
L’Ajuntament busca la implicació dels joves 
en l’elaboració del nou Pla de Joventut

Info 
Montalt
REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE
SANT VICENÇ DE MONTALT

OCTUBRE
2017

El servei de Bus Nit s’obre
als joves fins als 22 anys i als

no-empadronats

Les escoles de Sant Vicenç 
inicien un nou curs estrenant 

millores als edificis

La segona planta del Casal de 
Cultura acollirà noves dependències 

municipals

4 5 7



 2   InfoMontalt Octubre 2017

EDITA: Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
CONTINGUTS, DISSENY, MAQUETACIÓ 
I PRODUCCIÓ: Quid Comunicació, SL
FOTOGRAFIES: Arxiu municipal
IMPRESSIÓ: Gràfiques Ferpala 
Impressió feta en paper ecològic
DISTRIBUCIÓ: Mersal Publicidad
DIPÒSIT LEGAL: B-8120-2012
TIRADA: 3.500 exemplars gratuïts

Tota la informació del municipi al teu abast
www.svmontalt.cat · santviAPProp

svmontalt

Descarrega’t l’APP
gratuïta al teu 

mòbil o tauleta

Ple municipal ordinari
27 de juliol del 2017

Rebuig als atemptats 
de Barcelona i Cambrils

Sant Vicenç va mostrar el seu rebuig 
als atemptats de Barcelona i Cambrils 
i la seva solidaritat amb les víctimes 
amb un acte de cinc minuts de silenci 
davant el consistori. El municipi 
va decretar tres dies de dol i es va 
suspendre el ball de la Festa Major.

Les actes dels plens, 
digitalitzades

Totes les actes dels plens de 
l’Ajuntament des del 1853 fins al 
1961 s’han digitalitzat i es poden 
consultar al portal «Arxius en línia» 
de la Generalitat de Catalunya. Hi són 
disponibles des del mes de juliol i els 
llibres es conserven a l’Arxiu Comarcal 
del Maresme, a més dels llibres d’actes 
de la Junta Municipal i dels de la 
Comissió Municipal Permanent, que 
constitueixen un total de 79 volums.

Trenta sessions per a 
fomentar l’ocupació
La 5a edició del «Forma’t» inclou trenta 
sessions per a fomentar l’ocupació 
dedicades a l’emprenedoria, el comerç, 
la cerca de feina i els joves. Al mes 
d’octubre s’han programat el taller 
«Finances per a no financers» (del 17 
al 19 d’octubre), una formació sobre 
comunicació digital per als empresaris 
locals i un curs en línia sobre habilitats 
directives. Tots els cursos són gratuïts.

ABSTENCIÓ

PP

9SV

C’s

A FAVOR 

CiU, 9SV, ERC

CiU, ERC, C’s, PP

CiU, 9SV, ERC, 
C’s, PP 

CiU, PP

EN CONTRA

C’s

9SV, ERC

ORDRE DEL DIA 

Proposta d’acord per a donar 
impuls a la 21a edició del 
Correllengua

Aprovació compatibilitat laboral 
d’una treballadora municipal en el 
sector privat amb la seva activitat a 
l’Ajuntament

Aprovació de les festes locals de 
l’any 2018

Donar compte del decret d’alcaldia 
en el qual s’aprova l’expedient de 
modificació de crèdit núm. 5/2017

Aprovació dels comptes generals 
any 2016

Presa de raó de la renúncia del 
regidor del PP, Sr. Jacobo 
García-Nieto Videgain 

L’OAC torna a obrir els 
dimecres a la tarda

Des del passat 20 de setembre, 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç torna a 
obrir una tarda a la setmana: és els 
dimecres, de 16 a 19.30 hores. Als 
matins, l’oficina està oberta de dilluns 
a divendres, de 9 a 14 hores.



Miquel Àngel Martínez
i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Des de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt hem posat 
en marxa els treballs per a 
la redacció del Pla Local de 
Joventut, una eina que haurà de 
servir per a definir les polítiques 
municipals que durem a terme 
en els propers anys per a aquest 
col·lectiu. Atesa la rellevància 
d’aquest projecte hem volgut 
involucrar directament els 
joves del municipi a través d’un 
procés participatiu que ja està en 
marxa. Creiem fermament en la 
seva capacitat de reflexionar en 
conjunt i de prendre decisions 
que suposin un benefici 
col·lectiu.

En tot cas, més enllà d’aquest 
pla local, ja fa temps que 
treballem per ampliar i millorar 
els serveis que tenen al seu abast. 
Entre les fites que ja hem assolit 
m’agradaria destacar-ne dues de 
ben diferents: d’una banda hem 
de subratllar la importància de 
disposar del nou institut i el que 
ha significat per al nostre jovent, 
i de l’altra no voldria deixar 
d’esmentar la posada en marxa 
de nou aquest setembre, després 
de la prova pilot realitzada 
durant l’estiu, del Bus Nit.

Els nostres joves són el 
futur del nostre municipi i 
aquest és un fet que hem de 
tenir ben present des de les 
administracions. La nostra 
responsabilitat ha de ser saber 
acompanyar-los en aquest camí.

l El moment dels 
joves

Els joves de Sant Vicenç de Montalt 
tenen a les seves mans les polítiques 
de joventut per als propers quatre 
anys. L’Ajuntament està començant a 
elaborar el nou Pla Local de Joventut 
2018-2021, i ho vol fer amb la col·la-
boració i implicació dels mateixos 
protagonistes. Totes les persones 
entre 12 i 30 anys empadronades al 
municipi rebran una carta en 
què se’ls convidarà a una 
primera sessió on s’ex-
plicarà el funciona-
ment de tot el procés 
participatiu. Serà el 
divendres 27 d’octu-
bre a l’espai jove El 
Cau (a dos quarts de 
sis de la tarda per als 
menors d’edat i a les set 
per als majors).

L’objectiu del procés és que els 
joves mateixos puguin expressar les 
seves inquietuds, les seves neces-
sitats, puguin plantejar preguntes i 
aportar noves idees, que serviran per 
a redactar el projecte final. Per això, 
el consistori elaborarà una enquesta 
virtual que estarà disponible aquest 
mes d’octubre al lloc web de l’Ajun-

tament. També se’n farà una segona 
versió destinada als majors de 30 
anys, amb continguts i preguntes di-
ferents, on es vol copsar l’opinió d’un 
grup d’edat diferenciat.

Sessions participatives
Un dels punts centrals del procés par-
ticipatiu que definirà el nou pla seran 

les sessions presencials que s’or-
ganitzaran al municipi per 

a escoltar les idees i pro-
postes de tothom. En 
un principi, n’hi haurà 
dues amb joves, divi-
dits per grups d’edat 
per a diferenciar les 
seves necessitats. 

Però també es parlarà 
amb les entitats del mu-

nicipi, amb professionals de 
diferents àmbits relacionats amb la 
joventut (tècnics municipals, agents 
de la Policia Local, educadors socials, 
personal del CAP i directors dels 
centres educatius) i amb els polítics 
santvicentins, en tres sessions més, 
respectivament. Els resultats del pro-
cés s’aniran fent públics a mesura 
que es vagi avançant.

El divendres 27 d’octubre es faran dues sessions 
prèvies per a explicar el desenvolupament del 
procés participatiu

Crida als santvicentins 
per col·laborar en 
l’elaboració del Pla 
de Joventut

S’organitzaran 
sessions

diferenciades
amb joves, entitats, 

professionals de
diferents àmbits

i polítics
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El Bus Nit s’amplia fins 
als 22 anys i als joves no 
empadronats
Des del 8 de setembre i fins al 29 de desembre, el Bus Nit 
es continua oferint amb dues novetats importants: s’amplia 
l’edat límit per a accedir-hi fins als 22 anys i també s’obre 
als joves no empadronats al municipi, sempre que quedin 
places disponibles. Aquestes millores en el servei s’apliquen 
després de la bona valoració que ha rebut la prova pilot per 
part dels mateixos usuaris i de les seves famílies.

El Bus Nit surt cada divendres des del centre cívic El Gorg 
a les 23 h, amb una parada a les 23.15 h al passeig dels Pins, 
i arriba fins a la zona d’oci de Mataró. La tornada és a les 5 
de la matinada, fent el mateix recorregut a l’inrevés. El trans-
port s’ofereix amb un autobús de 32 places, cardioprotegit 
amb un desfibril·lador i amb un tècnic d’emergències sani-
tàries. Per a utilitzar-lo cal inscriure-s’hi prèviament a través 
del web municipal. Els menors han de presentar una auto-
rització dels pares.

La prova pilot del servei d’autobús aquest 
estiu ha tingut una valoració molt positiva 
d’usuaris i famílies

l Sant Vicenç celebra la Diada 
més reivindicativa
La Diada Nacional de Catalunya s’ha celebrat amb 
una ofrena floral i amb la participació de 23 entitats 
i partits polítics, els gegants de Sant Vicenç i l’Orfeó 
Parroquial El Delme cantant Els Segadors.

l La Fira-Festa d’Estiu passa al 
setembre amb èxit
Més de 500 persones en els pics d’afluència han 
passat per la Fira-Festa d’Estiu, celebrada el 2 de 
setembre amb molt èxit. La campanya comercial 
dels «Xurripunts» ha deixat un mínim de  1.210 
compres als establiments santvicentins.

Molta afluència de públic 
a tots els actes de la Festa 
Major
La Festa Major de Sant Vicenç ha tingut molta afluència de 
públic a tots els actes, sobretot al correfoc, les havaneres 
i els focs d’artifici a la platja. Les activitats infantils també 
han estat un èxit rotund, amb els tobogans d’aigua i la festa 
de l’escuma. El Mercat al Mar ha estat valorat molt satisfac-
tòriament pels paradistes, que han demanat que la prope-
ra edició s’ampliï al matí. 

El programa de la festa també incorporava noves pro-
postes, com el pati porxat de l’ajuntament com a escenari 
per al concert nocturn de piano amb música clàssica, que 
va superar totes les expectatives. Només es va suspendre, 
amb motiu dels atemptats terroristes, el ball de la Festa Ma-
jor a Montalpark, que es va celebrar el 26 d’agost.

Les activitats infantils, el Mercat al Mar o els 
focs d’artifici han tingut molt èxit
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L’Ajuntament atorga subvencions per als llibres escolars i les 
activitats d’estiu, i el Consell Comarcal, beques menjador

Els infants de Sant Vicenç de Montalt 
s’han pogut beneficiar d’un total de 
86 beques, que suposen un import 

de 18.289,95 euros, per a material es-
colar, activitats d’estiu o el servei de 
menjador. L’Ajuntament ha atorgat 
19 beques a nens i nenes del munici-
pi que es van apuntar a les activitats 
esportives d’estiu, per oferir-los un 
espai de lleure i aprenentatge durant 
les vacances escolars. Pel que fa als 
llibres de primària i secundària s’han 
atorgat 38 beques, per un import de 
2.451,46 €. El Consell Comarcal, per la 
seva banda, és el que atorga les be-
ques menjador, que han beneficiat 29 
nens i nenes santvicentins.

Més d’una 
vuitantena 
de beques 
concedides

Un miler 
d’alumnes 
comencen un 
nou curs escolar
El passat 12 de setembre la majoria 
d’estudiants santvicentins comença-
ven l’escola. En són 218 a l’Escola Sant 
Jordi, 320 a Sot del Camp, 52 a l’escola 
bressol Els Garrofers i 512 a l’Institut 
Esteve Albert. El curs 2017-2018 s’ini-
cia amb un relleu en la direcció de 
l’Institut, així com amb millores als 
centres fetes durant l’estiu: concreta-
ment, l’Ajuntament hi ha fet treballs 
de jardineria, pintura, fusteria, lam-
pisteria i electricitat i hi ha instal·lat 
uns porxos a les entrades.

L’Ajuntament ha fet obres de 
millora als centres educatius 
per deixar-los a punt

L’Oriola 
comença el curs 
però manté la 
matrícula viva

L’Escola Municipal de Música L’Oriola 
ha començat el curs 2017-2018 amb 
més d’una cinquantena d’alumnes 
matriculats, tot i que manté la matrí-
cula viva durant tot el curs per a adults 
i infants. A més, continua l’aposta per 
les corals infantils a les escoles Sant 
Jordi i Sot del Camp.

Les
matriculacions

es poden fer dilluns, 
dimarts i dijous

a la tarda a
l’escola de

música

Aquest curs es 
continua impulsant 

el projecte de camins 
escolars per a garantir

la seguretat en les
rutes d’accés

a l’escola
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La convicció, la fermesa i la persistència són 
tres conceptes que acompanyen els 6 regidors 
que formen el Govern municipal; sense elles 
no es pot entendre que s’hagin tirat endavant 
projectes importants en els quals altres no 
creien, com la construcció de l’institut, la im-
plantació d’un sistema de videovigilància, la 
transformació del parc dels Germans Gabrie-
listes o la reforma integral del Casal de Cultu-
ra, o que s’hagin solucionat problemàtiques 
greus i de molt difícil solució, que podrien ha-
ver alterat la bona convivència ciutadana, com 
l’ocupació il·legal dels habitatges del camí del 
Padró. Totes aquestes accions, sumades a la 
gestió eficient de les finances municipals, la 
congelació dels impostos, el suport a les fa-
mílies i veïns que passen dificultats, la millora 
de les instal·lacions i dels espais públics i els 
serveis de qualitat, han requerit molts esforços 
i treball i són el millor exemple de la bona ges-
tió d’un govern que construeix, que pensa en 
positiu i que té energia i il·lusió per a encetar 
nous projectes per al nostre poble, projectes 
tan anhelats com la remodelació del passeig 
marítim, en el qual el Govern continua treba-
llant amb convicció, fermesa i persistència.

En el moment d’escriure aquest article el nos-
tre país està patint un brutal atac a les seves 
institucions i als drets i a les llibertats fona-
mentals dels ciutadans. Un cop d’estat en tota 
regla. Ja no estem parlant del dret a decidir o 
de la independència de Catalunya, estem par-
lant de DEMOCRÀCIA. Ni fiscalies, ni constitu-
cions, ni tribunals constitucionals podran pa-
rar aquest anhel de llibertat del poble català. 
No tenim por!! Fem una crida a participar en 
totes les mobilitzacions pacífiques i defensar 
amb fermesa les llibertats civils i nacionals. 
Des d’aquí volem donar tot el nostre suport 
als investigats i empresonats per l’1 d’octubre 
i, com diu el president Puigdemont, «la vostra 
dignitat és la seva vergonya».

El 20S passarà a la història com el dia en què 
l’Estat espanyol va perdre Catalunya. L’atac 
de les Forces de l’Estat entrant, escorcollant 
institucions catalanes, detenint treballadors 
públics, i la dubtosa legalitat de la interven-
ció per part del Ministerio de Hacienda de 
les finances públiques de tots els catalans es 
van configurar com un atac a la democràcia, 
reprovat i rebutjat per milers de ciutadans de 
Catalunya en diverses mobilitzacions arreu del 
país defensant la democràcia i les nostres insti-
tucions; unes institucions jutjades per un estat 
que, lluny de dialogar, reprimeix els drets fona-
mentals dels catalans. La llibertat d’expressió 
no es jutja!

Per respecte al nostre Ajuntament i a les 
nostres institucions, amenaçades contínua-
ment per l’Estat espanyol, el GM d’ERC va 
demanar en la Junta de Portaveus d’ahir, 21S, 
ajornar el ple fins després de l’1O, una petició 
que va ser acollida per la majoria dels porta-
veus dels diferents grups municipals.

El proper 1O haurà marcat un abans i un 
després on la tria és clara: o Rajoy o República. 
ERC no ens quedarem a casa per legitimar un 
règim demofòbic que coarta les nostres lliber-
tats. Davant les amenaces, el nostre somriure. 
«No tenim por!»

Los acontecimientos actuales y la gravedad de 
los mismos se precipitan. La democracia, tal 
como la entendemos en los países occidenta-
les de nuestro entorno, está en peligro en Ca-
taluña. El golpe de estado institucional desde 
los poderes públicos en Cataluña es lo más 
grave que ha pasado en España desde el 23F; 
entonces con pistolas, ahora retorciendo las le-
yes y aprovechándose de nuestros impuestos 
durante años.

Es el mundo al revés, donde los que se 
saltan las leyes nos dan lecciones de demo-
cracia y los que señalan con el dedo nos dan 
lecciones de libertad.

En setiembre hemos seguido la postura que 
han tomado las autoridades políticas de este 
ayuntamiento en relación con el apoyo institu-
cional a un referéndum de autodeterminación 
suspendido por el TC. Mientras en la prensa sa-
lía que St. Vicenç apoyaba las instrucciones ile-
gales del Gobierno de la Generalitat y el alcalde 
aparecía en fotos, a la hora de la verdad «els pa-
triotes» se han cuidado muy mucho de realizar 
cualquier acto administrativo con validez legal 
(no sea que al final los inhabiliten y algunos no 
puedan seguir viviendo de la política).

Hemos solicitado la retirada de publicidad 
partidista en zonas públicas con desigual re-
sultado.

Propostes del PSC al PAM de Sant Vicenç. 
El PSC de Sant Vicenç segueix treballant per 

fer propostes i poder dur a terme el seu pro-
grama electoral. Estar a l’oposició no ha de ser 
l’excusa per a no treballar en la millora del nos-
tre municipi, posant sobre la taula propostes 
del nostre programa. El mes de març passat 
vam donar suport al PAM (Pla d’Actuació Muni-
cipal), el qual incorporava projectes proposats 
pel PSC. Aquest suport es veu reflectit en les 
millores que hem realitzat al parc dels Gabrie-
listes, en el passeig marítim i en la mobilitat de 
Montalpark i Can Boada, així com la remodela-
ció de diferents zones verdes. Nosaltres segui-
rem treballant perquè es modifiquin els passos 
elevats, per millorar les conductes de civisme, 
dotar-nos de més eines i recursos per a la 
seguretat del nostre terme municipal, entre 
d’altres. Presentarem una proposta al Govern i 
treballarem perquè es coordinin accions per al 
control de les colònies de gats en el municipi: 
fins a dia d’avui, s’agreuja el problema i no hi 
ha solucions immediates que resolguin o mi-
noritzin aquest descontrol. Amb persistència i 
rigor, seguirem presentant les nostres propos-
tes al Govern del PDeCAT i Partit Popular.

A pocas fechas del 1-O, hemos visto ya parte 
de las acciones que desde la Generalitat se han 
venido desarrollando y, también, parte de las 
acciones que desde el Gobierno central se han 
venido tomando, acción-reacción.

Al final, teniendo la economía y el despil-
farro controlado desde el Gobierno central, 
por fin, volveremos a sanear nuestra econo-
mía. Nos han engañado los que han querido 
enemistarnos para su beneficio personal, para 
tapar su deslealtad, para robar en beneficio 
propio. No vamos a nombrar a los presidents 
anteriores, sino al actual: ¿cómo acabará ese 
president, no electo y de 4 apellidos no cata-
lanes, Puigdemont?

Cuando este artículo esté circulando ya 
habremos sobrepasado el 1-O. Las conse-
cuencias de lo que haya ocurrido y las res-
ponsabilidades serán de los que han actuado 
deslealmente y de forma sediciosa con la legis-
lación vigente, de nadie más; de los que se han 
lucrado y mucho a costa de mentir y mentir.

En nuestro municipio, SVM, el PP ha mante-
nido la visión municipal por encima de la parti-
dista y podemos presumir de haber contribui-
do a mantener en muchos casos el «seny», que 
tanta fama nos dio.

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 Finalitzades les obres al parc 
dels Germans Gabrielistes
Aquest setembre han acabat les obres de la part 
superior del parc, consistents en una plaça d’accés, 
un escenari i un magatzem municipal, l’adequació de 
camins, reconstrucció d’escales i murs, la instal·lació 
d’enllumenats i tancaments i una nova porta 
d’entrada amb rampa.

El Casal de Cultura comptarà amb noves 
dependències municipals
La segona planta del Casal de Cultu-
ra, situat al número 6 de la plaça del 
Poble, comptarà amb noves ofici-
nes municipals. Des del passat mes 
d’agost, s’hi estan efectuant les obres 
d’adequació per a disposar de tres 
oficines, una aula de formació amb 
pissarra mural i equipament audio-

visual, un magatzem i un lavabo. En 
total, tindrà una superfície útil de 
134,20 m2. Les obres, que tenen un 
cost de prop de 80.000 €, estan sub-
vencionades en part per la Diputació 
de Barcelona. La reforma del casal té 
l’objectiu de donar una embranzida a 
la dinamització del nucli històric.

La segona planta s’ha adequat per a disposar de tres oficines, 
una aula de formació, un magatzem i un lavabo

l Descomptes per xipar i censar 
les mascotes
Aquest mes d’octubre s’ha impulsat una campanya 
d’identificació i cens dels animals de companyia. 
L’Ajuntament subvencionarà una part del cost del xip 
al centre veterinari Quatre Potes per als gossos i gats, 
per després poder-los censar a l’OAC.

Els habitatges del camí de Can Padró, 
en subhasta pública

Després de l’abandonament dels habi-
tatges entre el camí de Can Padró i Can 
Calella per la fallida de la promotora, 
que van derivar en l’ocupació il·legal 
de l’edifici, ara està en marxa el procés 
de subhasta pública de tots els habi-
tatges. El nou propietari s’encarregarà 
de rehabilitar les finques per tornar-les 

a una situació de salubritat i tancar de-
finitivament les problemàtiques que 
es van derivar de les ocupacions il·le-
gals. Durant tot aquest temps, l’Ajunta-
ment de Sant Vicenç ha seguit molt de 
prop el tema, fent gestions i reunions 
a Madrid amb la SAREB i a Girona amb 
l’administració concursal.



CURSOS
Del 2 d’octubre 
al 6 de 
novembre, al 
Telecentre 
l CREA I DISSENYA 
DOCUMENTS DE TEXT 
Dilluns i dijous, de 10 a 12 h
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins amb el 
suport de Fundació “la Caixa”

Dilluns dies, 2, 
9, 16, 23 i 30    
DE 18.30 A 19.30 H, AL CASAL 
DE LA GENT GRAN
l GIM DANCE 
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

Dimecres 4     
8.30 H, DES DEL CENTRE CÍVIC 
EL GORG
l CAMINAR SALUDABLE: 
MATINAL A AIGUAFREDA 
DE DALT
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

DE 9.30 A 12.30 H, AL CENTRE 
CÍVIC EL GORG
l TALLER: «EMPRESA I TIC: 
GESTIONA EFICAÇMENT LA 
TEVA EMPRESA O SERVEI A 
LA XARXA»
A càrrec de Milimetric Mkt
Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica

Dijous dies 5 
i 26      
DE 18 A 19.30 H, AL CASAL 
DE LA GENT GRAN
l TARDA DE BINGO AL 
CASAL
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

Divendres 6       
19 H, A LA BIBLIOTECA
l CLUB DEL LLIBRE AMB 
JOAN GARCÍA PEY
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.

Agenda
SVMontalt

OCTUBRE
2017

18.15 H, DES DEL CENTRE 
CÍVIC EL GORG
l ANEM AL TEATRE 
VICTÒRIA A VEURE 
CABARET
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

Divendres 20        
17 H, AL CENTRE CÍVIC 
EL GORG
l L’HORA DEL CONTE: ELS 
SONS DE L’UNIVERS
A càrrec d’Alquímia Musical
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

19 H, AL CENTRE CÍVIC 
EL GORG
l ROUND TABLE EN 
ANGLÈS
A càrrec d’Andreea Flucus 
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

Dissabte 21         
8.30 H, A L’APARCAMENT 
DEL C/ GINESTA
l SORTIDA DE 
MONTALTKIDS AL CASTELL 
DE BALSARENY
Organitza: Montaltrek

11.30 H, AL CASAL DE 
CULTURA
l INAUGURACIÓ 
DE L’EXPOSICIÓ 
«LOLA ANGLADA: 
ART, RESISTÈNCIA I 
COMPROMÍS»
L’exposició es podrà visitar els 
dies 21 i 22 d’octubre d’11.30 a 
13.30 h i de 18 a 20 h
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes 

18 H, AL CENTRE CÍVIC 
EL GORG
l TALLER INFANTIL DE 
PANELLETS
Preu: 2 euros
Inscripcions: els dies 9, 10 i 11 
d’octubre, de 16.30 a 21 h al 
centre cívic
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Diumenge 22        
9 H, AL PG. DEL MARQUÈS 
DE CASA RIERA
l TRIATLÓ SANT VICENÇ 
DE MONTALT
Copa Catalana de Triatló
Distància: 750 m natació / 
20 km ciclisme / 5 km cursa 
a peu
Informació i inscripcions: 
http://www.triatlo.org
Organitza: Club Triatló Costa 
de Barcelona Maresme 
(TRICIRCUIT) amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Montalt

Dissabte 7      
DE 17 A 20 H, A L’ESPAI JOVE
l TARDA DE JOCS DE TAULA 
A EL CAU
Organitza: Espai Jove El Cau

DE 17 A 20.30 H, AL PG. DEL 
MARQUÈS DE CASA RIERA 
l DIA SENSE COTXES AL 
PASSEIG MARÍTIM
Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura 
Hi haurà un servei gratuït 
de bicicletes (a l’alçada dels 
Apartaments Clipper), es 
podrà passejar, anar amb 
bici, patins o patinets i, a 
més, es distribuiran obsequis 
i materials de sensibilització 
sobre la necessitat de 
mobilitzar-nos per un aire més 
net.
Organitza: Regidoria de 
Mobilitat

Diumenge 8       
8 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
l MATINAL PELS VOLTS DE 
MATARÓ 
Organitza: MontalTrek

Diumenge 15        
8 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
l EN RUTA PEL 
PUIGSACALM DES DE VIDRÀ 
Organitza: MontalTrek

Dies 17, 18 i 19         
DE 10 A 13 H, AL CENTRE 
CÍVIC EL GORG
l TALLER: «FINANCES 
PER A NO FINANCERS: 
APRÈN A GESTIONAR LA 
TEVA COMPTABILITAT I 
FISCALITAT»
A càrrec de Corp Albalate
Inscripció gratuïta: www.
svmontalt.cat
Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica

Dimecres 18         
9.30 H, DES DEL CENTRE CÍVIC 
EL GORG
l CAMINAR SALUDABLE: 
MATINAL A LA FONT 
DELS ÀLBERS D’EN JAVÀ 
(ARGENTONA)
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

Dijous 19       
DE 18 A 19.30 H, AL CASAL 
DE LA GENT GRAN
l TARDA DE JOCS DE TAULA 
AL CASAL
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins 

12 H, A LA PLAÇA DEL 
POBLE 
l FESTA DEL 
CORRELLENGUA
Interpretacions musicals, 
recitals de poesia, gegants, 
brindis popular...
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes amb la 
col·laboració d’entitats del 
municipi

Dimecres 25          
6.50 H, DES DEL CENTRE 
CÍVIC EL GORG
l EXCURSIÓ CULTURAL A 
LA FAGEDA D’EN JORDÀ 
(OLOT)
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 27          
18.30 H, AL CASAL DE LA 
GENT GRAN
l XERRADA: «COM GAUDIR 
DE LA PARELLA A PARTIR 
DELS 60 ANYS»
A càrrec de Jimmy Boyd 
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins 

19 H, AL CENTRE CÍVIC 
EL GORG
l ROUND TABLE EN 
FRANCÈS
A càrrec de Marie Chauvin  
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

19 H, AL CENTRE CÍVIC 
EL GORG
l TALLER DE LITERATURA 
DEDICAT A MIGUEL 
HERNÁNDEZ
A càrrec de María José Magaz  
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

Diumenge 29      
8 H, A L’AV. TONI SORS
l 9A MARXA POPULAR 
CIMS DELS TRES TURONS
Organitza: MontalTrek

DE 18 A 21 H, AL CENTRE 
CÍVIC EL GORG
l BALL I CASTANYADA 
D’ELS XURRAVINS
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins


