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socials per acompanyar i assessorar les 
dones
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A FAVOR 

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, ERC, 
PSC, C’s i PP 

CiU, 9SV, ERC, 
PSC i PP

EN CONTRAORDRE DEL DIA 

Nomenament de la Sra. Rosalia Oller 
com a jutgessa de pau substituta 
2017-2021 

Nomenament de la Sra. Cristina 
Romero com a secretària del Jutjat 
de Pau i Registre 

Aprovació periodicitat mensual de 
les sessions del Ple 

Moció presentada pel PSC per exigir 
a la Generalitat l’abonament del 
deute pendent de les escoles bressol 

Moció presentada pel 9SV de rebuig 
als actes de coacció a la llibertat 
d’expressió que els darrers mesos 
s’han produït a la nostra vila i a favor 
de la preservació de les llibertats 
democràtiques

ABSTENCIÓ

C’s

Ple municipal ordinari
25 de gener del 2017

Més visibilitat per a 
l’escola de música
La Regidoria d’Ensenyament ha fet 
instal·lar a la façana de l’edifici de 
l’escola municipal de música L’Oriola el 
nom del centre amb lletres de ferro, per 
tal de donar més visibilitat i rellevància 
a l’espai. 

Bonificacions en la taxa 
d’escombraries per a l’any 2018
Fins al 30 de març, es pot sol·licitar una bonificació 
del 100 % en la taxa de recollida d’escombraries 
per a les famílies amb pocs recursos. Així mateix, 
les persones que fan compostatge casolà tenen fins 
a la mateixa data per a demanar un descompte que 
pot arribar al 25 % del preu del rebut. L’ús de la 
deixalleria també permet gaudir d’una bonificació 
que s’aplica cada any de forma automàtica.

Tornen les Estades 
Esportives de Setmana 
Santa

Ja s’han obert les inscripcions per a 
les Estades Esportives de Setmana 
Santa, que es faran del 26 al 29 de març 
al pavelló municipal Toni Sors. Les 
jornades van adreçades a infants d’entre 
P3 i 6è de primària. El preu és de 36 
euros per a les persones empadronades 
al municipi i de 44 euros per a la resta. 
Les inscripcions es poden formalitzar 
fins al 21 de març al mateix pavelló.

Noves clàusules socials en els 
contractes públics
L’Ajuntament de Sant Vicenç inclourà clàusules 
i criteris socials en la contractació pública del 
consistori, a través de contractes reservats a 
empreses que tenen com a principal activitat 
l’ocupació de persones amb dificultats d’inserció 
laboral. Del pressupost del 2018, s’ha reservat un 
mínim de 300.000 euros —el que representa un 3,5 
% del total— per a aquest tipus de contractes.



Miquel Àngel Martínez
i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Les persones que vivim a Sant 
Vicenç de Montalt ens sentim 
uns privilegiats: gaudim d’un 
magnífic entorn i d’uns serveis 
que garanteixen uns elevats 
nivells de qualitat de vida. Però, 
malauradament, sempre que es 
donen aquestes circumstàncies 
els municipis han de fer front a 
problemes com els robatoris a les 
llars.

Tot i la baixada generalitzada 
en els delictes registrats durant 
l’any passat, al 2017 creixia 
aquest tipus de robatoris. 
Aquestes dades ens han portat a 
intensificar des de l’Ajuntament, 
encara més, el treball de 
prevenció que duem a terme. 
D’aquesta manera, hem demanat 
més presència dels mossos 
d’esquadra —que s’ha fet efectiva 
amb la patrulla aèria d’un 
helicòpter— i hem incrementat 
els dispositius de la Policia Local 
que patrullen els nostres carrers.

En tot cas, aquest és un 
problema complex i que 
requereix també solucions 
que busquin atacar el màxim 
nombre de fronts possible. Per 
aquest motiu, amb la garantia 
que des de l’Administració fem 
tot el que està a les nostres 
mans, vull aprofitar l’ocasió per a 
demanar la màxima col·laboració 
ciutadana: en el moment en 
què sospitem que es pot estar 
cometent un delicte, estem a una 
trucada de telèfon d’impedir-ho. 
Entre tots som més forts.

l No abaixem la 
guàrdia

El pròxim dijous 8 de març se cele-
bra el Dia de la Dona, una jornada 
clau per a reivindicar drets i llibertats. 
L’objectiu central d’enguany és donar 
visibilitat a la greu situació actual de 
violència que pateixen les dones. Per 
això, i per tal de lluitar contra aques-
ta problemàtica, des de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç s’impulsen diversos 
programes i eines amb què es pretén 
ajudar i acompanyar les do-
nes durant tot el procés.

Pel que fa a les si-
tuacions de violència 
masclista, el consis-
tori té un protocol 
per al seu abordatge 
i també ofereix aten-
cions individualitza-
des i derivació a serveis 
més especialitzats, com 
assessorament legal o cases 
d’acollida, tant d’urgència com de 
llarga estada. Així mateix, l’Ajunta-
ment treballa en total coordinació 
amb els Mossos d’Esquadra i amb la 
Policia Local, així com amb professio-
nals tècnics especialitzats en aquesta 
problemàtica.

A més, al municipi també es fan 
activitats relacionades amb la pre-
venció de situacions de desigualtat, 
l’educació en la diversitat i la sen-
sibilització de la ciutadania sobre 
aquests temes.

Programació d’activitats
Els actes centrals per a commemorar 
el Dia de les Dones a Sant Vicenç es 

faran el dissabte 10 de març. 
Una de les activitats prin-

cipals serà l’actuació 
musical i de dansa La 
otra Carmen, a càrrec 
de les alumnes dels 
tallers de flamenc i 
claqué de Donactiva. 

L’espectacle es farà al 
centre cívic El Gorg a les 

20 hores. El mateix dissab-
te, a l’avinguda Toni Sors, d’11 

a 21 hores, hi haurà inflables, tallers, 
concerts i la inauguració de l’exposi-
ció «Dones de Sant Vicenç», creada 
pel Grup Fotogràfic de Sant Vicenç. A 
més, durant tot el dia, hi haurà festi-
val de food trucks amb una gran va-
rietat de menjars.

La celebració comptarà amb tallers, 
exposicions, concerts, actuacions de dansa 
i un festival de food trucks

Sant Vicenç, amb les 
dones    

L’Ajuntament 
impulsa diversos 

programes per ajudar
i acompanyar les
dones durant tot

el cicle de la
violència
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El passat 26 de gener, Sant Vicenç va 
rebre la visita de la presidenta de la Di-
putació de Barcelona, Mercè Conesa. 
Durant la reunió, l’alcalde, Miquel Àn-
gel Martínez i Camarasa, i la presiden-
ta de la Diputació de Barcelona van 
aprofitar per a parlar dels futurs pro-
jectes del poble que seran finançats 
per la Diputació. Dos dels més desta-
cats són les obres de reurbanització i 
millora del parc dels Germans Gabrie-
listes i la renovació de la gespa del 
camp de futbol. A la trobada, també 

La presidenta de la Diputació 
de Barcelona visita Sant 
Vicenç de Montalt  

es va plantejar el finançament d’altres 
iniciatives relacionades amb la mo-
bilitat al municipi, com les obres de 
millora de l’av. Verge de Montserrat o 
el perllongament de la vorera de l’av. 
Montaltnou. L’alcalde va estar acom-
panyat pel 1r tinent d’alcalde, Ama-
deu Clofent, el regidor d’Urbanisme i 
Noves Tecnologies, Enric Miralles, i al-
guns regidors de l’oposició. Abans de 
marxar, Conesa es va comprometre a 
tornar per inaugurar les millores del 
parc dels Germans Gabrielistes. 

A la trobada es va parlar dels futurs projectes del municipi, 
com la millora del parc dels Germans Gabrielistes

Un espai per a 
assessorar la 
ciutadania en 
temes d’habitatge
L’Oficina Local d’Habitatge és un ser-
vei gratuït que vol convertir-se en una 
finestreta única de tots els temes rela-
cionats amb l’habitatge. El seu horari 
d’atenció al públic és cada dos dimarts, 
de 12 a 14 hores. Per a accedir-hi cal 
concertar cita prèvia al 937 910 199 o a 
habitatge@svmontalt.cat.

Els mesos
de març i abril,

l’oficina obrirà els 
següents dies:
6 i 20 de març i

3 i 17 d’abril

Nous distintius 
per a estacionar 
gratuïtament a la 
zona blava
A partir del 5 de març es poden re-
collir a les dependències de la Policia 
Local els nous distintius per a poder 
aparcar gratuïtament a les zones bla-
ves de Sant Vicenç. En poden fer ús 
totes aquelles persones que paguen 
l’impost de circulació al municipi. Els 
distintius del 2017 deixaran de tenir 
vigència el dia 1 de maig del 2018.
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La Policia 
Local 
incrementa els 
patrullatges 
per reforçar 
la seguretat 
entre les 18 i 
les 22 hores

Les dades fetes públiques en la Junta 
Local de Seguretat mostren un aug-
ment dels delictes a Sant Vicenç del 
8,6 % durant el 2017. Aquest ve donat 
per l’increment dels robatoris amb 
força a domicilis, atès que els delictes 
contra les persones han disminuït un 
40 % i també ho han fet els relacionats 
amb la seguretat viària i l’ordre públic.

Amb la voluntat de garantir la se-
guretat, des de l’Ajuntament s’ha 
posat en marxa un dispositiu espe-
cial de la Policia Local que reforça els 
patrullatges en determinades zones i 
en la franja horària de 18 a 22 hores. 
Durant el 2017 es van fer 3.856 patru-
llatges a peu i mòbils, es van instal·lar 
1.493 punts de control i es van fer 161 
serveis i 40 controls amb els Mossos 
d’Esquadra.

Patrullatge aeri
Des de fa uns dies, un helicòpter del 

El patrullatge aeri se suma a altres mesures per a evitar els delictes contra el 
patrimoni, que han augmentat en el darrer any

Policia Local i Mossos d’Esquadra sumen 
esforços per fer front als robatoris

cos dels Mossos d’Esquadra sobrevo-
la el municipi amb la intenció de dis-
suadir els autors dels delictes contra 
el patrimoni. Aquests han modificat 

Durant
el 2017, els

delictes contra les 
persones s’han

reduït en un 40 %
respecte de l’any 

anterior darrerament la seva manera d’actuar i 
arriben a Sant Vicenç a peu i per zones 
boscoses per evitar les càmeres de 
videovigilància. Per aquest motiu, es 
demana a la ciutadania que si veuen 
qualsevol persona sospitosa truquin a 
la Policia Local. 

El passat 29 de gener es va posar en 
marxa el Programa d’Acompanya-
ment Juvenil, en el qual participen 8 
joves amb edats dels 16 als 29 anys. 
Es tracta d’una iniciativa municipal 
que ofereix suport al jovent en el seu 
projecte personal i professional a tra-
vés d’accions d’orientació, formatives 
i d’altres destinades a afavorir la seva 
inserció laboral.

D’altra banda, l’Ajuntament ha in-
corporat dues persones, contractades 
pel Consell Comarcal del Maresme, a 
través de plans d’ocupació subven-

Es presenta un programa d’acompanyament que 
vol afavorir la inserció laboral dels joves

Més programes i plans 
d’ocupació per a lluitar contra 
l’atur

cionats pel SOC. Aquestes persones 
han cobert un lloc de peó de jardi-
neria i un d’auxiliar administrativa a 
les dependències de la Policia Local. 
Els contractes inclouen una formació 
professionalitzadora i tindran una 
durada de 6 mesos. Aquestes són 
només algunes de les mesures que 
s’apliquen des del consistori per a 
lluitar contra l’atur. El mes de gener va 
finalitzar amb 214 persones inscrites 
al SOC, 4 menys que al mes anterior, i 
amb una taxa del 9,4 %, que se situa 
entre les 10 més baixes del Maresme.
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A poc més d’un any perquè acabi la legislatura, 
70 dels 74 objectius definits en el Pla d’Actua-
ció Municipal 2015-2019 han estat assolits o 
es troben en camí d’assolir-se en els propers 
mesos. Aquesta xifra indica que el grau de 
compliment del Govern amb els compromisos 
que va contraure amb la ciutadania és del 94 
%. A 15 mesos de les properes eleccions mu-
nicipals, només queden pendents d’iniciar-se 
4 objectius dels 74 que constituïen el «full de 
ruta» d’aquest mandat.

Malgrat governar en minoria, hem estat 
capaços d’impulsar accions que estan donant 
resposta a les demandes i necessitats de la 
ciutadania en l’àmbit social, educatiu, cultural, 
esportiu, urbanístic, mediambiental, de l’ocu-
pació, de la mobilitat o de la seguretat.

Estem duent a terme unes polítiques sòli-
des, destinades a millorar la vida del conjunt 
dels veïns i veïnes, perquè no hi ha res amb 
més valor que les persones.

Tot i la feina feta, nosaltres seguim al peu 
del canó perquè cal seguir impulsant noves 
accions per a aconseguir un poble millor que 
el que ens vam trobar quan vam assumir la res-
ponsabilitat de govern al 2007; un poble millor 
i una comunitat on tothom se senti còmode i 
pugui fer realitat el seu projecte de vida.

A l’inici de legislatura l’equip de govern va de-
cidir, amb el suport del PP, passar de celebrar 
una sessió plenària mensual, com s’havia fet 
fins al moment, a celebrar-ne una cada dos 
mesos, és a dir, de manera bimestral.

En dos mesos d’activitat municipal es gene-
ra moltíssima documentació (decrets d’alcal-
dia, actes de la Junta de Govern Local, actes 
del Consell de Govern...), que fa pràcticament 
impossible fer un bon control i seguiment de 
l’acció del Govern, que és la tasca principal de 
l’oposició. A més a més, tota aquesta docu-
mentació (estem parlant d’uns 300 o 400 folis), 
en la majoria d’ocasions, la teníem un parell o 
tres de dies abans de la celebració del ple.

Des de 9SV havíem reclamat de forma insis-
tent que, per una bona salut democràtica i en-
tenent que el Ple és el màxim òrgan de govern 
i de participació del poble, caldria tornar a les 
sessions mensuals.

En el darrer ple, en perdre l’equip de govern 
el suport del PP i abans que tota l’oposició li ho 
reclamés en forma de moció, l’alcalde va pro-
posar tornar a fer plens mensuals. Des de 9SV 
celebrem aquesta rectificació, malgrat que no 
vingui per un convenciment clar sinó obligat 
pel fet d’estar ara en minoria.

Un dels eixos bàsics que defensem des d’ERC 
és garantir la igualtat de gènere: volem un país 
lliure que no reprimeixi les dones i que tingui 
un futur prometedor per a les nostres filles i 
fills. Cada dia milers de dones reben maltracta-
ments sistemàtics per raó de la seva condició 
de dona. I això no ho volem; per aquest motiu 
ERC, amb la tossuderia que ens caracteritza, 
hem presentat mocions en defensa de la dona 
i hem recordat als membres del Govern la 
necessitat de la creació a l’Ajuntament d’una 
Regidoria de la Dona, l’elaboració d’un Pla 
d’Igualtat específic per a Sant Vicenç de Mont-
alt i l’impuls de més activitats promogudes per 
l’Ajuntament vers les dones de la nostra vila.

La nostra persistència recull petites vic-
tòries, i enguany, amb motiu del 8 de març, 
Dia de la Dona Treballadora, es faran diverses 
activitats en reivindicació de les dones tre-
balladores del nostre poble. Diu un refrany 
català que «de mica en mica s’omple la pica»; 
doncs a veure si d’aquesta manera Sant Vicenç 
de Montalt es situa al capdavant de la lluita a 
favor de la igualtat de gènere i per la defensa 
dels drets de les dones. Demanem que anem 
plegades per aquest camí, atès que fent poble 
fem país.

De aquellos polvos...
Ha salido una sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña que anula una licen-
cia de obras y ordena el derribo de todo lo 
construido: 96 apartamentos en las calles 8 
y 1 del Golf en el 2007. Se otorgó la licencia 
de obras con el visto bueno del Gobierno del 
Ayuntamiento y el informe de los técnicos en 
ese momento. También la sentencia se remite 
a la Fiscalía por posible delito de prevaricación 
urbanística por los informes favorables de la 
arquitecta municipal (Sra. Marta Pujol Ferruso-
la) y de la Comisión Informativa de Urbanismo. 
Preguntamos al respecto y el Sr. Alcalde con-
testa que no hay que preocuparse porque en 
caso de delito ya habría prescrito.

Robatoris
Informem que a la Junta de Seguretat es va 
presentar l’informe de l’any passat. El nombre 
de robatoris a domicilis és d’uns 90 i distribuïts 
per tot el municipi. Però el preocupant és que 
solament al gener ja se n’han donat més de 12 
casos. Per tant, és raonable qüestionar deter-
minades actuacions, costoses econòmicament, 
ja que veiem que al final no es redueixen les xi-
fres sinó que augmenten. Que quedi clar que 
per a nosaltres els culpables són els lladres i, 
per tant, donem suport als cossos de seguretat.

L’Ajuntament reclamarà a la Generalitat els 
147.000 € que es deuen per al finançament 
de les places de llar d’infants. Aquesta és 
la xifra del deute que la Generalitat té amb 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i que 
mitjançant la moció presentada pel PSC, i 
aprovada per unanimitat, serà reclamada en 
els propers dies. Des del grup municipal del 
PSC estem satisfets que la nostra proposta 
hagi trobat la unanimitat necessària en aquest 
tema. Són diners que l’Ajuntament va deixar 
d’ingressar al seu dia i que en matèria d’educa-
ció cal restablir per tal de poder invertir-los en 
millores educatives per al municipi. Tant les es-
coles de primària, l’escola bressol i l’institut són 
equipaments educatius als quals l’Ajuntament 
destina anualment una partida per a mante-
niment i millores, i entenem que el dèficit de 
147.000 € que la Generalitat no va aportar s’ha 
hagut de posar minvant la possibilitat d’altres 
partides del Pressupost de Sant Vicenç. Amb 
la moció aprovada ja tenim una eina per a co-
mençar a reclamar aquests diners a la Genera-
litat. Ja us avancem que estarem atents i serem 
exigents amb l’equip de govern per tal que faci 
les accions oportunes per al compliment dels 
acords de la moció aprovada.

El PP sempre ha dit i ha transmès un missat-
ge molt clar en matèria de seguretat: s’ha de 
prioritzar la seguretat dels nostres vilatans per 
davant de tot; i moltes vegades sembla que 
no sigui així per part del Govern, que sempre 
transmet molt bones intencions dient fins i tot 
«farem tot el que estigui a les nostres mans»; 
doncs ho tenen a les seves mans, vostès ges-
tionen els Pressupostos del nostre poble.

Constantment ens preguntem: és que és 
més important posar un tòtem informatiu al 
centre cívic que la nostra seguretat?, és que és 
més important fer un «parc agility» per a gos-
sos que la nostra seguretat?, és que és més im-
portant posar la gespa nova al camp de futbol, 
de qualitat «FIFA», que la nostra seguretat? I 
així un llarg etcètera.

Al capítol de seguretat s’han d’invertir tots 
els recursos econòmics que calguin per davant 
de qualsevol altra cosa.

Cert és que a la primera quinzena de febrer 
hi ha hagut molts menys robatoris; saben per 
què?, doncs perquè hem tingut més agents 
fent hores extra i un reforç especial dels Mos-
sos d’Esquadra (responsables de la seguretat 
ciutadana).

El PP reitera, demana i exigeix que aquests 
reforços continuïn indefinidament per al bé de 
tots els nostres veïns.

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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La Biblioteca presenta el seu 
Pla d’Actuació
La Biblioteca Municipal La Muntala ha redactat el seu pri-
mer Pla d’Actuació, on posa el focus en les noves accions a 
impulsar, així com en les activitats ja consolidades però amb 
un nou enfocament. Així mateix, durant el 2018, el centre 
vol potenciar el seu vessant més inclusiu en l’organització 
del fons i l’espai, però també en l’orientació de les activitats 
que s’hi programen.

El Pla d’Actuació s’ha estructurat sota quatre eixos. El pri-
mer objectiu és garantir l’accessibilitat de tothom a la infor-
mació que ofereix la Biblioteca. El segon propòsit és  pro-
moure la lectura amb la cessió de fons als centres educatius 
i organitzant sortides culturals. Com a tercer punt, la Biblio-
teca vol potenciar les singularitats de la seva col·lecció do-
cumental, destacant exemplars de valor històric. A l’últim, 
el centre vol impulsar els serveis oferts per la Xarxa de Bi-
blioteques Municipals i convertir-se així en un servei global.

Per primer cop, l’equipament ha elaborat 
un document on estableix les prioritats 
per al 2018

Oberta la convocatòria per 
a participar en els XII Jocs 
Florals
Els XII Jocs Florals de Sant Vicenç de Montalt s’articulen en 
dues modalitats: prosa i poesia, amb sis categories dife-
rents cadascuna en funció de l’edat de les persones parti-
cipants. A més, enguany es donaran tres premis extraordi-
naris per a les categories de microrelats, relats breus per a 
discapacitats intel·lectuals i al rodolí més fi.

Fins al dissabte 31 de març, les persones interessades a 
participar-hi han de presentar els seus treballs a la biblio-
teca municipal La Muntala. El concurs està obert a tothom 
que visqui o treballi a Sant Vicenç de Montalt. Les obres 
guanyadores es faran públiques a l’acte de lliurament de 
premis el dia 21 d’abril a les 19 hores al centre cívic El Gorg.

El concurs premiarà els millors microrelats, 
relats breus per a discapacitats intel·lectuals 
i rodolins

l Jornades de portes obertes als 
centres educatius
Prèviament al període de preinscripció, els centres 
organitzen visites a les seves instal·lacions. L’escola 
Sant Jordi obrirà el 5 de març, i la Sot del Camp, el 
12, ambdues de 17 a 19 hores, mentre que l’escola 
bressol Els Garrofers ho farà el 14 d’abril d’11 a 13 
hores.

l Bona acollida dels actes del 
Carnestoltes
La festa Remember Anys 80 que es va celebrar 
al pavelló va tenir un gran èxit de participació, i 
també el berenar amb animació i el taller infantil 
de màscares al centre cívic. Així mateix, es va 
organitzar una rua pels carrers del poble i una 
pedalada de Carnaval.



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.
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Del 8 al 18 de 
març 
l EXPOSICIONS CICLE 
BERTRANA
AL CASAL DE CULTURA
Visites: 10, 11, 17 i 18 de març, 
d’11.30 a 13.30 h i de 18 a 20 h
Organitza: Biblioteca Municipal  
La Muntala – Regidoria de 
Cultura

Del 10 de març 
al 3 d’abril
AL VESTÍBUL DEL CENTRE 
CÍVIC
l IV EXPOSICIÓ: DONES DE 
SANT VICENÇ
Horari visites: de dilluns a 
divendres, de 10 a 22 hores
Organitza: Regidoria de 
Benestar Social amb la 
col·laboració del Grup 
Fotogràfic SVM

Divendres 2 
17 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER: XOCOLATA PAINT
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 3 i 
diumenge 4
AL PARC DE CAN BOADA
l 1A FIRA GASTRONÒMICA 
I ARTESANAL DEL PAGÈS
Horaris: dissabte, d’11 a  
20 h, i diumenge, de 10 a  
19 h Municipal La Muntala
Organitza: Artesans d’arreu 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt

Dissabte 3 
11 H, A LA BIBLIOTECA
l TALLER: «ALIMENTACIÓ 
I VIDA»
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Diumenge 4 
8 H, A L’APARCAMENT DEL  
C/ GINESTA
l SORTIDA ALS PRATS I 
BOSCOS DE PALAUDÀRIES
Organitza: MontalTrek

Dilluns 5  
10 H, AL CENTRE CÍVIC
l CLASSE GRATUÏTA DE 
IOGA
Organitza: Donactiva

Dimarts 6
AL CENTRE CÍVIC
l 18 H, CLASSE GRATUÏTA 
DE TAITXÍ

l 19.30 H, CLASSE 
GRATUÏTA DE SEVILLANES
Organitza: Donactiva

Dimecres 7
9 H, DES DEL CENTRE CÍVIC
l MATINAL AL GORG 
NEGRE DE RIELLS
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

AL CENTRE CÍVIC
l 10H, CLASSE GRATUÏTA 
DE TAITXÍ 
l 19 H, CLASSE GRATUÏTA 
DE BALL EN LÍNIA 
l 20 H, CLASSE GRATUÏTA 
DE BALLS DE SALÓ
Organitza: Donactiva

Dijous 8
AL CENTRE CÍVIC
l 9.30 H, 
XERRADA-COL·LOQUI: 
«DONES, CONCILIACIÓ 
LABORAL I ÈXIT 
PROFESSIONAL»
Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica 
l 17.30 H, CLASSE 
GRATUÏTA DE DEFENSA 
PERSONAL FEMENINA 
l 19 H, CLASSE GRATUÏTA 
DE BALLS DE SALÓ 
Organitza: Donactiva 
19 H, AL CASAL DE CULTURA
l REPRESENTACIÓ DE 
L’OBRA LA BERTRANA 
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala – Regidoria de 
Cultura

Divendres 9 
11 H, AL CENTRE CÍVIC
l CLASSE GRATUÏTA DE 
IOGA
Organitza: Donactiva 
19 H, A LA BIBLIOTECA
l CLUB DEL LLIBRE
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 10 i 
diumenge 11
12 H DEL DISSABTE, DES DE 
L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
l RUTA AMB RAQUETES DE 
NEU PELS ESTANYS DE LA 
PERA
Organitza: MontalTrek

Dissabte 10 
DURANT TOT EL DIA, A 
L’ENTORN DE L’AV. TONI SORS
l FESTIVAL DE FOOD 
TRUCKS: hamburgueses, 
croquetes, patates, hot dog 
gourmet, cuina mexicana, 
pastisseria francesa, cafeteria 
i bar 
l 11 H, INFLABLES 
ESPORTIUS 
l 11 H, PASSEJADA POPULAR 
l 12 H, EXHIBICIÓ DE BALL
Alumnes de l’Escola Municipal 
de Dansa.  
l 13 H, MASTER CLASS DE 
ZUMBA 
l 14 H, CONCERT DE 
DULCE REBECA 
l 15.30 H, ACTUACIÓ 
MUSICAL I DE BALL 
Alumnes de l’Institut Esteve 
Albert 
AL CENTRE CÍVIC  
l 17.30 H, TALLER FOFUCHES 
l 19.30 H, LECTURA DEL 
MANIFEST I INAUGURACIÓ 
DE LA IV EXPOSICIÓ 
«DONES DE SANT VICENÇ» 
l 20 H, ACTUACIÓ 
MUSICAL I DE DANSA LA 
OTRA CARMEN
Alumnes dels tallers 
de flamenc i claqué de 
Donactiva.  
l 21 H, CONCERT DE NOEL 
SINAKA I SERGI
Organitza: Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt amb 
la col·laboració de Donactiva, 
MontalTrek i Institut Esteve 
Albert

Diumenge 11 
18 H, CENTRE CÍVIC
l CINEMA FAMILIAR: 
TADEO JONES 2
Preu: 2 €
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dijous 15 
18 H, DES DEL CENTRE CÍVIC
l SORTIDA AL TEATRE 
ROMEA: ADOSSATS
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

Divendres 16
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER DE LITERATURA 
DEDICAT A LORCA  
l ROUND TABLE EN 
ANGLÈS  
l TABLE RONDE EN 
FRANCÈS
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Diumenge 18
8.30 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
l SORTIDA DE 
MONTALTKIDS A LES MINES 
DE SANT CORNELI
Organitza: MontalTrek

9 H, DES DEL PORT BALÍS
l TRIWOMAN
Inscripcions: 
http://www.tri-woman.com/
Organitza: Club Triatló Costa 
de Barcelona Maresme 
amb la col·laboració dels 
ajuntaments de les 3 viles

19 H, AL CENTRE CÍVIC
l VIII DIA MUNDIAL DE LA 
POESIA
Organitza: Biblioteca Municipal  
La Muntala – Regidoria de 
Cultura

Dimecres 21 
9.30 H, AL CENTRE CÍVIC
l MATINAL A GALLECS
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

Divendres 23 
19 H, A LA BIBLIOTECA
l PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE MANUEL DE 
PEDROLO, MANUAL DE 
SUPERVIVÈNCIA
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 24 
DE 10 A 12.30 H, AL CENTRE 
CÍVIC
l TALLER D’EDUCACIÓ 
PARENTAL
Organitza: Regidoria 
d’Ensenyament

Dissabte 24 i 
diumenge 25
8 H DEL DISSABTE, DES DE 
L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
l RUTA AMB RAQUETES DE 
NEU PEL CERVÍ DE DURRO
Organitza: MontalTrek

Dimecres 28 
7.50 H, DES DEL CENTRE CÍVIC 
l EXCURSIÓ CULTURAL A 
RUPIT
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins 

Del 30 de març 
al 2 d’abril
DE 10 A 14 H, A LA PISTA 
ANNEXA DEL PAVELLÓ 
l PARC ESPORTIU DE 
SETMANA SANTA
Activitats i inflables per a 
nens/es a partir de 3 anys
Gratuït
Organitza: Regidoria d’Esports


