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Afavorint una tinença 
responsable dels animals
En el marc de la campanya «Siguem 
cívics», l’Ajuntament repartirà 
gratuïtament 500 ampolles plegables 
destinades a la neteja dels orins dels 
gossos. Els propietaris que constin 
en el cens municipal d’animals 
poden recollir-les al Casal de Cultura. 
L’ordenança prohibeix que els gossos 
orinin en zones d’esbarjo i façanes 
i obliga els propietaris a portar un 
recipient per a diluir els orins amb 
aigua. La normativa contempla 
sancions de 100 a 400 euros.

Nou caixer automàtic a Sant Vicenç
Ha entrat en funcionament el nou caixer automàtic ubicat 
als baixos de l’edifici Sorli Sport i que dona servei als barris 
de la zona litoral. Un conveni signat entre l’Ajuntament 
i el Banc de Sabadell ha permès donar resposta a una 
reivindicació històrica dels veïns i les veïnes que havien de 
desplaçar-se al centre del poble o a municipis propers per 
fer les gestions que habitualment es fan des d’un caixer.

Ple municipal ordinari
30 de gener del 2020

A FAVOR 

PSC, Junts, 
Primàries, ERC, 
Cs, 9SV, regidor 
no-adscrit i CUP 

PSC (2), Junts, 
Primàries, ERC, 
9SV i CUP

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

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

PSC, Junts, 
Primàries, ERC, 
Cs, 9SV, regidor 
no-adscrit i CUP 

Junts, Primàries, 
ERC i regidor 
no-adscrit

EN CONTRA

Regidor 
no-adscrit 

Cs i regidor 
no-adscrit 

PSC i Cs

ORDRE DEL DIA 

Resolució al·legacions 
Ordenança 62 

Resolució al·legacions 
Ordenança 28 

Aprovació definitiva Ordenances 
Generals 2020 

Aprovació moció de rebuig a la 
resolució de la Junta Electoral 
central respecte del M. H. President 
de la Generalitat, Quim Torra, i 
l’eurodiputat Oriol Junqueras

Aprovació moció relativa a 
la creació d’unes jornades 
temàtiques sobre el medi ambient 

Aprovació moció relativa a la 
creació d’una Comissió Informativa 
de Medi Ambient

ABSTENCIÓ

PSC (1) i Cs 

Regidor 
no-adscrit 

PSC (2) 

9SV i CUP

Els robatoris en domicilis disminueixen un 36 %
A causa d’un error en el tractament de les dades a l’hora d’elaborar la memòria anual 
d’activitats de la Policia Local, en el darrer butlletí municipal es va explicar que l’any 
2019 s’havien comptabilitzat 69 robatoris en domicilis, xifra que suposava una 
disminució del 49,26 % respecte de l’any anterior, però en realitat se’n van registrar 87; 
per tant, la disminució respecte de l’any 2018 és del 36,02 %. L’Ajuntament demana 
disculpes per l’error involuntari.

S’instal·len tres noves 
pantalles informatives
El pavelló municipal Toni Sors, el centre 
cívic El Gorg i el mercat municipal del 
supermercat SORLI disposen de noves 
pantalles que ofereixen informació 
actualitzada del municipi en forma 
de petites càpsules, així com l’agenda 
d’activitats que publica l’Ajuntament. 
La instal·lació d’aquests elements 
vol ser un pas més per a afavorir la 
comunicació amb la ciutadania i posar 
al seu abast la informació corporativa.



Javier Sandoval
Carrillo
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

A l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt ens hem marcat 
com a primer objectiu de la 
legislatura posar les persones 
en la primera línia de l’acció 
municipal. D’aquesta voluntat 
neix, per exemple, l’aposta per 
les polítiques d’igualtat que la 
celebració del Dia Internacional 
de les Dones, el 8 de març, posa 
en relleu. En aquests mesos, hem 
impulsat substancialment des 
del consistori la feina per a fer 
efectiva la igualtat entre homes 
i dones amb la creació, per 
primera vegada, d’una Regidoria 
d’Igualtat.

Però aquesta voluntat 
de l’Ajuntament de fer 
protagonistes els santvicentins 
i les santvicentines va encara 
més enllà, i és que estem 
aprofundint com mai en la 
promoció de la participació amb 
la voluntat que els veïns i les 
veïnes tinguin una presència 
directa en la feina que realitzem, 
especialment en projectes 
centrals per al municipi, com el 
desenvolupament del POUM o 
els pressupostos participatius. 
Per tal de vehicular aquest treball 
posem en marxa la plataforma 
Participa i treballem per a 
reactivar el Consell de la Vila.

En definitiva, aspirem que 
el futur del nostre poble el 
dissenyem entre totes i tots els 
que hi vivim.

l Sant Vicenç és cosa 
de tots

Afavorint una tinença 
responsable dels animals

El consistori treballa per assolir una equitat real 
entre homes i dones, i per aquest motiu es va 
crear la Regidoria d’Igualtat

Sant Vicenç de Montalt 
camina cap a la igualtat
Durant tot l’any, l’Ajuntament impulsa 
polítiques i accions que tenen per ob-
jectiu posar fi a les violències i discri-
minacions cap a les dones. En aquest 
sentit, la Regidoria d’Igualtat, 
creada aquesta legisla-
tura, ha dissenyat un 
ampli programa d’ac-
tivitats que s’allar-
garà fins al mes de 
maig. Les propostes 
han estat treballades 
amb diferents àrees 
municipals com Joven-
tut, Gent Gran, Benestar 
Social i Participació Ciutadana 
i han rebut el suport dels centres edu-
catius, diverses entitats locals i la ràdio 
municipal.

En commemoració del Dia         
de la Dona
Per al dimarts 3 de març s’ha orga-
nitzat, d’una banda, una xerrada per 
a prevenir la violència masclista i, de 
l’altra, la presentació del projecte fo-
togràfic «Rato Baltin». L’endemà hi 
haurà un taller d’apoderament feme-
ní per a la recerca de feina i s’entre-
vistarà la nova associació de dones. 
El divendres es faran els actes com-
memoratius a les escoles, i el dissabte 
Towanda Rebels representarà l’obra 

de teatre-fòrum Sex Toy. La rebelión 
de las muñecas al centre cívic El Gorg.

El diumenge 8 de març, Dia Interna-
cional de les Dones, començarà amb 

una passejada i un esmorzar 
popular. Tot seguit, al parc 

dels Germans Gabrielis-
tes, la regidora d’Igual-
tat, Maria Villalta, farà 
la lectura del mani-
fest, i l’alcalde, Javier 
Sandoval, inaugurarà 

la jornada. A conti-
nuació es presentarà 

l’exposició «Dones de Sant 
Vicenç» i hi haurà actuacions 

musicals, teatrals i de ball. També 
s’oferiran tallers en diversos espais del 
parc i s’hi organitzarà un gran dinar 
de germanor amb la col·laboració del 
Mirador dels Xurravins. Els tiquets es 
poden comprar fins al divendres 6 de 
març a la guingueta de l’establiment.

Finalment, el diumenge 15 de març 
es coordinarà la primera edició de la 
Cursa de la Dona sota el lema «Forta, 
valenta i solidària».

Una
passejada,

un dinar popular
i diverses actuacions 
musicals ompliran el

parc dels Germans 
Gabrielistes

Consulta totes 
les activitats del 

«Sant Vicenç 
Dona» aquí
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Es netegen els embornals 
i les reixes de la xarxa de 
clavegueram
Al febrer, l’Ajuntament ha portat a terme un seguit d’actua-
cions de manteniment i neteja en diversos punts de la xarxa 
de clavegueram del municipi. En total, s’ha eliminat la brutí-
cia de 70 embornals i 35 reixes per tal de garantir la màxima 
capacitat de la xarxa quan es produeixin episodis de fortes 
pluges o tempestes. Així mateix, es volen minimitzar les 
inundacions i evitar les males olors per l’estancament d’ai-
gua i la proliferació de mosquits. Els treballs, que han estats 
realitzats per Sorea, han tingut un cost de 9.791,32 euros.

Paral·lelament, es demana a la ciutadania un canvi d’hà-
bits per a contribuir al manteniment de les instal·lacions. En 
aquest sentit, s’aconsella no utilitzar el vàter com a paperera 
ni tirar-hi, en cap cas, tovalloletes humides —ja que no es 
degraden en contacte amb l’aigua—, sinó llençar-les sem-
pre a la fracció de rebuig de les escombraries.

Els treballs són de caràcter preventiu i volen 
garantir el desguàs dels carrers en episodis 
de fortes pluges

l Aposta per la integració laboral 
i social al municipi
L’Ajuntament ha reforçat els serveis municipals 
amb personal de la Fundació Privada Marpi, que 
treballa amb persones amb discapacitat psíquica 
del Maresme. Les quatre incorporacions donen 
suport en tasques de neteja i manteniment de les 
zones enjardinades del municipi.

l S’externalitzen alguns treballs 
de poda
Arran de la sobrecàrrega de feina de la brigada 
municipal, i amb la voluntat de complir el calendari 
establert, el consistori ha contractat els serveis 
de dos professionals del municipi per a realitzar 
tasques de poda en una dotzena d’espais arbrats. 

L’Ajuntament estalvia més 
de 100.000 euros amb 
l’administració electrònica
Segons un estudi del Consorci de l’Administració Oberta 
de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ha 
estalviat durant l’any 2019, gràcies a l’ús d’eines telemàti-
ques de tramitació i consulta de la informació, 18 euros per 
habitant, que fan un total de 115.326 euros.

L’any passat, la ciutadania va tramitar 2.092 instàncies 
electròniques i 1.282 de presencials però fetes amb tau-
letes de signatura biomètrica. D’aquesta manera, totes les 
tramitacions es fan de manera telemàtica i el consistori ha 
eliminat totalment el paper. L’Ajuntament també ha apos-
tat per l’administració electrònica a l’hora de comunicar-se 
amb altres administracions, facturar, licitar o publicar anun-
cis i edictes.

Al llarg de l’any passat, els santvicentins i les 
santvicentines van realitzar més de 2.000 
instàncies electròniques
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Recentment, l’Ajuntament ha recu-
perat el torreó del parc dels Germans 
Gabrielistes per preservar-lo i donar-li 
un ús turístic i cultural. La bella torre 
de guaita de Can Valls és l’últim ves-
tigi de la masia, ja desapareguda, que 
va acollir la casa convent dels Ger-
mans Gabrielistes.

L’espai té planta circular i data del 
segle XVIII. Als noranta se’n va fer una 
primera restauració i recentment han 
finalitzat les obres que han fet accessi-
ble el seu interior amb la reconstrucció 
de l’escala de cargol i que han habili-
tat un mirador al terrat. L’Ajuntament, 
amb el suport de la Diputació de Bar-
celona, ha impulsat el projecte, que ha 
tingut un cost de 109.999 euros.

Els infants de l’Escola Sot del Camp 
van ser els primers a visitar l’espai de 
la mà de la directora de la Biblioteca 
Municipal La Muntala, Antònia Caño. 
Pròximament s’hi realitzaran més vi-
sites guiades amb la resta d’alumnes 

Un grup d’alumnes de l’Escola Sot del Camp han estat els primers a 
visitar la torre de guaita de Can Valls

El torreó del parc dels Germans Gabrielistes es 
converteix en un nou punt d’interès turístic

de les escoles del municipi. També es 
preveu obrir la torre al públic un cop 

s’hi instal·lin les càmeres de videovigi-
lància i una placa a l’entrada.

L’Ajuntament xifra en 122.000 euros els danys ocasionats per 
la borrasca Glòria

Per tal de restablir la normalitat des-
prés del pas del temporal Glòria, es 
va convocar una jornada participativa 
de neteja de la platja. Un centenar de 
veïns i veïnes es van sumar a la pro-
posta i van recollir quatre tones de 
plàstics, que posteriorment van ser re-
tirades per la brigada municipal junta-

ment amb troncs, branques i canyes. 
També, el passat dijous 30 de gener, 
el delegat territorial del Govern de la 
Generalitat a Barcelona, Juli Fernàn-
dez, va visitar el municipi per conèixer 
de primera mà les afectacions. En 
aquest sentit, els serveis tècnics de 
l’Ajuntament han realitzat una prime-
ra estimació dels danys que s’eleva a 
122.000 euros. El consistori ja ha pre-
sentat l’informe a les administracions 
supramunicipals per acollir-se a les 
línies d’ajuts.

La borrasca va causar la caiguda de 
murs, arbres, pals de línies d’enllume-
nat públic i de telefonia i altres des-
perfectes, i va castigar especialment 
la zona litoral. També cal destacar 
l’esfondrament d’una part de la calça-
da de la carretera BV-5034 a causa 
de l’acumulació d’aigua a la riera del 
Gorg, que va ser reparada ràpidament.

Un centenar 
de persones 
participen en 
una jornada de 
neteja a la platja
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Sant Vicenç de Montalt està entre les pobla-
cions amb la renda per càpita més alta de 
Catalunya. Amb 48.436 euros de renda bruta 
mitjana, ens trobem en el vuitè lloc segons 
les últimes dades, del passat mes de gener. Si 
d’una banda ens omple d’orgull dir que vivim 
en un poble ric, de l’altra ens trobem que el 
preu de l’habitatge és, des de fa anys, exage-
radament car. No és estrany veure als portals 
immobiliaris anuncis de cases en venda al vol-
tant d’un milió d’euros i en lloguer per més de 
3.000. També hi trobem pisos, no precisament 
nous, que superen els 1.200 euros mensuals.

Els qui vivim amb sous normals i amb ex-
pectatives d’un nivell de vida del tot comú ens 
veiem obligats, tard o d’hora, a emigrar a altres 
poblacions limítrofes perquè, simplement, no 
ens podem permetre viure al poble on hem 
crescut.

Per aquest motiu, trobem necessària la 
construcció d’habitatge protegit per a facilitar 
l’habitatge a un preu assequible, en consonàn-
cia amb les possibilitats econòmiques de ca-
dascú. Això no és incompatible amb el fet de 
tenir mar i muntanya i gaudir d’unes instal·la-
cions de primera, fins i tot si l’any que ve som 
els més rics de Catalunya.

Més habitatge protegit, garantia de futur
Malgrat ser la generació més preparada de la 
història, els i les joves poden veure limitades 
les seves perspectives de futur per la realitat 
econòmica i pel difícil accés a un habitatge 
digne.

Els i les socialistes ens neguem a permetre 
que les inquietuds i els projectes dels joves de 
Sant Vicenç de Montalt hagin de passar per la 
renúncia a poder viure al seu poble. Per això, 
una de les nostres apostes principals passa per 
impulsar promocions d’habitatge protegit per 
a joves i per a altres col•lectius com les famílies 
monoparentals o les persones grans. Es tracta 
d’una necessitat molt demandada i, per això, 
estem treballant per fer realitat promocions 
privades i municipals d’habitatge protegit al 
passeig Sant Joan, l’avinguda Montalnou, Te-
lefònica o als terrenys del Golf.

Es tracta d’un projecte sense precedents 
al municipi, amb què destinarem esforços no 
només a incrementar el parc d’habitatge as-
sequible sinó també a fer que els promotors 
privats es corresponsabilitzin amb l’entorn 
urbà i amb el retorn social de la construcció 
d’habitatge. Creiem que atendre les necessi-
tats dels nostres joves ens permetrà garantir 
un millor futur per al nostre poble.

«Y pensar que cuando yo ya no esté 
saldrá de nuevo el sol y brillarán nuevas 
primaveras…»
Fa pocs dies que ens va deixar el meu pare i, 
amb el seu permís, voldria fer unes reflexions. 

La vida sigue y continúa, y es muy importan-
te que sepamos que todas nuestras acciones, 
de alguna forma, influyen, para bien o para 
mal, en el resto que nos rodea. Respetemos el 
ejemplo de nuestros mayores, sus esfuerzos 
para conseguir un futuro mejor para sus hijos 
y, de paso, para el conjunto de la sociedad, los 
momentos de felicidad que nos regalaron.

Por razones morales y religiosas o por ra-
zones éticas, el sentimiento de espiritualidad 
innato al ser humano, que la mayor parte del 
tiempo obviamos o intentamos soslayar por-
que nos incomoda y nos hace sentir vulnera-
bles, en algún momento del día, de nuestra 
vida, se acerca y nos atrapa y, de algún modo, 
nos recuerda nuestra fragilidad.

Quisiera dar las gracias desde aquí a todas 
aquellas personas que directa o indirectamen-
te me han transmitido su apoyo y ánimos.

También, un recuerdo afectuoso para veci-
nos, familiares, amigos que nos han dejado en 
los últimos tiempos y para los que están atra-
vesando una mala época. Ánimo, fuerza y un 
abrazo cariñoso a sus  allegados.

Comencem el mes de març amb la commemo-
ració del Dia Internacional de les Dones, una 
fita imprescindible per a reivindicar la lluita en 
defensa dels nostres drets i contra tota mena 
de discriminacions. Les dades són tossudes: 
les diferències salarials primer i en les pensions 
després són una de les evidències quantifica-
bles més clares dels efectes perniciosos de la 
distribució sexista i injusta de les tasques do-
mèstiques, de cura i de criança que encara es 
mantenen en ple segle XXI.

Aquesta legislatura estrenem regidoria 
d’igualtat, sota la responsabilitat de 9SV. Es-
perem que aquest canvi ens ajudi a fer més 
visibles les polítiques i accions contra la discri-
minació que es porten a terme des de l’Ajun-
tament. Apostem per l’educació, amb tallers 
a tots els nivells educatius, per a impulsar el 
moviment associatiu feminista, per a estimu-
lar i donar visibilitat a les propostes que des-
taquen el protagonisme de les dones en tota 
mena d’accions. En un pla més institucional, 
treballem per posar al dia el Pla d’Igualtat de 
l’Ajuntament. En aquest marc, saludem la mo-
ció presentada per ERC per declarar-nos mu-
nicipi feminista; sí, feminista sense cap mena 
de dubte. Mireu les dades i us en convencereu.

Hola, amics i amigues. Aquest mes, els inte-
grants d’Esquerra Republicana de Sant Vicenç 
de Montalt us informem que, seguint el nostre 
ideari, hem apostat per ajudar els ciutadans de 
Sant Vicenç.

Les cases del Rocar Nord que estaven pen-
dents d’urbanitzar, ara, podran tirar endavant 
el seu projecte, asfaltant carrers i aconseguint 
serveis que fins ara no tenien. De la mateixa 
manera, donem suport a la modificació de pla-
nejament de la zona del Golf, perquè els plà-
nols s’ajustin a la realitat, i, en últim lloc, estem 
a favor d’urbanitzar la zona de Can Camps, a 
l’avinguda Montaltnou, per tal de construir-hi 
habitatge, ja què una part serà habitatge so-
cial per a parelles joves, gent gran i famílies 
monoparentals.

Hem de destacar els actes que es faran del 
6 al 8 de març en commemoració del Dia In-
ternacional de les Dones. En una reivindicació 
que va més enllà d’aquesta data, presentem 
una moció per adherir-nos al decàleg per a la 
construcció de ciutats feministes. Cal recordar 
que encara avui, a l’any 2020, hi ha dones que 
pateixen abusos, desigualtats i discrimina-
cions. Hem de sumar esforços per seguir tre-
ballant pels drets de les dones i rebutjar  qual-
sevol tipus de discriminació i violència.

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».

TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS
ESTAN CONVIDATS A PARTICIPAR EN 

AQUESTA SECCIÓ.
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L’absència de planificació sovint dona pas a 
l’aplicació de polítiques de fets consumats, i 
aquest procediment, malauradament, s’està 
convertint en un hàbit reiterat per part del Go-
vern del nostre ajuntament.

El fonament de tota activitat política muni-
cipal hauria de ser la idea de servei a la ciutada-
nia, ja que és aquesta la destinatària final dels 
acords i projectes per al nostre poble. Des de 
l’oposició, a l’epicentre de la nostra tasca està 
la ferma voluntat de fer una política responsa-
ble, prioritzant les necessitats de la població i 
sent fidels al nostre programa. Però es fa difícil 
preparar la nostra participació quan l’accés a 
la documentació no es té amb temps suficient 
per a ser analitzada; o quan presenten punts 
nous a l’ordre del dia de les reunions, com va 
passar el 19/2; o quan s’anul·len i reprogra-
men noves dates de comissions informatives, 
com ha succeït amb la d’Urbanisme d’aquest 
mes…

No, el problema no és que siguem assem-
blearis, el problema és que la improvisació per 
part de l’Ajuntament és un fet habitual; i no en 
situacions nímies, sinó en àrees de tanta mag-
nitud com la d’ordenació del nostre territori, 
entre d’altres.

El pròxim 8 de març, Dia Internacional de la 
Dona Treballadora, ens recorda que encara 
queda molt recorregut per a assolir la igualtat 
d’oportunitats, la igualtat salarial, eliminar la 
violència masclista i derrocar el patriarcat. A 
més, a conseqüència de la crisi financera del 
2008, s’han precaritzat els llocs de treball més 
vulnerables, en la seva majoria ocupats per 
dones.

És necessari practicar la lluita feminista 
constantment, posant el focus en l’educació 
dels infants i joves, així com en la reeducació 
dels adults, tant homes com dones, per tal 
d’eliminar el sexisme i els estereotips que es 
veuen diàriament en la societat.

La sensibilització de tots els sectors de la 
societat és urgent, no només per a les dones, 
sinó també en els entorns d’aquestes, en què 
s’ha de donar eines per a detectar, reaccionar i 
denunciar les actituds i agressions masclistes, 
així com practicar l’acompanyament a les do-
nes per tal de no revictimitzar-les o culpar-les.

Per això, celebrem que aquest any les activi-
tats del consistori vagin més enllà de l’entorn 
del 8 de març i que incorporin tallers tant per 
a alumnes de les escoles i l’institut com per als 
pares i les mares.

Anticapitalistes i radicalment feministes.

En marxa un servei per a la 
recerca de feina
A l’Espai Jove El Cau, el projecte Club de 
Feina posa a disposició de la ciutadania un 
espai dedicat a l’orientació i l’assessorament 
laborals. La iniciativa, que compta amb els 
recursos materials necessaris i el suport d’un 
tècnic d’ocupació, s’ofereix els divendres, de 
9 a 12 hores, i els darrers dilluns de mes, de 
16 a 18 hores. En aquest sentit, el municipi 
ha començat el 2020 amb un petit descens de 
la desocupació. Concretament, al gener una 
dotzena de persones van trobar feina.

Nova reunió amb les 
entitats santvicentines
L’alcalde, Javier Sandoval, i el regidor de 
Participació Ciutadana, Miquel Rovira, es van 
trobar amb una desena de membres d’entitats 
per presentar el full de ruta de la Regidoria. 
En la reunió es va destacar el paper del teixit 
associatiu i es va parlar de reactivar el Consell 
de Vila i de l’organització de la 7a Mostra 
d’Entitats. El dissabte 21 de març, a les 10 hores, 
la Regidoria ha programat una sessió formativa 
sobre protecció de dades al centre cívic El Gorg.

Els centres educatius obren 
les seves portes
Un any més, els centres organitzen les 
jornades de portes obertes per presentar els 
seus projectes educatius i instal·lacions a les 
famílies. L’Escola Sant Jordi ho farà el 10 de 
març, a les 17 hores; l’Institut Esteve Albert, 
el 15 de març de 10.30 a 13 hores, i l’Escola 
Sot del Camp, el 18 de març de 15.30 a 17.30 
hores i el 19 de març de 9.30 a 11 hores. 
Paral·lelament, l’Ajuntament ha instal·lat vuit 
taules i bancs de pícnic als patis de les dues 
escoles, que han costat 1.345,52 euros.

Es presenten les bases dels 
XIV Jocs Florals
El certamen proposa dues modalitats: prosa 
i poesia, i ofereix tres premis extraordinaris 
per a les categories de «Microrelats», «Relats 
breus per a persones amb discapacitat 
intel·lectual» i «Rodolins». Les persones 
interessades poden presentar-hi els seus 
treballs a la biblioteca municipal La Muntala 
fins al 30 de març. El lliurament de premis es 
farà el 25 d’abril, a les 19 hores, al centre cívic 
El Gorg en el marc de la Festa de les Lletres.



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

MARÇ
2020

EXPOSICIONS
Del dilluns 2 al 
dissabte 14
A LA BIBLIOTECA
l FOTOGRAFIES DEL 
PROJECTE RATO BALTIN
«La menstruació al Nepal: 
un turment cultural»
Organitza: Biblioteca La 
Muntala

Del dilluns 9 al 
divendres 27
AL CENTRE CÍVIC
l DONES DE SANT VICENÇ
Retrats realitzats pel Grup 
Fotogràfic SVM
Organitza: Regidoria 
d’Igualtat

Del divendres 
20 al 
divendres 27
A LA BIBLIOTECA
l «MINIMALISME 
ORGÀNIC»
Pintures de Gina Pórtera
Organitza: Biblioteca La 
Muntala

ACTIVITATS
Divendres 6         
16.45 H, A L’ESCOLA 
BRESSOL    
l CONTACONTES 
INFANTIL I BERENAR AMB 
LES FAMÍLIES
Organitza: Escola Bressol Els 
Garrofers

18 H, AL CASAL 
l LA CUINA DE LA LEO
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

19 H, AL CENTRE CÍVIC   
l XERRADA SOBRE 
INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA 
FOTOVOLTAICA

l EN RUTA PEL CAMÍ DE 
RONDA
Organitza: MontalTrek

9 H, AL PORT BALÍS  
l 1a CURSA DE LA DONA 
3 VILES
Organitza: Gesport amb el 
suport dels ajuntaments de 
les 3 Viles

DE 10.30 A 13 H, A 
L’INSTITUT     
l JORNADA DE PORTES 
OBERTES
Organitza: Institut Esteve 
Albert

Dimecres 18            
9 H, DES DEL CENTRE CÍVIC     
l MATINAL A LES CUINES 
D’EN ROCAGUINARDA 
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

DE 15.30 A 17.30 H, A 
L’ESCOLA SOT DEL CAMP     
l JORNADA DE PORTES 
OBERTES
Organitza: Escola Sot del 
Camp

Dijous 19             
DE 9.30 A 11 H, A L’ESCOLA 
SOT DEL CAMP     
l JORNADA DE PORTES 
OBERTES
Organitza: Escola Sot del 
Camp 

Divendres 20             
20 H, A LA BIBLIOTECA     
l PRESENTACIÓ 
DEL LLIBRE CURS DE 
LITERATURA CATALANA 
CONTEMPORÀNIA: 
CONFERÈNCIES A 
LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA (1965-66 I 
1967) / GABRIEL FERRATER

TOT SEGUIT,     
l INAUGURACIÓ 
DE L’EXPOSICIÓ 
«MINIMALISME ORGÀNIC»
Organitza: Biblioteca La 
Muntala

Dissabte 21                
10 H, AL CENTRE CÍVIC      
l SESSIÓ FORMATIVA 
SOBRE LA LLEI DE 
PROTECCIÓ DE DADES 
PERSONALS
Destinada a les entitats 
locals
Organitza: Regidoria de 
Participació Ciutadana

A càrrec del Col·lectiu Sol 
Maresme
Organitza: Regidoria 
de Gestió Energètica i 
Sostenibilitat

20 H, A LA BIBLIOTECA  
l PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE AMB CENDRA A 
LES SABATES, DE JOAN 
GARCIA PEY
Organitza: Biblioteca La 
Muntala

Dissabte 7           
18.30 H, AL CENTRE CÍVIC    
l TEATREFÒRUM: SEX 
TOY: LA REBELIÓN DE LAS 
MUÑECAS
Organitza: Regidoria 
d’Igualtat

Diumenge 8            
DES DE LES 10 H, AL 
PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES     
l SANT VICENÇ DONA
Tallers, passejada, esmorzar 
i dinar populars, actuacions 
musicals i de dansa, 
concert, karaoke, teatre, 
perfomance...
Organitza: Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt amb 
la col·laboració de l’EMM 
L’Oriola, Coral Som Veus, 
Colla de Geganters SVM, 
Associació Gastronòmica Els 
Golafres, CreArt, Montaltrek i 
Ràdio Santvi

Dimarts 10             
17 H, A L’ESCOLA SANT JORDI    
l JORNADA DE PORTES 
OBERTES
Organitza: Escola Sant Jordi

Divendres 13              
20 H, A LA BIBLIOTECA  
l PRESENTACIÓ DELS 
LLIBRES TOT ABULCÀSSIM, 
DE JORDI CORNUDELLA, 
I FONTS LÍQUIDES I 
FONTS LIGNIFICADES, DE 
PEREJAUME
Organitza: Biblioteca La 
Muntala

Dissabte 14               
18 H, AL CENTRE CÍVIC    
l ESPECTACLE PLAY 
XURRAVINS I ACTUACIONS 
MUSICALS I DE DANSA
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Diumenge 15               
8 H, DES DE L’APARCAMENT 
DEL C/ GINESTA

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

19 H, AL CENTRE CÍVIC        
l RECITAL LA MÚSICA DE 
LA PARAULA
Amb Xavier Carles, Josep 
Ma Duran, Quim Ollé, Xavier 
Batllés, Imma Ortiz, Duna 
Rodríguez i Gina Pórtera
Organitza: Biblioteca La 
Muntala

Dimecres 25                  
19 H, AL CENTRE CÍVIC         
l XERRADA «BENVINGUT 
A L’ENERGIA SOLAR»
A càrrec de Lluís Cusí, 
de l’Associació Nacional 
d’Autoconsumidors
Organitza: Regidoria 
de Gestió Energètica i 
Sostenibilitat

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

Dijous 26                   
18 H, DAVANT DEL CENTRE 
CÍVIC         
l ANEM AL TEATRE: 
PECATS IMPERDONABLES
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

Divendres 27                    
19 H, A LA BIBLIOTECA         
l PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE LA QUINTA 
ESSÈNCIA DE LA POLS
Organitza: Biblioteca La 
Muntala

Dissabte 28                     
9 H, AL PAVELLÓ           
l CAMPIONAT COMARCAL 
DE GIMNÀSTICA 
ARTÍSTICA
Organitza: Regidoria d’Esports 
amb la col·laboració del 
Consell Esportiu del Maresme

19 H, AL CENTRE CÍVIC            
l FOTOFÒRUM: «LA 
MALETA MEXICANA»
Organitza: Grup Fotogràfic 
SVM i Biblioteca La Muntala 

Dissabte 28 i 
diumenge 29                      
l SORTIDA AMB 
RAQUETES DE NEU
Organitza: MontalTrek


