4

5

7

Es prepara la I Nit de l’Esport,
per a reconèixer els esportistes
i equips

El Ple aprova el Pla d’Actuació
Municipal sense cap vot
en contra

Es lliuren els distintius del 2017
per a aparcar gratuïtament
a la zona blava
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El govern implica els santvicentins per a
decidir on s’inverteix el pressupost
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Portes obertes als
centres educatius abans
de la preinscripció
Els centres escolars de Sant Vicenç
celebren jornades de portes obertes
entre el març i l’abril, abans del període
de preinscripció i matrícula per al curs
2017-2018. L’escola Sot del Camp ho
farà el dilluns 6 de març i la Sant Jordi,
el dimarts 14. En ambdós casos, a les
17 h es farà una xerrada informativa
i a dos quarts de sis es podrà passejar
per les instal·lacions per conèixer-les.
L’Institut Esteve Albert obrirà les seves
portes el 12 de març, d’11 a 13 h, i en
el cas de l’escola bressol municipal Els
Garrofers serà l’1 d’abril, les mateixes
hores.
La finalitat de les jornades és que
mares, pares i futurs/es alumnes

Els santvicentins
podran renovar-se el
DNI al municipi

puguin triar l’opció de centre més
adient havent conegut els projectes
pedagògics, els serveis, les activitats i
els docents de totes les escoles.

Ple municipal ordinari

L’oficina mòbil de la Direcció General
de la Policia es desplaçarà a Sant
Vicenç de Montalt durant la primera
quinzena de maig per tramitar
l’expedició o la renovació del DNI
d’aquells habitants que ho necessitin.
D’aquesta manera s’evita que s’hagin
de desplaçar a una oficina física fora de
Sant Vicenç. Les persones interessades
hauran de demanar cita prèvia a l’OAC
de l’Ajuntament o al telèfon 937 910
511, de dilluns a divendres, de 9 a
14 hores. Les renovacions del DNI es
faran a les dependències mateixes de
l’Ajuntament.

26 de gener de 2017
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Aprovació del compte d’explotació
del servei municipal d’aigua
potable dels anys 2014 i 2015

CiU, 9SV, ERC,
PSC, C’s i PP

Aprovació del Pla Municipal de
Prevenció de Drogodependències
(2015-2019)

CiU, C’s i PP

Aprovació del Pla d’Actuació
Municipal 2015-2019

CiU, PSC i PP

Aprovació de l’adhesió a la Xarxa
Catalana de Serveis d’Informació
Juvenil

CiU, 9SV, ERC,
PSC, C’s i PP

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

9SV (Jaume
Arcos)

9SV (Jaume
Gumà), ERC i
PSC
9SV, ERC i C’s

L’Oficina de Recaptació
de Tributs canvia el
número de telèfon
L’òrgan que s’encarrega de gestionar
tots els impostos i tributs municipals de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
és l’Oficina de Gestió i Recaptació de
Tributs de la Diputació de Barcelona.
Aquesta oficina ha canviat recentment
el seu número de telèfon d’atenció
a la ciutadania, que passa a ser
el 934 729 115.

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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Del 6 al 20 de març, els majors de 16 anys
empadronats al municipi podran escollir a quina
proposta destinar una partida de 30.000 euros

La ciutadania votarà
en quines propostes
s’invertirà el pressupost
municipal

Miquel Àngel Martínez
i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

● Més propers i

transparents

Amb l’objectiu d’elaborar un pressupost participatiu, l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt va demanar al
Consell de la Vila, on tenen representació totes les entitats del municipi,
que presentés propostes per decidir
on s’invertiria una partida de 30.000
euros del pressupost municipal del
2017. Després de validar-les tècnicament, amb criteris com ara que
s’ajustessin al pressupost disponible,
que fossin competència municipal i
que no estiguessin previstes d’execució, se’n van determinar set, que ara
se sotmetran a votació ciutadana.
Del 6 al 20 de març, els santvicentins empadronats al municipi que tinguin més de 16 anys podran escollir
quines propostes són prioritàries i on
prefereixen que es destinin aquests
diners. La majoria de les actuacions
escollides corresponen al manteniment de l’espai públic i a obres de
millora: són la supressió de barreres arquitectòniques, la reducció de
l’alçada dels passos elevats, l’eliminació de les bandes reductores de velocitat, la continuïtat de la vorera del
carrer Sant Antoni entre Can Rams i
l’Ajuntament, el projecte i l’estudi per

El vot es podrà
emetre per internet,
a través d’un
formulari, o a les urnes
que hi ha a les
dependències
municipals
a un centre de dia i menjador social
al costat del casal de la gent gran,
una ludoteca al Centre Cívic, millores
en els parcs infantils i l’ampliació del
Cau per incloure-hi nens a partir de
6 anys.

Com participar-hi?
Per a escollir-les només cal complir
els requisits de participació i dipositar la butlleta a les urnes de les dependències municipals, com l’Ajuntament, el pavelló, el centre cívic i el
local veïnal – edifici Sorli Sport, o bé
votar telemàticament a través d’un
formulari que es pot trobar al web
municipal.
D’aquesta manera, permetent als
ciutadans influir directament sobre
els pressupostos públics de Sant
Vicenç de Montalt, el govern local
aposta per la democràcia directa.

Els pressupostos municipals
per a aquest 2017 incorporen
una partida de 30.000 € que
anirà a parar, a través d’un
procés participatiu, allà on
la ciutadania consideri més
convenient. Fem, d’aquesta
manera, un pas significatiu
en la nostra voluntat que
l’Ajuntament sigui més
accessible a la voluntat de les
persones que viuen al nostre
municipi.
Aquest esperit de proximitat
i transparència també es veu
reflectit en l’aprovació del
Pla d’Acció Municipal per a
la present legislatura, en el
qual hem consignat —sense
rebre cap vot en contra de
la seva aprovació en el Ple—
quins són els compromisos de
l’Ajuntament de Sant Vicenç
de Montalt per a la present
legislatura. La idea és ben
senzilla: volem que l’acció
del govern municipal sigui
coneguda i pública per tal que
els veïns i veïnes puguin saber
en tot moment quin és el grau
de compliment que assolim
Estic convençut que el nostre
és un poble democràticament
madur i participatiu. Tinc tota
la confiança que d’un treball
més proper entre ciutadania i
Administració només podem
extreure elements positius que
facin créixer i avançar Sant
Vicenç. Està a les mans de tots i
de totes.
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Finalitzades
diverses obres de
millora de l’espai
públic
L’aparcament del passeig de Can Gasull s’ha pavimentat i s’hi ha posat un
sistema de drenatge i evacuació de
les aigües pluvials. Al parc dels Germans Gabrielistes s’ha instal·lat una
tanca d’acer galvanitzat, i els contenidors de la riera del Gorg i l’avinguda
del Regadiu s’han tancat amb fusta.

S’imparteixen
els cursos de
monitor i director
de lleure

Les
inscripcions es
formalitzen a
l’Espai Jove i ofereixen
descomptes per als
alumnes del
municipi

L’Ajuntament organitza dos cursos, de
monitor i de director de lleure, a l’Espai Jove El Cau, impartits per la Fundació Pere Tarrés. El primer tindrà lloc els
dissabtes i diumenges del 6 de maig
al 18 de juny, i en el cas del de director
seran els caps de setmana de l’11 de
març al 30 d’abril.

L’Ajuntament té la voluntat que els homenatges que fan els
clubs locals no es quedin en l’àmbit privat

Es prepara la I Nit de l’Esport, per
a reconèixer esportistes i equips
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt està treballant en l’organització de
la I Nit de l’Esport, per a reconèixer el
mèrit i l’esforç d’esportistes, equips i
entitats santvicentins pels seus èxits
o per la promoció que han fet de l’esport durant la temporada 2016-2017.
L’acte tindrà lloc el proper 30 de juny
a les 20 h al Centre Cívic El Gorg i reunirà esportistes, membres d’entitats i
clubs, tècnics i persones relacionades
amb l’esport, que acabaran celebrant
un sopar conjunt.

L’objectiu de l’esdeveniment és
fer que els reconeixements que es
fan des dels clubs locals no quedin
en actes privats, sinó que tinguin un
ressò públic a tot el municipi. És per
això que s’homenatjaran els millors
esportistes de cada categoria, les
entitats que hagin organitzat millor
un esdeveniment i les persones que
destaquen per la seva trajectòria. Per
poder fer-ho, particulars i entitats poden presentar les seves candidatures
a l’OAC fins el 19 de juny.
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El document se centra en quatre eixos estratègics: la transparència, l’entorn
natural i urbanístic, la inclusió i l’economia

S’aprova el Pla d’Actuació Municipal
sense cap vot en contra
El govern municipal ja té aprovat el Pla
d’Actuació Municipal (PAM), el document que serveix com a «full de ruta»
de l’equip de govern per a impulsar
les accions d’aquest mandat. N’inclou
fins a 74, moltes d’elles contemplades
en el programa electoral del partit
que governa (CiU), però també s’ha
obert a les propostes de les forces de
l’oposició per tal de fer-lo al màxim de
consensuat possible. Gràcies a això,
s’ha pogut aprovar en el ple del mes
de gener sense cap vot en contra, amb
els vots a favor de CiU, PSC i PP i les
abstencions de 9SV, ERC i C’s.
El PAM 2015-2019 inclou quatre grans eixos estratègics que han
d’orientar totes les polítiques municipals, els mateixos que ja es reflectien en l’anterior legislatura: fer un
Ajuntament transparent, eficient,
amb capacitat de donar resposta a les

El govern té la
voluntat de retre
comptes al final del
mandat per valorar
el grau de
compliment
del PAM
demandes socials; un entorn natural
i urbanístic respectuós, integrador i
que faciliti la interconnexió de les persones; un poble amb oportunitats per

a evitar les exclusions, i una economia
connectada amb l’entorn i basada
en el coneixement. La voluntat del
govern també és la de retre comptes
amb la ciutadania quan acabi el mandat per valorar el grau de compliment
del PAM.

Trobada amb el conseller d’Interior per a reclamar més presència
dels Mossos d’Esquadra

Noves mesures per a millorar la seguretat
ciutadana
El passat dia 1 de febrer, els alcaldes
del Maresme, entre ells l’alcalde de
Sant Vicenç i president del Consell
Comarcal, Miquel Àngel Martínez, es
van reunir amb el conseller d’Interior,
Jordi Jané, al qual van reclamar més

mitjans i efectius dels Mossos d’Esquadra per augmentar la seguretat a
la comarca. El conseller va assegurar
que els delictes han disminuït en un
3,5 % en el darrer any, tot i que va admetre que la sensació d’inseguretat

existeix per l’augment dels robatoris
en domicilis. Des de la Generalitat
s’han compromès a destinar més
agents al Maresme quan n’hi hagi
noves promocions.
D’altra banda, les darreres mesures de la Policia Local per a millorar
la seguretat han començat a donar
els seus fruits. El dia 6 de febrer es
va detenir al parc dels Germans Gabrielistes un jove, veí d’Hospitalet de
Llobregat, que portava a sobre diverses substàncies estupefaents. La detenció va anar a càrrec d’una patrulla
d’agents de paisà que prestava un
servei de vigilància preventiva.
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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».

La gestió del govern municipal de Convergència durant aquest mandat està centrada en
la responsabilitat, el rigor, la transparència, la
participació i la tenacitat; en definitiva, valors
que són els signes d’identitat d’un govern de
progrés que vol governar per a tots els santvicentins i santvicentines.
El nostre compromís amb la ciutadania és
treballar en positiu perquè el poble avanci, estenent la mà a la resta de forces amb l’objectiu
de buscar el millor en benefici de tots. Però,
perquè això sigui possible, es fa necessària una
oposició constructiva, que sumi i que estigui
al cantó de tot allò que serveixi per a millorar
el poble.
En aquest sentit, Convergència aposta per
prioritzar els debats i els acords sobre qüestions locals, que siguin beneficiosos per al
municipi, deixant de banda els interessos de
partit i les discussions estèrils.
Des del primer dia d’aquest mandat, el
govern es va posar a treballar per avançar en
temes cabdals per al nostre municipi, però la
feina pendent continua sent molta. Ara bé, ens
comprometem a fer-la amb il·lusió i responsabilitat, amb esforç i imaginació i convidant
a sumar-s’hi tothom que vulgui defensar els
interessos de Sant Vicenç i la seva gent.

En el darrer ple es va aprovar el Pla d’Actuació
Municipal (PAM). El PAM és el full de ruta amb
els objectius que es proposa assolir el govern
durant la legislatura. Tenir el PAM aprovat és
una obligació derivada de la Llei de transparència i és una bona eina, tant per a l’oposició com per a la ciutadania, per a fer el control
i el seguiment de l’acció de govern. En aquest
PAM, CiU hi ha incorporat moltes de les actuacions i propostes que 9SV portava en el seu
programa electoral, cosa que agraïm i així ho
vam manifestar al mateix Ple. Per aquest motiu
ens vam abstenir en la votació. Però, malauradament, aquest PAM arriba tard; estem a meitat de legislatura, i amb dos anys serà difícil
tirar endavant propostes tan ambicioses com
el centre de dia per a la gent gran. En el PAM
trobem a faltar que s’expliqui com es retran
comptes a la ciutadania i com aquesta pot fer
un seguiment de les actuacions fetes. I això és
important perquè a l’anterior legislatura no es
va fer cap tipus de retiment de comptes del
PAM aprovat. Quant a actuacions concretes,
hi trobem a faltar objectius ambiciosos per a
educació i no hi consta res d’habitatge per a
joves; per tant, una mala notícia per al jovent
del nostre municipi.

S’ha obert el termini per a poder demanar a
l’Ajuntament les guinguetes de la platja del
municipi per un termini de 4 anys com és habitual. Aquest concurs té un preu de sortida
a l’alça per la licitació, és a dir, s’adjudicará la
guingueta a aquella persona que hi ofereixi
un preu més alt a partir del que l’Ajuntament
marca com a mínim. Fins aquí, res a objectar.
Ara bé, ens preocupa i ens sorprèn precisament l’augment indiscriminat del preu de sortida que dicta l’Ajuntament respecte dels que
va posar en les licitacions anteriors.
Si comparem els preus per guingueta amb
l’anterior licitació (2013-2016), la guingueta 1
augmenta un 240 %; la guingueta 2, un 332 %;
la 3, un 400 %, per posar uns exemples. És a
dir: la mateixa guingueta que es licitava l’any
passat per 12.500 euros ara es licita a partir de
30.000 euros, o una altra que l’any passat es licitava a 7.000 euros ara es licita a 28.000 euros.
L’Ajuntament, durant el 2017, ha apujat
l’IBI més de 100.000 euros; és evident que hi
ha afany recaptatori per part de l’Ajuntament,
i ara aquest augment desmesurat de preus.
Amb aquests preus, si adjudiquen les guinguetes a algú, què ens costarà prendre una
cervesa en un xiringuito de platja?

En relació amb la Festa Major i recollint el sentir
d’una part de la ciutadania, hem demanat que
a l’hora de la programació de les activitats lúdiques es facin també activitats a la part baixa
del poble, aprofitant els parcs i/o locals veïnals.
També hem demanat que es valorin activitats
alternatives al Mercat Medieval, atès que ja s’ha
programat molts anys i suposa una despesa
important, de l’ordre dels 16.000 €.
Varias veces hemos pedido la salida del municipio de St. Vicenç de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). En los últimos
meses se ha producido una sentencia judicial
sobre este tema en el sentido de que declara
nulo el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento y
el decreto de alcaldía que aprobaba la adhesión del consistorio a la AMI y el pago de la cuota a esta entidad. Informamos de que vamos a
presentar una moción solicitando la salida de
la AMI. Seguramente no será aprobada, pero
al menos lo intentaremos. Si no prospera nos
reservamos el derecho de que, a título individual, vecinos de St. Vicenç iniciemos un procedimiento judicial al respecto.

El passat 21 de febrer va tenir lloc l’assemblea
dels i de les socialistes de Sant Vicenç de Montalt, al Centre Cívic El Gorg.
En Javier Sandoval va ser escollit de nou
primer secretari del PSC de Sant Vicenç, càrrec
que afegeix al de membre de conseller de la
Federació.
La nova executiva aspirem a treballar per
tothom, a ser un referent a Sant Vicenç que
integri una àmplia majoria social, però sense
abandonar la nostra escala de valors: Igualtat
i Justícia Social.
Treballarem de valent al costat de la gent
gran, de qui cada dia aprenem molt de la seva
experiència; al costat dels joves, que ens motiven amb la seva força i esperit combatiu, i,
en definitiva, del conjunt de la ciutadania, que
ens aporta perspectiva en el model de poble
que nosaltres defensem per a Sant Vicenç.
Els socialistes proposem molt de diàleg,
aportacions constructives per a Sant Vicenç,
propostes que ajudin a millorar el nostre dia a
dia com a ciutadans, feina i projectes que hem
de fer i construir entre tots nosaltres i els que
anem sumant pel camí. Estem vivint temps
difícils per al socialisme, en som plenament
conscients. Però si treballem bé, amb tenacitat, al costat de la gent i amb la gent, ens en
sortirem.

Las fuerzas políticas locales tenemos que tener claras cuáles son nuestras competencias:
son competencias locales, y no las que se refieren al área autonómica o estatal.
Las competencias de una fuerza local se refieren al ámbito local.
El ámbito local no tiene que ver con la política europea, española o catalana, que se
sustancian en los organismos de Bruselas, Barcelona y Madrid.
En el ámbito local nos caben dos responsabilidades.
La primera es una manera de ser y de hacer
política que en nuestro caso basamos en la
participación, la colaboración y el respeto; escuchar, en la medida que podemos, a las personas, y opinar y colaborar con la seguridad local, la educación local, los servicios locales, etc.
En este ámbito es donde intentamos apoyar
al gobierno local, para ser una fuerza política
con un tono de respeto y leal colaboración.
Creemos que nuestro trabajo es colaborar
sin renunciar a nuestras convicciones, y así lo
hacemos.
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L’Ajuntament ofereix descomptes en el
rebut de les escombraries per l’ús de la
deixalleria i de compostadors casolans

● Els efectes del canvi climàtic

en les zones forestals

El 10 de març, el Centre Cívic El Gorg acollirà una
jornada tècnica sobre els efectes del canvi climàtic
en els boscos del Maresme i la seva prevenció per
evitar plagues, incendis i inundacions. La inscripció
és gratuïta al web www.ccmaresme.cat.

Uns 3.000 vehicles es van beneficiar
al 2016 de la gratuïtat a les zones
d’estacionament regulat

Lliurament dels nous
distintius per a aparcar
a les zones blaves
El consistori ha començat a lliurar els distintius de l’any
2017 que permeten aparcar de forma gratuïta en les zones
blaves de Sant Vicenç a tots aquells empadronats que paguen l’impost de circulació al municipi; també, en algunes
zones de Caldes, Llavaneres i Arenys de Mar.
Els distintius no tenen cap cost per a la ciutadania, estan
personalitzats i es poden obtenir a les dependències de la
Policia Local. Cal enganxar-los en un lloc ben visible al parabrisa davanter per evitar ser sancionats. Uns 3.000 vehicles
van gaudir d’aquest avantatge durant l’any 2016.
Les persones empadronades que no paguen l’impost de
circulació a Sant Vicenç es poden beneficiar d’uns abonaments especials de 70 i 140 €. Els distintius de l’any 2016
deixaran de tenir vigència a partir del dia 1 de maig.

Prop de 600 famílies es
beneficien de bonificacions
en la taxa d’escombraries
Durant el 2016, un total de 908 llars van fer ús de la deixalleria municipal, el que representa gairebé el 25 % del total
d’habitatges. D’aquests, 576 van fer-hi un mínim de 3 aportacions durant l’any i es beneficiaran d’un descompte en la
taxa d’escombraries que pot arribar fins al 25 % del preu del
rebut. En aquest cas no cal fer cap sol·licitud: les bonificacions s’apliquen d’ofici amb les dades que es faciliten des de
la Deixalleria. Es recorda que la targeta d’usuari és gratuïta i
es pot obtenir a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
D’altra banda, 7 famílies gaudiran de bonificacions per
haver utilitzat compostadors casolans i 3 més quedaran
exemptes de pagar la taxa per acreditar que els ingressos
familiars no superen el salari mínim interprofessional. En
aquests dos casos sí que cal presentar una sol·licitud per escrit a l’ORGT (carrer Sant Antoni, 13) abans del 31 de març.

● Campanya per a evitar

l’alimentació dels coloms

L’Ajuntament ha distribuït per diversos
equipaments uns díptics informatius sobre
els inconvenients que suposa la presència no
controlada de coloms al municipi. La campanya
compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Es recorda
a la
ciutadania
que no està
permès
donar
menjar als
coloms

Divendres 17

Agenda
SVMontalt
MARÇ
2017

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

Sant Vicenç
Dona

Dijous 9

19 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● TALLER DE LITERATURA:
«ANTONIO MACHADO», AMB
Mª JOSÉ MAGAZ
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala

De l’1 al 21 de
març

Divendres 10

Dissabte 18

Dissabte 4 i
diumenge 5

A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
● EN RUTA PEL PORT DEL
COMTE AMB RAQUETES DE
NEU
Organitza: MontalTrek

Diumenge 5

8 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
● MATINAL FAMILIAR A LA
VALL DE FUIROSOS
Organitza: MontalTrek

8.30 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
● SORTIDA DE MONTALTKIDS
A LA MOLINA AMB RAQUETES
DE NEU
Organitza: MontalTrek

Dissabte 18 i
diumenge 19

A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
● EN RUTA PEL PIC DE
MORTIERS
Organitza: MontalTrek

Dimarts 21

9.30 H, A LES PORTES DEL
CENTRE CÍVIC EL GORG
● «CAMINAR SALUDABLE»:
MATINAL A CAN BRUGUERA
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

DE 9.30 A 13.30 H, AL CENTRE
CÍVIC EL GORG
● XERRADA: «LA FEINA
DE BUSCAR FEINA»:
«PLANIFICA’T I CONEIX LES
NOVES TENDÈNCIES EN
SELECCIÓ DE PERSONAL»
A càrrec de Marta Rosario
Organitza: Regidoria de
Promoció Econòmica

Divendres 10

Dimecres 22

Dimecres 8

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

Dissabte 11

DE 10 A 12.30 H, AL CENTRE
CÍVIC EL GORG
● TALLER D’EDUCACIÓ
PARENTAL A CÀRREC DE
LLUÍS VILALTA
No cal inscripció prèvia
Organitza: Regidoria
d’Ensenyament

Dimarts 14

18.30 H, AL CASAL DE LA GENT
GRAN
● XERRADA: «COM
DISFRUTAR DE LA PARELLA A
PARTIR DELS 60 ANYS»
A càrrec de Jimmy Boyd
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Dijous 16

SORTIDA A LES 18.15 H, DES
DEL CENTRE CÍVIC EL GORG
● ANEM AL TEATRE LA
VILLARROEL A VEURE LA
MARE
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

9.30 H, A LES PORTES DEL
CENTRE CÍVIC EL GORG
● «CAMINAR SALUDABLE»:
MATINAL PELS CIRERERS
FLORITS D’EN ROCA
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Dissabte 25

DE 16.30 A 20.30 H, A L’ESPAI
JOVE EL CAU
● II TORNEIG DE CARTES
MÀGIC – FORMAT CASUAL
Organitza: Regidoria de Joventut

Diumenge 26

DE 18 A 21 H, AL CENTRE CÍVIC
EL GORG
● VINE A BALLAR AL CÍVIC!
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Dimecres 29

SORTIDA A LES 7.45 H, DES DEL
CENTRE CÍVIC EL GORG
● VISITA AL MUSEU DEL
TREN EN MINIATURA
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Divendres 31

19 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● CONVERSES EN ALEMANY
AMB JORDI PARCERISA
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala

AL CASAL DE CULTURA
● EXPOSICIÓ «CATERINA
ALBERT / VÍCTOR CATALÀ»
Mostra cedida per la Institució
de les Lletres Catalanes
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala

Dimarts 7

9 H, A L’ESCOLA SANT JORDI
● TALLER DE COEDUCACIÓ:
«NO M’ESTEREOTIPIS... JO
JUGO AL QUE VULL»
A càrrec de l’Associació Candela
Organitza: Regidoria
d’Ensenyament amb la
col·laboració de l’Escola Sant
Jordi
18 H, CENTRE CÍVIC EL GORG
● CLASSE GRATUÏTA DE
TAITXÍ
20 H, CENTRE CÍVIC EL GORG
● CLASSE GRATUÏTA DE
COUNTRY
Organitza: Donactiva

Dimecres 8

DE 10 A 12 H, AL CENTRE CÍVIC
EL GORG
● CICLE «FORMA’T» 2017
XERRADA-COL·LOQUI:
«DONES, CONCILIACIÓ
LABORAL I ÈXIT
PROFESSIONAL»
A càrrec de Roser Sellés
Inscripció prèvia a
www.svmontalt.cat
Organitza: Regidoria de
Promoció Econòmica
10 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● CLASSE GRATUÏTA DE
TAITXÍ
17 H, CENTRE CÍVIC EL GORG
● CLASSE GRATUÏTA DE
DEFENSA PERSONAL
FEMENINA
Organitza: Donactiva
18 H, AL CASAL DE CULTURA
● LECTURA DRAMATITZADA:
LA INFANTICIDA, DE
CATERINA ALBERT
A càrrec d’Albert Estengre, Mercè
Boher i Bru Ferri
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala
19 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● CLASSE GRATUÏTA DE
BALLS EN LÍNIA
20 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● CLASSE GRATUÏTA DE
BALLS DE SALÓ
Organitza: Donactiva

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.

19 H, CENTRE CÍVIC EL GORG
● CLASSE GRATUÏTA DE
BALLS DE SALÓ
Organitza: Donactiva

9 H, ESCOLA SOT DEL CAMP
● TALLER DE COEDUCACIÓ:
«NO M’ESTEREOTIPIS... JO
JUGO AL QUE VULL»
A càrrec de l’Associació Candela
Organitza: Regidoria
d’Ensenyament amb la
col·laboració de l’Escola Sot del
Camp
11 H, CENTRE CÍVIC EL GORG
● CLASSE GRATUÏTA DE IOGA
Organitza: Donactiva
18 H, A LA BIBLIOTECA
● CONTES PER A ADULTS:
«PARAULA DE DONA»
A càrrec d’Elisabeth Noé
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala

Diumenge 12
Sant Vicenç Dona
2017

9 H, AL PORT BALÍS
● TRIWOMAN
5 KM / 10 KM – CURSA DE LA
DONA
Cursa solidària a benefici de la
Fundació Vicente Ferrer
Inscripcions:
www.tri-woman.com
Organitza: Ajuntaments de
Sant Vicenç de Montalt, Caldes
d’Estrac i Sant Andreu de
Llavaneres

AL PG. MARQUÈS CASA RIERA
(A L’ALÇADA DE LA CALETA)
10.30 H ● BATUKADA AMB
ELS BATUBANYUTS DE
LLAVANERES
11 H ● INFLABLES ESPORTIUS
A CÀRREC DE BBACTIVITIES
11.30 H ● MASTER CLASS
DE ZUMBA AMB CRISTINA
GARCÍA
13 H ● LECTURA DEL
MANIFEST DEL DIA
INTERNACIONAL DE LES
DONES A CÀRREC DE MA.
LLUÏSA GRIMAL
13.30 H ● INAUGURACIÓ DE
LA 3A EXPOSICIÓ «DONES DE
SANT VICENÇ», PRESENTADA
PER LAIA VILÀ
14 H ● FIDEUADA POPULAR
Amanida, fideuada, postres, pa,
vi i aigua
Preu tiquet: 8 euros
Venda anticipada de tiquets:
fins al 6 de març a l’OAC de
l’Ajuntament i al menjador
municipal
Organitza: Regidoria de Benestar
Social

