

títol oficial de monitor de la Federació
Catalana de Futbol, amb validesa a tot
el territori espanyol. És per això que la
inscripció cal tramitar-la a través del
web de la Federació (www.fcf.cat), dins
l’apartat de formació. El preu del curs és
de 210 €.

Els alcaldes del
Maresme traslladen
la inquietud pels
robatoris al
conseller Jané
L’Institut Esteve Albert acull una exposició
sobre el consum de drogues
Una exposició programada per
l’Ajuntament en col·laboració amb la
Diputació reflexiona sobre els perills
i les conseqüències del consum de
drogues. El contingut de l’exposició,
que s’ha pogut veure del 16 al 30
de gener, s’ha treballat amb tot
l’alumnat de secundària i batxillerat

del municipi, a través d’una visita
guiada i un taller posterior a l’aula.
Sota el títol «Controles?», els continguts
s’han adaptat en funció de l’edat dels
alumnes. Les famílies també han tingut
l’oportunitat de visitar l’exposició, amb
dues visites guiades els dies 23 i 25 de
gener.

El passat mes de gener, l’alcalde de
Sant Vicenç de Montalt, Miquel Àngel
Martínez, va participar en la Junta
Comarcal de Seguretat, on es van reunir
els alcaldes del Maresme amb els caps
de policia de l’Àrea Bàsica Policial de
Mataró i Premià de Mar. L’objectiu
de la trobada era el de compartir el
malestar dels municipis maresmencs
pels alts nivells de robatoris produïts
en els darrers mesos. Davant d’això, es
va acordar demanar una reunió amb el
conseller d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Jané, per
traslladar-li la inquietud davant
aquesta problemàtica.
La reunió també va servir per a
decidir que es demanarien més efectius
de seguretat ciutadana als Mossos
d’Esquadra perquè facin rondes de
vigilància. A més, s’hi va acordar també
convocar aquesta junta amb regularitat
per compartir solucions entre els
municipis.

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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S’impulsa un programa de tutorització i
pràctiques per a joves a l’atur i diverses accions
de formació per a tots els perfils

L’Ajuntament treballa per
fomentar l’ocupació dels
diferents col·lectius
sistoris de Sant Andreu de Llavaneres
El consistori de Sant Vicenç de Monti Caldes d’Estrac i orientats a diferents
alt té el compromís de millorar l’ocupúblics: per als comerciants —n’hi
pació de la seva població, especialha per a aprendre a decorar l’aparament del col·lectiu més jove. És per
dor o sobre atenció personal—, per
això que participa en el programa
als empresaris —anglès, venda
«Joves per l’Ocupació», pensat
per internet o finances bàper a nois i noies d’entre
siques—, per als aturats
16 i 24 anys, i impulsa el
L’Ajuntament
—als quals s’ofereixen
cicle de cursos «Forclaus per a elaborar
ma’t» per a comerha contractat tres
un bon currículum
ciants, emprenesantvicentins que
o fer una bona endors i empresaris,
han esgotat la
trevista de feina— i
persones en procés
prestació
d’atur
per als joves, com
de recerca de feina
o perceben
els cursos de monii joves.
el PIRMI
tor/a de lleure o per
El primer programa
a treballar a l’estranger.
persegueix l’objectiu de
Les places són limitades i cal
facilitar la inserció laboral
dels joves i fomentar-ne el retorn al
inscriure-s’hi prèviament a través del
sistema educatiu, i ho fa amb unes
web www.svmontalt.cat, on també
accions formatives dels àmbits de zees pot consultar el programa sencer.
lador sanitari, auxiliar de magatzem
Tres contractacions per a
i auxiliar de comerç polivalent, que
aturats de llarga durada
es complementen amb tutories, seguiment individualitzat i pràctiques
En la mateixa línia de foment de
professionals en empreses. Per a parl’ocupació, el consistori ha contracticipar-hi, cal estar inscrit a la Garantat tres persones que ja han esgotat
tia Juvenil i al SOC i no tenir estudis
l’atur o que perceben el PIRMI. S’han
postobligatoris.
incorporat a la brigada municipal i
A més, l’Ajuntament programa el
a l’àrea de medi ambient durant sis
cicle «Forma’t», un conjunt de cursos
mesos i se’ls ofereix, també, formació
i xerrades coorganitzats amb els conprofessionalitzadora.

● En lluita contra

l’atur

L’atur no té una única causa, i
afecta joves que encara no han
pogut inserir-se en el mercat
laboral, dones, majors de 50
anys... tots els estrats i tots els
perfils laborals, en definitiva.
Atès que es tracta d’un problema
motivat per diferents factors i
esperonat per la crisi econòmica,
des de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt treballem per
eradicar-lo des de tots els fronts
i amb totes les eines a la nostra
disposició.
Difícilment trobarem cap altre
àmbit de la política municipal
que aplegui tants programes i
propostes com les que destinem
a l’ocupació. Parlem d’iniciatives
formatives que afecten els
joves però que també s’adrecen
a empresaris i emprenedors
o a comerciants. I també
desenvolupem actuacions
directes com la contractació
de persones que ja han esgotat
les prestacions. En definitiva,
arribem allà on les nostres
capacitats ens permeten.
Som conscients, en tot
cas, que ni per les nostres
competències ni pels nostres
recursos podem assumir la
totalitat de la lluita contra
aquesta xacra social. Però,
de la mateixa manera,
també entenem que sense la
implicació del màxim nombre
d’administracions, entitats
i agents socials possible no
podrem fer passes en ferm.
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S’obre un nou camí
directe cap a la zona de
jocs infantils

Es milloren els
accessos al parc
dels Germans
Gabrielistes
Dues obres estan construint nous
accessos al parc dels Germans Gabrielistes per a facilitar-hi l’entrada i
la sortida: d’una banda, a la zona de
jocs infantils s’està obrint un camí que
connecti directament amb el carrer i,
de l’altra, a la façana sud-oest del parc
s’està substituint el tancament exterior i, alhora, s’ha construït un nou
accés per a vianants.

Les làmpades
de sodi s’han
substituït per altres
de LED, que són
menys contaminants
i suposen
un estalvi

Es renova el
paviment del
passeig de Can
Gasull
El passeig de Can Gasull està sotmès a
unes obres de pavimentació del terra
i de conducció de les aigües pluvials,
encara en execució. A més, també s’hi
han realitzat els escocells del voltant
dels arbres que hi havia plantats, per
protegir-ne les arrels.

Canvi de
llumeneres i
fanals a l’avinguda
Montaltnou
En els darrers dies s’han dut a terme
unes obres de millora de la il·luminació a l’avinguda Montaltnou. L’actuació ha consistit en el canvi de llumeneres i alguns fanals i en la substitució
de les làmpades de sodi per altres de
LED, que suposen un estalvi econòmic i menys contaminació lumínica.
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Durant aquest nou exercici hi ha beneficis en la taxa d’escombraries
en funció dels ingressos familiars i per l’ús de la deixalleria

L’Ajuntament aprova noves bonificacions
per a reduir la pressió fiscal al ciutadà
El consistori santvicentí ha aprovat
un seguit de beneficis fiscals als quals
es poden acollir els ciutadans que
compleixin els requisits establerts. En
el cas de l’Impost de Béns Immobles
(IBI) gaudiran d’una bonificació els
titulars de família nombrosa; aquesta bonificació anirà del 40 al 90 % de
la quota segons els ingressos de la
unitat familiar. Es manté l’exempció
de pagament de l’Impost de Vehicles
per als considerats històrics i amb
una antiguitat superior a 25 anys; hi
ha també bonificació per als vehicles
híbrids i amb motor elèctric.

Taxa d’escombraries
Pel que fa a la taxa d’escombraries
s’ofereix una reducció de la quota del
100 % per a aquelles famílies amb ingressos que no superin l’import del
salari mínim interprofessional. Hi ha
també beneficis fiscals per a les persones que utilitzin compostadors i per

Calendari fiscal 2017
IBI urbans – No domiciliat

Del 02/05/2017 al 04/07/2017

IBI – 1a fracció domiciliats

01/06/2017

IBI – 2a fracció domiciliats

01/09/2017

IBI – 3a fracció domiciliats

02/11/2017

IBI rústics construïts

De l’01/09/2017 al 02/11/2017

Impost de Vehicles

De l’01/03/2017 al 03/05/2017

Impost d’Activitats Econòmiques

Del 15/09/2017 al 15/11/2017

Taxes de gestió de residus domèstics
i comercials, taxes de clavegueram,
cementiri municipal i guals

Del 02/05/2017 al 04/07/2017

les aportacions anuals de residus que
es facin a la deixalleria fixa o mòbil.
Pel que fa als preus públics, s’ofereix
una reducció del 15 % per a les famí-

La memòria del 2016 de la Policia Local demostra una millora
de la seguretat i més implicació ciutadana

Augmenten
els serveis
preventius de
patrullatge
respecte de l’any
passat
La seguretat a Sant Vicenç de Montalt experimenta una millora, segons
es desprèn de la memòria de la Policia Local del 2016. Els serveis preventius del cos han augmentat respecte
de l’any passat en més d’un 12 %.
En el conjunt de l’any s’han fet més
patrullatges a peu, més patrullatges

lies nombroses i monoparentals en
serveis com l’escola bressol municipal,
la pràctica d’activitats esportives i l’escola de música.

mòbils i s’han fixat més punts estàtics
de control, fet que ha permès reduir
els fets delictius.
La col·laboració ciutadana també
ha estat clau en la prevenció de delictes. Les oficines de la Policia han
registrat un augment de les trucades
ciutadanes en un 6,23 %, fins a un total de 4.126. Aquestes s’han concentrat en els mesos d’estiu, sobretot al
juliol i l’agost, el període en què generalment es registren més robatoris.
Per tal de fer arribar a la població
els hàbits de seguretat, la Policia Local treballa amb els més petits a les
escoles: més de 500 alumnes, des de
primària fins a batxillerat, han participat en les activitats d’educació per
una mobilitat segura que ofereixen
els agents; n’han estat 144 a l’escola
Sot del Camp, 138 a la Sant Jordi i 236
a l’Institut Esteve Albert.
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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».

El nostre/vostre govern municipal s’ha imposat
com a missió fer de Sant Vicenç un poble de i
per a les persones, que promogui el coneixement de l’entorn i generi sentit de pertinença,
participació i cohesió social. Amb aquesta il·lusió ha elaborat un nou Programa d’Actuació
Municipal per al mandat 2015-2019, com a full
de ruta per als propers quatre anys i que ha de
ser un compromís ferm i públic amb la ciutadania, amb quatre grans eixos estratègics:
• un ajuntament eficient, transparent, amb
capacitat d’escoltar i de donar resposta a les
demandes socials;
• un entorn natural i urbanístic respectuós,
integrador i que faciliti la interconnexió de les
persones;
• un poble on tinguin cabuda tots els projectes de vida, posant a l’abast les oportunitats per
a fer-los realitat sense exclusions, i
• una economia amb dimensió humana, connectada amb l’entorn i basada en el coneixement i la qualitat.
S’han articulat 74 accions de govern, de les
154 que configura el nostre programa electoral,
i ens comprometem a implementar totes les accions que recull. No n’hi ha prou amb fer la feina, cal saber i mostrar-vos en quin grau allò que
hem fet ens acosta al Sant Vicenç que volem.

Hi ha un PACTE DE LEGISLATURA escrit entre
el PP i CiU? Aquesta és la pregunta que es va
fer a l’alcalde i al representant del PP en el ple
extraordinari del mes de desembre. Amb un
«això no toca» va contestar el Sr. Martínez a
l’oposició, utilitzant la cèlebre frase d’en Jordi
Pujol quan els periodistes preguntaven sobre
algun assumpte incòmode.
La cara del regidor del PP i la del mateix alcalde eren tot un poema. Si hi ha pacte, que es
digui, que es publiqui l’acord i que tots coneguem què és el que s’ha ofert al PP per a donar
estabilitat al govern municipal.
Minuts abans del ple, ERC, CiU i 9SV vàrem
participar en un acte per a donar suport a la
presidenta del Parlament. Malauradament,
aquest acte d’unitat és un pur miratge, perquè després CiU de Sant Vicenç de Montalt
s’oblida que és sobiranista i va a buscar els
espanyolistes del PP (els mateixos que porten
la presidenta davant del jutge) per aprovar els
pressupostos o les ordenances. Potser és que
tan sobiranistes no són.
Des de 9SV oferim al govern diàleg i mà
estesa per tirar endavant els reptes més importants que té Sant Vicenç en aquesta legislatura, però els demanem amb fermesa que
trenquin aquest PACTE ANTINATURA.

En el passat ple extraordinari del mes de
desembre, el regidor del PSC va afirmar amb
contundència un pacte «secret» entre el PP i
CIU, un pacte de legislatura que els partits integrants no van negar com tampoc afirmar.
L’alcalde, visiblement incomodat per la situació, va retirar la paraula al regidor socialista per
tal que no es parlés més d’aquest assumpte.
Potser aquest fet sorprendria més d’un,
però ERC no ens vàrem sorprendre pas, ja que
sempre ho hem pressuposat; només hem d’escoltar als plens. Ja en el primer ple de la legislatura, al juliol del 2015, el sou de l’alcalde, les
retribucions als càrrecs del govern i grups polítics com el fet de fer els plens cada dos mesos
es varen aprovar gràcies al suport del PP, quan
els altres partits polítics de l’oposició en votàvem en contra. Recordem que els pressupostos per al 2017 s’han aprovat gràcies al vot del
PP, quan la resta en votàvem en contra. Aquest
és el sentit comú del nostre Govern; no sabem
si hi ha pacte, però «el que hem de saber» és
que alguna cosa hi ha.
Què passarà quan hagin de votar assumptes
de país l’any en què els catalans hem de votar
en referèndum si volem una República Catalana? Es posaran d’acord CIU i PP? Nosaltres sí.

En estos días se ha debatido el Plan de Acción
Municipal (PAM). El PAM es la hoja de ruta de
aspectos/proyectos a realizar en los 4 años de
legislatura del equipo de gobierno, actualmente CiU. Este PAM recoge actuaciones que el
programa electoral de C’s para St. Vi incorpora
también, y desde ese punto de vista estaríamos de acuerdo. Ahora bien, el tratamiento de
alguno de ellos no es el nuestro, bien porque
nosotros priorizaríamos otros temas o proyectos en lugar de los de CIU o bien por el coste.
Por tanto, y demostrando que nuestra oposición es constructiva y se basa en el principio de
realidad, informamos de que no hemos votado
en contra, pero sí nos hemos abstenido. C’s no
va a poner palos en la rueda a todo lo que el
equipo de gobierno propone, no vamos a impedir la acción de gobierno por sistema, pero sí
queremos expresar nuestras objeciones.
Otro aspecto más discutible para C’s es si
era necesario contratar externamente la elaboración formal de este Plan, o bien se podría
haber realizado con los recursos humanos del
propio Ayuntamiento o el equipo de gobierno
y habernos ahorrado unos 9.100 €.
Altrament, sí, pensem votar a favor del Pla
municipal de prevenció de drogodependències.

El PSC és un partit responsable que fa la seva
política al carrer, escoltant i resolent els problemes dels ciutadans, cara a cara. Ho ha fet
quan ha estat governant, però també des de
l’oposició; l’única diferència és la força que
exerceix estant en un costat o en l’altre. Ara
ens toca exercir la nostra força a l’oposició, i no
deixarem de ser actius per aquesta condició
i farem una oposició responsable i fiscalitzadora perquè els problemes dels ciutadans es
resolguin. Seguim fent el seguiment de les
necessitats dels centres educatius per informar-ne el govern o, per contra, saber si s’estan
duent a terme les accions necessàries. Donarem suport al PAM (Pla d’Actuació Municipal)
si s’inclouen propostes del programa socialista
i es fa un seguiment d’accions i pressupostari.
Donarem suport al pla de drogodependència
si s’actualitza amb dades del 2016 i es fa un
seguiment trimestral de la situació i accions
des de les regidories implicades. L’oposició ha
de ser útil al ciutadà, tant com ho és estant al
govern. El PSC té la responsabilitat de treballar
per cadascun dels ciutadans del nostre poble
i ho farà amb rigor. Salutacions, molta força i
república.

Benvolguts vilatans,
Estem, a nivell general i global, en situació de
proposar i realitzar col·laboracions; la unitat fa
fort el més dèbil; és per això que el Partit Popular de Sant Vicenç, en la mesura en què li és
possible, dins del seu àmbit municipal, aposta
fermament en aquesta línia.
La divisió i les oposicions destructives no
porten enlloc, per la qual cosa nosaltres seguirem en la línia portada fins al moment, i més
reforçada si s’escau, amb el govern actual, per
la bona harmonia i entesa i sobretot la bona
gestió del govern actual.
Volem fer especial menció d’un tema que
ens preocupa molt al nostre partit i entenem
que a molt bona part de la ciutadania: el civisme. Malauradament, hi ha una certa falta de civisme per part d’una minoria de ciutadans; per
posar-ne exemples, podríem dir: mal ús de les
zones de contenidors, defecacions de gossos,
gossos sense lligar, conduccions temeràries
per part d’alguns conductors, etc. Demanem
a la Policia Local mà dura amb l’incivisme i
que es sancioni qui no compleixi les normes
establertes. Ens oferim al govern amb la nostra participació i plena col•laboració per poder
acabar o almenys minimitzar els actes incívics
al nostre poble.
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La trobada de gegants i capgrossos, l’escudellada i el concert de l’orquestra
Montgrins marquen una Festa Major plena d’activitats per a petits i grans

Els santvicentins i santvicentines viuen la
Festa Major d’Hivern
Els ciutadans i ciutadanes de Sant Vicenç van sortir al carrer aquest passat
mes de gener per gaudir de les activitats programades amb motiu de la
Festa Major d’Hivern. Entre les propostes més destacades no va faltar
la trobada de gegants i capgrossos,
que va comptar amb la participació
de colles d’arreu de Catalunya i amb
una exhibició dels bascos d’Ordizia.
D’altra banda, la popular escudellada
de Festa Major, que arribava a la seva
vint-i-dosena edició, va ser un èxit;
durant la celebració es va fer un reconeixement al santvicentí Jordi Gràcia
pels 22 anys que porta preparant escudella al municipi.
Les condicions meteorològiques
van obligar a posposar el mercat medieval, previst inicialment per al cap
de setmana dels dies 21 i 22 de gener.
Altres actes, que s’havien de fer a l’aire
lliure, es van traslladar al Centre Cívic
per tal que la ciutadania pogués gau-

La trobada
de gegants i
capgrossos va
comptar amb
una exhibició
dels bascos
d’Ordizia

El santvicentí
Jordi Gràcia va rebre
un reconeixement
pels 22 anys que
porta preparant
escudella al
municipi
dir-ne. Entre les propostes del cap de
setmana hi havia dissabte un maridatge literari, organitzat per la Biblioteca
Municipal La Muntala. Diumenge 22 es

La visita de Ses Majestats els Reis d’Orient tancava les festes
el passat dia 5 de gener

L’ambient
nadalenc
omple els
carrers de
Sant Vicenç
Sant Vicenç va viure uns dies amb ambient pròpiament nadalenc durant
els quals els santvicentins i santvicentines van poder gaudir de propostes
per a tota la família. La Fira de Nadal
va donar el tret de sortida a les festes

va celebrar la missa solemne en honor
de Sant Vicenç, seguida d’una ballada
de sardanes, el vermut popular i el concert i ball amb l’orquestra Montgrins.

amb un gran nombre de visitants que
van poder recórrer les parades d’artesans i comerciants locals. No va faltar-hi la inauguració del Pessebre de
Sant Vicenç i l’exposició organitzada
pels Amics dels Pessebres, que es va
poder visitar al Casal de Cultura fins
als dies previs a la Festa Major d’Hivern. La missa del Gall, cantada per
l’Orfeó, la possibilitat per als infants
de fer cagar el tió, la visita dels patges
reials i la celebració de la revetlla de
Cap d’Any van ser altres de les activitats d’aquest Nadal.
Les festes nadalenques van finalitzar el passat dia 5 de gener amb l’arribada al poble de Ses Majestats els
Reis d’Orient; carregats de regals, van
fer un recorregut per diversos carrers
del municipi abans de repartir els regals en la que per a tots va ser una nit
màgica.

Diumenge 5

Agenda
SVMontalt

8 H, A L’APARCAMENT DEL
CARRER GINESTA

Dissabte 18 i
Diumenge 19

7 H, A L’APARCAMENT DEL
CARRER GINESTA

FEBRER
2017

Dijous 2, 9, 16 i
23

19 H
● TALLER D’ESCRIPTURA
A càrrec de Pius Morera,
filòleg i poeta
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Divendres 3

19 H
● ROUND TABLE EN
ANGLÈS
A càrrec d’Andreea Flucus
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Dissabte 4 i
Diumenge 5

14 H, A L’APARCAMENT DEL
CARRER GINESTA

● MATINAL A LES
PISCINES DE LA TRAUNA
(PARC NATURAL DEL
MONTSENY)
Caminada entre castanyers
centenaris acompanyats
de l’encant de la riera
Xica. Dificultat baixa.
Desplaçament en cotxe.
Organitza: Associació
excursionista Montaltrek

Dijous 9

20.30 H
● PROGRAMA DE
RÀDIO EL CABÀS DE LA
MUNTALA: LITERATURA
DE VIATGES
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Divendres 10

19 H
● CLUB DEL LLIBRE:
LITERATURA DE VIATGES
Presentació de Mirades a
l’Orient i a l’Occident, de
Ferran Sánchez Bosch, i Prosa
del alma, de Mª Concepción
García Vives
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala
● RAQUETES DE NEU
A PORT DEL COMTE
(SOLSONÈS)
Sortida per boscos amb
pistes assenyalades i amb
altiplans que oferiran uns
esplèndids paisatges.
Cal inscripció prèvia 15
dies abans per a reservar
plaça al refugi en règim
de mitja pensió. Dificultat
mitjana/alta. Cal disposar
de la llicència federativa.
Desplaçament en cotxe. Cal
portar esmorzar i dinar.
Organitza: Associació
excursionista Montaltrek

Divendres 17

18 H
● TALLER DE LITERATURA:
RUBÉN DARIO
A càrrec de María José Magaz
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala
19 H
● ROUND TABLE EN
FRANCÈS
A càrrec de Marie Chauvin
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

● RAQUETES DE NEU AL
PIC DE MORTIERS (LES
BULLOSES – CAPCIR)
L’apropament es farà per
unes pistes amples de pales
molt llargues que conduiran
fins als 2.605 metres del
cim. Cal inscripció prèvia 15
dies abans per a reservar
plaça al refugi en règim
de mitja pensió. Dificultat
mitjana/alta. Cal disposar
de la llicència federativa.
Desplaçament en cotxe. Cal
portar esmorzar i dinar.
Organitza: Associació
excursionista Montaltrek

Diumenge 19

18 H, AL CENTRE CÍVIC EL
GORG

● CINEMA FAMILIAR AMB
LA PELLÍCULA MASCOTAS
Preu entrada: 2 €

Dilluns 20

20.30 H
● PROGRAMA DE
RÀDIO EL CABÀS DE LA
MUNTALA: «DUES DAMES
DEL CRIM»
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Divendres 24

19 H
● ROUND TABLE EN
ALEMANY
A càrrec de 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.

Dissabte 25

8.30 H, A L’APARCAMENT
DEL CARRER GINESTA
● MONTALTKIDS PER A
NENS/ES DE 3 A 8 ANYS:
SORTIDA AL CASTELL DE
POPA (OSONA)
Sortida amb cotxe fins el
congost de Centelles i des
d’allà fins al castell de Popa,
situat a dalt d’un turó, per
fer-se una idea dels llocs
idíl·lics on vivien els senyors
feudals de l’Edat Mitjana.
Desplaçament en cotxe.
Caldrà portar esmorzar i
dinar.
Organitza: Associació
excursionista Montaltrek
17 H, A LA PLAÇA DEL
POBLE I PISTA ANNEXA

● CERCAVILA I BERENAR
DE CARNAVAL
A les cinc de la tarda, a la
plaça del poble, sortida de
la cercavila amb la colla de
gegants. A continuació, a
la pista annexa, gaudirem
d’un berenar amb animació
infantil.
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

Diumenge 26

9 H, A LA ZONA ESPORTIVA
● PEDALADA POPULAR
DE CARNAVAL... TOTHOM
DISFRESSAT
Dificultat mínima. Botifarrada
per a tots els participants.
Imprescindible venir
disfressats i ús obligatori del
casc.
Inscripcions: 13 i 14 de febrer,
de 9 a 14 h, a l’ajuntament.
Cal autorització dels pares
per als menors de 16 anys si
no hi van acompanyats.
Organitza: Club Ciclista
Xurribikers
Col·labora: Regidoria de
Cultura i Festes

