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L’Ajuntament edita
una guia d’acollida per als nous
ciutadans

Sant Vicenç ret homentatge a la
figura de la dona

Instal·lació d’una planta
fotovoltaica en un edifici
municipal
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Un recorregut per racons i personatges
locals a través del nou conte de Sant Jordi
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Més recursos per a afavorir
la recerca de feina
El proper mes de maig s’organitzaran
unes jornades per a apropar les persones
que busquen feina al mercat laboral. La
primera serà el dia 9 i oferirà suport als i
les participants en la preparació de la seva
candidatura. La segona, el dia 11, consistirà
en un speed dating en què s’hauran de
presentar davant professionals de RRHH
del sector de l’hostaleria. Més informació i
inscripcions a www.svmontalt.cat.

Nova oficina de Sorea a
Sant Vicenç
L’Ajuntament ha cedit a Sorea, durant 4 anys,
l’ús del local municipal ubicat als baixos
de l’edifici Sorli Sport (carrer Montseny, 1).
D’aquesta manera, les gestions amb l’empresa
subministradora del servei d’aigua es podran
fer sense necessitat de desplaçar-se fins a
Arenys de Mar. La nova oficina obrirà al mes
d’abril i atendrà el públic el segon i quart
dimarts de cada mes, de 9 a 13 hores

Ple municipal ordinari
22 de febrer del 2018
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Aprovació plecs clàusules de la
licitació del servei de recollida i
transport de residus municipals

CiU, 9SV, ERC,
C’s, PSC i PP

Moció presentada per C’s de rebuig
a l’augment de les tarifes i a l’actual
sistema de finançament del transport
públic a la Regió Metropolitana de
Barcelona i els municipis gestionats
per l’ATM

C’s

CiU, 9SV (1), ERC 9SV (1), ERC (1)
(1) i PP
i PSC

Moció presentada per CiU, ERC i 9SV
de suport als presos polítics

CiU, 9SV i ERC

C’s i PP

PSC

Apropar els parcs
naturals a les escoles
En el marc del programa «Coneguem
els parcs» de la Diputació de Barcelona,
l’alumnat de sisè de l’Escola Sant
Jordi visitarà, el 12 d’abril, el Parc del
Montnegre i el Corredor. Una sessió de
treball prèvia i l’itinerari guiat ajudaran
les i els alumnes a identificar els
elements de la natura i fomentar el bon
ús dels espais públics. L’activitat estarà
subvencionada de forma conjunta per
la Diputació i l’Ajuntament.

Activada la prohibició
de fer foc al bosc
Del 15 de març al 15 d’octubre està
prohibit fer foc en terrenys forestals i en
els 500 metres que els envolten, per tal
de minimitzar el risc d’incendi. En les
parcel·les de les urbanitzacions només
se’n podrà fer si s’utilitzen barbacoes
d’obra amb mataespurnes. En cas
necessari, es pot sol·licitar un permís
extraordinari a les oficines comarcals
del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya.

Tota la informació del municipi al teu abast

www.svmontalt.cat · santviAPProp
Descarrega’t l’APP
gratuïta al teu
mòbil o tauleta
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Enric Pons i Abril Brunet són els autors d’una
història sobre les relacions intergeneracionals
ambientada a Sant Vicenç

Unes flors per a l’àvia
Margarida, el conte
d’aquest Sant Jordi

Miquel Àngel Martínez
i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

l Una lectura per

saber qui som

El dia 21 d’abril, a les set de la tarda,
el centre cívic El Gorg acollirà la celebració de la X Festa de les Lletres.
L’esdeveniment, que comptarà amb
la col·laboració de l’Escola Municipal
de Música L’Oriola, inclourà el lliurament de premis dels XII Jocs Florals
i la presentació del catorzè volum de
la col·lecció de contes de Sant Jordi
que edita anualment l’Ajuntament
de Sant Vicenç.
Aquesta edició porta per títol Unes
flors per a l’àvia Margarida. Es tracta
d’una obra dels santvicentins Enric
Pons Galí i Abril Brunet Argelés que
fa referència a les relacions intergeneracionals. El conte explica l’amistat
entre un nen i una àvia que a causa
d’una caiguda acaba ingressada en
una residència. La història fa un recorregut per indrets, entitats i personatges de Sant Vicenç.
El projecte d’editar cada any un
conte va néixer l’any 2005 impulsat
per l’anterior alcalde, Lluís Bisbal. El
seu successor, Miquel Àngel Martínez, ha volgut mantenir aquesta iniciativa perquè considera que permet
descobrir a les noves generacions la
riquesa natural i humana del poble.

Aquest Sant
Jordi es vol crear
el Primer Llibre
Gegant de contes de
Sant Vicenç amb la
participació de la
ciutadania
L’alcalde i els autors del conte lliuraran un exemplar a cada infant de 3 a
12 anys el mateix dia de Sant Jordi.

Primer Llibre Gegant
de contes
Entre les novetats d’aquest Sant Jordi,
el diumenge 22, de 10 a 14 hores, a
la plaça del Poble, hi haurà l’activitat
«Paraules dibuixades», impulsada per
les regidories d’Ensenyament i Cultura. La iniciativa vol comptar amb la
participació de la ciutadania i la col·laboració d’escriptors i il·lustradors locals per crear el Primer Llibre Gegant
de contes de Sant Vicenç. A més, com
ja és tradició, durant tot el cap de setmana de Sant Jordi, així com el dilluns
23 d’abril, hi haurà parades de venda
de llibres i roses. La Biblioteca també
sortirà al carrer per mostrar les darreres novetats literàries.

Amb l’arribada de Sant Jordi ja
és una tradició que els infants
de 3 a 12 anys del municipi
rebin per part de l’Ajuntament
un conte inspirat en les
persones i els espais del poble
que compartim. Enguany ja
fa 14 anys de l’inici d’aquesta
proposta, la qual cosa significa
que els primers infants que el
van rebre avui són ja adults i
qui sap si en algun cas també
pares i mares. Es tracta, doncs,
d’una iniciativa plenament
consolidada.
Més enllà de l’aposta pel
foment de la lectura que trobem
en l’edició anual d’aquest conte,
també crec que és important el
que suposa per a la difusió del
nostre patrimoni, de la nostra
història i de la nostra identitat.
Els més petits dels santvicentins
i santvicentines creixen
d’aquesta manera coneixent qui
som, on es troben els nostres
orígens, i, per tant, aprenent a
estimar-se el poble en què viuen.
És fonamental que, sigui quina
sigui la nostra procedència
o el nostre origen, totes les
persones que compartim aquest
poble aprenguem a estimar-lo
i ens el fem nostre. Només des
d’aquesta estima podrem sumar
esforços i compromisos per a
continuar desenvolupant-nos i
creixent com a municipi.
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l Portes obertes a l’escola bressol

municipal

El dia 14 d’abril les famílies podran visitar l’escola
bressol Els Garrofers d’11 a 13 h. La preinscripció
s’haurà de tramitar a l’OAC del 30 d’abril a l’11 de
maig. En el cas dels ensenyaments obligatoris la
preinscripció es farà del 13 al 24 d’abril.

Suport al teixit associatiu amb la
concessió de 55.214 € en subvencions
L’Ajuntament continua donant compliment als compromisos marcats
en el Pla d’Actuació Municipal 20152019 pel que fa al suport al teixit
associatiu local. Durant l’any 2017
es van concedir 55.214,05 € en ajuts
a 21 entitats i centres educatius de
Sant Vicenç. En total es van destinar
33.461 € a subvencionar projectes

Foto: Toni Buch

educatius, culturals, socials i mediambientals. Així mateix, un total de
21.753 € van anar a parar a associacions i clubs esportius; entre aquests,
el Club de Futbol Santvicentí, que
també va rebre un ajut extraordinari
destinat a l’organització del 10è Campus Solidari de Futbol a Anantapur, a
l’Índia.

L’Ajuntament edita una publicació per donar a conèixer als i
les noves habitants de Sant Vicenç els seus drets i deures

Nova guia per a afavorir la integració de
les persones nouvingudes
L’Ajuntament ha editat una guia, elaborada pel Consell Comarcal del Maresme, amb la intenció que les persones que vinguin a viure a Sant Vicenç
coneguin els seus drets i deures i
puguin trobar resposta a qüestions
com quins tràmits han de fer per empadronar-se, per anar al metge o per

l Campanya per a actualitzar la

guia comercial del municipi

Durant els mesos de març i abril, una prospectora
d’empreses visita els comerços per demanar-los que
omplin un formulari per aparèixer de forma gratuïta
a la guia comercial. Aquesta es pot consultar a través
del web municipal i de l’aplicació SantviAPProp.

escolaritzar els infants. L’objectiu és
que trobin el suport necessari per a
integrar-se al municipi i conèixer els
costums i les tradicions de la vila.
La guia, escrita en català i castellà,
ofereix informació sobre equipaments, serveis i transports, així com
adreces i telèfons de contacte.
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L’exposició «Dones de Sant Vicenç» arriba a la seva 4a edició amb
fotografies de dotze santvicentines realitzades per Joan Buch

Sant Vicenç fa un homenatge
a les dones
Dotze santvincentines són les protagonistes de l’exposició «Dones de
Sant Vicenç», que enguany arriba a
la seva 4a edició. La mostra formava
part de les activitats organitzades
per a commemorar el Dia de la Dona
i per a recordar a la ciutadania la importància de lluitar contra les desigualtats entre homes i dones.
Les fotografies són obra d’en Joan
Buch, del Grup Fotogràfic Sant Vicenç
de Montalt, i van acompanyades d’un
breu esbós biogràfic de cadascuna
d’elles. L’exposició es va poder veure
durant tot el mes de març al centre
cívic El Gorg i actualment es pot visitar de forma virtual a través del web
municipal.

Homenatge a les dones
El programa d’activitats per a commemorar el Dia Internacional de la
Dona va incloure tallers, concerts,
inflables, una xerrada-col·loqui, una
passejada popular i una master class

de zumba, a més d’un programa especial de l’Aparador de poesia i lectures en veu de dona. Sant Vicenç
també va viure un festival de food
trucks amb una mostra de la gastro-

Un centenar de famílies es van beneficiar l’any 2017 dels ajuts
atorgats pel consistori santvicentí

L’Ajuntament
destina més de
26.000 € a ajuts
socials
Durant l’any 2017, l’Ajuntament de
Sant Vicenç va obrir diverses línies
d’ajut per donar suport als veïns i veïnes amb dificultats per a accedir als
serveis bàsics. Més d’un centenar de
famílies es van beneficiar d’alguna
d’aquestes subvencions, a les quals
el consistori va destinar 26.513,98 €.
Pel que fa als ajuts relacionats amb
el curs escolar, es van atorgar 32 be-

nomia d’arreu del món. L’espectacle
de dansa de l’Associació Donactiva
va tancar la jornada central del Sant
Vicenç Dona 2018 amb un gran èxit
de públic.

ques de menjador, a través del Consell Comarcal del Maresme, i 30 més
per a l’adquisició de llibres de text.
També es van concedir 19 beques
per a realitzar estades esportives durant l’estiu i 10 ajuts per a fer front a
altres despeses escolars com les sortides o el material. Quatre famílies
també van sol·licitar una subvenció
per cobrir el cost de tractaments de
logopèdia, psicologia o odontologia.
Entre les sol·licituds presentades
va haver-n’hi vuit de famílies que no
podien fer front al pagament dels
subministraments bàsics o al preu
del lloguer i quatre que van demanar
un ajut puntual per cobrir necessitats
d’alimentació bàsica. Aquestes s’afegeixen a les 31 famílies que a través
de Càritas reben un lot d’aliments de
forma mensual.
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La tribuna política de Sant Vicenç de Montalt
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt no es fa responsable de les informacions i opinions que siguin emeses per les diferents
forces amb representació municipal a l’espai «La tribuna política de Sant Vicenç de Montalt».

En els darrers mesos hem vingut patint una
onada de robatoris que estan suposant un
problema per als municipis com el nostre, amb
un nivell socioeconòmic alt i bones carreteres
a prop per on poden fugir els delinqüents.
La seguretat dels santvicentins és la nostra
prioritat. Per aquest motiu, així que vam ser
conscients que teníem un problema, ens hi
vam posar a treballar: incrementant els patrullatges i els controls conjunts amb els Mossos,
instal·lant més càmeres de seguretat, nomenant dos responsables de coordinació policial
amb patrullatges aeris.
La feina feta ja ha propiciat detencions i les
darreres xifres apunten a una disminució en el
nombre de robatoris, però sabem que no podem abaixar la guàrdia i que hem de continuar
treballant per garantir la seguretat de les persones i els seus béns.
Però, mentre que el Govern, des del minut
zero, ha posat tota la carn a la graella per solucionar aquest problema, el bloc de l’oposició,
excepte ERC, arriba tard, perquè la seva aportació ha consistit a demanar un ple extraordinari per a analitzar les causes del problema i
propostes d’actuació???
Queda prou clar que uns prenem decisions i
actuem i altres... altres es perden en les paraules.

Sant Vicenç de Montalt està patint aquests
darrers mesos una onada de robatoris, especialment en la zona del golf. Aquests robatoris
han creat un clima d’inseguretat en els veïns
i també d’indignació i impotència. Els grups
municipals de l’oposició —9SV, PP, C’s i PSC—
hem sol·licitat a l’alcalde un ple extraordinari
i monogràfic per a parlar sobre aquest tema i
acordar les mesures i actuacions que es considerin oportunes per a fer front a aquesta
situació. L’alcalde, suposem que molest per
haver rebut aquesta sol·licitud des de l’oposició, ha preferit no convocar el ple extraordinari
i deixar que es convoqués per llei tot sol i automàticament el dimecres 4 d’abril a les 12 del
migdia. Tenint en compte que la majoria de regidors no som professionals de la política, que
treballem i que no tenim dedicació exclusiva a
l’Ajuntament, deixar que s’autoconvoqui el ple
a aquesta hora denota un intent de boicotejar
el debat i, el més greu, de no afrontar el problema i buscar solucions.
Els regidors de 9SV assistirem al ple de les
12 del migdia i exposarem les propostes que
tenim pensades per a frenar, tant com es pugui, aquesta onada de robatoris.

En el ple del passat dijous 22, els grups d’ERC,
PDeCat i 9SV van aprovar el nom de «1 d’Octubre del 2017» per a un carrer de la nostra vila,
una iniciativa popular impulsada des de baix:
molts santvicentins i santvicentines ho reclamaven per tal que l’1 d’octubre del 2017 resti
en la nostra memòria com un símbol de lluita
pels drets fonamentals de les persones, per la
llibertat d’expressió i en contra de la repressió a
què constantment sotmet el Govern espanyol
el conjunt de Catalunya i les nostres institucions
perseguint totes les idees contràries al seu statu
quo. Són molts els «1 d’octubre» que encara ens
queden per patir al conjunt dels catalans, mentre les urpes del 155 van esgarrant Catalunya:
un cop d’estat a la democràcia que impedeix la
formació d’un govern efectiu i que treu de l’escenari polític qualsevol intent d’investir un president posant pel mig interlocutòries judicials
d’ampli contingut polític. La prioritat dels polítics catalans ha de ser formar un govern ja; les
forces republicanes ens hem d’entendre, i com
abans, millor. Mentrestant, els Jordis, l’Oriol, el
Quim, Dolors, Carme, J. Turull, Josep i en Raül,
a la presó; en Carles, Toni, Marta, Anna, Clara,
Meritxell i Lluís, a l’exili.

Al ple passat es va aprovar anomenar un carrer
«1 d’octubre» (CiU+ERC+9SV). Doncs bé, C’s hi
hem votat que NO, perquè per a nosaltres és
una referència a un dia que suposa una altra
«vuelta de tuerca» contra l’estat de dret d’una
democràcia europea, no perfecta però, que és
Espanya, juntament amb els fets del 6 i 7 de setembre passats.
No queremos apoyar calles o fechas que celebren golpes de estado, sean incruentos o no,
actos que buscan el enfrentamiento civil; como
tampoco estaríamos a favor de llamar a una calle «23F» o, como las típicas calles que recuerdo
de pequeño en todos los pueblos, del «18 de
Julio» (lo desconozco, pero es incluso probable
que en St. Vicenç debió de haber alguna en
otras épocas).
No a una data que recordi una vegada més
la VERGONYA i el mal a l’economia al qual ens
aboquen a tots.
Una vez más, se ha perdido la oportunidad
de poner el nombre a una calle que permita
recordar a personas que sí hacen un bien a
la sociedad, como científicos o asociaciones
como la de donantes de sangre u otras. Algunos estamos cansados, después de 40 años, de
que se pongan nombres de calles a personajes
o situaciones que solo tienen algún significado
simbólico para el catalanismo.

En el darrer ple municipal el grup del PSC va
intervenir per parlar d’habitatges assequibles,
i vam manifestar que no donaríem suport al
nou POUM si no hi ha una previsió de reserva de sòl públic per a la construcció de nous
habitatges de protecció oficial, habitatges que
haurien de complementar els més de doscents que ja hi ha fets en etapes anteriors i que
ara donarien sortida a la nova demanda que
fan els joves del nostre poble i altres persones
que tenen necessitat d’accedir a un habitatge
digne. No volem fer un discurs ni un plantejament demagogs ni apuntar-nos al carruatge
de l’oportunitat: hi ha demanda d’habitatge
públic, i entenem que des del Govern municipal i des de l’oposició hem d’actuar amb
responsabilitat. Tenim l’oportunitat d’oferir
un percentatge determinat per a possibilitar
la construcció d’habitatge de protecció oficial
i encaminar-nos a fer polítiques públiques
d’habitatge. Invertim els esforços i el temps a
ser resolutius, a pensar en les necessitats de
la gent, i serà així i només així que la política
serà entesa com una eina de transformació i
de progrés al servei de tot el nostre municipi.

Todos los partidos de la oposición a excepción
de ERC (actuación totalmente incomprensible
e injustificable) presentamos, el pasado 26
de febrero, solicitud de pleno extraordinario
«para analizar las causas del aumento de
robos acontecidos en viviendas y propuestas de actuación para hacer frente a esta ola
delictiva».
Ante esta solicitud, parece ser que al Sr. Alcalde no le interesó convocarlo, por lo que procedió a no responder en el plazo establecido
legalmente. Pero, según el artículo 98 del DL
2/2003, queda convocado automáticamente a
los diez días de agotar el plazo voluntario de
convocatoria. Dicho pleno ha sido convocado
por el Sr. Alcalde para el día 4 de abril, pero a
las 12 horas, para que así haya la menor afluencia de participación posible. Desde el PP nos
preguntamos: ¿es que no interesa al Gobierno
de CiU que acuda mucha gente al pleno?
El Partido Popular está trabajando por la seguridad de todos los vecinos de Sant Vicenç,
tengan la ideología política que tengan; para
nosotros esto es una prioridad.
Un ayuntamiento con más de cuatro millones de euros de superávit no puede «racanear»
con gasto en materia de seguridad; tienen que
revertir a los vecinos ese superávit.

InfoMontalt Abril 2018

l Nova marquesina a la parada

del camí del Padró

El servei de bus urbà incorpora una nova
marquesina a la parada ubicada a l’encreuament
amb Can Calella i Can Pi. En breu es renovaran
també els panells informatius, que inclouran
horaris, freqüències de pas i altres informacions
d’interès.

Es repara la zona de jocs infantils del parc
Can Valls i s’hi instal·la nou mobiliari urbà

Treballs de millora als
carrers i espais públics
En els darrers mesos, l’Ajuntament ha invertit 17.000 € en
la millora del parc Can Valls. Els treballs han consistit en
el formigonat i cobriment de la superfície amb cautxú, la
construcció d’un mur de contenció i la reparació de l’àrea
de jocs infantils; també s’hi ha instal·lat una taula de pingpong i nou mobiliari urbà.
Les millores de la via pública han arribat també al carrer
Costa Daurada, on la brigada municipal ha reparat un tram
de vorera que es trobava en mal estat. Els operaris han
substituït 150 metres lineals de panots i han aprofitat per a
col·locar-ne uns altres amb el mateix dibuix que els que es
troben a la resta del carrer.
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La producció d’energia solar suposarà un
estalvi del 20 % en el consum i una reducció
de l’emissió de gasos a l’atmosfera

Instal·lació d’una planta
fotovoltaica en un edifici
municipal
Sant Vicenç disposarà d’una planta solar fotovoltaica en
l’edifici municipal ubicat a l’avinguda Països Catalans amb
l’avinguda Verge de Montserrat, on es troben les dependències de Serveis Socials i la Policia Local, l’Espai Jove i el
consultori mèdic. La instal·lació suposarà una reducció del
consum que podria arribar al 20 %, a més d’un important
estalvi econòmic. Així mateix, reduirà les emissions de gasos a l’atmosfera i suposarà un pas més en el compromís
adquirit en el Pacte d’Alcaldes contra el Canvi Climàtic.
L’empresa que en farà la instal·lació és Azimut 360 SCCL i
aquesta tindrà un cost de 16.214 €, que seran finançats, en
part, per la Diputació de Barcelona. L’Ajuntament preveu
dotar també d’aquesta tecnologia les escoles Sant Jordi i
Sot del Camp i el centre cívic El Gorg.

l La Brigada Municipal renova

els seus vehicles

L’Ajuntament ha adquirit tres nous vehicles per a
millorar el servei de manteniment de la via pública
i un accessori per al tractor que permet optimitzar
les tasques de desbrossament. El cost ha estat de
93.305,52 euros, que s’han finançat amb recursos
propis.

Agenda
SVMontalt
ABRIL
2018

EXPOSICIONS

Del 24 d’abril
al 15 de maig
l PAISATGES LITERARIS
Matins: dimarts, dijous, de 10
a 13.30 h, i dissabtes, de 10 a
14h, a la Biblioteca
Tardes: de dilluns a divendres,
de 16 a 20 30 h, a la Biblioteca
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

CURSOS

Del 5 d’abril al
10 de maig
l CREA I DISSENYA
DOCUMENTS DE TEXT
Dilluns i dijous de 10 a 12 h, al
Telecentre
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins amb el
suport de Fundació ‘la Caixa’

Diumenge 1

8 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
l SORTIDA ALS SALTS DE
GUALBA
Organitza: MontalTrek

Dimecres 4

9 H, DES DEL CENTRE CÍVIC
l MATINAL AL CASTELL DE
PALAGRET
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Dijous, dies 5
i 19

DE 17.30 A 20 H, AL CASAL
l TARDA DE JOCS DE
TAULA
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Dijous, dies 5,
12, 19 i 26
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER D’ESCRIPTURA
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Divendres 6

17 H, A LA BIBLIOTECA
l HORA DEL CONTE:
ELS TRES PÈLS DEL
DIMONI
CAMPANYA «DONA UN
LLIBRE, REGALA MÀGIA»
Recol·lecta de llibres per a
infants de 6 a 12 anys per
Càritas
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER DE TERÀPIA DE
FUTUR: «CIRCULACIÓ I
VIDA»
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala
19 H, A LA BIBLIOTECA
l CLUB DEL LLIBRE
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Dissabte 7 i
diumenge 8

14 H DEL DISSABTE, DES DE
L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
l RUTA AMB RAQUETES
DE NEU
Organitza: MontalTrek

Dilluns, dies 9,
16, 23 i 30

DE 18.30 A 19.30 H, AL CASAL
l GYM DANCE
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Dijous, dies 12
i 16

DE 18 A 19.30 H, AL CASAL
l TARDA DE BINGO
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Divendres 13

19 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER DE LITERATURA
ROUND TABLE EN ANGLÈS
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala
20 H, AL CENTRE CÍVIC
l PROJECCIÓ DEL
DOCUMENTAL HEM FET EL
CIM
Organitza: MontalTrek i
Associació de Gent Gran
Els Xurravins

Dissabte 14

D’11 A 13 H, A L’ESCOLA
BRESSOL
l JORNADA DE PORTES
OBERTES
Organitza: Regidoria
d’Ensenyament – Escola
Bressol Municipal Els Garrofers
DE 17 A 20 H, AL LOCAL
VEÏNAL (EDIFICI SORLI
SPORT)
l TALLER PRÀCTIC DE
FOTOGRAFIA «FLASH»
Organitza: Grup Fotogràfic
SVM

Diumenge 15

9 H, DES DEL CENTRE CÍVIC
l VADEVÍ AL MONTALT
Organitza: MontalTrek amb
la col·laboració d’El Racó de
la Vinya
18 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER INFANTIL DE
MAQUILLATGE DE SANT
JORDI
Organitza: Regidoria de
Cultura

Dimecres 18

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

Divendres 20
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l TABLE RONDE EN
FRANCÈS
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Dissabte 21

19 H, AL CENTRE CÍVIC
l X FESTA DE LES LLETRES
l PRESENTACIÓ DEL
CONTE UNES FLORS PER A
L’ÀVIA MARGARIDA
l PRESENTACIÓ DE LA
GUIA SINGULARITATS
NATURALS DEL MARESME
l LLIURAMENT DE PREMIS
DELS XII JOCS FLORALS
Organitza: Regidoria
de Cultura i Biblioteca
Municipal La Muntala amb
la col·laboració de l’Escola
Municipal de Música

Diumenge 22

8.30 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
l SORTIDA DE
MONTALTKIDS AL VOLCÀ
DE SANTA MARGARIDA
Organitza: MontalTrek

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.

DE 10 A 12 H, AL PAVELLÓ
l CAMPIONAT COMARCAL
DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
Organitza: Regidoria d’Esports
amb la col·laboració del
Consell Esportiu del Maresme
DE 10 A 14 H, A LA PLAÇA
DEL POBLE
l LA BIBLIOTECA SURT AL
CARRER
Parada amb exposició de
novetats literàries
l PARAULES DIBUIXADES
Crearem el 1r Llibre Gegant
de Contes de Sant Vicenç de
Montalt
11.30 H, AL CASAL DE
CULTURA
l PRESENTACIÓ
DE LA NOVEL·LA
ANACOLUTMIRAR ENRERE,
VEURE-HI DE NOU
Organitza: Regidories de
Cultura i Ensenyament i
Biblioteca Municipal La
Muntala

Dimecres 25

7.15 H, DES DEL CENTRE
CÍVIC
l EXCURSIÓ CULTURAL A
BALAGUER
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Dissabte 28

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

Dissabte 28 i
diumenge 29

8 H DEL DISSABTE, DES DE
L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
l RUTA PER LA SERRA DE
PRADES
Organitza: MontalTrek
EN HORARI DE MATÍ I TARDA,
AL PAVELLÓ
l CAMPIONAT DE
BARCELONA DE PATINATGE
ARTÍSTIC
Organitza: Club de Patinatge
Artístic SVM

Diumenge 29

DE 18 A 21 H, AL CENTRE
CÍVIC
l BALL DE SANT JORDI
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

