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Condol a la família de 
l’exalcalde Josep Torras
L’Ajuntament vol mostrar el seu condol 
a la família i amics del recentment 
desaparegut Josep Torras Porras, 
alcalde del municipi durant els quatre 
primers mandats de la democràcia.

Torras va néixer a Sant Vicenç l’any 
1953 i amb poc més de 20 anys va ser 
nomenat regidor per CiU. Al 1979 el seu 
partit va guanyar les primeres eleccions 
municipals, però no va ser fins a 
l’octubre del 1980 quan va ser nomenat 
alcalde.

Bons resultats de la 
campanya de donació 
de sang
La darrera campanya del Banc de Sang 
i Teixits a Sant Vicenç va recollir un 
total de 59 donacions, de les quals 51 
van ser de sang i 8 de plasma. Era la 
primera vegada que els santvicentins 
i santvicentines podien donar plasma, 
i la iniciativa va tenir una bona 
acollida. Durant la jornada van ser 73 
les persones que van intentar fer les 
seves donacions, però 14 d’elles no van 
poder materialitzar el seu oferiment per 
motius diversos.

Ple municipal ordinari
19 d’octubre del 2017

A FAVOR 

CiU, 9SV, ERC, 
PSC, C’s i PP 

CiU, 9SV, ERC, 
PSC i PP 

CiU, 9SV, ERC, 
PSC i PP 

CiU, 9SV, ERC 
i PSC 

CiU, 9SV, ERC, 
PSC i PP
 
CiU, 9SV, ERC, 
PSC i PP 

CiU, 9SV, ERC 
i PSC 

CiU, 9SV, ERC, 
PSC, C’s i PP 

CiU, ERC, PSC 
i C’s 

CiU, 9SV, ERC, 
PSC, C’s i PP 

CiU, 9SV, ERC, 
PSC, C’s i PP 

CiU, 9SV, ERC, 
PSC, C’s i PP 

CiU, 9SV i ERC 

CiU, 9SV, PSC 
i ERC

EN CONTRA

C’s i PP 

C’s i PP

ORDRE DEL DIA 

Aprovació del plec de clàusules 
per a l’adjudicació del servei de la 
neteja d’immobles municipals

Aprovació ordenança sobre la 
tinença d’animals 

Aprovació del reglament regulador 
de la zona blava

Aprovació reglament regulador del 
servei de transport interurbà de 
viatgers

Aprovació ordenança reguladora 
dels habitatges d’ús turístic

Aprovació ordenança reguladora 
de la utilització dels espais d’ús 
públic amb terrasses, vetlladors, 
mobiliari auxiliar i altres elements 

Aprovació de les ordenances 
fiscals any 2018 

Aprovació de la declaració d’obra 
d’especial interès a l’habitatge 
situat al passatge de Dalt, número 5 

Aprovació reconeixement 
compatibilitat laboral SPB

Aprovació de l’esmena de 
defectes detectats en l’acord de 
condicions dels empleats públics 
de l’Ajuntament

Aprovació dels festius amb 
obertura comercial autoritzada 
anys 2018-2019

Aprovació de la modificació de 
crèdit 7/2017 

Moció presentada per ERC per 
exigir la llibertat dels presidents 
d’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i 
Jordi Cuixart

Moció presentada pel PSC en 
defensa de l’educació catalana

ABSTENCIÓ

C’s 

C’s 

C’s i PP 

C’s 

C’s 

C’s i PP 

9SV i PP 

PSC



Miquel Àngel Martínez
i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Recentment hem conegut el 
balanç de les dades de reciclatge 
a la nostra vila corresponents al 
2016. Aquestes ens parlen d’un 
increment de les deixalles que es 
recuperen a través de la recollida 
selectiva i que ja arriben al 60 % 
del total de les que generem. Es 
tracta, sens dubte, d’una bona 
notícia, però d’una bona notícia 
que encara podem millorar.

D’una banda, ens hem de 
marcar l’objectiu de fer créixer 
més la separació de residus, 
ja que, si ho fem bé, només 
aconseguim beneficis: una 
millora mediambiental, un 
estalvi de recursos i un benefici 
econòmic per al municipi en 
forma de bonificacions. Per 
aquest motiu desenvolupem 
campanyes com la que 
recentment tenia lloc al voltant 
de la fracció orgànica o treballem 
per fer més propers i accessibles 
els contenidors.

I d’una altra, continuem 
reclamant que entre tots 
apliquem un sentit de 
coresponsabilitat i el màxim 
civisme. En aquest sentit, 
continuem insistint en la 
importància de dipositar 
correctament les deixalles als 
contenidors. L’incivisme només 
és una font de despesa i de mala 
imatge per a la nostra via pública, 
i per aquest motiu també el 
perseguim amb les càmeres de 
vigilància.

Aquest és un repte en el qual 
ens hem d’implicar tots perquè, 
al cap i a la fi, els seus beneficis 
també ens afecten a tots.

l La recollida 
selectiva: un repte

Els resultats de la recollida de residus 
a Sant Vicenç durant l’any 2016 con-
soliden la tendència a l’alça iniciada 
l’any 2013 amb la posada en marxa 
de diverses campanyes per a fomen-
tar el reciclatge. L’any passat es van 
produir un total de 3.636,92 tones de 
residus domèstics, de les quals prop 
del 60 % es van recollir de forma se-
lectiva. Cada santvicentí/ina va gene-
rar 1,61 kg de residus diaris.

Recollida de la fracció                      
orgànica
Tot i que les xifres es valoren de for-
ma positiva, des del consistori es tre-
balla per a incrementar aquest per-
centatge i garantir que la separació 
es faci de manera correcta. El passat 
mes de juliol es va posar en marxa la 
campanya «Tu tens la clau, redueix, 
reutilitza, recicla!», amb l’objectiu 
d’incentivar la recollida de la fracció 
orgànica. Durant quatre mesos, un 
educador ambiental ha fet visites 
porta a porta, ha donat informació 
a peu de contenidor i ha lliurat cu-
bells i bosses en els punts informa-
tius instal·lats al mercat i a la platja. 
També ha visitat els comerços per 

Durant quatre mesos s’ha dut a terme una 
campanya per a fomentar la recollida de la 
fracció orgànica

Els santvicentins i 
santvicentines recullen 
de forma selectiva el 60 % 
dels residus

Es treballa
per a incrementar
el percentatge de
recollida selectiva

i garantir que
aquesta es faci

de manera
correcta

informar els propietaris de les seves 
obligacions, ha fet un seguiment de 
les àrees dels contenidors per detec-
tar millores en el servei i ha impartit 
tallers a les escoles, en els quals han 
participat més de 150 alumnes. 

Recursos i serveis                              
al nostre abast
Des del consistori es posen a l’abast 
de la ciutadania diverses eines per 
a facilitar la recollida selectiva. Els 
santvicentins i santvicentines poden 
utilitzar la deixalleria fixa i la mòbil i 
disposen d’un servei gratuït de reco-
llida de mobles i trastos vells. A la via 
pública hi ha instal·lats contenidors 
per a la recollida d’olis domèstics, i els 
de piles es poden trobar als equipa-
ments municipals. Sant Vicenç també 
compta amb un servei —de paga-
ment— de recollida d’electrodomès-
tics i restes de jardineria.
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Nou procés de selecció 
per a la incorporació de 
dos/dues treballadors/es
L’Ajuntament de Sant Vicenç ofereix dos nous contractes 
laborals a través del programa de Treball i Formació per 
l’Ocupació, una iniciativa coordinada pel Consell Comarcal 
del Maresme i subvencionada pel SOC. Els llocs a cobrir 
són de peó de jardineria, per a formar part de la brigada 
municipal, i d’auxiliar administratiu/va per a atendre el pú-
blic a les dependències de la Policia Local. Els contractes 
inclouen una formació transversal i professionalitzadora i 
tindran una durada de 6 mesos.

Hi poden accedir tots els santvicentins i les santvicenti-
nes inscrits/es en l’OTG de Premià de Mar com a deman-
dants d’ocupació. Els requisits són no estar rebent cap 
prestació i que faci un mínim de 12 mesos que no es tre-
balla. Es donarà prioritat a les persones més grans de 55 
anys. El procés de selecció es realitzarà durant el mes de 
desembre, i es preveu que les dues persones selecciona-
des s’incorporin a les respectives feines al mes de gener.

A través del programa de Treball i Formació, 
l’Ajuntament de Sant Vicenç ofereix dos 
contractes laborals de 6 mesos

l Arranjaments a les voreres 
per millorar la mobilitat 
La brigada municipal ha eliminat el desnivell 
d’algunes voreres per facilitar la mobilitat dels 
infants i les persones grans. Els arranjaments 
s’han dut a terme a la carretera de Sant Vicenç i als 
camins del Padró i del Transformador.

Treballs a 
la vorera 

del camí del 
Transformador

l Suport a l’ocupació i 
l’emprenedoria a través del 
Banc d’Oportunitats
El Banc d’Oportunitats és un conjunt d’actuacions 
que pretenen oferir recursos a la ciutadania amb 
l’objectiu d’afavorir l’ocupació i donar suport a 
les persones amb una idea de negoci. Aquests 
s’inclouran en una agenda que es distribuirà al mes 
de gener.

Es reforça el servei de neteja 
a la via pública
L’empresa que realitza la neteja viària va oferir durant la 
licitació una millora del servei que es va començar a apli-
car aquest passat mes de novembre. Ara es fan tasques de 
reforç un cop a la setmana a l’avinguda del Regadiu, al car-
rer Major, a la plaça del Poble i a l’entorn de l’església. Així 
mateix, un equip treballa una setmana a la Ferrera-Nord, a 
la Ferrera-Sud i a Bilbenyes i la setmana següent a Super-
maresme-Golf.

Els dissabtes al matí es reforça la neteja a Can Boada i 
Montaltpark, una actuació que a l’estiu es combinarà amb 
el passeig marítim. Finalment, s’utilitza un sistema d’aigua 
a pressió a l’avinguda Toni Sors per a netejar l’espai un cop 
finalitzat el mercat setmanal.

Des d’aquest mes de novembre, s’utilitza 
aigua a pressió per a netejar l’espai del 
mercat setmanal
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La Fira 
de Nadal 
comptarà amb 
parades del 
comerç local i 
de productes 
d’artesania 

Amb la voluntat de donar suport al 
comerç local i de proximitat, l’Ajun-
tament torna a posar en marxa una 
campanya amb els «Xurripunts» com 
a protagonistes. Fins al 17 de desem-
bre, els comerciants i restauradors 
locals obsequiaran la seva clientela 
amb un «Xurripunt» per cada com-
pra o consumició. Les persones que 
n’aconsegueixin 10 de diferents els 
podran bescanviar per un obsequi 
que es lliurarà durant la Fira de Nadal.

La sisena edició de la fira se cele-
brarà els dies 16 i 17 de desembre 
d’11 a 14 i de 17 a 20 h a l’entorn de 
la plaça del Poble. Comptarà amb pa-
rades dels comerços locals i de pro-
ductes d’artesania. No hi faltaran ac-
tivitats diverses com el concert que 
la coral ‘Som Veus’ farà diumenge al 
migdia o el mercat solidari amb la 
Marató de TV3, organitzat per l’AMPA 
de l’escola Sant Jordi. 

Nova campanya per a dinamitzar el comerç local i aconseguir que els 
santvicentins i les santvicentines facin les compres al municipi

Els «Xurripunts» tornen per Nadal

Festius d’obertura comercial
Els establiments comercials podran 
obrir els diumenges i festius que es-
tableix el calendari de la Generalitat 

Fins al 17
de desembre,

els comerciants i 
restauradors locals

donaran un
«Xurripunt» per cada 

compra o
consumició per a l’any 2018: seran els dies 7 de 

gener, 1 de juliol, 12 d’octubre, 1 de 
novembre i 6, 8, 16 i 23 de desembre. 
Sant Vicenç ha escollit dos dies més, 
el 22 de juliol i el 5 d’agost, coincidint 
amb l’època en què el municipi regis-
tra més afluència de visitants. 

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat les 
ordenances fiscals per a l’any 2018. 
La proposta passa per la congela-
ció de la majoria d’impostos, taxes i 
preus públics, a excepció de petites 
modificacions per adequar-se a la 
normativa.

Pel que fa a l’impost sobre béns 
immobles (IBI) l’Ajuntament ha fet 
un esforç important per rebaixar en 
gairebé dues centèsimes el tipus de 
gravamen que s’aplica. Tot i així, la 
revisió del cadastre feta pel Govern 
espanyol farà incrementar el rebut a 
les famílies un 3,5 %, amb un import 

L’Ajuntament rebaixa l’IBI, tot i que la revisió 
cadastral de l’Estat suposarà un increment en el 
rebut

Es congelen la majoria 
d’impostos i taxes per a l’any 
2018

mitjà de 25 euros. La previsió és que 
els ingressos del consistori s’incre-
mentin en 100.000 euros, que ser-
viran per a compensar l’abaixada de 
diners provinents de les plusvàlues.

Pel que fa als preus públics, s’han 
igualat les tarifes de l’escola bressol i 
s’han aprovat alguns canvis en les de 
l’escola de música i de la piscina mu-
nicipal. El consistori manté les bonifi-
cacions per a les famílies nombroses, 
per als vehicles històrics, elèctrics i 
híbrids i per a aquelles persones que 
reciclen i fan compostatge casolà, 
entre d’altres. 
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A l’octubre el Ple aprovava unes ordenances 
fiscals per al 2018 que, en general, mantenen 
congelats els impostos, taxes i preus públics, 
excepte l’IBI, que, a causa de la revisió cadas-
tral feta pel Govern espanyol, registra un petit 
increment. Sabem que no és popular apujar im-
postos, però a la gent no se la pot enganyar. La 
congelació de les ordenances fiscals, sumada a 
la baixada d’ingressos, faria que no recaptéssim 
prou per a continuar donant serveis de qualitat 
i per a atendre les necessitats dels ciutadans.

Ens hem vist obligats a apujar els rebuts de 
l’IBI en uns 25 € de mitjana perquè no volem fer 
brindis al sol. Tenim els comptes clars i hem fet 
un exercici de responsabilitat per quadrar uns 
pressupostos que donin resposta a les deman-
des de la ciutadania.

Aquesta manera de procedir molt rigorosa 
ha fet que 5 dels 7 regidors de l’oposició —ERC, 
9 SV i PSC— s’hagin posicionat amb claredat al 
nostre costat, votant favorablement la proposta 
del Govern.

Som conscients que hem demanat al ciutadà 
un petit esforç i ara a nosaltres ens toca estar 
a l’alçada, prioritzant la despesa i buscant ajuts 
supramunicipals per a garantir i millorar els 
compromisos i serveis d’aquest govern vers la 
ciutadania.

El nostre és un ajuntament plenament so-
biranista. D’un total de 13 regidors 10 som 
independentistes. Tot i aquesta majoria en 
el plenari, això no es transmet en actuacions 
reivindicatives en el nostre municipi que facin 
visible la repressió que està vivint el nostre 
país. Hem proposat, diverses vegades, pen-
jar a la façana de l’ajuntament una pancarta 
amb el text «Llibertat presos polítics catalans» 
o modificar el nom d’una plaça o carrer de la 
vila i posar-li «carrer de la República» o «carrer 
1 d’octubre». Totes elles són propostes que 
ja s’han portat a terme en altres municipis i 
totes són viables i legals. Igualment, pensem 
que el butlletí municipal de novembre no ha 
fet un tractament com calia de la notícia del 
referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octu-
bre en el nostre poble, on també es van viure 
moments de tensió i incertesa per les notícies 
de la repressió policial en pobles veïns. També 
ens preguntem com és que encara no tenim a 
l’entrada del poble una placa que digui «Mu-
nicipi adherit a l’Associació de Municipis per 
la Independència», i també hem reclamat a 
l’alcalde que no despengi de la sala de plens 
la fotografia de l’actual president de la Gene-
ralitat, Carles Puigdemont.

ERC estarem en defensa de les institucions 
catalanes, una defensa que també comporta 
defensar el nostre ajuntament, legítimament 
escollit; per tant, respectem l’alcalde i el Go-
vern d’aquest ajuntament. Tot això, ho diem 
per tal de fer callar les veus que intenten fer de 
l’excepcionalitat un tema d’oportunisme po-
lític per a aconseguir rèdits electorals. ERC és 
coherent amb les seves idees; quan toca som 
crítics amb el Govern i amb l’alcalde; hem de-
manat diàleg, transparència i dret a la informa-
ció. Ha costat, però plegats ens n’estem sortint, 
i moltes de les nostres peticions dels plens han 
estat escoltades. En són exemple les ordenan-
ces; s’ha aconseguit obrir l’aula de lactants i 
es preveu una equiparació en els preus de to-
tes les línies de l’Escola Bressol; s’ha elaborat 
la RLT, que dona seguretat i professionalitat 
als treballadors de l’Ajuntament; s’ha assolit 
la separació de les funcions de secretaria i la 
intervenció necessària per a un millor servei; 
s’han optimitzat els costos de l’Escola de Mú-
sica; s’ha aconseguit una zona d’esbarjo per a 
gossos, etc. És igual qui es posa les medalles, 
allò important és que amb una oposició crítica 
i constructiva el nostre poble sempre serà un 
poble millor.

Informem que hem presentat instàncies fisca-
litzant les actuacions del nostre ajuntament en 
tot el «Procés»: publicitat i banderes partidis-
tes; ocupació il·legal dels centres cívics l’1-OCT, 
amb desperfectes que paguem tots; si l’alcalde 
ha realitzat un viatge a Brussel·les per donar 
suport al Sr. «Fuigdemont» i qui paga aquestes 
despeses?... Malauradament, no aclareix res 
del que se li pregunta. Els santvicentins ens 
mereixem un alcalde que contesti clarament i 
no s’amagui en excuses «leguleyas».

Miles de empresas trasladando sede social; 
la Agencia Europea del Medicamento, fugida; 
el PIB de Cataluña, bajando; enormes cantida-
des de dinero público, gastado en el altar del 
separatismo. Está claro que el nacionalismo 
empobrece y nos hace perder oportunidades, 
limita el futuro de nuestras familias.

Des de C’s, a St. Vicenç, apostem pel diàleg 
constructiu i enriquidor, treballem des de la 
democràcia i l’ordre constitucional defensant 
el dret a la igualtat de tots i la millora del poble.

Queremos trasladar a toda la ciudadanía 
nuestros más sinceros deseos de unas buenas 
Fiestas en compañía de los seres queridos y un 
próspero año nuevo... y, si puede ser, ¡que to-
que la lotería! :)
BON NADAL I UN MILLOR ANY NOU

Recuperem el camí del Montalt. No anàvem 
tan desencaminats quan l’any 2013 vàrem 
publicar un article al nostre butlletí de com 
s’havia d’actuar per a recuperar el camí del 
Montalt. El passat dia 20 de setembre l’advo-
cada urbanista, Sílvia Requena, ens va explicar 
als grups municipals, en una reunió a l’ajunta-
ment, què havíem de fer per obrir el camí del 
Montalt i tornar-lo a l’ús públic i al patrimoni 
local de la xarxa de camins del municipi. Ales-
hores dèiem que el domini públic d’un camí 
no prescriu i, per tant, amb les eines jurídi-
ques adequades, el podem recuperar actuant 
d’ofici. Ho podem llegir a l’article 132.1 de la 
Constitució espanyola del 1978 i als articles 7.1 
i 147.1 del Reglament del patrimoni dels ens 
locals (Decret 336/1998). Sílvia Requena, en la 
seva exposició, ens va deixar clar que aquesta 
és la via a seguir: actuar d’ofici i, en el planeja-
ment urbanístic, ampliar el parc del Montne-
gre Corredor, i així aconseguir definitivament 
el màxim nivell de protecció en el sector del 
Montalt. Han passat quatre anys i seguim 
dient que l’única via a seguir és la d’emprendre 
d’ofici la recuperació del camí. El poble mereix 
totes les vies possibles per a recuperar el que 
mai s’havia d’haver perdut.

Nos aproximamos a la Navidad, y desde el 
Partido Popular de Sant Vicenç de Montalt 
queremos desear a todos nuestros convecinos 
los tradicionales deseos de paz, salud y pros-
peridad; la paz y la armonía entre los vecinos, 
que vuelvan a ser amigos los que lo eran y que 
se pueda hablar con normalidad y educación; 
la prosperidad que esperamos lograr como 
siempre, trabajando, pero sin despreciar ni 
acusar de robar a los que son nuestros com-
patriotas, máxime cuando está cada día más 
claro quién ha venido robando en nuestra tie-
rra, Cataluña. La estabilidad llegará como con-
secuencia de lo anterior. Mucho daño nos ha 
causado esta inexplicable fiebre separatista, 
este odio soterrado.

Nuestro partido sigue trabajando desde 
todos los frentes: nacional —sí, nacional, ES-
PAÑA, porque, que nadie lo olvide, somos 
españoles y residimos en el Reino de Espa-
ña—; autonómico, que en un futuro próximo 
será mucho más participativo; provincial, co-
marcal y local, que es nuestra competencia. 
Nunca desde nuestro partido engañaremos, 
arruinaremos, provocaremos ruptura social a 
la población y aún menos se los dejaría en la 
estacada, negando, manipulando decisiones y 
otras patrañas.
Feliz Navidad y próspero año 2018.

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 Els Amics del Pessebre 
recuperen les tradicions
El proper 16 de desembre s’inaugurarà el pessebre 
monumental i cinc exposicions dels Amics del 
Pessebre relacionades amb la tradició del Nadal. Es 
podran visitar els dies festius i les vigílies de 12 a 14 h 
i de 18 a 20 h, fins al 22 de gener.

Nova consulta per conèixer les 
necessitats de la gent gran
L’Associació Els Xurravins ha posat 
en marxa una consulta entre la gent 
gran per conèixer els interessos i les 
inquietuds d’aquest col·lectiu i buscar 
la seva implicació en la presa de deci-
sions sobre temes que els afecten. La 
consulta està oberta als majors de 55 
anys. Per a participar-hi cal recollir una 

butlleta a les oficines d’Els Xurravins, 
al centre cívic El Gorg, i lliurar-la abans 
del 31 de desembre. L’entitat ha habi-
litat un servei a domicili per a les per-
sones que no s’hi puguin desplaçar. 
Els resultats de la consulta es donaran 
a conèixer en un acte públic el dia 2 
de febrer.

L’Associació Els Xurravins busca la implicació de la ciutadania 
en tot allò que afecta el col·lectiu de més edat

l Per Nadal, el calendari de Sant 
Vicenç a totes les llars
L’Ajuntament felicita les Festes fent arribar a les llars 
una nadala, obra dels alumnes de l’Escola Sot del 
Camp, i el calendari SVM 2018 amb les fotografies 
finalistes del 10è concurs «Un tastet de Sant Vicenç». 
La portada és de la santvicentina Gemma Llongarriu.

Prop de 250 esportistes participen en el 
I Triatló santvicentí

El diumenge 22 d’octubre es va ce-
lebrar la primera edició del Triatló de 
Sant Vicenç de Montalt. La prova va 
ser tot un èxit, amb més de 250 parti-
cipants d’edats diverses entre els quals 
hi havia atletes federats i no federats. 
Els esportistes van sortir del passeig 
del Marquès de Casa Riera amb la in-
tenció de completar les distàncies de 

750 metres de natació, 20 quilòmetres 
de ciclisme i 5 quilòmetres de cursa a 
peu. La guanyadora i el guanyador del 
triatló van ser l’atleta Anna Flaquer i el 
seu company d’equip de Fast Triatló 
de Barcelona, Albert Parreño.

La prova formava part de la lliga 
catalana organitzada per la Federació 
Catalana de Triatló.



Divendres 1        
19 H, AL CENTRE CÍVIC 
l SESSIÓ INFORMATIVA: 
CONSULTA POPULAR «ARA 
TOCA A LA GENT GRAN»
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins 

19 H, A LA BIBLIOTECA 
l CLUB DEL LLIBRE AMB 
JOAN GARCÍA PEY
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

19 H, AL CENTRE CÍVIC  
l ROUND TABLE EN 
FRANCÈS AMB MARIE 
CHAUVIN
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Diumenge 3         
8 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA 
l MATINAL A LES COVES 
DE CAN NADAL
Organitza: MontalTrek

18 H, AL CENTRE CÍVIC  
l CONCERT: GOSPEL FOR 
KIDS
Preu: 2 euros
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dijous 7          
8.30 H, AL CENTRE CÍVIC 
l MATINAL AL BOSC DE 
GRÈVOL
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Dijous 7 i 21           
DE 18 A 19.30 H, AL CASAL 
D’ELS XURRAVINS 
l TARDA DE JOCS DE 
TAULA AL CASAL
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

DESEMBRE
2017

Dies 7, 8 i 9            
PAVELLONS DE SANT 
VICENÇ I LLAVANERES 
l VI COPA TORROT 
MARESME 
Torneig de bàsquet base
Organitza: Bàsquet 3 Viles 
amb la col·laboració dels 
ajuntaments de Sant Vicenç 
de Montalt i Sant Andreu de 
Llavaneres

Dissabte 9 i 
diumenge 10          
SORTIDA EL DISSABTE A LES 
15 H DES DE L’APARCAMENT 
DEL C/ GINESTA
l RUTA CIRCULAR PEL 
PUIG ESTELA
Organitza: MontalTrek

Del dilluns 11 
al divendres 
15           
17 H, AL PAVELLÓ
l JORNADES DE 
PORTES OBERTES DE 
L’ESCOLA MUNICIPAL DE 
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
Organitza: Regidoria 
d’Esports

Dijous 14           
19 H, AL CASAL D’ELS 
XURRAVINS
l XERRADA: «LA VELLESA 
ÉS UNA JUBILACIÓ?»
A càrrec del psicòleg Ramon 
Domingo Morera 
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 15            
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l ROUND TABLE EN 
ANGLÈS AMB ANDREEA 
FLUCUS

l TALLER DE LITERATURA 
AMB Mª JOSÉ MAGAZ
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

19 H, AL PAVELLÓ
l FESTIVAL DE NADAL DE 
L’ESCOLA MUNICIPAL DE 
DANSA
Organitza: Regidoria 
d’Esports

Dissabte 16             
12 H, AL CASAL DE CULTURA
l INAUGURACIÓ DEL 
PESSEBRE MONUMENTAL 
I DE LES EXPOSICIONS DEL 
CERCLE NADALENC
El pessebre i les exposicions 
romandran obertes del 16 
de desembre al 22 de gener, 
les vigílies de festa i els dies 
festius, de 12 a 14 h i de 18 
a 20 h.
Organitza: Amics dels 
Pessebres amb la 
col·laboració de la Regidoria 
de Cultura i Festes

16 H, AL CENTRE CÍVIC 
l GRAN CONCERT D’ANY 
NOU: JOHANN STRAUSS 
AL PALAU DE LA MÚSICA
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

17 H, AL CENTRE CÍVIC 
l CONCERT DE NADAL DE 
L’ORIOLA 
Organitza: Escola Municipal 
de Música L’Oriola

Dissabte 16 i 
diumenge 17          
D’11 A 14 H I DE 17 A 20 H, 
A LA PLAÇA DEL POBLE I 
ENTORN 
l FIRA DE NADAL
Parades dels comerços locals, 
mercat solidari, música, 
tallers, degustacions...
Organitza: Regidoria de 
Comerç

Diumenge 17            
8 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
l PUJADA A LES AGUDES 
PELS CASTELLETS
Organitza: MontalTrek

DE 10 A 14 H, A LA PISTA 
ANNEXA DEL PAVELLÓ
l MOU-TE PER NADAL!
Sessions gratuïtes de pilates, 
CrossFit, Cycling i zumba
Edat: a partir de 18 anys 
Welcome pack per a tots els 
participants
Organitza: Regidoria 
d’Esports, Sorli Sport i 
CrossFit 3 Viles – Iconic

Dimarts 19             
A LES 17 I A LES 18.30 H, AL 
CENTRE CÍVIC 
l AUDICIÓ D’ALUMNES 
DE L’ORIOLA  
Organitza: Escola Municipal 
de Música L’Oriola

Dimecres 20           
9.30 H, AL CENTRE CÍVIC 
l MATINAL AL ROCAM DE 
LLAVANERES
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 22            
19 H, AL CASAL D’ELS 
XURRAVINS 
l BRINDIS DE NADAL
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins 

Diumenge 24             
A MITJANIT, A L’ESGLÉSIA DE 
SANT VICENÇ 
l MISSA DEL GALL
EN ACABAT, AL CASAL DE 
CULTURA
Visita nocturna al Pessebre 
Monumental i a les 
exposicions del Cercle 
Nadalenc
Organitza: Parròquia de Sant 
Vicenç i Amics dels Pessebres

Dilluns 25             
D’11.30 A 13 H, A LA PLAÇA 
DEL POBLE
l VINE A FER CAGAR EL TIÓ!
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Diumenge 31              
22 H, A LA PISTA ANNEXA AL 
PAVELLÓ
l REVETLLA DE CAP 
D’ANY
SOPAR POPULAR 
Menú: pa amb tomàquet i 
embotits, postres, vi, aigua, 
cava, raïm de la sort i cotilló
Preu tiquet: 20 euros
Venda tiquets: els dies 11 
(empadronats) i 12 (obert a 
tothom), de 9 a 13 h, a l’OAC 
de l’Ajuntament. Màxim de 8 
tiquets per persona.

EN ACABAT,
l BALL AMB L’ORQUESTRA 
D’ALTRA BANDA 
Entrada lliure
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes


