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S’apliquen nous 
tractaments per 
a combatre la 
processionària del pi
L’Ajuntament ha tornat a apostar pels 
tractaments biològics i alternatius 
contra la plaga de la processionària 
en els pins de diversos punts del 
municipi. Les actuacions portades a 
terme, que són innòcues per a la salut 
de la població i del medi natural, han 
estat el buidatge de les trampes de 
feromones i la instal·lació de noves. 
L’objectiu és capturar exemplars adults 
de processionària per tal de disminuir la 
quantitat d’erugues a l’inici de la tardor.

L’Ajuntament finançarà 
un curs d’Excel
Dins del Forma’t 2019, el consistori 
impulsarà un curs gratuït de 40 hores 
sobre el funcionament del programa 
Microsoft Excel. La formació de nivell 
mitjà es farà del 18 de setembre al 9 
d’octubre al telecentre del Centre Cívic 
El Gorg. L’horari serà de 16 a 20 hores 
els dilluns, dimecres i divendres. Les 
persones interessades poden inscriure-
s’hi mitjançant un formulari habilitat al 
web municipal.

Ple municipal extraordinari 22 de juliol del 2019
ORDRE DEL DIA 

Règim de dedicació dels membres 
de la Corporació i assignacions als 
grups polítics 

Periodicitat de les sessions plenàries 

Règim de sessions de la Junta de 
Govern Local 

Creació de les comissions 
informatives 

Nomenament de representants en 
altres òrgans col·legiats 

Creació del Consell Assessor del 
Govern

ABSTENCIÓ

Primàries i ERC 

Junts i ERC 

Cs

A FAVOR 

PSC, Cs, 9SV, PP i CUP 

PSC, Primàries, ERC, 
Cs, 9SV, PP i CUP

PSC, Primàries, ERC, 
Cs, 9SV, PP i CUP

PSC, Primàries, Cs, 
9SV, PP i CUP

PSC, Primàries, ERC, 
9SV, PP i CUP

PSC, C’s, 9SV, PP i CUP

EN CONTRA

Junts

Junts 

Junts 

Junts 

Junts, 
Primàries i ERC

L’oficina de l’ORGT 
tancarà del 5 al 30 
d’agost
L’espai d’atenció a la ciutadania de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, ubicat a la planta 
baixa del consistori, romandrà tancat del 
5 al 30 d’agost. Les persones que vulguin 
realitzar algun tràmit ho podran fer a través 
del web de l’organisme o presencialment 
a l’oficina de Mataró, situada a la ronda 
Mossèn Jacint Verdaguer, 77.

Els busos santvicentins 
modifiquen els seus 
horaris
Fins al 30 d’agost, l’autobús urbà C-21 
circularà els caps de setmana i els dies 
festius, des de les 8.38 i fins a les 20.38 hores. 
Al setembre, coincidint amb l’inici del curs 
escolar, l’autobús adaptarà el recorregut per 
reduir el temps de viatge de l’alumnat de 
l’Institut Esteve Albert. Pel que fa al Bus Nit 
del jovent no operarà fins al 13 de setembre.



Javier Sandoval
Carrillo
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Tal com havíem anunciat, a 
l’inici d’aquesta legislatura 
mantenim l’esperit de diàleg 
i consens que ja presidia el 
final de l’anteior. En aquesta 
ocasió, i per tal d’obrir la porta 
de la gestió municipal a tots els 
regidors i regidores que s’hi han 
volgut sumar, comptem amb 
el Consell Assessor de Govern, 
ja en marxa, per a vehicular 
aquesta participació mitjançant 
la delegació de diverses carteres. 
Tothom qui ha volgut sumar el 
seu esforç hi serà, amb l’única 
línia vermella d’excloure’n 
aquelles persones investigades o 
acusades per corrupció.

L’experiència ens demostra 
que la política municipal no 
necessita polítiques de partit o 
ideologies que vagin més enllà 
de la recerca de l’interès comú 
del municipi. A Sant Vicenç de 
Montalt sabem perfectament 
que quan els objectius són 
els mateixos poc importen les 
sigles. Així, ens hem posat des 
del primer moment a treballar, 
sumant esforços i il·lusions, en 
projectes tan engrescadors com 
els nous vestidors de la piscina, 
l’ampliació de la xarxa de fibra 
òptica, la remodelació del 
passeig marítim o la pacificació 
del trànsit en diversos carrers.

Tenim quatre anys per 
endavant per a donar 
degudament resposta a la 
confiança que se’ns ha demostrat 
a les urnes i els pensem aprofitar 
des d’ara mateix.

l La responsabilitat 
compartida

Amb l’objectiu de donar estabilitat 
al consistori durant els propers qua-
tre anys, s’ha signat un acord entre el 
PSC, Cs, el PP, 9SV i la CUP, les cinc for-
macions que tindran responsabilitat 
de gestió en el nou mandat. L’equip 
de govern estarà integrat pels tres re-
gidors del PSC, que governarà en mi-
noria, però, per a garantir la governa-
bilitat, s’ha creat el Consell Assessor 
del Govern: es tracta d’un nou òrgan 
que ha de facilitar la confluència en-
tre les diferents ideologies i que ma-
terialitza la voluntat de col·laboració 
entre les cinc forces polítiques per 
assolir els reptes que haurà d’afrontar 
el municipi en els propers anys.

El Consell Assessor segueix la ma-
teixa fórmula del Consell de Govern 
creat pel govern de CiU i en forma-
ran part tots els regidors i regidores 
amb delegacions de l’Alcaldia. De fet, 
els regidors de Cs, del PP i de la CUP i 
la regidora de 9SV assumeixen la de-
legació de diverses regidories sense 
formar part de l’equip de govern.

La funció del Consell serà coordi-
nar i assessorar en l’acció de govern 

Es crea el Consell Assessor del Govern, un nou 
òrgan format pels regidors del PSC, Cs, el PP, la 
CUP i la regidora de 9SV

S’inicia un nou mandat 
amb un acord per a 
garantir la governabilitat  

Els regidors i
la regidora de Cs,

el PP, 9SV i la CUP 
assumeixen regidories

sense formar part
de l’equip de

govern

amb la voluntat d’assolir la màxima 
eficiència de l’Administració muni-
cipal. A més de ser un espai de co-
municació i debat de tots els temes 
de rellevància, aquest òrgan també 
s’ocuparà de fer el seguiment de les 
actuacions de l’alcalde i dels regidors 
i regidores amb projectes, compe-
tències i àrees delegades.

En el mateix ple en el qual es va 
aprovar la creació del nou Consell 
Assessor del Govern, celebrat el dia 
22 de juliol, es va donar a conèixer el 
nou cartipàs municipal, es van cons-
tituir els grups municipals i es van 
aprovar les dedicacions i els sous dels 
regidors i les regidores per a aquest 
nou mandat. Pel que fa a aspectes de 
funcionament, es va acordar que els 
plens municipals se celebraran l’úl-
tim dijous de cada mes a les 20 hores.
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S’aprova el nou cartipàs municipal
L’Ajuntament de Sant Vicenç ha donat a conèixer el nou 
cartipàs municipal, que reparteix les responsabilitats del 
consistori entre els sis regidors i la regidora membres del 

Consell Assessor de Govern. Entre les principals novetats hi 
ha la creació de la Regidoria d’Igualtat i la incorporació del 
concepte de sostenibilitat a l’Àrea de Gestió Energètica.

Javier Sandoval Carrillo
(PSC-CP)

Alcalde i regidor d’Urbanisme, Cultura, 
Comunicació, Protocol i Atenció 

Ciutadana

Robert Subirón Olmos 
(PSC-CP)

1r tinent d’alcalde i regidor de Serveis 
Municipals, Medi ambient i Esports

Cristian Garralaga Alonso
(PSC-CP)

2n tinent d’alcalde i regidor de 
Gestió Econòmica, RRHH, Solidaritat i 

Cooperació

Benito Pérez 
González

(Cs)
Regidor de Noves 

Tecnologies, Gestió 
Energètica i Sostenibilitat i 

Gent Gran

Maria Villalta Morro
(9SV)

Regidora de Sanitat, 
Salut i Consum, Igualtat i 

Ensenyament

Francisco Guillem 
Molins

(PP)
Regidor de Governació, 

Mobilitat, Comerç i 
Turisme

Miquel Rovira 
Mariné

(CUP-AMUNT)
Regidor de Participació 

Ciutadana, Serveis Socials, 
Promoció Econòmica i 

Joventut

Els membres del Consell Assessor assumeixen algunes de les responsabilitats del govern local

En el ple municipal del passat 22 de 
juliol es van aprovar les retribucions 
assignades als diferents càrrecs elec-
tes de l’Ajuntament de Sant Vicenç. 
La partida s’incrementa en prop de 
40.000 euros anuals respecte de l’an-

Fixades les 
retribucions 
dels membres 
electes

Alcaldia

JGL

Consell de Govern / Consell Assessor 

Ple

Comissió Informativa

Altres comissions

3.214,28 € 

275 € 

275 € 

250 € 

100 € 

---

67 %

4 

4

1

1

---

2015-2019 
(previ a la moció de censura)

Retribució

Dedicació
(percentatge o 
núm. sessions)

3.411,38 €

325 €

275 €

250 €

100 €

50 €

100 %

2

4

1

1

2

 2019-2023

Retribució

Dedicació
(percentatge o 
núm. sessions)

terior govern de CiU, un augment de-
rivat de diversos factors.

D’una banda, Javier Sandoval és 
l’únic amb dedicació exclusiva i un 
sou brut mensual de 3.411,30 € i 14 
pagues. La suma anual suposa un 
increment respecte del sou de l’exal-
calde de CiU que s’explica perquè 
s’amplia la dedicació en el càrrec, que 
passa del 67 al 100 %, i per la regula-
rització dels sous contemplada en la 
Llei de pressupostos de l’Estat.

Un altre dels motius pels quals aug-
menta la partida de les retribucions 
és que el nou consistori compta amb 
un regidor més amb cartera, amb 
dos grups municipals més i, en con-
seqüència, amb dos portaveus més. 
Així mateix, està previst retribuir l’as-
sistència a les diferents comissions. 
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Els agents han augmentat els controls per fer front al consum 
de drogues i a la venda d’alcohol a menors

Aquest estiu, la Policia Local ha enge-
gat una nova iniciativa per a controlar 
els usos dels espais públics. Des de fi-
nals de juliol, una patrulla de proximi-
tat combat les actituds poc cíviques 

La Policia Local 
posa en marxa 
una campanya 
contra l’incivisme

L’Ajuntament 
contracta una 
trentena de 
persones

Per donar suport en diversos serveis 
municipals, el consistori ha incorporat 
33 persones a la seva plantilla, de les 
quals més de la meitat són santvicen-
tines. Concretament, s’han contrac-
tat tres auxiliars administratives, dos 
peons per a la Brigada Municipal i cinc 
joves que ajudaran en les tasques de 
neteja i manteniment del municipi. 

Les noves incorporacions, 
que són de caràcter temporal, 
reforçaran diferents àrees 
municipals

A finals d’agost 
començaran les 
obres al carrer 
Major
Els treballs de millora del carrer Major 
s’iniciaran la darrera setmana d’agost 
i tindran una durada aproximada 
d’un mes i mig. El consistori destinarà 
prop de 120.000 euros a crear-hi una 
plataforma única que permetrà elimi-
nar-ne les barreres arquitectòniques i 
pacificar-hi el trànsit rodat limitant-hi 
la velocitat a 20 km/h.

La via quedarà 
tallada al trànsit,

però s’hi permetrà
la circulació entre

els carrers Sant
Josep i de

Baix

Les
contractacions 

s’han fet a través 
de plans d’ocupació 
subvencionats per la 

Diputació de Barcelona
i del programa 

municipal Brigada 
Jove

Així mateix, 22 nois i noies realitzaran 
tasques de monitoratge i un vigilant 
de zona blava reforçarà els controls de 
les àrees d’estacionament.

d’una minoria de veïns i veïnes que 
alteren la bona convivència del muni-
cipi. Així mateix, la campanya aposta 
per reforçar les patrulles i els controls 
amb l’objectiu de combatre el con-
sum de drogues i la venda d’alcohol 
a menors.

Dos dies a la setmana, els agents po-
licials prioritzen el control dels carrers, 
places i zones verdes del poble per 
intentar detectar i corregir aquestes 
infraccions. La iniciativa se centra es-
pecialment en l’ús que fan dels espais 
públics les persones propietàries de 
gossos i els seus animals, així com en 
l’abocament de residus a la via pública.
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Hi havia una vegada una llista del PSC amb un 
socialista, un exconvergent i un d’Unió que go-
vernaven un municipi. Com que només eren 
tres, varen crear el «Consell Assessor» per con-
vidar-hi un lliberal progressista, una municipa-
lista, un conservador i un desobedient.

El flamant nou alcalde (el socialista) vo-
lia que a la festa també participessin ERC i 
Primàries, però aquests s’hi van negar.

Els quatre regidors de Junts x SVM van espe-
rar, sense succés, que algú els contactés, enca-
ra que fos per quedar bé. I el que havia de ser 
una festa de «debat de tots els temes de relle-
vància municipal i de seguiment de les actua-
cions de l’alcalde i dels regidors i regidores» va 
acabar convertint-se en quelcom de dubtosa 
legalitat, ja que marginava la llista més votada.

Però res semblava preocupar el vigorós 
nou alcalde, i així ho demostrava amb la seva 
ruda actitud. Els dòcils participants a la festa, 
el lliberal progressista, la municipalista, el con-
servador i el desobedient (aquest últim tam-
bé exconvergent!) seguien amb diligència els 
passos, al compàs de la música.

Els de Junts x SVM observaven atònits, pre-
guntant-se quina seria la coreografia quan so-
nés la cançó de Titanic.

Final.

Un pacte pel progrés de Sant Vicenç de 
Montalt
La nova legislatura ha començat a caminar 
i ho ha fet amb un acord basat en el progrés 
de Sant Vicenç de Montalt, amb el qual es vol 
prioritzar la qualitat dels espais públics (nete-
ja, manteniment, zones verdes, sostenibilitat, 
etc.) i, sobretot, el benestar de les persones 
(habitatge, seguretat, educació, cultura, edu-
cació, esports, participació, etc.).

La nova organització de l’Ajuntament per-
metrà que Sant Vicenç de Montalt es governi 
amb les aportacions de diversos grups polítics, 
a través d’una aposta clara pel diàleg i la col·la-
boració entre partits, el que ha de facilitar que 
durant aquest mandat les principals prioritats 
estiguin marcades pels interessos a nivell lo-
cal, amb visió de poble. Això ens ha d’ajudar 
a tenir més estabilitat, més consens i que els 
esforços de l’Ajuntament estiguin focalitzats 
en els problemes del municipi i dels nostres 
veïns i veïnes.

Els i les socialistes estem convençuts que el 
nostre municipi pot esdevenir en els pròxims 
anys, encara més, un poble que sigui referent 
per la seva qualitat de vida. Encarem aquesta 
nova etapa amb il·lusió i, com sempre, ens tro-
bem a la vostra disposició.

Sovint hi ha coses que es detecten primer 
per l’ombra que per l’objecte que la genera. 
El dibuix que es projecta derivat del contrast 
de llums pot oferir clarividència si es sap ana-
litzar amb una mica d’interès. A què es deuen 
aquests pactes contra natura que estan tenint 
lloc aquests dies en alguns municipis de Cata-
lunya? Què ha passat a la Diputació de Barce-
lona? I als Consells Comarcals...?

El llegat de l’U d’Octubre va ser clar i con-
tundent: una nova manera de pensar el sobi-
ranisme. Es va imposar la necessitat d’un poble 
de poder decidir sobre el seu territori.

Però sembla que avui una part dels líders 
han claudicat. Sembla que alguns polítics, a 
nivell municipal, creuen que, per perdre una 
batalla, s’ha perdut la guerra. Sembla que la 
cadira és més important que cap altra cosa. 
I sembla que cal vendre al poble un conte: 
«Claudiqueu, oblideu-vos-en».

Mirem les lliçons positives que n’hem tret. 
Només units ens en sortirem. La lluita ha de 
continuar, per l’alliberament del nostre poble. 
Hem de seguir treballant amb el ferm propò-
sit que el projecte polític i el país han d’anar 
de la mà. No hem de renunciar al mandat de 
l’U d’Octubre. I no hem de normalitzar, mai, el 
155!

Salut i República.

El 15 de juny passat va tenir lloc el ple de cons-
titució del nou consistori. Ja vàrem expressar 
que la nostra postura era la de ser conseqüents 
amb la nostra trajectòria a St. Vicenç, evitant el 
nomenament d’un alcalde independentista 
amb la seva honestedat pública seriosament 
qüestionada, i el compromís que a St. Vicenç 
la gestió política es dediqués només a tractar 
temes d’àmbit purament municipal.

El 22 de juliol ha tingut lloc el ple d’assigna-
ció de funcions i gestió política per a la nova 
legislatura.

Comunicamos a la ciudadanía de St. Vi-
cenç que hemos llegado a un acuerdo para 
favorecer la gobernabilidad y estabilidad con 
el compromiso de que el Gobierno se centre 
únicamente en: la limpieza y cuidado del pue-
blo, infraestructuras de calidad en todas las 
partes del pueblo, seguridad ciudadana, trans-
parencia, no a la corrupción, control racional 
del gasto, reducción impositiva, potenciación 
de la empresa y el comercio, políticas sociales 
para los jóvenes y la gente mayor, mejora del 
medio ambiente y entorno natural, uso ra-
cional y eficiente de la energía buscando un 
equilibrio entre progreso y sostenibilidad, sin 
olvidarnos de exigir lealtad institucional en el 
Ayuntamiento.

La resposta a la pregunta «Quant cobra un/a 
regidor/a?» és en l’acta del ple, en aquest but-
lletí i fins i tot en el nostre Facebook. La qüestió 
que volem respondre ara és una altra: han de 
cobrar les regidores i els regidors? Nosaltres 
pensem que sí, com preveu la llei i s’ha fet 
sempre. Davant els comentaris que presenten 
aquest fet com un escàndol, un parell de re-
flexions: ningú treballa de franc i, d’altra ban-
da, ja sabem que quan la dedicació a un càrrec 
no es cobra en diners es cobra en espècies, 
influències i favors. Millor que hi hagi un preu 
públic, comprovable i subjecte a control. La 
pròpia norma protegeix dels excessos  limitant 
el nombre de sessions que es poden cobrar o 
establint incompatibilitats. Respecte d’exer-
cicis anteriors hi ha diferència pel nombre de 
grups i portaveus, perquè el ple és mensual i 
perquè la retribució de l’alcalde no es compar-
teix amb el Consell Comarcal. Estem parlant 
d’uns 500 €, de 35.000 sobre un pressupost de 
8 M. Segur que tot aquest sistema de remune-
racions polítiques és millorable; seguiu la feina 
de cadascú i ja valorareu si és un pagament 
just, escàs o excessiu. En canvi, amb exagera-
cions i demagògies no arribarem enlloc.

El PP de SVM, en la persona de su concejal 
electo Francesc Guillem, asume desde el pasa-
do día 22 de julio las responsabilidades corres-
pondientes a las concejalías de Gobernación 
y Movilidad y la de Comercio y Turismo, que 
forman parte del programa con el que el PP 
de SVM se presentó a las pasadas elecciones 
municipales.

La Concejalía de Gobernación y Movilidad 
basará su programa de actuación en la reduc-
ción de los robos de los que venimos siendo 
objeto, ampliando las actuaciones de la Policía 
Local y racionalizando sus servicios, reducien-
do burocracia y prestando especial atención a 
la labor de vigilancia, prevención de delitos y 
aplicación de la normativa.

La Concejalía de Comercio y Turismo se cen-
trará en potenciar y facilitar la labor diaria del 
comercio local, atendiendo a las muchas nece-
sidades y deficiencias que ahora no les permi-
te desarrollarse. Asimismo, desde el punto de 
vista del turismo, se pretende poner en valor el 
patrimonio material e inmaterial, cultural, artís-
tico y paisajístico de SVM, como base para de-
sarrollar programas de actuación concretos. El 
PP irá informando periódicamente de los avan-
ces y logros conseguidos en cada concejalía.

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 celebració del ple extraordinari d’aprovació 
del cartipàs tard ens ha portat a no poder cele-
brar un ple ordinari aquest mes de juliol, en el 
qual podríem haver fet preguntes que haurem 
d’aplaçar per al setembre. Cal destacar-ne que 
el que cobraran els regidors no variarà en nú-
meros, encara que sí en forma, respecte dels 
últims quatre anys (ni tan sols en l’IPC), però 
que sí que el Sr. Alcalde cobrarà el màxim 
que permet la llei per a una població de fins 
a 10.000 habitants. Les delegacions d’alcaldia 
que ha fet el Sr. Alcalde en els regidors que el 
van votar són totalment coherents: els del seu 
partit, com a tinents d’alcalde, i la resta, com 
a Consell Assessor. Només hem trobat a faltar 
veure publicat un pacte de govern entre els 
cinc partits que governaran Sant Vicenç de 
Montalt a partir d’ara. Des del nostre punt de 
vista hi falten comissions informatives, com la 
del nou Pla d’Igualtat, que s’ha d’aplicar trans-
versalment a tot l’Ajuntament, i no només a 
la pròpia regidoria, tenint cura del llenguatge 
i publicant dades segregades per sexe. Espe-
rem que la nostra presència com a suplent a 
les reunions de l’AMI serveixi per a fer visible 
en el poble que som dins d’aquesta associació.

Hem assumit la responsabilitat de gestionar 
quatre regidories molt importants. Agraïm la 
confiança que l’alcalde ha dipositat en nosal-
tres. Treballarem amb humilitat i seriositat al 
costat de les treballadores i els treballadors del 
consistori, però serem combatius i crítics davant 
qualsevol vulneració o retrocés de drets, o de la 
qualitat de vida de les nostres veïnes i veïns.

Afrontem el repte d’implantar al consistori 
un sistema integral de transparència i de pre-
venció de la corrupció i d’altres conductes sem-
blants. Això ens ha de permetre evitar, per acció 
o omissió, situacions de risc que comprometin 
les nostres institucions.

També ens comprometem a escoltar els 
joves i fer-los partícips del desenvolupament 
social i cultural de Sant Vicenç, una de les assig-
natures pendents.

I en clau social, però també econòmica, po-
sarem tot l’esforç a millorar les condicions de les 
més desfavorides i en la promoció de formes 
d’emprenedoria més sostenibles.

Finalment, volem dir-vos que no renuncia-
rem mai a l’eix nacional; treballarem al costat 
de la resta de forces independentistes per cons-
truir la República Catalana des del municipalis-
me. Ho farem amb propostes que ens apropin 
a l’emancipació nacional i a l’assoliment de la 
plena sobirania.

L’Ajuntament atorga 
una vintena de beques 
escolars
El consistori ha concedit vint 
subvencions per a ajudar famílies 
del municipi que tinguin dificultats 
econòmiques a comprar llibres de text i 
material escolar per al curs 2019-2020. 
En total, han estat cinc ajuts més que 
l’any passat. Les beques, que sumen 
prop de 1.000 euros, seran distribuïdes 
entre totes les sol·licituds que complien 
els requisits i en funció de les diferents 
situacions familiars. L’Ajuntament 
també ha atorgat nou ajuts per a la 
realització d’activitats esportives durant 
l’estiu. L’import mitjà per infant ha estat 
de 140 euros.

Es reforça el servei de 
recollida d’escombraries 
i la neteja a l’entorn de 
la platja
Durant els mesos d’estiu, que 
coincideixen amb l’augment de 
l’afluència de veïns i veïnes, l’Ajuntament 
ha decidit ampliar la freqüència de 
recollida d’escombraries al municipi. 
Fins al 15 de setembre, la recollida de 
les fraccions de rebuig es fa cinc dies a 
la setmana i la dels envasos i del paper 
i cartró, tres dies per setmana. Així 
mateix, s’ha incrementat la neteja viària 
a la zona del litoral: tots els diumenges, 
un equip d’operaris realitzen tasques 
de manteniment al passeig marítim, als 
passos soterranis d’accés a la platja i a la 
zona de Montaltpark.

La Festa Major d’Estiu 
escalfa motors
Del 3 al 24 d’agost, el municipi celebrarà 
la Festa Major d’Estiu amb prop d’una 
trentena d’activitats que barrejaran cultura 
popular amb propostes més innovadores. 
El parc dels Germans Gabrielistes acollirà 
l’àmplia oferta musical, la qual inclourà 
orquestres i grups per a tots els gustos, 
com Macedònia, Hotel Cochambre, 
Bikimel, el tribut a Peret i Moncho i els 
concerts de la Festa Jove L’Engrescada. 
El programa d’actes també conté tallers 
infantils, sessions de cinema a l’aire lliure, 
correfocs, exposicions, havaneres i focs 
artificials vora el mar.



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

AGOST
SETEMBRE

2019

AGOST
Dissabte 3 
20.30 H, A L’AVINGUDA TONI 
SORS 
l SORTIDA NOCTURNA I 
BANY DE NIT
Organitza: MontalTrek

Dimecres 7 
18 H, DES DE LA BIBLIOTECA 
l LA RUTA DE LES 
AMBAIXADES I DELS 
CONSOLATS 
Organitza: Biblioteca La 
Muntala

Divendres 9  
16 H, AL PARC DELS 
G. GABRIELISTES 
l «BATALLA DE GALLS»
Organitza: Espai Jove

22 H, AL CENTRE CÍVIC 
l MARIDATGE DE POESIA
Organitza: Biblioteca La 
Muntala

22.30 H, AL PARC DELS 
G. GABRIELISTES 
l FESTA JOVE AMB 
ANDANA, KALABANDRA, 
EL SENYOR PEIX I DJ 
Organitza: Espai Jove 

Dissabte 10   
23 H, AL PARC DELS 
G. GABRIELISTES
l CONCERT AMB BIKIMEL 
I HOTEL COCHAMBRE 
Organitza: Regidoria de 
Cultura

Diumenge 11    
22 H, AL PARC DELS 
G. GABRIELISTES
l CINEMA A LA FRESCA: 
BOHEMIAN RHAPSODY
Organitza: Regidoria de 
Cultura

Dilluns 12     
20 H, AL PARC DELS 
G. GABRIELISTES

l BAT NIGHT (NIT DELS 
RATPENATS)
Organitza: Regidories 
d’Ensenyament i Medi 
Ambient

Dimarts 13  
10 H, A LA PISTA ANNEXA AL 
PAVELLÓ 
l BIBLIOGIMCANA
Organitza: Biblioteca La 
Muntala

Dimecres 14   
22.30 H, AL PATI PORXAT 
DE L’AJUNTAMENT
l CONCERT DE PIANO 
DE MARC PERNA
Organitza: Regidoria de 
Cultura

Dimecres 14 i 
dijous 15    
17.30 H, AL PASSEIG 
MARÍTIM
l 9è MERCAT AL MAR
Organitza: Regidoria de 
Cultura

Dijous 15    
10.30 H, DES DE 
L’AJUNTAMENT
l ANADA A OFICI 

11 H, A L’ESGLÉSIA 
PARROQUIAL
l OFICI DE FESTA MAJOR 

A CONTINUACIÓ, A LA 
PLAÇA DEL POBLE
l SARDANES I VERMUT 
POPULAR

21.30 H, A LA PLATJA
l HAVANERES, ROM 
CREMAT I CASTELL DE 
FOCS 

Organitza: Regidoria de 
Cultura amb la col·laboració 
de la Colla de Geganters de 
SVM, l’Orfeó Parroquial El 
Delme, la Parròquia de Sant 
Vicenç i el Club Petanca 
Santvicentí

Divendres 16    
20 H, A LA BIBLIOTECA 
l CONTES EN PIJAMA: 
«EL REBOST DEL CAU»
Organitza: Biblioteca La 
Muntala

22 H, AL PARC DELS 
G. GABRIELISTES   
l SOPAR I BALL DE FESTA 
MAJOR
Organitza: Regidoria de 
Cultura

Dissabte 17   
11 H, A LA ZONA ESPORTIVA  
l PARC REFRESCANT I 
FESTA DE L’ESCUMA

22 H, PLAÇA DEL POBLE
l CORREFOC INFANTIL 

A CONTINUACIÓ
l CORREFOC I BANY DE NIT  

Organitza: Regidoria de 
Cultura

Diumenge 18   
19 H, AL PARC DELS G. 
GABRIELISTES
l CONCERT: EL POT PETIT 

22.30 H, AL PARC DELS 
G. GABRIELISTES
l CONCERT: TRIBUT A 
PERET I MONCHO

Organitza: Regidoria de 
Cultura

Dissabte 24    
22.30 H, A MONTALTPARK
l BALL DE FESTA MAJOR
Organitza: Regidoria de 
Cultura

SETEMBRE

Exposicions
Del 2 al 13 de 
setembre
AL CENTRE CÍVIC   
l EXPOSICIÓ «MARVIVA»
Organitza: Regidoria de Medi 
Ambient

Diumenge 1     
7 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
l MATINAL A LA 
CORNISA – CAN 
BRUGUERA
Organitza: MontalTrek

Dimecres 11      
11 H, AL MONÒLIT DE 
L’ONZE DE SETEMBRE 
(C/ XALOC) 
l ACTE INSTITUCIONAL 
AMB MOTIU DE LA DIADA 
NACIONAL DE 
CATALUNYA
Organitza: Ajuntament 
amb la col·laboració de la 
Colla de Geganters de SVM i 
l’Orfeó Parroquial El Delme

Dissabte 14   
17 H, AL C/ BAIXADA DE LA 
RIERA, 11 
l TALLER FOTOGRÀFIC 
DE RETRAT 
Organitza: Grup Fotogràfic 
SVM

Dissabte 14 i 
diumenge 15    
6 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
l EN RUTA PER L’OLLA 
DE NÚRIA
Organitza: MontalTrek 

Dimecres 18     
9.30 H, DES DEL CENTRE 
CÍVIC 
l MATINAL AL POU DE 
GLAÇ DE CANYAMARS
Organitza: Associació Els 
Xurravins 

Dijous 19      
10.30 H, A LA PLAÇA DEL 
POBLE 
l VISITA DEL BUS DEL 
CONSUMIDOR
Organitza: Regidoria 
de Consum amb la 
col·laboració de la Diputació 
de Barcelona

Dissabte 21       
19 H, AL CENTRE CÍVIC 
l ESPECTACLE MUSICAL 
DELS PLAY-XURRAVINS
Organitza: Associació Els 
Xurravins

Dimecres 25        
7.30 H, DES DEL CENTRE 
CÍVIC 
l EXCURSIÓ CULTURAL 
A LA POBLA DE LILLET
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Diumenge 29         
7 H, DES DE L’APARCAMENT 
DEL C/ GINESTA 
l RUTA PEL CAMÍ DE 
RONDA
Organitza: MontalTrek

18 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l TARDA DE BALL
Organitza: Associació Els 
Xurravins


