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Foment de la tinença responsable d’animals 
amb una nova àrea per a gossos

Nou servei de bus nocturn
fins a Mataró cada divendres

per als joves

La Piscina redueix el cost
dels abonaments per

als residents

Es reurbanitza l’avinguda
Verge de Montserrat per millorar-hi 

la seguretat
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L’Ajuntament farà 
horari d’estiu del 15 de 
juny al 19 de setembre

Del 15 de juny al 19 de setembre 
l’Ajuntament aplicarà el seu horari 
d’estiu, que implica l’atenció ciutadana 
només als matins. En concret, l’horari 
de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà serà de 
dilluns a divendres de nou del matí a 
dues del migdia.

Nou desfibril·lador al 
passeig marítim
El municipi ja suma cinc espais que 
compten amb un desfibril·lador, 
un aparell que pot recuperar una 
persona d’una parada cardíaca. 
Darrerament se n’ha instal·lat un al 
passeig marítim, com també en tenen 
la plaça de l’Església, l’avinguda Toni 
Sors, el camí del Padró, Montaltpark 
i la riera de Torrentbò. A més, s’hi ha 
d’afegir el desfibril·lador portàtil de 
la Policia Local. El nou aparell s’ha 
adquirit gràcies a una subvenció de la 
Diputació.

El Dinar de la Gent 
Gran, el 5 de juliol
Totes les persones de més de 65 anys 
empadronades a Sant Vicenç de 
Montalt estan convidades al dinar que 
organitza l’Ajuntament en homenatge a 
la gent gran. Serà el proper 5 de juliol al 
restaurant Turó del Sol. Per a 
inscriure-s’hi cal dirigir-se a l’OAC els 
dies 12 i 13 de juny, de 9 a 14 h. Les 
persones que vulguin assistir-hi com 
a acompanyants hauran d’abonar 40 
euros pel menú.

Oberta la presentació 
de candidatures per a 
la Nit de l’Esport
L’Ajuntament treballa en la I Nit de 
l’Esport, que se celebrarà el 30 de juny 
per a reconèixer el mèrit i l’esforç 
d’esportistes i equips santvicentins. 
Fins al proper 19 de juny es poden 
presentar a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà les candidatures tant de 
persones particulars com d’entitats que 
mereixen rebre un premi pels seus èxits 
o per la promoció de l’esport en aquesta 
temporada.

El consistori treballa 
en la redacció del nou 
POUM
L’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt està preparant la licitació dels 
serveis professionals per a la redacció 
del nou POUM, després que el Tribunal 
Suprem hagi declarat la nul·litat del 
darrer pla aprovat i hagi desestimat 
els recursos de cassació interposats 
pel consistori i la Generalitat. També 
es treballa en l’adopció de mesures 
provisionals mentre no estigui aprovat 
definitivament el nou.



Miquel Àngel Martínez
i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

La falta de civisme és sempre 
un problema doble: en primer 
lloc, suposa un problema per 
si mateixa, ja que no recollir 
les deposicions de les nostres 
mascotes o abocar escombraries 
a la via pública empobreixen els 
espais que són de tots i de totes; 
però, a més, ens obliga a fer una 
despesa de diners públics, de 
diners que són de tothom i que 
ja no podrem dedicar a altres 
aspectes de l’acció municipal 
com poden ser l’escola bressol, la 
seguretat ciutadana o l’ocupació, 
per esmentar només tres línies 
destacables del treball de 
l’Ajuntament.

Quan malbaratem recursos 
públics no ho fem a càrrec de 
la butxaca dels altres: ho fem 
a expenses de la nostra pròpia 
butxaca. I aquesta és una idea 
que hauríem d’interioritzar i 
transmetre a tots aquells que ens 
envolten.

Com a Ajuntament, no només 
realitzem una important inversió 
en els espais públics (en tenim 
un exemple recent en el parc 
dels Germans Gabrielistes), sinó 
que també s’inverteix en el seu 
manteniment. Administració i 
ciutadania treballem de la mà en 
les qüestions relacionades amb el 
civisme. Siguem corresponsables 
del que succeeix als nostres 
carrers, places i parcs. Al cap i a 
la fi, també són casa nostra.

l El civisme, una 
responsabilitat 
compartida

Un dels objectius que s’ha propo-
sat el consistori santvicentí és el de 
fomentar la tinença responsable 
d’animals de companyia, per tal de 
millorar la convivència entre ells i els 
ciutadans. És per això que una de les 
primeres mesures que s’ha impulsat 
és l’obertura d’una nova àrea d’esbar-
jo per a gossos dins el parc dels Ger-
mans Gabrielistes.

Aquest nou espai té una superfí-
cie de 420 metres quadrats i compta 
amb arbrat, bancs, papereres, un dis-
pensador de bosses, elements de joc 
pensats per als gossos i un abeura-
dor. L’àrea està plenament integrada 
en el paisatge i el seu entorn, i s’ha fet 
pensant en la comoditat i la seguretat 
de tots els usuaris i en el foment de 
les relacions entre animals i entre els 
veïns.

Per a dur a terme el projecte s’hi 
han invertit 36.000 euros, que han 
servit per a netejar i adequar el ter-
reny, construir-hi un mur de conten-
ció i instal·lar-hi tanques i portes per 
a evitar la fugida dels gossos. Aquesta 
actuació s’emmarca també en el pro-
jecte global de millora del parc, amb 
l’objectiu que aquest pulmó verd de 

Sant Vicenç estrena una nova àrea d’esbarjo per a 
gossos dins el parc dels Germans Gabrielistes

Caminant cap a la tinença 
responsable d’animals

El nou 
espai compta 

amb elements de 
joc, bancs, papereres, 

un abeurador i un 
dispensador de 

bosses

gairebé quatre hectàrees es conver-
teixi en un nou punt d’esbarjo i troba-
da per a la ciutadania.

Campanya d’informació                    
i sensibilització
De manera paral·lela a l’estrena de 
l’àrea d’esbarjo, el consistori també ha 
impulsat una campanya d’informa-
ció i sensibilització sobre la tinença 
responsable d’animals. A banda de 
difondre consells i bones pràctiques, 
també ha informat sobre els requisits 
per a tramitar la llicència de gossos 
potencialment perillosos i les obliga-
cions que han de complir els propie-
taris. A més, la campanya també ha 
instal·lat senyals informatius que re-
corden el deure de recollir les deposi-
cions dels animals i noves papereres. 
El consistori recorda als comerços 
que poden sol·licitar una anella per a 
lligar les mascotes a les portes.
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L’Ajuntament destina 
10.335 euros a les activitats 
de les entitats culturals
El consistori de Sant Vicenç de Montalt ha destinat en-
guany una partida de 10.335 euros per a finançar les acti-
vitats que impulsen les entitats culturals del municipi. En 
concret, es reparteixen entre la Colla de Geganters (2.985 
€), l’Orfeó Parroquial El Delme (2.971 €), els Amics dels Pes-
sebres (1.379 €), l’Associació de Puntaires (2.000 €) i el Grup 
Fotogràfic (1.000 €).

Els ajuts s’atorguen a través de la signatura de convenis 
amb cada associació, segons els quals es comprometen a 
organitzar activitats al poble, com la trobada anual de pun-
taires, l’actuació dels geganters o de l’orfeó en la Diada Na-
cional de Catalunya, la construcció del pessebre monumen-
tal o les exposicions del Grup Fotogràfic. Els convenis tenen 
una vigència d’un any i el pagament s’efectuarà quan s’ha-
gin dut a terme les activitats. A més, totes les entitats han de 
justificar les despeses efectuades segons l’ordenança.

Les subvencions municipals s’atorguen 
a través de la signatura de convenis 
amb cada associació

l Una delegació santvicentina 
torna a l’Índia
Vint-i-quatre santvicentins, entre ells l’alcalde i la 
regidora d’ERC, Berta Sala, han viatjat aquest maig 
a Anantapur (Índia) per donar suport al Campus de 
Futbol Solidari del CF Santvicentí i a la Fundació 
Vicente Ferrer. L’Ajuntament ha fet una aportació 
de 810 € per a sufragar despeses i la delegació ha 
portat material i roba esportiva.

l El Dia de les Esquadres 
reconeix tres agents de la Policia 
Local
El cap i tres agents de la Policia Local, acompanyats 
de l’alcalde de Sant Vicenç, van assistir al Dia 
de les Esquadres de l’àrea de Mataró, on se’ls va 
reconèixer per la detenció de l’autor d’un delicte de 
tràfic d’estupefaents.

Prop de 160 treballs 
presentats als XI Jocs Florals
Els XI Jocs Florals de Sant Vicenç de Montalt han comptat 
amb més treballs presentats que mai: en total n’han estat 
158 d’entre totes les categories. El passat 22 d’abril es va 
fer l’acte d’entrega dels premis, dels quals destaquen Lur-
des Saavedra, professora de l’Institut Esteve Albert, que va 
rebre el primer premi en prosa per l’obra Viure en la dis-
juntiva, i Xavier Carles, que es va endur el primer premi de 
poesia per Desconeguda.

En el grup de 9 a 11 anys, Joel Playà i Laia València van 
acaparar tots els premis, amb els primers de prosa i poe-
sia per a ell i els segons per a ella. En l’acte també es van 
premiar les escoles i l’institut del municipi per fomentar la 
participació dels seus alumnes.

El passat 22 d’abril es va fer el lliurament 
de premis del concurs literari
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Des de principis de maig, cada diven-
dres a la nit, l’Ajuntament de Sant Vi-
cenç de Montalt ofereix el servei de 
bus des del municipi fins a la zona 
d’oci nocturn de Mataró. La posada 
en marxa d’aquesta iniciativa respon 
a un conveni signat amb el Grup La 
Pau per a oferir una alternativa de 
transport a la nit que eviti accidents 
de trànsit i garanteixi la seguretat 
dels joves.

El servei és completament gratuït 
per als joves de 16 a 18 anys del mu-
nicipi, tot i que necessiten l’autoritza-
ció signada pels pares a l’Espai Jove 
El Cau i registrar-se en el formulari 
que es troba al web municipal. El bus 
funciona cada divendres a la nit fins 
al 28 de juliol i surt des del centre cí-
vic El Gorg a les 23 hores, amb una 
parada a les 23.15 h al passeig dels 
Pins. La tornada és a les 5 de la mati-
nada de dissabte des de Mataró i fins 
els mateixos punts de sortida.

Es vol garantir que els joves del municipi es desplacin amb seguretat 
i evitar accidents de trànsit 

L’Ajuntament posa en marxa un servei de bus 
nocturn fins a la zona d’oci de Mataró

El transport s’ofereix amb un auto-
car de 32 places, cardioprotegit amb 
un Desfibril·lador Extern Automàtic 

El trajecte en 
autocar és gratuït 

per als joves d’entre 16 
i 18 anys del municipi, 

però necessiten 
l’autorització 

paterna

(DEA) i servei d’acompanyament 
amb un monitor titulat com a tècnic 
en emergències sanitàries.

Es fomenta l’ús de l’equipament amb descomptes de fins 
al 75 % per a tota la temporada

El govern municipal vol potenciar 
l’ús de la piscina municipal i ho ha fet 
amb una simplificació de les tarifes i 
importants rebaixes de preu respecte 
de l’any passat. Així, l’abonament de 
temporada s’ha unificat en un cost de 
20 € per a tots els empadronats, que 
contrasta amb els 61,86 € que costava 
l’any passat per als nens i els 82,40 € 

per als adults. A més, també hi ha la 
possibilitat de comprar tiquet per un 
dia (a 5 €), entrada a partir de les 17 
hores o per a obertures nocturnes (2 
€) i tiquets d’ús múltiple, vàlids per a 
deu entrades, a 40 euros.

Els abonaments de temporada i els 
tiquets d’ús múltiple es venen a l’OAC 
amb la targeta de resident, que té una 
validesa d’un any i un cost de tres eu-
ros. La resta de tiquets es compren di-
rectament a la piscina.

Oberta del 3 de juny al 17                
de setembre
La piscina obrirà els caps de setmana 
del 3 al 5 de juny i del 10 i 11 de juny, 
amb portes obertes per als residents. 
La temporada començarà oficialment 
el 17 de juny i es tancarà el 17 de se-
tembre, i durant aquests tres mesos 
obrirà cada dia.

Important 
rebaixa dels 
preus dels 
abonaments 
de la piscina
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Les entitats santvicentines són un dels pilars 
del nostre poble. El govern municipal de Con-
vergència sempre hem tingut clar que Ajunta-
ment i entitats compartim objectius i des del 
primer dia vam fer una aposta ferma per sumar 
energies i treballar plegats.

Som conscients que tenim un veritable tre-
sor a les nostres mans si comptem amb unes 
entitats que incideixen de manera dinàmica 
en la vida del poble. Per aquest motiu ens es-
forcem a crear vincles ferms amb totes elles i 
donar-los suport perquè puguin tirar endavant 
projectes i activitats en què els santvicentins 
puguin trobar el seu lloc i satisfer les seves in-
quietuds i necessitats.

El govern municipal i les entitats tenim una 
característica en comú molt valuosa, que no 
és una altra que la capacitat d’estar a peu de 
carrer, de conèixer i escoltar la gent i de tenir 
presents realitats diverses.

El teixit associatiu local és un patrimoni del 
qual hem de tenir cura i al qual hem de donar 
suport, no només als despatxos de la Casa 
Gran, sinó també al carrer, assistint i participant 
a les activitats que organitzen.

Nosaltres sempre estem al peu del canó, fent 
costat a les entitats del poble. De dilluns a diu-
menge. Sense horaris. I ho continuarem fent!

El Tribunal Suprem ha declarat nul de ple 
dret el POUM de Sant Vicenç de Montalt. La 
sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya era duríssima, i el jutge qualificava 
com a «penosa» l’actuació municipal. Tot i això, 
l’alcalde va presentar-hi recurs, que ara ha des-
estimat el Suprem.

Recordem que el redactor d’aquest POUM, 
que ara és paper mullat, va estar designat a 
dit i que la seva elaboració va costar més de 
350.000 euros. Si sumem a això el cost dels re-
cursos presentats i la redacció del nou POUM 
estarem parlant d’una xifra de més de mig mi-
lió d’euros. 

Tot això, sense tenir en compte el cost que 
pot suposar per a l’Ajuntament la responsabi-
litat patrimonial davant convenis signats que 
ara, amb l’anul·lació del POUM, no es podran 
complir.

Tot plegat, una mala gestió del govern de 
CiU que pagarem tots els santvicentins. 9SV 
sol·licitarà un ple extraordinari monogràfic so-
bre aquest assumpte i sol·licitarà responsabili-
tats polítiques als responsables d’aquest nyap.

El Referèndum el tenim a tocar, per fi els ciuta-
dans i ciutadanes de Catalunya decidiran el seu 
futur com a poble a la tardor d’enguany. Aquest 
és el compromís del Parlament de Catalunya, 
com també és el compromís dels militants, 
amics i simpatitzants d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, un compromís que tots els que 
creiem en la democràcia i les urnes tenim molt 
clar, malgrat que alguns grups polítics intentin 
posar pals a les rodes a allò que la major part del 
poble de Catalunya ha votat.

És per això que no defallirem a explicar i ar-
gumentar per què volem una República Catala-
na i per què volem una Catalunya independent, 
oberta, lliure, plural i acollidora.

Amb aquest objectiu, les seccions locals 
d’ERC de les tres viles hem organitzat un gran 
acte que farem a la pista annexa de l’av. Toni 
Sors de Sant Vicenç de Montalt el proper dis-
sabte dia 3 de juny a les 12 del migdia, un acte 
de germanor i participatiu en el qual el diputat 
Joan Tardà i Coma exposarà la proposta republi-
cana per a una Catalunya independent, un acte 
al qual tothom està convidat; us hi esperem!

En el programa electoral de C’s en las munici-
pales de 2006 ya proponíamos la creación de 
un servicio de BUS NIT el fin de semana para 
nuestros jóvenes. Nos felicitamos por que 10 
años después el equipo de gobierno lo ponga 
en marcha una vez recogido en el Plan de Ac-
tuación Municipal. Esperamos que dicho ser-
vicio sea un éxito y pediremos la posibilidad 
de mancomunar el servicio con Llavaneras y 
Caldetas, con vistas a un menor impacto eco-
nómico en las cuentas del consistorio. Desde 
C’s animamos a usar este servicio largamente 
esperado.

Otros temas relativos a la movilidad, de los 
que no nos olvidamos y que seguimos reivin-
dicando (desde el Municipio, CC, Parlament y 
Congreso de los Diputados) son el tren de Ro-
dalies directo Maresme-aeropuerto y la zona 
tarifaria de Rodalies asignada a St Vicenç.

No damos nuestro apoyo en el tema de los 
precios de este verano para la Piscina Muni-
cipal. Si bien entendemos que es un servicio 
público que no debe ser gratis, tampoco los 
precios deben ser tan altos que al final el uso 
de la piscina por parte de la juventud vaya de-
cayendo año tras año. Lamentamos que no se 
incluya la opción de un uso parcial de dos ho-
ras por la mañana, tal y como hemos pedido.

El darrer diumenge 21 de maig, el diari El Punt 
torna a treure el pacte secret de governabilitat 
del govern de CIU amb el PP. Primer es va dir 
que era un pacte de persones; posteriorment, 
un pacte de partits, i ara resulta que el Sr. Al-
calde podia pactar amb qualsevol i va decidir 
fer-ho amb el PP per la bona sintonia personal 
i coincidència amb el programa. Des del PSC, 
tenien un pacte de governabilitat a sobre la 
taula amb les regidories de Serveis Socials, 
Noves Tecnologies i Policia, el qual ens hauria 
agradat portar a terme per la continuïtat de 
les dues primeres i per la responsabilitat de la 
seguretat de l’última. Però aquest pacte estava 
supeditat a entrar amb el PP al govern, opció 
que el PSC va desestimar, ja que l’encaix en 
aquest acord és inassumible. Sorprèn que la 
condició de governabilitat amb el PSC fos fer-
ho també acompanyat amb el PP, però després 
del NO rotund el PP es queda sense cap res-
ponsabilitat de govern, excepte la d’aixecar la 
mà a tot sense gaire criteri polític, només per 
servitud política a les ordres de CIU. Un pacte 
estrany i amb molt poca transparència, atès 
que no el fan públic. Qui guanya en tot això? 
El poble segur que no.

Desde el pasado pleno de diciembre de 2016, 
hemos venido explicando el acuerdo al que 
hemos llegado con el partido que gobierna en 
Sant Vicenç de Montalt en este mandato, con 
la base y el fundamento de «Pacto por nuestro 
pueblo».

A pesar de que un concejal insiste sin nin-
gún respeto en que no hemos explicado este 
acuerdo, esto es su invención de la realidad y 
una práctica habitual desde la oposición des-
tructiva que están siguiendo.

Podemos estar muy satisfechos al ver que 
se van aplicando y/o ejecutando puntos de 
nuestro «documento secreto», que algunos 
dicen —como siempre, la oposición destruc-
tiva—. Comentamos algunos de los logros y 
solicitudes ejecutadas:

• Ampliación de los efectivos de seguridad 
ciudadana con 2 agentes más, para mejorar y 
sentirnos más seguros en nuestro pueblo

• Desdoblamiento del cargo de secretario 
municipal e interventor municipal

• Colaboración activa en el nuevo POUM
• Solicitud de que se acabe el peaje de la 

C32 al final de la concesión y de esta forma po-
der estar exentos de pago

Seguiremos trabajando por 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».
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l Nova campanya per a fomentar 
la recollida selectiva
Aquest mes de juny s’inicia una campanya que 
pretén augmentar i millorar la qualitat de la recollida 
selectiva. Durant quatre mesos es faran tallers a les 
escoles i visites porta a porta i es repartiran cubells i 
bosses de ràfia per a facilitar la separació.

Més de 300 persones voten en el procés 
de pressupostos participatius
Els veïns i veïnes de Sant Vicenç des-
tinaran 30.000 euros del pressupost 
municipal a la reducció de l’alçada 
dels passos elevats i l’eliminació de 
les bandes reductores de velocitat. 
Aquesta ha estat la proposta més 
votada en un procés participatiu que 
pretén que sigui la ciutadania la que 

decideixi a què vol destinar una part 
dels comptes municipals. 

En aquesta edició hi han partici-
pat 301 persones. La segona opció 
més votada ha estat l’elaboració del 
projecte i l’estudi per a la construcció 
d’un centre de dia i un menjador so-
cial al costat del casal de la gent gran.

La ciutadania ha decidit reduir l’alçada dels passos elevats 
i eliminar les bandes reductores de velocitat

l Ajuts de la Diputació de 
Barcelona per valor de 110.000 €
L’Ajuntament ha rebut prop de 110.000 € en 
subvencions de la Diputació de Barcelona, un 60 % 
més respecte de l’any anterior. D’aquests, 78.560,68 
€ s’han distribuït en diversos projectes i la resta es 
destinaran a serveis socials. 

Millora de la mobilitat a l’avinguda 
Verge de Montserrat

L’Ajuntament té previst posar en 
marxa la reurbanització d’un tram de 
la carretera BV-5031, el que coinci-
deix amb l’avinguda Verge de Mont-
serrat entre el carrer Major i el carrer 
Sant Jordi. L’actuació inclourà l’ade-
quació de l’amplada de la carretera, 
la millora del traçat de la via i una 
nova distribució de l’espai d’aparca-

ment amb l’objectiu de pacificar el 
trànsit i garantir-ne la seguretat i la 
mobilitat. El projecte també preveu 
la millora de les xarxes d’enllumenat, 
clavegueram i aigua potable. El cost 
de les obres serà de 438.729,81 €, i 
estaran finançades per l’Ajuntament 
i la Diputació de Barcelona. El termini 
d’execució serà de 6 mesos.



JORNADES 
GASTRONÒMIQUES

Fins al 18 de 
juny 
l 6es JORNADES 
GASTRONÒMIQUES DE LA 
PATATA
Hi participen els establiments 
La Caleta, Esto es México, La 
Mar de Bo, Tat Tip, La Piscina, 
La Zervecería i La Rostisseria 
de Montaltpark 
Organitza: Regidoria de 
Turisme 

EXPOSICIONS

Del 3 al 18 de 
juny 
AL CASAL DE CULTURA
l EXPOSICIÓ DE 
FOTOGRAFIES 
Horari visites:
De dilluns a divendres: de 18 
a 20 h
Dissabtes i diumenges: de 10 a 
13 h i de 17 a 20 h
Organitza: Grup Fotogràfic 
SVM

Dissabte 3     
DE 17 A 20 H, A L’ESPAI JOVE
l TARDA DE JOCS DE TAULA
Organitza: Regidoria de 
Joventut

Diumenge 4     
7 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
l EN RUTA DE TAMARIU A 
LA FOSCA
Organitza: MontalTrek

11 H, A L’AV. TONI SORS
l IRONKIDS 2017 
Organitza: Regidoria d’Esports 

Dimecres 7      
9.30 H, A LES PORTES DEL 
CENTRE CÍVIC EL GORG
l CAMINAR SALUDABLE: 
MATINAL A LA COVA DE 
CAN NADAL
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

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.

Agenda
SVMontalt

JUNY
2017

Dijous 8      
19 H, A LA BIBLIOTECA
l L’HORA DEL CONTE: ELS 
GEGANTS DEL PI VAN DE 
FESTA A MATARÓ, AMB 
CECILIA VALLÈS
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

20 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG
l CONCERT DE L’AULA DE 
CANT I LA CORAL SOM VEUS
Organitza: Escola Municipal de 
Música L’Oriola

Divendres 9       
19 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG
l CONVERSES EN ANGLÈS 
AMB ANDREEA FLUCUS
l CONVERSES EN FRANCÈS 
AMB MARIE CHAUVIN  
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 10       
DE 10 A 12.30 H, AL CENTRE 
CÍVIC EL GORG
l TALLER D’EDUCACIÓ 
PARENTAL AMB LLUÍS 
VILALTA
Organitza: Regidoria 
d’Ensenyament

DE 18.30 A 20.45 H, AL 
CENTRE CÍVIC EL GORG
l BALL D’ELS XURRAVINS

DE 21 A 22 H
l ESPECTACLE MUSICAL 
AMB EL GRUP ESPERIT DE 
JOVENTUT 
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

20 H, AL PAVELLÓ MUNICIPAL 
TONI SORS
l FESTIVAL FI DE CURS DE 
LES ESCOLES MUNICIPALS 
DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA 
I BALL 
Organitza: Regidoria d’Esports

Dilluns 12      
19 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG
l XERRADA: 
«CIBERASSETJAMENT I 
ADOLESCÈNCIA»
Organitza: Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt amb 
el suport de la Diputació de 
Barcelona

Dijous 15       
19 H, AL CASAL DE LA GENT 
GRAN
l CINEFÒRUM: NUESTRO 
ÚLTIMO VERANO EN 
ESCOCIA
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

Divendres 16        
19 H, A LA BIBLIOTECA
l XERRADA: «RENFE, 
75 ANYS DE TRACCIÓ 
DE VAPOR», AMB JORDI 
VALERO
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala 

Dissabte 17         
8.30 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
l EN RUTA DE PLATJA 
D’ARO A SANT ANTONI DE 
CALONGE PEL CAMÍ DE 
RONDA
Organitza: MontaltKids 

17.30 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG
l CONCERT DE FI DE CURS 
DE L’ORIOLA
Organitza: Escola Municipal de 
Música L’Oriola

22 H, A LA PLAÇA DEL POBLE
l CINEMA A LA FRESCA: 
TROLLS
Organitza: Regidoria de 
Cultura

Diumenge 18          
7 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
l EN RUTA PER LA VALL 
D’EINA
Organitza: MontalTrek 

10 H, A LA PLAÇA DEL POBLE
l XXI TROBADA DE 
PUNTAIRES
Organitza: Associació de 
Puntaires de SVM amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Montalt

Dies 19 i 20        
17.30 H, AL PATI DE LES 
MORERES DE L’ESCOLA DE 
MÚSICA 
l AUDICIONS D’ALUMNES
Organitza: Escola Municipal de 
Música L’Oriola

Dimecres 21         
SORTIDA A LES 7.30 H, DES 
DEL CENTRE CÍVIC EL GORG
l VISITA AL PARLAMENT 
DE CATALUNYA I AL PALAU 
GÜELL
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins 

Divendres 23          
20.30 H, A L’ESPLANADA DEL 
CAMP DE FUTBOL
l ARRIBADA DE LA FLAMA 
DEL CANIGÓ I LECTURA DEL 
MANIFEST

22 H, A LA PISTA ANNEXA DEL 
PAVELLÓ 
l SOPAR POPULAR I 
REVETLLA DE SANT 
JOAN AMB L’ORQUESTRA 
MARINADA
Menú: pa amb tomàquet i 
embotits, coca de Sant Joan, 
aigua, vi i cava
Preu tiquet sopar: 15 €
Entrada ball: gratuïta
Venda de tiquets a l’OAC: 6 
de juny / empadronats i 7 
de juny / empadronats i no 
empadronats 
Màxim 8 tiquets per persona
Organitza: Regidoria de 
Cultura

Dissabte 24         
20 H, A L’ESGLÉSIA DE SANT 
VICENÇ
l CONCERT BENÈFIC
Organitza: Regidoria de 
Cultura

Dimecres 28          
9.30 H, DES DEL CENTRE CÍVIC 
EL GORG
l CAMINAR SALUDABLE: 
VISITA A UNA GRANJA/
FORMATGERIA 
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

Divendres 30          
18 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG
l INAUGURACIÓ 
EXPOSICIÓ DE PINTURA 
Obres dels alumnes de l’escola 
d’Els Xurravins

19 H, AL CASAL DE LA GENT 
GRAN
l XERRADA SOBRE LA 
FIGURA DE JOSEP XIFRÉ 
I CASAS AMB RAMON 
VERDAGUER
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins 

20 H, AL CASAL DE CULTURA
l LLIURAMENT DE PREMIS 
DEL 10È CONCURS DE 
FOTOGRAFIA
l INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ «UN TASTET DE 
SANT VICENÇ»
Organitza: Regidoria de 
Cultura

20 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG
l I NIT DE L’ESPORT
Organitza: Regidoria d’Esports


