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Punt informatiu sobre 
el POUM al casal de 
Cultura
L’Ajuntament ha habilitat un punt 
d’informació sobre el POUM al casal 
de Cultura (plaça del Poble, 5). Per tal 
d’oferir un bon servei, es recomana 
demanar cita prèvia trucant al 93 791 
01 99. L’oficina romandrà oberta tots 
els dijous de 16 a 19 h fins al 7 de març.

Amb la voluntat de fomentar la 
participació de la ciutadania, també 
s’han celebrat sessions informatives 
i s’ha habilitat un formulari sobre el 
POUM al web municipal.

Millorant l’accés als 
continguts del web 
municipal
El portal de l’Ajuntament incorpora 
l’aplicació Readspeaker. Es tracta d’un 
sistema dissenyat per a facilitar l’accés 
als continguts del web a persones amb 
discapacitat visual o amb dificultats de 
lectura, com ara persones amb dislèxia 
o d’edat avançada. Només seleccionant 
un botó, l’aplicació permet escoltar un 
text de forma íntegra o fraccionada i 
ofereix la possibilitat d’arxivar-lo en 
format MP3.

Ple municipal extraordinari 
13 de desembre del 2018
ORDRE DEL DIA 

Aprovació del Pressupost, plantilla 
de personal i bases d’execució del 
Pressupost de l’any 2019 

Aprovació  de la relació de llocs de 
treball de l’any 2019 

Aprovació de l’agenda de participació 
ciutadana de l’any 2019 

Aprovació de la xifra anual de població 
a data 1 de gener del 2018, així com de 
l’estudi de població relatiu a l’any 2017

ABSTENCIÓA FAVOR 

PSC, CiU, 9SV, 
ERC+AM, C’s 
i PP 

PSC, CiU, 9SV, 
ERC+AM, C’s 
i PP 

PSC, CiU, 9SV, 
ERC+AM, C’s 
i PP 

PSC, CiU, 9SV, 
ERC+AM, C’s 
i PP

EN CONTRA

Campanya per a renovar 
la targeta del bus urbà
Fins al 28 de febrer es pot renovar la 
targeta que dona dret a utilitzar de 
forma il·limitada i gratuïta el bus urbà 
a persones empadronades que siguin 
jubilades o pensionistes, a les que tinguin 
un grau de disminució igual o superior 
al 33 % i a joves de 12 a 16 anys. El 
tràmit es pot fer a l’OAC o a través del 
web municipal. La targeta de l’any 2018 
quedarà fora de servei a partir de l’1 de 
març.

La Policia Local millora 
l’atenció a la ciutadania
L’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la Policia 
Local amplia el seu servei en cinc hores 
diàries, de dilluns a divendres de 9 a 18 
h. A més, entre els mesos de març i juny 
obrirà també dos dissabtes al mes, de 9 a 
13 h.

D’altra banda, es faran arribar per 
primera vegada a les llars els distintius 
per a estacionar de forma gratuïta a 
les zones blaves. La resta de tràmits es 
seguiran fent de forma presencial.



Javier Sandoval
Carrillo
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Probablement, el principal 
projecte de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt per al final 
d’aquesta legislatura és el «dia a 
dia» dels nostres veïns i veïnes. 
Lluny de les grans inversions 
que molts s’esforcen a realitzar 
en els últims mesos del mandat, 
hem optat per desenvolupar tot 
un conjunt d’actuacions que 
tinguin un efecte real i palpable 
en la vida quotidiana del màxim 
nombre de veïns i veïnes amb la 
millora de carrers, dels parcs o 
de l’enllumenat. Com a exemple 
d’aquesta bateria de treballs 
previstos trobem properes 
obres com l’ampliació de la 
vorera del carrer Costa Daurada 
i l’establiment de la plataforma 
única al carrer Major.

Crec fermament que, per sobre 
d’un cop d’efecte en forma de 
projecte monumental, el que 
espera la ciutadania del seu 
consistori, especialment en 
aquest moment tan particular 
de la present legislatura, és 
que actuï de manera acurada 
i en benefici del conjunt de 
la població. Personalment, 
no tinc cap dubte que, amb 
els treballs que hem previst 
i que no estaven dins de les 
propostes de l’anterior alcaldia, 
un cop finalitzem el mandat 
tindrem la seguretat d’haver 
facilitat a molts santvicentins i 
santvicentines el seu «dia a dia».

l Un «dia a dia» 
millor

Aquest 2019 s’invertirà en actuacions per a 
millorar la seguretat, la via pública i els serveis i 
equipaments

Donant resposta a les 
necessitats reals de la 
ciutadania

L’Ajuntament té previst destinar 
1.432.073,34 euros a diferents pro-
jectes, diversificats en el territori. La 
voluntat és prioritzar aquelles ac-
tuacions que poden millorar el dia 
a dia de la ciutadania en comptes 
d’invertir en grans projectes, com el 
parc dels Germans Gabrielistes, que 
ha suposat una despesa d’un milió 
d’euros i que condiciona els pressu-
postos futurs pel cost elevat del seu 
manteniment. De fet, aquest 2019, 
els comptes municipals inclouen la 
rehabilitació de la torre de guaita i la 
compra i instal·lació d’una guingueta 
que doni servei de bar-restaurant a 
les persones usuàries del parc.

La resta d’inversions no són here-
tades d’anteriors governs i es basen 
en tres eixos principals: aconseguir 
un poble net i sostenible, segur i que 
disposi d’uns serveis i equipaments 
de qualitat.

Una millora dels vials i espais 
públics  
Algunes de les actuacions que s’exe-
cutaran aquest 2019 pretenen millo-
rar la imatge general del poble, com 
el projecte del carrer Costa Daurada 
o la transformació del carrer Major 

Una de les 
inversions previstes

és la rehabilitació
de la rotonda de la N-II,

que és un dels
principals accessos

a Sant Vicenç

en una plataforma única. Les inver-
sions inclouran la rehabilitació de la 
rotonda de la N-II, l’adequació de la 
zona verda de l’avinguda del Parc, el 
tancament de fusta de les àrees de 
recollida selectiva i la renovació del 
mobiliari urbà. 

Més enllà de treballar en el man-
teniment de l’espai públic, també es 
vol garantir la qualitat dels serveis 
i equipaments, fent millores en la 
xarxa d’enllumenat públic, així com 
a l’edifici de l’ajuntament, als centres 
educatius i al centre cívic. La segure-
tat és una altra de les prioritats, i per 
aquest motiu s’ampliarà el sistema 
de videovigilància. La instal·lació de 
plaques fotovoltaiques en alguns 
equipaments i de dos punts de re-
càrrega per a vehicles elèctrics mos-
tra la voluntat del consistori de fer de 
Sant Vicenç un municipi sostenible.
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l Obert el nou aparcament 
gratuït del barri de Montaltpark
Ha finalitzat el condicionament d’un nou aparcament 
ubicat al carrer Costa Daurada que ha de suposar una 
millora de la mobilitat als barris del litoral. Compta 
amb prop de 150 places i es preveu instal·lar-hi nou 
enllumenat. El terreny ha estat cedit pel propietari 
sense cap cost per al consistori. 

l jocs infantils als parcs de Can 
Boada i del Terral
Des d’aquest Nadal, els parcs del Terral i de Can 
Boada compten amb tirolines i un nou espai 
multijocs amb forma de vaixell on hi ha un tobogan 
i altres elements lúdics. Aquestes actuacions han 
tingut un cost de 17.145,70 euros, finançats amb fons 
municipals.

Noves àrees d’esbarjo per a gossos a 
Can Boada i Can Ripoll
Actualment s’estan adequant als bar-
ris de Can Boada i Can Ripoll dues no-
ves àrees on els animals podran córrer 
sense anar lligats i socialitzar-se amb 
altres gossos. Aquests espais tindran 
165 i 210 metres quadrats, respectiva-
ment, i quedaran delimitats per unes 
tanques amb doble porta d’accés. 

Així mateix, comptaran amb pape-
reres, pals per a lligar-hi els animals i 
una font mixta. Aquestes dues àrees 
se sumen a la del parc dels Germans 
Gabrielistes i la del parc del Gorg, on 
s’han instal·lat sis punts de llum per tal 
que els propietaris puguin portar-hi 
els gossos també quan es fa fosc.

Aposta del consistori per incrementar els espais on els 
animals puguin córrer sense anar lligats

Més seguretat a la via pública amb la 
millora de l’enllumenat públic
Amb la voluntat de garantir la segu-
retat de vehicles i vianants, l’Ajunta-
ment té previst instal·lar nous punts 
de llum a l’aparcament de Can Mora, 
al parc de Can Boada, al passatge ubi-
cat entre l’avinguda del Parc i el carrer 
Maresme, a la cruïlla d’aquest amb 
Can Boada i amb el carrer Montnegre, 

als carrers de les Puntes i dels Boixets, 
a la cruïlla entre l’avinguda Montalt-
nou i la carretera BV-5031, a la canto-
nada dels carrers Cadí i Maresme i a la 
que uneix el carrer Pedraforca amb la 
carretera de Sant Vicenç. També està 
previst reparar els quadres elèctrics 
de Can Ripoll i la Cortesa i realitzar al-

tres millores en la xarxa d’enllumenat 
públic a Montalpark i al parc dels Ger-
mans Gabrielistes.
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Els treballs es 
realitzaran 
en el tram 
comprès 
entre els 
carrers Costa 
Brava i del 
Mediterrani

Una de les principals inversions 
d’aquest 2019 serà l’ampliació i mi-
llora de la vorera est del carrer Costa 
Daurada en el tram comprès entre els 
carrers Costa Brava i del Mediterrani. 
Es tracta d’un projecte llargament rei-
vindicat pels veïns i veïnes, atès que 
en els darrers vint anys només s’hi ha-
vien fet reparacions puntuals. L’Ajun-
tament té previst destinar 165.000 
euros al seu finançament.

El que es proposa és augmentar 
l’amplada de la vorera situada al cos-
tat dels locals comercials, eliminant 
l’aparcament del costat dret i traslla-
dant i adequant les zones de càrrega 
i descàrrega al costat esquerre. L’am-
plada d’aquesta vorera romandrà 
igual, ja que no registra tanta densitat 
d’usuaris. Amb aquests treballs es do-
narà al carrer un caràcter més afable 
i funcional i es facilitarà la convivèn-
cia entre les activitats comercials i el 
trànsit de vianants.

L’Ajuntament vol posar en marxa un projecte integral per a garantir la 
convivència de l’oferta comercial i els desplaçaments a peu

Més espai per als vianants en un tram del 
carrer Costa Daurada

L’actuació inclourà el trasllat de 
l’àrea de recollida selectiva de residus 
situada a la cruïlla del carrer del Me-
diterrani, convertit aquest espai en 

S’invertiran 
165.000 euros per
a donar resposta
a les necessitats
reals dels veïns i

veïnes de la
zona 

un parterre en el qual es plantarà una 
conífera de grans dimensions. Al llarg 
del vial es col·locaran arbres, jardine-
res i altres elements del mobiliari urbà. 

Una nova ordenació urbanística al nucli històric permetrà 
eliminar-ne les barreres arquitectòniques

L’Ajuntament té previst destinar 
120.000 euros a un projecte de millo-
ra de la mobilitat al carrer Major. L’ob-
jectiu és garantir la convivència entre 
vehicles i vianants, amb una platafor-
ma única que permetrà eliminar les 

barreres arquitectòniques i pacificar 
el trànsit rodat, limitant la velocitat de 
circulació a 20 km/h.

La part alta del carrer s’ordenarà 
amb dues bandes per a vianants més 
amples que les actuals i acotant l’es-
pai per a aparcament només al costat 
oest. També està previst treure’n els 
arbres existents i reposar-ne de nous, 
deixant prou espai a la zona de via-
nants per a poder col·locar-hi bancs 
i altres elements del mobiliari urbà 
com papereres i jardineres.

La urbanització del carrer Major és 
només la primera fase d’un projecte 
més ampli que inclou també conver-
tir en plataforma única el carrer Sant 
Antoni. Aquests dos vials, units per la 
plaça del Poble, són molt transitats 
perquè connecten equipaments com 
el de la Policia Local, el consultori mè-
dic o l’Espai Jove.

Millorant 
l’accessibilitat al 
carrer Major amb 
una plataforma 
única
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Acabant la legislatura, tocaria fer el tancament 
del Pla d’Actuació Municipal. El PAM és el full 
de ruta del Govern. És el document que reflec-
teix les actuacions que el Govern municipal 
considera prioritàries i que es compromet a 
portar a terme. Es va aprovar el 2016 i conté 
74 actuacions. Algunes de les més rellevants 
són: la implantació del Portal de Transparèn-
cia, la reducció de la taxa de guals, la creació 
de camins escolars i de plans d’ocupació juve-
nils, l’arranjament del parc dels Germans, Wi-Fi 
gratuït a la zona marítima, el foment d’estalvi 
energètic a les escoles, l’ampliació del circuit 
de videovigilància, l’organització de fires lo-
cals... entre d’altres. Malauradament, i atesos 
els fets que tots coneixeu, no ha estat possible 
acabar-lo. De totes maneres, al ple de febrer 
donarem compte del grau d’acompliment del 
nostre compromís. Més de 75 % de les actua-
cions ja s’han fet i acabat, i només un 5 % no 
s’han pogut portar a terme, tot i que s’hi està 
treballant i futurs governs, si així ho conside-
ren, les podran fer realitat: són la construcció 
d’un centre de dia, una nau per a les carrosses 
de la Cavalcada i les obres de remodelació del 
passeig marítim. Hem fet bona feina, malgrat 
les dificultats sobrevingudes.

Robòtica per als centres educatius de Sant 
Vicenç
9SV ha estat treballant amb la Regidoria d’En-
senyament de l’Ajuntament per incorporar, tant 
a les escoles com a l’institut, un nou projecte 
educatiu per a implementar o potenciar la uti-
lització de la robòtica per part dels alumnes 
dels centres.

L’objectiu és que des de ben menuts tinguin 
un contacte directe amb la robòtica i que la 
incorporin en el seu aprenentatge diari mit-
jançant pràctiques existents i aplicacions que 
preparen els mateixos mestres; i, també, que 
aquest aprenentatge pugui continuar un cop 
arribats a l’institut i millorar-lo amb projectes 
encara més avançats.

Des de 9SV entenem que l’Ajuntament ha 
de ser la corretja de transmissió que ajudi a fer 
que els nostres infants i el nostre jovent tinguin 
accés i puguin assolir una base preparatòria per 
al que pensem que serà una de les estructures 
del futur més immediat, la robòtica, i en aquest 
sentit treballem des del consistori. Per aquest 
motiu, en els Pressupostos, aprovats al novem-
bre, hi ha una partida per a cobrir les inversions 
necessàries en aquest projecte.

El de robòtica és només un dels projectes en 
què 9SV col·labora en aquest moment amb el 
Govern del nostre ajuntament.

Des de fa temps, a la torre de guaita del parc 
del Germans onejava una estelada que, en fer-
se malbé, s’hauria d’haver substituït. La sor-
presa de la majoria dels regidors ha estat que 
on hi havia estelades, com qui no fa res, s’han 
posat senyeres sense cap explicació ni motiu 
per part de l’alcalde i el seu equip de govern.

El Sr. Alcalde, en el seu moment, es va com-
prometre a no posar, canviar ni treure cap ban-
dera que hi hagués al municipi; és a dir, que 
es restituirien les que calgués per desgast d’ús, 
però que no es modificarien.

Ens consta que s’ha parlat diverses vegades 
amb l’alcalde sobre el canvi de la bandera de 
la torre de guaita i s’ha demanat la clau de la 
torre per tal que s’hi posi l’estelada, unes con-
verses sense resultat que ERC no pot admetre, 
atès que no es demana res més del que ja esti-
gués acordat prèviament.

És evident que estem parlant d’un tema 
d’emocions i sentiments, i que cadascú té els 
seus, però no ens volem sentir enganyats da-
vant la negativa de l’alcalde o de l’equip de 
govern. Volem que es restitueixi l’estelada a la 
torre, com sempre ha estat, i si hem de prendre 
decisions en aquest tema ho farem donant su-
port a totes les mocions que vagin en aquest 
sentit.

Sobre les ordenances, C’s continua conside-
rant que la pressió impositiva és elevada i que 
es consolida any rere any. Estem d’acord que 
determinades actuacions i la seguretat reque-
reixen un increment pressupostari; però una 
vegada concloses la pressió recaptatòria glo-
bal hauria de relaxar-se. El diner on millor està 
és a les butxaques dels vilatans.

Junto con el resto, proponemos introducir 
medidas incentivadoras del uso de la energía 
solar, térmica y autoconsumo, para hacer de 
St. Vicenç un municipio más sostenible. Esta 
medida es la bonificación de un 50 % en el 
recibo del IBI durante 5 años, contribuyendo 
al plan europeo de reducción del 40 % de C02 
en el 2030. También, y después de que C’s ya 
lo pidiese hace un año y medio, las ordenan-
zas recogerán la adecuación a la realidad del 
impuesto de plusvalía municipal en la com-
pra-venta de inmuebles en caso de la inexis-
tencia de incremento.

Hemos propuesto la acción coordinada de 
los diferentes partidos con representación en 
la Generalitat, la Diputación y el Consell Co-
marcal de cara a proyectos que sobrepasen la 
competencia y el Presupuesto Municipal (pa-
seo marítimo, seguridad, más Mossos d’Esqua-
dra, centro de día y casal de gent gran, vivien-
das de alquiler para jóvenes, etc.).

Posant el poble al dia
L’Agrupació Socialista de Sant Vicenç i el grup 
municipal del PSC seguim donant ple suport 
a la tasca del nostre alcalde, Javier Sandoval, 
que en aquests mesos al capdavant de l’Ajun-
tament està demostrant que no només ha 
consolidat l’estructura de funcionament del 
consistori amb l’actual equip de govern, sinó 
que també ha sabut donar un fort impuls a 
l’operatiu municipal pel que fa als serveis, la 
millora dels espais públics, la seguretat i la 
transparència. 

En aquests mesos, Javier Sandoval ha ende-
gat més de 170 actuacions al carrer, que tot-
hom pot percebre a simple vista, dignificant 
espais públics que havien quedat en l’oblit i 
d’altres que requerien una intervenció urgent 
a causa del seu deteriorament. 

Carrers i parcs han estat posats al dia, però 
també s’han impulsat mesures per a garantir 
la seguretat al poble i de transparència en la 
gestió dels recursos municipals.

L’equip de govern, encapçalat per Javier 
Sandoval, invertirà més de 140.000 € en la 
zona litoral del poble, que fa molts anys que 
ve reivindicant mesures de millora als seus car-
rers, parcs i places, sense que fins ara se n’hagi 
escoltat els veïns. En breu, les seves demandes 
es faran realitat.

TREBALLEM PELS INTERESOS DEL POBLE I 
DE LA GENT. COM?
FENT POLÍTICA MUNICIPAL
Com treballa internament el PP de Sant Vi-
cenç de Montalt?:

1.- En equip i molt activament, amb reu-
nions mensuals amb simpatitzants i afiliats.

2.- Amb actuacions i fets. NO VENDEMOS 
HUMO, TRABAJAMOS.

3.- No venem ni marques, ni taronges, como 
otros; ¡vendemos TRABAJO! Hacemos valer la 
opinión de los vecinos en nuestras decisiones, 
acordes o no con el partido, para beneficio de 
SVM.

4.- L’any 2018 el PARTIT POPULAR va ser el 
partit que més propostes va presentar als Con-
sells de Treball.

EL PARTIDO POPULAR DE SVM TRABAJA, 
NO VIVE DE MARCAS.

Seguirem treballant per tots i cada un dels 
nostres vilatans amb la vostra ajuda i amb el 
nostre treball, esforç i dedicació.

AL PP TREBALLEM PER 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».
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La ciutadania santvicentina 
esprem el Nadal
Enguany, les activitats nadalenques han tingut una gran 
acollida entre els veïns i les veïnes, des del Tió fins a la Ca-
valcada de Reis, passant per la Fira de Nadal, el pessebre i 
el campament reial. També la pista de gel, que s’estrenava 
al municipi, va rebre moltes visites, i la revetlla de Cap 
d’Any va omplir de gom a gom el pavelló.

Però, sens dubte, la Cavalcada de Reis ha estat l’activitat 
estrella del Nadal santvicentí: la ciutadania va rebre mas-
sivament Ses Majestats d’Orient, que van fer el recorregut 
habitual fins a la plaça de l’Església, on els va donar la ben-
vinguda l’alcalde, Javier Sandoval. Així mateix, per primer 
cop, tres infants van ser els encarregats de lliurar als Reis 
d’Orient pa i sal, com a símbol d’hospitalitat, i la clau per a 
poder entrar a les llars del municipi.

La campanya nadalenca ha dinamitzat el 
comerç local amb gairebé 2.000 compres i 
consumicions fetes en establiments del poble

Ja es coneix la proposta 
guanyadora dels 
pressupostos participatius
Els veïns i les veïnes de Sant Vicenç de Montalt ja han decidit 
a què destinar els 30.000 euros previstos en els nous pres-
supostos participatius. Després del recompte de vots, el 
projecte guanyador ha estat l’habilitació de camins segurs 
i sense barreres arquitectòniques que uneixin el nucli antic 
amb la zona marítima del municipi.

En total, s’han recollit 238 vots a través del web municipal 
i dels punts de votació físics, dels quals 69 han estat per al 
projecte guanyador. Les següents propostes més votades 
han estat la supressió de barreres arquitectòniques al carrer 
Major, l’organització d’espectacles al parc dels Germans Ga-
brielistes i la millora del parc infantil del carrer Escoles.

l Tallers gratuïts per a infants i 
famílies
Enguany, la Regidoria d’Ensenyament, a través 
de la Diputació de Barcelona, oferirà diferents 
cursos per a l’alumnat dels centres educatius del 
municipi de manera gratuïta. Els tallers treballaran 
els bons hàbits alimentaris, la sexualitat i la 
prevenció del consum d’alcohol. També els pares i 
les mares podran cursar una formació gratuïta per 
desenvolupar les seves habilitats parentals.

l Obertes les inscripcions per a 
sol·licitar un hort municipal
Fins al divendres 1 de març, les persones 
interessades poden sol·licitar un hort lúdic 
municipal. Actualment, hi ha 14 parcel·les lliures 
de les 23 disponibles. Els horts es troben ubicats 
a les feixes del parc dels Germans Gabrielistes i el 
consistori els cedeix a la ciutadania perquè pugui 
cultivar-los per a consum propi durant tres anys.

El projecte escollit ha estat l’habilitació de 
camins segurs i sense barreres que connectin 
el nucli antic amb la zona marítima



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

FEBRER
2019

ACTIVITATS
Dissabte 2  
17 H, MIRADOR DE 
L’AEROPORT DE 
BARCELONA – EL PRAT   
l SORTIDA FOTOGRÀFICA 
+ info.: grupfotosv@gmail.com
Organitza: Grup Fotogràfic 
SVM

Diumenge 3   
8 H, AL PÀRQUING DEL C/ 
GINESTA    
l MATINAL A LA SERRA DE 
L’OBAC  
Organitza: Montaltrek

CURSOS I 
TALLERS
Del 4 de febrer 
al 7 de març 
DILLUNS I DIJOUS, DE 10 A 12 
H, AL TELECENTRE
l CURS: «FES TRÀMITS PER 
INTERNET»
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins amb el 
suport de Fundació ‘la Caixa’

Del 4 de febrer 
a l’1 d’abril 
DILLUNS, DE 18.30 A 19.30 H, 
AL CASAL 
l GYM DANCE
Classes impartides per Anna 
Roca
Exercicis de dificultat baixa
Preu: 20 euros
+ info.: 609 18 20 10
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

Dimecres 20    
9.30 H, DAVANT DEL CENTRE 
CÍVIC    
l MATINAL AL LABERINT 
DE CABRILS  
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

Dijous 21     
19 H, A LA BIBLIOTECA    
l SANTVI’S BOOK CLUB 
AMB JOSE SALAS
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

Divendres 22      
19 H, CENTRE CÍVIC     
l TABLE RONDE EN 
FRANCÈS AMB MARIE 
CHAUVIN
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

Dimecres 6   
9 H, DAVANT DEL CENTRE 
CÍVIC
l MATINAL A LA COVA DEL 
SALNITRE
+ info. i inscripcions: Josep 
Grau (tel.: 666 77 12 81)
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins 

Dijous 7, 14, 21 
i 28    
DE 17 A 20 H, AL CASAL
l JOCS DE TAULA 
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

DE 19 A 21 H, AL CENTRE 
CÍVIC
l TALLER D’ESCRIPTURA 
AMB PIUS MORERA 
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

19 H, AL CENTRE CÍVIC   
l CONCERT DE LA BANDA 
EL ÚLTIMO TRIBUTO     
Tribut al grup El Último de 
la Fila
Entrada gratuïta anticipada
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes 

Divendres 8    
17.30 H, AL CENTRE CÍVIC
l HORA DEL CONTE: A LA 
VORETA DELS NÚVOLS 
A càrrec de la Cia. Patawa
Per a famílies amb infants de 0 
a 3 anys

DE 19 A 20 H, A LA 
BIBLIOTECA
l CLUB DEL LLIBRE AMB 
JOAN GARCÍA PEY
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

Dissabte 9    
DE 10 A 12.30 H, AL CENTRE 
CÍVIC
l TALLER D’EDUCACIÓ 
PARENTAL    
Educar i coaching amb valors
Organitza: Regidoria 
d’Ensenyament
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes 

Dimecres 13    
19 H, A LA BIBLIOTECA
l TALLER DE LITERATURA 
AMB M. J. MAGAZ 
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

Divendres 15     
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l ROUND TABLE EN 
ANGLÈS AMB ANDREEA 
FLUCUS
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

Dissabtes 16 i 
23      
D’11 A 12.30 H, AL CENTRE 
CÍVIC 
l TALLER DE 
NEUROCIÈNCIA AMB CRISAL 
RODRÍGUEZ
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

Diumenge 17      
7H, AL PÀRQUING DEL C/ 
GINESTA   
l EN RUTA PELS ENTORNS 
DE MONTAGUT I DEL PUIG 
DE FORMIGOSA
Organitza: Montaltrek

Dissabte 9 i 
diumenge 10    
PÀRQUING DEL C/ GINESTA 
l SORTIDA AMB RAQUETES 
DE NEU
Organitza: Montaltrek

     
A LES 19 H, AL CENTRE CÍVIC
l ESPECTACLE: ESPURNES 
EN DANSA
Preu: Taquilla inversa (donatiu 
a la sortida)
Organitza: Grup Frises de 
l’Associació Catalana de Dansa 
Lliure amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt

Dimarts 19   
18.30 H, AL CENTRE CÍVIC   
l TALLER PRÀCTIC DE 
REFLEXOLOGIA AMB ISABEL 
SERRANO 
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

Dissabte 23     
LOCAL VEÏNAL DE LA FAÇANA 
LITORAL (EDIFICI SORLI 
SPORT) 
l CURS D’EDICIÓ 
DIGITAL (CAMERA 
RAW – LIGHTROOM)  
+ info.: grupfotosv@gmail.com
Organitza: Grup Fotogràfic 
SVM

Dissabte 23 i 
diumenge 24    
PÀRQUING DEL C/ GINESTA    
l SORTIDA AMB RAQUETES 
DE NEU
Organitza: Montaltrek

Dimecres 27       
7.50 H, DES DEL CENTRE CÍVIC 
l EXCURSIÓ A LA COLÒNIA 
TÈXTIL DE CAL PONS 
(PUIG-REIG)
+ informació: Antoni José (Tel.: 
609 18 20 10)
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins


