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L’Engrescada i el Santvi Fest, primeres 
propostes per a cobrir les necessitats 
de lleure del jovent
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L’atur continua amb 
la seva tendència a la 
baixa
La xifra de persones desocupades al 
municipi es va reduir en 14 al mes 
de setembre, una baixada que situà 
la taxa d’atur en el 8,36 %. Segons 
l’Observatori de Desenvolupament 
Local del Maresme, Sant Vicenç ha 
estat un dels tretze municipis que han 
aconseguit reduir el nombre de persones 
sense feina. La taxa d’atur santvicentina 
continua, així, per sota de la comarcal 
(11,17 %), la provincial (10,11 %) i la de 
Catalunya (10,09 %).

Ple municipal ordinari 26 de setembre del 2019

ORDRE DEL DIA 

Aprovació festes locals 2020 

Desestimació del recurs de reposició 
contra la creació del Consell Assessor 
del Govern 

Modificació de la plantilla i de la relació 
de llocs de treball 

Desestimació d’al·legacions i aprovació 
definitiva de l’inventari municipal de 
camins 

Modificació de crèdit 4/2019 

Ratificació pròrroga del contracte de 
gestió del servei de deixalleria 

Modificació puntual del PERI Nucli 
Històric (Illa 8) 

Moció en suport a la 3a Vaga pel Clima 
i l’Emergència Climàtica del 27S 

Moció de suport a les ONG que 
treballen en el rescat i salvament al 
Mediterrani 

Moció per a la creació d’una Comissió 
Informativa de Medi Ambient, 
Sostenibilitat i Eficiència Energètica 

Moció de suport a les nou detingudes 
del passat 23 de setembre del 2019

ABSTENCIÓ

Primàries i ERC 

Junts 

CUP 

PSC (2)

A FAVOR 

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

PSC, Cs, 9SV, PP i CUP 

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

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

PSC, Cs, 9SV, PP i CUP 

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

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

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

PSC, Junts, Primàries, 
ERC, 9SV i CUP 

Junts, Primàries i ERC 

PSC (1), Junts, Primàries, 
ERC, 9SV i CUP

EN CONTRA

Junts

Junts, Primàries 
i ERC 

Cs i PP 

PSC, Cs, 9SV i PP 

Cs i PP

Es busquen persones 
voluntàries per a la 
Cavalcada de Reis
El pròxim dijous 7 de novembre l’Ajuntament 
obrirà el període d’inscripcions per a 
participar en la Nit de Reis. Es podrà fer com 
a patges reials, abanderats de Ses Majestats 
d’Orient, figurants a les carrosses del seguici 
o voluntaris tècnics en el servei d’ordre. 
Les sol·licituds, que s’hauran de fer a través 
d’un formulari habilitat al web municipal, 
es podran presentar fins al diumenge 17 de 
novembre.

Arrenca la campanya 
«Ja recicles?»
La nova iniciativa municipal lliurarà 
als veïns i les veïnes diversos materials 
per a fomentar la correcta classificació 
dels residus. Concretament, es donarà 
un cubell per a l’orgànica, tres bosses 
reutilitzables per a envasos, vidre i 
paper i un petit bidó per als olis vegetals 
de cuina. També s’entregaran dos 
mecanismes airejadors per a reduir el 
cabdal d’aigua que surt per l’aixeta i una 
clau per a facilitar-ne la instal·lació.



Javier Sandoval
Carrillo
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

La passada celebració del 
Santvi Fest ha de marcar un 
punt d’inflexió pel que fa a les 
polítiques municipals dirigides 
als joves del nostre municipi. 
Per primera vegada, s’han 
inclòs en aquesta programació 
amb què celebrem el final de 
l’estiu activitats específiques 
per a aquest col·lectiu, i ho 
hem fet amb una voluntat 
municipal més amplia de 
dotar el jovent santvicentí 
d’opcions de lleure, formatives, 
d’ocupació o culturals que 
fins al moment no tenien. 
Treballarem, així, per donar 
continuïtat a projectes com 
la Brigada Jove, crear llocs de 
treball o impulsar els serveis 
de l’Espai Jove, entre altres 
actuacions.

Volem canviar —com sempre, 
des del diàleg i la participació 
del màxim nombre possible de 
representants municipals— la 
manera en què l’Ajuntament 
s’ha relacionat al llarg dels 
darrers anys amb aquest sector 
tan fonamental de la nostra 
societat. Som conscients que 
els joves són el nostre futur 
i, des del primer moment, 
un pilar per a la vida i el dia 
a dia del poble. Sant Vicenç 
s’ha de construir amb l’esforç 
de tothom i sense deixar cap 
col·lectiu enrere en el seu 
desenvolupament. No pot ser 
d’una altra manera.

l Sant Vicenç, cada 
cop més jove

La primera edició del Santvi Fest inclou parades 
d’entitats i de comerciants locals, activitats 
infantils, tallers i concerts 

Sant Vicenç incrementa 
la seva oferta d’oci per al 
públic jove  

Amb la voluntat de donar resposta 
a les necessitats del jovent, l’Ajunta-
ment ha apostat per augmentar l’ofer-
ta d’oci destinada a aquest col·lectiu. 
És per això que enguany s’ha volgut 
acomiadar la temporada d’estiu amb 
la primera edició del Santvi Fest, un 
esdeveniment que ha tingut un im-
portant èxit de públic. El dia 28 de se-
tembre, el parc dels Germans Gabrie-
listes es va convertir en un aparador 
de promoció del comerç i de l’asso-
ciacionisme local. La proposta va in-
cloure el concert dels Karaokes Band 
i la Festa Flaix FM, en la qual van par-
ticipar centenars de joves. Per primera 
vegada, s’hi va habilitar un Punt Lila 
pel qual van passar 416 persones, a les 
quals es va facilitar material divulgatiu 
sobre com actuar en cas de presen-
ciar o patir qualsevol tipus d’agressió 
sexista. Afortunadament, durant la nit 
del Santvi Fest no es va registrar cap 
denúncia ni incident.

En els darrers mesos s’han ofert 
altres propostes d’oci destinades al 
jovent, com l’Engrescada, durant la 
Festa Major, o la festa jove organitza-
da per Halloween.

Centenars de
joves van assistir
als concerts del
Santvi Fest, un 
esdeveniment
que va ser tot

un èxit

Més recursos i serveis 
Des del consistori es treballa durant 
tot l’any per dotar el jovent de més 
serveis i recursos que els ajudin en 
el seu dia a dia. Un d’aquests és l’Es-
pai Jove El Cau, un punt de trobada 
—obert les tardes de dilluns a dis-
sabte— on s’ofereixen espais de joc 
i per a fer deures, ordinadors amb 
connexió a internet i el suport d’un 
dinamitzador. L’ocupació juvenil tam-
bé és una prioritat, i per aquest motiu 
s’ofereixen tallers i cursos formatius 
gratuïts, orientació acadèmica i pro-
grames per a afavorir la inserció labo-
ral, com la Brigada Jove. Des de l’Ajun-
tament també es vol donar un impuls 
a l’associacionisme juvenil donant 
suport als Xurra-Beans, una nova en-
titat que col·labora en l’organització 
d’activitats destinades al públic jove.
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L’Ajuntament cedeix 
quatre portàtils als centres 
educatius
El consistori santvicentí ha lliurat a les escoles Sant Jordi i 
Sot del Camp quatre ordinadors portàtils per al seu ús en 
projectes educatius o en tasques internes del professorat. 
Els aparells informàtics, que anteriorment es trobaven a les 
dependències municipals del Centre Cívic El Gorg, han es-
tat substituïts per nous equips perquè ja no complien els 
requisits necessaris per a la funció pública. El motiu ha estat 
millorar els serveis que es presten a la ciutadania en aquest 
equipament municipal, com la realització de cursets, pre-
sentacions o reunions.

La cessió dels quatre ordinadors portàtils a les dues es-
coles del municipi ha permès allargar la vida útil d’aquests 
aparells informàtics i, alhora, esdevé una clara aposta per la 
reutilització i el reciclatge dels productes.

La donació ha allargat la vida útil dels 
aparells, que es poden utilitzar en projectes 
a les escoles 

l El Banc d’Aliments es trasllada 
a la Seu d’Entitats Esportives 
El nou espai es troba a tocar del pavelló municipal 
Toni Sors, és més accessible i compta amb una 
zona d’estacionament propera. També disposa 
d’un magatzem més gran. Actualment, el Banc 
d’Aliments proporciona aliments i productes 
d’higiene a una vintena de famílies.

l Sant Vicenç revalida les dues 
Flors d’Honor de «Viles Florides»

El passat setembre, el municipi va rebre les dues 
Flors d’Honor 2019 del moviment «Viles Florides». 
El regidor de Turisme, Francesc Guillem, va recollir 
el premi que reconeix l’esforç per la transformació 
dels espais públics a través de l’enjardinament i la 
millora de les zones verdes.

Comença la poda de l’arbrat 
del municipi
Durant el mes d’octubre es va donar el tret de sortida a la 
campanya anual de poda de l’arbrat. Enguany, la brigada 
municipal ha assumit les feines d’esporga dels arbres de 
parcs, jardins i carrers de Sant Vicenç. Seguint uns criteris 
de sostenibilitat i racionalitat, s’actuarà sobre 2.274 arbres 
de 48 espècies diferents, com els plàtans, els pins pinyo-
ners, les alzines o les acàcies. La poda es realitzarà sempre 
tenint en compte el tipus d’espècie i el lloc on es troba.

Aquestes intervencions permeten allargar la vida de l’ar-
brat, reduir l’efecte i els danys de malalties o plagues i mi-
nimitzar els tractaments fitosanitaris. Les actuacions s’allar-
garan fins a finals del mes de febrer.

Es preveu actuar sobre més de 2.000 arbres 
d’una cinquantena d’espècies diferents
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Els treballs de millora de la mobilitat 
al carrer Major han acabat recent-
ment. Les intervencions han consis-
tit en l’ordenació del vial amb dues 
zones per a vianants i un espai per 
a aparcament al costat oest, la ins-
tal·lació d’elements de mobiliari urbà 
i el soterrament de les telecomunica-
cions. Així mateix, s’hi han col·locat 
dos rètols d’acer amb el nom del ca-
rrer i quatre tapes d’escocell amb les 
lletres «SVM».

En total, l’Ajuntament ha destinat 
113.498 euros al projecte d’ordenació 

Finalitzen les obres de 
remodelació del carrer Major

urbanística del nucli històric, que te-
nia com a eixos centrals pacificar-hi el 
trànsit rodat, eliminar-ne les barreres 
arquitectòniques i millorar-hi l’acces-
sibilitat amb una plataforma única.

La urbanització del carrer Major és 
la primera fase d’un projecte munici-
pal molt més ampli. Pròximament es 
treballarà en la conversió del carrer 
Sant Antoni, també, en plataforma 
única. Aquestes dues vies són de les 
més transitades del municipi, ja que 
connecten espais i equipaments de 
referència a Sant Vicenç.

El projecte ha eliminat barreres arquitectòniques i pacificat el 
trànsit rodat per tal de garantir la convivència entre vehicles i 
vianants

El municipi 
comptarà amb 
un nou caixer 
automàtic
L’alcalde Javier Sandoval ha signat un 
contracte amb representants del Banc 
Sabadell per a la implantació d’un 
caixer automàtic al local municipal 
ubicat als baixos de l’edifici Sorli Sport. 
L’actuació vol garantir l’accés als ser-
veis bàsics de tota la població i donar 
resposta a una llarga demanda veïnal.

S’instal·len nous 
punts d’accés wifi 
gratuït
El consistori ha rebut una subvenció 
europea de 15.000 euros per a millo-
rar les connexions wifi gratuïtes als 
espais públics. Amb aquest ajut, s’im-
pulsaran noves instal·lacions al parc 
de Can Boada i a la plaça del Poble 
i s’ampliaran els serveis existents al 
parc dels Germans Gabrielistes i als 
equipaments municipals.

Han començat
les obres al parc
de Can Boada, on 
s’ubicaran dues

antenes que
permetran la

navegació
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#SpainSitAndTalk
Aquesta etiqueta de Twitter, ‘Espanya, seu a 
parlar’, va ser tendència mundial durant dues 
hores. Fa poc més d’una setmana es donava a 
conèixer la sentència als líders polítics i socials 
del Procés, condemnats a quasi 100 anys de 
presó: una condemna que ens condemna a 
tots; condemna amb injustícia qui va tenir el 
coratge de posar urnes per escoltar el poble 
català; ens condemna fixant precedents sobre 
el dret fonamental de manifestació i la llibertat 
d’expressió; ens condemna la minvada con-
fiança, perquè travessant les línies vermelles 
mai res torna a ser igual.

I, malgrat les confrontacions i les mostres 
pacífiques de rebuig a aquesta sentència, quan 
el cansament al carrer pesa i els abusos cre-
men, els catalans i les catalanes no defallim a 
exigir que l’única via per a trobar una solució a 
aquest conflicte passa pel diàleg sense condi-
cions. Al poble que commemora la seva derro-
ta el fa més fort i resilient; als que, en canvi, es-
tan acostumats a guanyar això els pot fer sentir 
més forts però alhora cínics i frustrats.

No hi ha prou abusos, ni prou morats; no hi 
ha prou llàgrimes ni condemnes llargues, per 
a seguir alçats en pau i dignitat, exigint i excla-
mant «seure a parlar».

Sant Vicenç de Montalt pensa en el present 
i el futur
En aquesta nova etapa, l’Ajuntament està op-
tant per oferir més i millors activitats per als 
adolescents i joves. Per exemple, recentment 
hem gaudit del «Santvi Fest», amb rocòdrom, 
inflables, tallers, gastronomia i música en di-
recte..., un festival pensat per al públic juvenil. 
A més, durant l’estiu també hem realitzat més 
accions vinculades al món del lleure, forma-
tives o relacionades amb l’ocupació, com la 
Brigada Jove. 

Les polítiques de joventut són fonamentals 
per al model que defensem. Cal que la gent 
jove sigui part activa del municipi, que se’l 
sentin com a propi i que hi trobin espais ade-
quats per a créixer, gaudir-lo i relacionar-se. 
Sense pensar en el jovent deixaríem de cuidar 
el nostre millor actiu; per això volem que el 
nostre sigui un poble on els joves puguin viure 
i construir el seu projecte vital.

Els i les socialistes volem pensar en el pre-
sent i el futur. Apostem per seguir millorant els 
recursos destinats a dotar-nos de més activitat 
per als joves, potenciant-la i diversificant-la: 
cultura, esport, lleure, formació, etc. Treballa-
rem de valent, amb l’ajuda de les entitats i de 
tothom, per aconseguir-ho.

Injusta, desproporcionada i amb una clara 
intenció de venjança: així és la sentència que 
vam conèixer tots a primera hora del dilluns 14 
d’octubre.

No hi ha paraules per a descriure el senti-
ment de tristesa i impotència de tot un poble. 
És per això que des de SOM-HI Sant Vicenç 
– Primàries Catalunya ens volem afegir a les 
nombroses accions que s’estan duent a terme 
a bona part del territori, actuacions sempre 
cíviques, pacífiques i de rebuig a la repressió 
dictatorial de l’Estat espanyol. No ens podem 
quedar amb els braços plegats davant aquesta 
situació. Mantinguem-nos ferms!

No volem i no podem separar la política 
municipal de la de país, en aquests moments 
tan importants per al nostre futur. Necessitem 
unitat. Ens cal anar tots junts i lluitar contra 
aquest estat feixista, i contra els partits que el 
representen. I, de forma infatigable, seguirem 
dient una vegada i una altra: «NO AL 15!!!».
Visca Catalunya lliure!!!
Salut i República!!!

Cuando se escribe este artículo se están pro-
duciendo hechos vandálicos en Cataluña.

Nuestro compromiso al facilitar las tareas 
de gobierno en Sant Vicenç ha sido el de que 
se traten temas únicamente municipales, que 
es para lo que tenemos competencias los regi-
dores. Y así lo estamos intentando, a pesar de 
que desde otras fuerzas políticas se empeñen 
en utilizar sin pudor una vez más los munici-
pios para su política de ensoñación patriótica 
y romántica, presentando una y otra vez mo-
ciones trampa, pidiendo convivencia y respeto 
al tiempo que justifican acciones de violencia, 
sea física o social, contra los ciudadanos que 
padecen en silencio, son —estos sí— pacífi-
cos, trabajan cada día y pagan los impuestos.

Es el mundo al revés, donde los que apo-
yan a los que se saltan las leyes nos dan lec-
ciones de democracia y los que señalan con 
el dedo nos dan lecciones de libertad.

Como siempre, seguimos solicitando al 
Ayuntamiento y a la Junta Electoral la retirada 
de símbolos partidistas (esteladas, etc.) en zo-
nas públicas del pueblo.

Que sàpiguen els ciutadans de Sant Vicenç 
que, malgrat l’anterior i el que costa mantenir 
la serenitat, des de Cs seguim lluitant per cen-
trar-nos en els temes de gestió municipal.

Davant dels greus moments que vivim com a 
país, amb indignació i profunda tristor, des de 
9 Sant Vicenç:
1. Expressem el més enèrgic rebuig a la sen-
tència del TS que representa una regressió 
flagrant dels drets fonamentals i les llibertats 
col·lectives com a poble recollides en tractats 
internacionals.
2. Reclamem, com ja vàrem expressar en mo-
ció plenària, la llibertat immediata de totes les 
preses i els presos polítics detinguts, exiliats i 
represaliats, així com la seva absolució.
3. Condemnem l’intent intencionat per part 
dels aparells de l’Estat i mitjans de comunica-
ció de criminalitzar el caràcter pacífic del mo-
viment independentista català.
4.  Mostrem una immensa preocupació per 
la manca de qualitat democràtica de l’Estat 
en condemnar els nostres líders polítics, que 
obeïen el mandat democràtic de la ciutadania, 
en un judici polític inimaginable. En demo-
cràcia, votar no és cap delicte i les idees no es 
poden jutjar!
5. Com a catalanes i catalans demòcrates, con-
demnem que l’aparell de l’Estat actuï intentant 
abolir la pluralitat política i vulneri la legitimi-
tat del poble de Catalunya a decidir lliurement 
el seu futur.

Al PP de SVM —al seu representant electe, 
Francesc Guillem, i a tots els components de 
l’Agrupació Municipal del nostre partit— tan 
sols li interessen els assumptes referents al nos-
tre poble, raó per la qual no ens pronunciarem 
sobre els fets d’aquests últims dies, que molts 
cataloguen com a «protestes pacífiques».

Nosaltres seguirem treballant i ens deixa-
rem d’històries, tal com sempre fem.

A l’Àrea de Governació i Mobilitat, seguim 
treballant per millorar els serveis i, sobretot, 
actuant contra l’incivisme i per a fer complir les 
ordenances i la llei, que s’han de complir sem-
pre, estiguem en un poble o en una gran ciu-
tat. En breu començarem la formació de nous 
pilots de drons, amb la unitat de pràctiques 
que ja hem adquirit i que ens donarà suport 
tecnològic amb la tasca de vigilància, sobretot, 
nocturna.

A l’Àrea de Comerç i Turisme, durant el mes 
de novembre, començarem les trobades amb 
els comerciants i amb els restauradors locals 
per poder treballar conjuntament en els nous 
projectes de futur. Serem prop de tots ells, es-
coltant les seves propostes i fent possible di-
namitzar d’una vegada per totes aquesta àrea.

Seguirem informant dels avanços que anem 
assolint en cada regidoria.

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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Des del 14 d’octubre, la vida d’aquest país, in-
clòs el nostre municipi, gira entorn de la sen-
tència del Procés, perquè tots els que vam par-
ticipar en el referèndum de  l’1 d’Octubre ens 
sentim també condemnats. Estem plens de 
ràbia i d’indignació davant la injusta sentència 
i la repressió de l’Estat, i ens sentim víctimes de 
la venjança per haver aconseguit posat unes 
urnes i deixat que el poble decidís el seu futur.

Conjuntament amb la resta de partits po-
lítics independentistes de Sant Vicenç, pre-
sentem al Ple Municipal la moció que ens ha 
proposat l’AMI. És una moció de rebuig a la 
sentència, que demana l’amnistia per a les per-
sones preses i en defensa del dret a l’autode-
terminació. Des d’ERC seguirem vetllant per-
què les estelades onegin a Sant Vicenç (salvant 
els períodes electorals) i fent propostes de 
reconeixement —com la que hem fet— de les 
dones deportades als camps de concentració 
nazis. Ens hauria agradat canviar el nom d’al-
gun espai o carrer pel nom de «Neus Català» o 
«Conxita Grangé», però ho deixem per a més 
endavant, quan potser podrem canviar més 
noms de carrers i donar visibilitat a persones 
i fets rellevants de la història del nostre país.

Aquests dies hem vist com les estudiants us 
heu alçat en resposta a la sentència i heu pro-
tagonitzat un munt de mobilitzacions arreu. 
Ens heu demostrat que sou capaces d’orga-
nitzar-vos i trencar amb la normalitat en un 
moment excepcional en què la classe política 
no està a l’altura.

Des de la Candidatura d’Unitat Popular en-
tomem el repte de transformar la Regidoria 
de Joventut per tal que sigueu vosaltres les 
que definiu les polítiques. Us animem a totes 
que participeu i nosaltres hi posarem les ei-
nes necessàries.

Perquè sou vosaltres, les joves estudiants 
i treballadores, les que heu de construir el 
futur. Per abolir l’escola concertada, per re-
duir les taxes universitàries, per la igualtat 
d’oportunitats, per la llibertat de protesta i 
d’expressió i, sobretot, per la llibertat de to-
tes les joves detingudes —i en presó provi-
sional— aquest passat octubre; per un futur 
digne, seguiu lluitant. Ens veiem als carrers!

Una trentena d’alumnes 
reben beques de menjador
Aquest curs 2019-2020, el Consell Comarcal 
del Maresme ha concedit 29 ajuts a famílies 
santvicentines per al menjador escolar. 
En total, la subvenció ascendeix a 15.004 
euros, que seran distribuïts en funció de les 
característiques econòmiques, familiars i 
socials. En tot cas, cap família del municipi 
es quedarà sense beca, ja que l’Ajuntament 
assumirà les que no hagi atorgat el Consell 
Comarcal.

L’Ajuntament reparteix 
prop de 24.000 euros en 
subvencions esportives

El consistori ha distribuït 23.928,30 euros, 
un 10 % més que l’any anterior, entre nou 
entitats esportives locals. Els beneficiaris 
han estat el Club de Pitch and Putt, el Club 
de Patinatge, el Club Ciclista Xurribikers, 
el CF Santvicentí, Futsal Santvicentí, 
MontaltTrek, la Societat de Caçadors, el Club 
de Petanca i el Club de Bàsquet 3 Viles. En 
els pròxims quatre anys, l’Ajuntament anirà 
incrementant els ajuts un 5 % cada any.

El jovent santvicentí 
s’endinsa en les arts 
escèniques

L’Ajuntament torna a oferir l’activitat 
extraescolar «CreART» per tal d’apropar les 
arts escèniques a nois i noies d’entre 13 i 18 
anys. L’actriu Carolina Llacher i la ballarina 
Andrea Devesa condueixen les classes, que 
s’impartiran fins al 12 de juny els divendres, 
de les 18 a les 20.30 hores, a l’institut Esteve 
Albert. Les persones interessades encara s’hi 
poden inscriure a l’OAC.

L’Oriola estrena perfil a 
Facebook
L’Escola Municipal de Música L’Oriola ha 
posat en marxa un compte a la xarxa social 
Facebook. Amb el nom «EMMOriola», el 
centre utilitzarà el nou perfil per a publicar 
novetats, comunicats i informacions diverses 
sobre el dia a dia de l’Escola. D’aquesta 
manera, es vol impulsar un nou canal de 
comunicació i interacció amb les famílies i 
amb la ciutadania en general.



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

NOVEMBRE
2019

EXPOSICIONS
Del 9 al 23 de 
novembre 
A LA BIBLIOTECA
l EXPOSICIÓ: «CUBS DE 
RUBIK»
Col·lecció personal d’en Pedro 
Luis Muñoz  
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

ACTIVITATS
Diumenge 3     
9 H, A L’AV. TONI SORS  
l CIM XL LUPUS: PUJADA 
AL MONTALT
Organitza: MontalTrek

Dies 4, 6 i 7      
DE 10 A 14 H, AL CENTRE 
CÍVIC   
l TALLER: «DONES QUE 
HO PODEM TOT. CANVIS I 
CERCA DE FEINA DESPRÉS 
DELS 45 ANYS»
Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica i 
Ocupació amb el suport de la 
Diputació de Barcelona

Dimecres 6        
9.30 H, DES DEL CENTRE 
CÍVIC  
l MATINAL A LA ROCA 
DEL DRAC DE VILARDELL 
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

19 H, AL CENTRE CÍVIC 
l TALLER: «JUGANT AMB 
LA VEU»
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dijous 7 i 21          
DE 10 A 11.30 H, AL CENTRE 
CÍVIC  
l TALLER PRÀCTIC DE 
REFLEXOLOGIA PODAL 
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins 

Divendres 8      
DE 9.30 A 13.30 H, AL 
CENTRE CÍVIC  
l TALLER: «COM SER 
SELECCIONAT A INFOJOBS 
I ACONSEGUIR UN 70 % 
D’EFECTIVITAT»
Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica i 
Ocupació amb el suport de la 
Diputació de Barcelona

17.30 H, AL CENTRE CÍVIC   
l JORNADA DE PORTES 
OBERTES A L’ESCOLA DE 
DIBUIX I PINTURA D’ELS 
XURRAVINS
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

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

Dissabte 9 i 
diumenge 10       
l EN RUTA PEL MONCAYO
Organitza: MontalTrek 

De l’11 al 15      
DE 9 A 14 H, AL TELECENTRE  
l CURS: 
«ALFABETITZACIÓ 
DIGITAL: PREPARACIÓ 
ACTIC NIVELL 1»
Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica i 
Ocupació amb el suport de la 
Diputació de Barcelona

Dimecres 13        
18 H, AL CENTRE CÍVIC  
l TALLER: «L’UNIVERS A 
LA TEVA MÀ»
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

19 H, AL CENTRE CÍVIC  
l TALLER DE RELAXACIÓ
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dijous 14          
18 H, AL CENTRE CÍVIC  
l TALLER PRÀCTIC DE 
REFLEXOLOGIA PODAL
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala 

19 H, A LA BIBLIOTECA  
l TALLER DE LITERATURA
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Divendres 15          
19 H, AL CENTRE CÍVIC 
l ROUND TABLE EN 
FRANCÈS
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

20 H, A LA BIBLIOTECA  
l PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE CRÓNICA DE UN 
LLANTO PROLONGADO, 
DE DUNA GALÁN 
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 16       
11 H, AL CENTRE CÍVIC  
l TALLER: «L’HOME DE 
VITRUVI DE LEONARDO 
DA VINCI»
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 16 i 
diumenge 17         
l EN RUTA PER LA SERRA 
DE LA MUSSARA
Organitza: MontalTrek 

Diumenge 17        
DE 10 A 14 H, AL CASAL  
l CAMPANYA DE 
DONACIÓ DE SANG  
Organitza: Banc de Sang 
i Teixits i Associació 
de Donants de Sang 
del Maresme amb la 
col·laboració de la Regidoria 
de Sanitat i de l’Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

12 H, AL CENTRE CÍVIC  
l LLIURAMENT DE 
PREMIS DE LA XXXVI 
MOSTRA LITERÀRIA DEL 
MARESME  
Organitza: Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt

Dimarts 19          
17.30 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER: «RESOLUCIÓ DE 
CUBS DE RUBIK»
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dimecres 20            
9 H, DES DEL CENTRE CÍVIC 
l MATINAL A 
TAGAMANENT 
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

19 H, LLOC PER CONCRETAR 
l CONVERSES AMB 
L’ALCALDE
Trobada informal i distesa 
amb l’alcalde, Javier Sandoval, 
per xerrar i debatre sobre 
temes del poble 
Inscripció: 93 791 05 11
Organitza: Gabinet d’Alcaldia

Dijous 21         
18 H, AL CENTRE CÍVIC 
l CONCERT DE SANTA 
CECÍLIA AMB LARRY 
WALTERS TRIO
Organitza: EMM 
L’Oriola – Regidoria 
d’Ensenyament

Divendres 22           
19 H, AL CENTRE CÍVIC 
l MEETING TO SPEAK 
ENGLISH
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Diumenge 24         
18 H, AL CENTRE CÍVIC  
l TARDA DE BALL
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Del 25 al 27           
7.30 H, DES DEL CENTRE 
CÍVIC    
l EXCURSIÓ CULTURAL A 
PENÍSCOLA
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Dijous 28             
19.30 H, AL CENTRE CÍVIC  
l XERRADA 
DIVULGATIVA: «LA GAIA»
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala


