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Es congelen la majoria
d’impostos i taxes per a l’exercici
2019

Noves actuacions policials
per a garantir la seguretat
al municipi

El campament dels Reis
es trasllada al parc dels Germans
Gabrielistes
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Un Nadal ple de propostes per a
dinamitzar el comerç local
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CALENDARI FISCAL 2019
CONCEPTE

PERÍODE PAGAMENT

Impost béns immobles urbans (no domiciliats) i especials

Del 02/05/2019 al 02/07/2019

1a fracció impost béns immobles urbans – domiciliats

03/06/2019

2a fracció impost béns immobles urbans – domiciliats

02/09/2019

3a fracció impost béns immobles urbans – domiciliats

04/11/2019

Impost béns immobles rústics i b. i. rústics construïts

Del 05/09/2019 al 05/11/2019

Impost vehicles

Del’01/03/2019 al 02/05/2019

Impost activitats econòmiques

Del 19/09/2019 al 19/11/2019

Taxa residus domèstics i comercials

Del 02/05/2019 al 02/07/2019

Taxa clavegueram

Del 02/05/2019 al 02/07/2019

Taxa cementiri

Del 02/05/2019 al 02/07/2019

Taxa guals

Del 02/05/2019 al 02/07/2019

Taxa cartells indicadors

Del 21/05/2019 al 24/07/2019

Taxa mercat ambulant (4 fraccions)

Del 21/03/2019 al 22/05/2019
Del 21/05/2019 al 24/07/2019
Del 24/07/2019 al 25/09/2019
Del 29/09/2019 al 25/11/2019

El Servei d’Esports
obre un perfil a
Instagram
Amb la voluntat de potenciar la seva
presència a les xarxes socials i facilitar
a la ciutadania l’accés a la informació,
el Servei d’Esports de l’Ajuntament ha
estrenat nou perfil a Instagram. El nou
canal servirà per a publicar imatges
de l’actualitat esportiva local així com
informacions sobre les activitats que
es desenvolupen al municipi en aquest
àmbit. Les persones usuàries poden ferse seguidores del compte @esportsvm.

Ple municipal ordinari 25 d’octubre del 2018
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Aprovació provisional de les
Ordenances Generals de l’any 2019

PSC, CiU, 9SV,
ERC, C’s i PP

Aprovació provisional de les
Ordenances Fiscals de l’any 2019

PSC, CiU, 9SV,
ERC, C’s i PP

Aprovació de la modificació de la
Relació de Llocs de Treball de l’any
2018

PSC, CiU, 9SV,
ERC, C’s i PP

Aprovació inicial de la modificació de
crèdit 6/2018

PSC, CiU, 9SV,
ERC, C’s i PP

Aprovació provisional de la
modificació puntual de les NN. SS.
del redactat Art. 115, Clau 5

PSC, CiU, 9SV,
ERC, C’s i PP

Estimació en part del recurs de
reposició contra l’acord del Ple pel
qual es prenia coneixement que el
Sr. Miquel Àngel Martínez deixava de
pertànyer al grup municipal de CiU

PSC, CiU, 9SV,
ERC, C’s i PP

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

S’instal·la un nou punt
d’informació interactiu
L’Ajuntament ha instal·lat davant
del centre cívic El Gorg un nou tòtem
informatiu que s’afegeix al que hi ha
instal·lat al passeig marítim. Es tracta
d’una iniciativa de la Regidoria de
Turisme per a millorar la comunicació
amb la ciutadania. El panell és interactiu
i incorpora una pantalla tàctil que
oferirà informació sobre serveis, notícies
d’interès i l’agenda d’activitats les 24
hores del dia i els 365 dies de l’any.

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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Es posa en marxa una campanya per a dinamitzar
el comerç local que ofereix «xurripunts»
bescanviables per regals

Sant Vicenç dona la
benvinguda a les Festes
amb la Fira de Nadal

Javier Sandoval
Carrillo
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

l Al ritme que

exigeix el municipi

La plaça del Poble es tornarà a engalebració de la fira, el mateix dissabte
lanar els dies 15 i 16 de desembre per
dia 15 de desembre, a les 12 hores,
a rebre les persones visitants de la
s’inauguraran al casal de Cultura el
Fira de Nadal, que enguany arribarà
pessebre i les exposicions dels Amics
a la seva setena edició. La iniciativa
dels Pessebres.
permetrà gaudir d’una mostra dels
Comprar a casa té regal
productes i serveis que ofereix el coAquest any torna la campanya «Per
merç i la restauració de Sant Vicenç
Nadal, comprar a casa té regal», imaixí com de parades d’associacions i
pulsada per la Regidoria de Comerç
entitats locals. També n’hi haurà de
de l’Ajuntament amb el suport de la
solidàries, com la de l’AMPA Sant JorDiputació de Barcelona. Fins al dia 16
di i la de Sant Vicenç per la Independe desembre, els comerços, restaudència, que destinaran els diners que
rants i bars del municipi obsereculli a La Marató de TV3,
quiaran la seva clientela
dedicada aquest 2018 a la
amb un «xurripunt» per
lluita contra el càncer.
La setena
cada compra o conLes persones que
edició de la Fira
sumició, amb la vopassegin per la fira
de Nadal se celebrarà luntat de potenciar i
podran
trobar-hi
els dies 15 i 16 de
dinamitzar el comerç
objectes de regal,
desembre
a
la
plaça
local. Les persones
ornaments i decoraque n’aconsegueixin
ció nadalenca, roba i
del Poble
deu, obtinguts en deu
productes alimentaris
establiments diferents, els
propis de l’època de l’any,
podran bescanviar per un regal
com embotits, formatges,
a la carpa que s’habilitarà a la plaça
vins, torrons i neules, entre d’altres.
del Poble durant la Fira de Nadal,
També hi haurà tallers en què posempre que no s’esgotin les existèndran participar persones de totes les
cies i que els «xurripunts» que es vuledats. A més, l’Associació Els Golafres
guin bescanviar vagin acompanyats
oferirà als assistents el tradicional
del corresponent tiquet de compra.
brou de Nadal. Coincidint amb la ce-

Tot i que l’actual equip de
govern va començar la seva
feina el passat mes de setembre,
i malgrat la incertesa viscuda
a l’Ajuntament en els darrers
temps, podem afirmar amb tot el
convenciment que el consistori,
a dia d’avui, ja ha recobrat la
normalitat institucional. No
ha estat senzill, per la situació
excepcional que hem afrontat,
però hem comptat amb la bona
voluntat i la feina del conjunt de
regidors i regidores i del personal
municipal.
En primer lloc cal destacar que
ha quedat tancada la previsió per
a l’any vinent amb l’aprovació
de les Ordenances Fiscals per
unanimitat i consensuades, a la
qual seguirà l’aprovació de l’avanç
del POUM i dels pressupostos per
al 2019. Tot això, sense deixar
de banda les exigències del dia a
dia en matèries tan fonamentals
per al poble com la millora de la
seguretat ciutadana o de la neteja
dels espais públics.
Per tal d’aconseguir aquest
restabliment del normal
funcionament del consistori,
ha estat imprescindible la feina
del Consell de Treball, integrat
per tots/es els/les representants
municipals. Vagi a ells i elles el
meu reconeixement per saber
avantposar l’interès públic als
interessos personals i de partit.
Així sí que es construeix un
municipi.
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El consistori rebaixa el tipus de gravamen de
l’IBI per pal·liar la pujada que suposarà la
revisió cadastral de l’Estat

Es congelen la majoria
de taxes i impostos per a
l’any 2019
L’Ajuntament ha aprovat la modificació de les ordenances
fiscals per a l’any 2019. S’ha decidit congelar la majoria d’impostos, taxes i preus públics, a excepció de l’IBI, que ha vist
rebaixat el tipus de gravamen amb la voluntat de pal·liar els
efectes de la revisió cadastral del Govern espanyol, la qual
provocarà un increment del rebut del 3,3 %. Així mateix,
s’incorpora una bonificació del 50 % per als habitatges amb
nous sistemes d’aprofitament de l’energia. Pel que fa a la
plusvàlua se n’ofereix l’exempció del pagament si s’acredita
la inexistència d’un increment de valor de l’habitatge.
Altres modificacions han estat l’adaptació de les tarifes de
l’Escola Bressol per a establir-ne una d’única i la simplificació del procediment per a obtenir una llicència d’habitatge
d’ús turístic.

l Oferint oportunitats laborals a

les persones de més de 45 anys

En el marc del programa Treball i Formació 2018,
l’Ajuntament incorporarà un peó de jardineria i un
auxiliar administratiu. Les persones contractades
hauran d’estar a l’atur i tenir més de quaranta-cinc
anys. La selecció es farà a l’Ajuntament amb les
persones derivades des del SOC de Premià de Mar.
Per a més informació cal contactar amb el Servei
Local d’Ocupació enviant un correu electrònic a
promocioeconomica@svmontalt.cat.

l Nou ajut de la Diputació per a

preservar el patrimoni local

L’Ajuntament ha rebut 200.000 euros que es
destinaran a la recuperació de la Torre de Can Valls,
ubicada al parc dels Germans Gabrielistes, i a la
substitució de la coberta i l’adaptació de la segona
planta de la casa de la vila.

Fins al 19 de desembre es pot votar a què es
destina una part dels recursos públics

Recta final del procés de
pressupost participatiu
Es posa en marxa la darrera fase del procés de participació
ciutadana que ha de decidir a què es destinen 30.000 euros
del Pressupost Municipal de l’any 2018. Fins al proper 19
de desembre els santvicentins i les santvicentines poden
escollir el projecte guanyador entre les nou propostes finalistes fetes pel Consell de la Vila, on estan representades
totes les entitats locals. Tanmateix, els veïns i veïnes a títol
individual també poden aportar propostes durant les votacions. Aquestes es poden fer a través del formulari del web
municipal o dipositant la butlleta en un dels punts habilitats a l’OAC de l’Ajuntament, al pavelló, al centre cívic, al
local veïnal de l’edifici Sorli Sport i, els dies 15 i 16 de desembre, a la fira de Nadal.
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Identificats els autors dels
danys ocasionats al parc dels
Germans Gabrielistes

Més seguretat amb
l’augment de la
presència policial
El reforç de la Policia Local ha permès
dur a terme diverses actuacions que
s’han tancat amb la detenció d’una
persona que es va saltar un control de
seguretat i l’escorcoll d’un vehicle en
el qual es van trobar diners i drogues.
El conductor ha passat a disposició
judicial.
Així mateix, han estat identificats
quatre joves que van ocasionar desperfectes al parc dels Germans Gabrielistes. Els autors seran sancionats
econòmicament i hauran d’assumir
els costos de la reparació.

El passat mes
d’octubre es va
detenir un conductor
que es va saltar
un control de
seguretat

Els operaris de la Fundació Privada Marpi seguiran fent el
manteniment de les zones verdes fins a finals d’any

Es continua
reforçant la
neteja de parcs i
jardins
L’Ajuntament ha renovat la col·laboració amb la Fundació Privada Marpi
per tal que continuï reforçant els treballs de jardineria al municipi. Es tracta d’una entitat sense ànim de lucre
que vetlla per la integració laboral i

Un nou espai
destinat a
l’esbarjo dels
gossos
L’Ajuntament ha enllestit les obres
d’una àrea d’esbarjo de 4.920 metres
quadrats per a gossos ubicada entre
l’avinguda Montaltnou, el camí de la
Puntaire i el carrer de la Coma de Bo.
L’espai compta amb un circuit d’agili-

ty format per vuit aparells, una zona
de descans i una font mixta on poden
beure els animals. Properament està
previst instal·lar-hi un punt de llum.
El cost del projecte ha estat de 37.947
euros i una part ha estat finançada
per la Diputació de Barcelona.
Aquesta àrea d’esbarjo se suma a
una altra de 420 metres quadrats situada al parc dels Germans Gabrielistes. Així mateix, el Govern municipal
està valorant la possibilitat de permetre l’accés dels gossos a la platja.

social de les persones amb discapacitat psíquica de la comarca del Maresme. L’equip està format per cinc
operaris que tots els dimarts realitzen
una jornada de set hores fent tasques
de poda, desbrossament i neteja de
voreres, places, parcs i jardins.
El contracte amb la fundació es va
formalitzar el passat mes d’octubre
amb la intenció de fer un pla intensiu
de neteja, atès que els jardins es trobaven força descuidats per la manca
d’efectius de la brigada municipal.
Fins a finals d’any, els operaris de Marpi s’encarregaran del manteniment
d’aquests espais.
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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».

Potser haureu llegit a la premsa que l’agrupació local del PDeCAT demana que se’ns expulsi
del partit als cinc regidors que formem aquest
grup municipal. I es basen en dos fets: la nostra participació en la moció de censura contra
l’exalcalde i haver-nos apropiat dels diners
que l’Ajuntament paga al PDeCAT local com a
assignació a partit polític amb representació
al consistori. Cap de les dues acusacions són
veritat. Pel que fa a la primera, cal saber que
la llei actual no permet que els regidors que
formen part d’una candidatura presentin una
moció de censura contra el seu cap de llista. I la
segona tampoc és certa: només el president o
el tresorer de l’agrupació local del partit estan
autoritzats a canviar el número de compte corrent en el qual l’Ajuntament fa aquest ingrés.
El nostre paper en tot aquest procés ha estat el de seguir les recomanacions de la Direcció Nacional del partit, que van ser aquestes
dues: «No deixeu el poble en un desgovern;
que el vostre poble i els seus veïns no es vegin perjudicats per aquesta situació», i «No feu
manifestacions ni declaracions a la premsa». I
això hem fet.
Per convicció personal, continuarem al servei del nostre poble.

Ens tornem a presentar!
Les persones que formem 9SV estem fermament convençudes que el projecte municipalista, transversal i plural que és 9SV continua sent
vigent i necessari a Sant Vicenç.
Aquesta convicció és la que ens dona l’empenta necessària per a continuar treballant en
una manera de fer política local, sense dependre de les estructures i decisions jeràrquiques
dels partits polítics «professionals» que en moltes ocasions anteposen les seves necessitats a
les reals del poble.
El moment d’excepcionalitat política que viu
el país ens va fer replantejar-nos si continuava
havent-hi espai polític per a un partit municipalista i local com 9SV; creiem que sí. Més que mai
és necessari que hi hagi un partit que pensi i
treballi per al nostre poble des del mateix poble
i ho faci sense abandonar ni renunciar a cap de
les reivindicacions que té Catalunya.
L’experiència de l’equip que ha treballat al
llarg d’aquestes dues legislatures, juntament
amb la necessària incorporació de nous lideratges, ens fa encarar les properes eleccions del
maig amb una il·lusió renovada, però també
amb molta responsabilitat.
Us anirem informant dels propers passos
que anirem fent. Moltes gràcies per la vostra
confiança!

El 25 de novembre, Dia contra la Violència envers les Dones, ERC de SVM va voler celebrar-ho
fent una festa amb espectacle infantil, globus
i xocolatada amb melindros per als més petits
del municipi i les seves famílies.
Es va aprofitar per a llegir un manifest de
rebuig contra qualsevol tipus de violència masclista i fer així un pas per a erradicar aquesta
xacra.
Esdeveniments com el d’aquest diumenge
fomenten la cohesió social i la convivència dels
nostres vilatans i vilatanes, un objectiu que la
gent d’Esquerra sempre tenim entre els nostres
valors i creences republicanes.
ERC som un partit de tot@s per a tothom.
Per tant, us convidem a fer vostre el nostre programa i que pugui recollir les vostres opinions
per fer més gran el vostre projecte de poble i
de país. Per aquest motiu, hem obert un procés
participatiu per a fer el programa electoral per
al maig del 2019.
Fes-nos arribar les teves inquietuds i idees
al correu electrònic santvicencdemontalt@esquerra.cat o un tweet a «SVM@EsquerraSVM»,
o també ens podeu visitar al nostre local, que
properament obrirem al carrer Ginesta, núm. 49.
L’EQUIP D’ESQUERRA DE SANT VICENÇ US
DESITJA BON NADAL, BONES FESTES I UN
PRÒSPER 2019.

Endeguem una nova etapa a l’Ajuntament amb
el compromís d’avançar i accelerar temes pendents i d’importància per al benestar del poble.
C’s ha pedido y apoyado actuaciones como:
renovación y mejora de mobiliario y elementos en las zonas de Can Boada, Can Ripoll, pista
deportiva del parque del paseo dels Pins; limpieza y poda de los parques de diversas zonas
del pueblo, de las áreas de contenedores y
renovación de los mismos; apertura de oficina
de atención al ciudadano y policía en la parte
baja del pueblo; refuerzo de vigilancia de la
Policía Local; más aparcamientos para motos
y bicis.
Vigilaremos que no sea flor de un día y que
el mantenimiento del pueblo sea continuo y se
realice también en la parte alta.
Reclamamos poner un muro de contención
en la zona de aparcamiento de tierra al lado
del centro cívico por razones evidentes de desprendimiento de tierras y peligrosidad. Confirman que se hará en breve.
Pedimos una actuación rápida cuando se
inundan los pasos subterráneos y no esperar
días o incluso semanas a restituir la circulación.
Hem demanat que el repartiment de la revista municipal i dels calendaris i programes de
festes arribin també als habitatges del voltant
de la gasolinera de la NII.

Des de l’agrupació del PSC, considerem que
les expectatives creades per la nova alcaldia
s’estan complint amb escreix. S’han dinamitzat
les actuacions per a un millor i eficaç manteniment de les instal·lacions, mobiliari urbà
i una ràpida resposta a la ciutadania sobre
aspectes diversos; les actuacions per a una
resolució ràpida dels problemes quotidians
s’està evidenciant. Així mateix, el funcionament col·legiat de l’Ajuntament per part dels
grups demostra que el consens, la col·laboració i l’esforç col·lectiu és la millor recepta per
a l’assoliment de l’estabilitat recuperada, així
com d’una millora en el dia a dia del municipi. S’ha signat un important acord per a dotar
de noves places d’aparcament gratuït la zona
de Montalpark; s’han destinat 6.500 euros per
a les AMPA i 6.000 per a les escoles i l’institut;
s’ha previst per al 2019 un increment del 10 %
en la partida destinada a les subvencions en
l’àmbit educatiu. Promoure la cohesió social,
reduir les desigualtats i afavorir l’èxit acadèmic ens sembla prioritari. Els socialistes hem
de seguir sent la garantia d’una política eficaç
en honor de l’interès comú. La confiança ha de
guanyar-se en un just i intel·ligent esforç diari.

Tal com ja hem anat anunciant darrerament, el
Partit Popular de Sant Vicenç de Montalt s’està centrant, en la nova etapa de govern, molt
activament a l’Àrea de Governació; per a nosaltres el més important és donar seguretat als
nostres veïns. La implantació de la patrulla de
reforç nocturna, de moment, està donant bons
resultats: en el darrer mes de novembre hem
estat aproximadament un 40 % per sota en el
nombre de robatoris amb força a l’interior de
domicilis. Cal recordar que aquesta mesura va
ser proposada pel nostre regidor, el Sr. Francesc Guillem.
Seguiremos en la misma línea de propuestas y con novedosas acciones a proponer en
el Consell de Treball, que no deben ser denegadas por el resto de concejales por el bien de
nuestros vecinos. Nuestro jefe de policía local,
actualmente, se está formando como piloto
de dron. Una vez más, nuestro concejal, el Sr.
Francesc Guillem, propuso y apoyó dicha formación, ya que «debemos estar preparados
para la implementación de las nuevas tecnologías en materia de seguridad».
¡Con la seguridad no se juega! ¡Seguiremos
trabajando!
Aprofitem per a desitjar a tots els veïns i veïnes del nostre poble un bon Nadal i un feliç i
pròsper any 2019.
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l L’Ajuntament decideix externalitzar una

part de la poda de l’arbrat municipal

Fins al mes de març es duran a terme els treballs de poda anuals, que
afectaran 2.274 arbres de 48 espècies diferents. La brigada municipal
ha assumit inicialment les tasques d’esporga, però la voluntat de
l’Ajuntament és acabar externalitzant-ne una part per a poder garantir
més recursos propis per al manteniment de parcs i zones verdes.

El campament de Ses Majestats els Reis d’Orient es trasllada
al parc dels Germans Gabrielistes

Nous tallers i
activitats infantils
per a rebre els
patges reials
El proper dijous dia 3 de gener s’instal·larà al parc dels Germans Gabrielistes el campament de Ses Majestats
els Reis d’Orient. De 17 a 19 hores, els
infants podran gaudir-hi d’activitats

diverses com l’arbre dels desitjos i
tallers de titelles de dit, de corones
i de fanalets. No hi faltarà el racó del
carboner i una xocolatada. Els patges
reials recolliran les cartes dels nens
i les nenes, que també podran fer
arribar directament a Ses Majestats
el dia 5 de gener, quan la Cavalcada
sortirà a les 18 hores del camí del Padró i finalitzarà el seu recorregut a la
plaça de l’Església.

Ajuts per als centres i les AMPA per a
garantir la qualitat de l’educació
L’Ajuntament ha destinat 12.500
euros als centres públics de segon
cicle d’educació infantil, primària i
secundària, a les seves AMPA i a l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Bressol Municipal. Els ajuts s’han
destinat a projectes com l’edició
d’una revista, l’adquisició de mobiliari i material de lectura o el fi-

nançament de festes per a l’alumnat
dels centres. De cara al 2019, l’Ajuntament té previst augmentar un 10
% les partides destinades a les subvencions esportives, culturals i educatives. D’altra banda, la Diputació
de Barcelona ha atorgat un ajut de
31.291,31 euros per al finançament
de l’Escola Bressol Municipal.

l Campanya per a controlar l’alimentació

dels coloms urbans

Es recorda a la ciutadania que l’ordenança municipal prohibeix
l’alimentació dels coloms urbans a la via pública, atès que n’afavoreix la
reproducció. La població incontrolada d’aquestes aus pot suposar un perill
per a la salut, a més de generar brutícia a façanes i carrers. L’incompliment
de la normativa pot comportar sancions de 100 a 400 euros.

Dimarts 18

Agenda
SVMontalt
DESEMBRE
2018

ACTIVITATS

18.30 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER PRÀCTIC DE
REFLEXOLOGIA
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Dissabte 15 i
diumenge 16
DE 10 A 20 H, A LA PLAÇA
DEL POBLE
l 7a FIRA DE NADAL
Organitza: Regidoria de
Comerç i Turisme

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

17.30 H, A LA BIBLIOTECA
l CONTACONTES:
BRUIXES I BRUIXOTS
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala
19 H, A LA BIBLIOTECA
l TALLER DE
LITERATURA
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Dijous 13, 20
i 27
DE 17 A 20 H, AL CASAL
l TARDA DE JOCS DE
TAULA
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 14
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l ROUND TABLE EN
FRANCÈS
ROUND TABLE EN
ANGLÈS
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

19.30 H, AL PAVELLÓ
l FESTIVAL DE NADAL
DE L’EM DE DANSA
Organitza: Regidoria
d’Esports

9.30 H, DES DEL CENTRE
CÍVIC
l MATINAL AL DOLMEN
DE LA ROCA D’EN TONI
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 21

Divendres 7

Dimarts 11

Dimecres 19

Dissabte 15

12 H, AL CASAL DE CULTURA
l INAUGURACIÓ
DEL PESSEBRE I DE
LES EXPOSICIONS
NADALENQUES
Visites: del 15 de desembre
al 22 de gener, vigílies de
festa, dissabtes, diumenges
i 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
17 H, AL CENTRE CÍVIC
l CONCERT DE NADAL DE
L’ORIOLA
Organitza: EMM L’Oriola

Diumenge 16
7 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
l SORTIDA A LA SERRA
DE BUSA
Organitza:
MontalTrekMunicipal La
Muntala

Del dilluns 17
al divendres
21
17 H, AL PAVELLÓ
l JORNADES DE PORTES
OBERTES DE L’EM DE
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
Organitza: Regidoria
d’Esports

19 H, AL CENTRE CÍVIC
l ACTUACIONS I BRINDIS
DE NADAL
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

EN ACABAT, AL CASAL DE
CULTURA
l VISITA NOCTURNA
AL PESSEBRE I A
LES EXPOSICIONS
NADALENQUES
Organitza: Amics dels
Pessebres amb la
col·laboració de la Regidoria
de Cultura i Festes

Dimarts 25

D’11.30 A 13 H, A LA PLAÇA
DEL POBLE
l CAGA TIÓ
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

Dimecres 26

11 H, AL CAMP MUNICIPAL
DE FUTBOL
l PARTIT DE
SUPERVETERANS
Organitza: Regidoria
d’Esports

Diumenge 30
Dissabte 22

DE 17 A 20 H, A L’ESPAI JOVE
l TALLER DE TREBALLS
MANUALS NADALENCS
Inscripcions: a l’Espai Jove
fins al 15 de desembre
A PARTIR DE LES 21.30 H
l SOPAR JOVE DE NADAL
Inscripcions: a l’Espai Jove
fins al 10 de desembre
Organitza: Regidoria de
Joventut amb la col·laboració
de la Regidoria de Cultura i
Festes

Diumenge 23

7 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
l ASCENSIÓ A LES
AGUDES PELS CASTELLETS
Organitza: MontalTrek

Dilluns 24

23 H, A L’ESGLÉSIA
l MISSA DEL GALL
Organitza: Parròquia de Sant
Vicenç

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.

18 H, A L’ESGLÉSIA
l CONCERT DE NADAL DE
L’ORFEÓ
Organitza: Orfeó Parroquial
El Delme

Dilluns 31

22 H, A LA PISTA ANNEXA AL
PAVELLÓ
l REVETLLA DE CAP
D’ANY
SOPAR POPULAR I BALL
AMB EL CONJUNT D’ALTRA
BANDA
Venda de tiquets: a
l’ajuntament els dies 11
(persones empadronades al
municipi) i 12 de desembre
(obert a tothom), de 9 a 13 h
Màxim 8/10 tiquets per
persona
Preu tiquet: 20 euros
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

