
Fins al 31 d’agost
Al Casal de la Gent Gran (Centre Cívic El Gorg)
Exposició: “Treballs de Patchwork”
A càrrec de les alumnes del Taller de Patchwork de l’associació
de Gent Gran Els Xurravins
Horaris: de dilluns a divendres, de 10 a 20h; dissabtes i diumenges, d’11
a 14h i de 16 a 20h; festius que no s’escaiguin en diumenge, tancat
Organitza: Associació de Gent Gran Els Xurravins

De l’1 d’agost al 6 de setembre
Al Centre Cívic El Gorg
Exposició de fotografies: “Un tastet de Sant Vicenç ‘09”
Mostra de les obres presentades al 2n Concurs de Fotografia Montalt ‘09
Exposició de quadres pintats a l’oli, de Jaume Nogué
Recull de pintures basades en les imatges del Calendari SVM 2008
Horaris: de dilluns a divendres, d’11 a 13h; dissabtes i diumenges, d’11 a
14h i de 16 a 20h; festius que no s’escaiguin en diumenge, tancat
Organitza: Regidoria de Cultura; hi col·labora: Jardineria Arquè

Del 25 de juliol al 3 de setembre
A la Galeria d’art de l’Hotel Rural Can Mora de Dalt
Exposició de Chema Alvargónzalez
Recull de fotografies, capses de llum i escultures
Horaris: de dilluns a diumenge, de 19 a 21h
Organitza: Hotel Rural Can Mora de Dalt

Diumenge, dia 2, a les 17.30h
A les Pistes Municipals de Petanca
Tirada de petanca: “Trofeu Mossèn Miquel”
Organitza: Club de Petanca Santvicentí amb la col·laboració de Mn. Miquel

Dimarts, dies 4, 11, 18 i 25, d’11.30 a 12.30h
A la Piscina Municipal
Els llibres de La Muntala visiten la piscina
Servei de préstec de llibres, revistes i contes
Organitza: Biblioteca Municipal La Muntala

Dimarts, dia 4
Sortida de les Puntaires a Argentona
Organitza: Associació de Puntaires de Sant Vicenç de Montalt

Dimecres, dia 5, de 16 a 19h
Al Centre Cívic El Gorg
Revisions auditives gratuïtes
Cita prèvia de dilluns a divendres, d’11 a 12h, al 93 791 31 03
Organitzen: regidories de Benestar Social i Salut Pública en
col·laboració amb l’Associació de Gent Gran Els Xurravins

ACTIVITATS DURANT EL MES D’AGOST DE 2009

Divendres, dia 7, a les 22h
A la plaça del Poble
Cinema a la fresca: “Bolt”
Organitza: Regidoria de Cultura

Dimecres, dia 12, a les 20h
A la Biblioteca Municipal La Muntala
Contes en pijama
A càrrec d’en Pep Duran
Organitza: Biblioteca Municipal La Muntala

Dijous, dia 13, a les 9.45h
A la Biblioteca Municipal La Muntala, Centre Cívic i Piscina Municipal
VIII Bibliogimcana: “Manga”
Inscripció prèvia a la biblioteca o bé a www.svmontalt.cat
Organitza: Biblioteca Municipal La Muntala

Divendres, dia 14, a les 22h
A la pista annexa al Pavelló Municipal Toni Sors
Sopar de Festa Major
Preu: 10 euros
Venda tiquets: a l’Ajuntament del 3 al 5 d’agost, de 9 a 14h
En acabat el sopar
Ball de Festa Major, amb el Conjunt Premium
Organitza: Regidoria de Cultura

Dissabte, dia 15
A les 10h
Anunci de Festa Major: Repicada de campanes i tronada
A les 10.30h
A les portes de l’Ajuntament
Passejada Popular en companyia dels Gegants de Sant Vicenç
A les 11h
A l’Església de Sant Vicenç
Ofici en honor a la Mare de Déu de l’Assumpció
Amb la participació de l’Orfeó Parroquial El Delme
A les 13h
A la plaça del Poble
Ballada de Sardanes i Vermut Popular
Amb la Cobla Premià
A les 17.30h
A les Pistes Municipals de Petanca
Torneig de Festa Major de Petanca
A les 21.30h
A la platja de Sant Vicenç
Nit d’Havaneres i Rom Cremat
Amb Els Pescadors de l’Escala

Dissabte, dia 15
Un cop acabades les havaneres
A la platja de Sant Vicenç
Castell de Focs
A les 24h
A Montaltpark
Nit de Ball, amb el Duo Nova Gamma
Organitza: Regidoria de Cultura; hi col·laboren: Parròquia de Sant
Vicenç, Colla de Geganters de Sant Vicenç de Montalt, Orfeó
Parroquial El Delme, Club de Petanca Santvicentí i Jardineria Arquè

Diumenge, dia 16, a les 12h
A la pista annexa al Pavelló Municipal Toni Sors
Avui toca bany!: Festa de l’escuma i de l’aigua
A càrrec de Viri Virom
A les 22h
Pels carrers del Nucli Antic
Celebrem el 10è aniversari del Correfoc! *
Amb la Colla de Diables de Caldes d’Estrac
En acabat el Correfoc
A la Piscina Municipal
Bany de nit
Organitza: Regidoria de Cultura

Del 18 d’agost al 10 de setembre, de 9 a 13h
A l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Venda anticipada d’entrades per al concert ‘’Onze Llachs’’, de Manu Guix
El concert se celebrarà al Centre Cívic el dia 11 de setembre a les 7 de la tarda
Preu entrada anticipada: 15 euros; preu el mateix dia del concert: 20 euros

Dissabte, dia 22, a les 22h
A l’Església de Sant Vicenç
Recital: Homenatge a Isaac Albéniz
A càrrec de Moisès Fernández Via
Organitza: Regidoria de Cultura

Diumenge, dia 23, a les 17.30h
A les Pistes Municipals de Petanca
Tirada de petanca: “Trofeu PSC”
Organitza: Club de Petanca Santvicentí; hi col·labora: PSC de Sant Vicenç

Diumenge, dia 23
Sortida dels Geganters a Cornudella de Montsant
Organitza: Colla de Geganters de Sant Vicenç de Montalt

Dissabte, dia 29
Sortida dels Geganters a La Seu d’Urgell
Organitza: Colla de Geganters de Sant Vicenç de Montalt
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SANT VICENÇ ACTIU

Agost 2009

AAAAAfffffaaaaavvvvvooooorrrrriiiiim m m m m lllllaaaaa     MMMMMooooobbbbbiiiiillllliiiiitttttaaaaattttt

Bona Festa Major
Estiu ‘09

Els viatgers més petits del transport públic estan
d’enhorabona, ja que a partir del 14 de setembre

de 2009 es posarà en circulació la targeta T-12 per als
nens i nenes de 4 a 12 anys, que els permet fer

gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la xarxa
de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la

mateixa zona tarifària on resideix el nen o nena.

La targeta T-12 és un
títol personalitzat

amb el nom i el DNI/
NIE/passaport, que

s’ha de validar a
cada viatge, i només

la pot fer servir el
nen o la nena que en

sigui titular.

L’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU), a la qual
Sant Vicenç es va incorporar el mes de març d’enguany, ha
participat molt activament en la negociació amb el Consell

d’Administració de l’ATM, i ha permès que la Regidoria
de Mobilitat de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt  hagi

participat en la decisió.

Amb la nova targeta, els nens o nenes de Sant Vicenç
es podran desplaçar amb transport públic a tota la

Zona 3E: Argentona, Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac,
Dosrius, Mataró, Òrrius, Sant Andreu de Llavaneres i

Sant Vicenç de Montalt.

En el cas que la targeta funcioni
malament i sigui rebutjada per una

màquina validadora, els agents
d’estacions o els conductor

d’autobús us facilitaran un bescanvi
provisional, per un període de 30 dies.
En aquest termini el titular rebrà al seu
domicili, sense cap cost, un duplicat

de la targeta original.
Si la targeta es perd o es fa necessari
modificar la zona tarifària per canvi de
domicili del nen o la nena, caldrà que

feu novament la sol·licitud.

Per obtenir la T-12 heu d’emplenar el full de sol·licitud,
que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ha fet
arribar en aquests dies al vostre domicili juntament

amb les instruccions per tramitar-la, disposar del DNI/
NIE/passaport del nen o la nena i fer un pagament
de 35 euros en concepte de cost d’emissió i gestió

de la targeta. Això, ho podeu fer:

PER INTERNET: podeu fer el pagament i la tramitació
de la T-12 a través del web www.t-12.cat

A SERVICAIXA: podeu fer el pagament a través dels
caixers i enviar a l’AMTU -Apartat de correus núm. 140,

08400 Granollers- la sol·licitud emplenada, la
fotocòpia del DNI/NIE/passaport del nen o la nena i el

comprovant original de pagament.

EN UN CENTRE D’ATENCIÓ AL CLIENT DE LA XARXA
DE TRANSPORT PÚBLIC: podeu lliurar la sol·licitud
juntament amb la fotocòpia del DNI/NIE/passaport

del nen o la nena i fer allà el pagament.

EN UN ESTANC: podeu lliurar la sol·licitud juntament
amb la fotocòpia del DNI/NIE/passaport
del nen o la nena i fer allà el pagament.

Si heu tramitat la sol·licitud abans del 15 de desembre
de 2009 en un centre d’atenció al client o l’estanc, us
lliuraran una targeta T-12 provisional, sense cap cost

addicional, que tindrà validesa del 14/09/2009 fins
el 31/12/2009.

En el cas de les sol·licituds tramitades via internet o
enviades per correu a l’AMTU, rebreu la targeta T-12

provisional, uns dies després de la data de sol·licitud,
al domicili del nen o la nena beneficiaris de la targeta.

Si sou residents a Sant Vicenç, en tots els casos,
posteriorment, rebreu una trucada de l’Ajuntament per

tal que passeu a recollir la targeta personalitzada
definitiva per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Passat el període inicial d’implantació de la targeta, el
nen o nena rebrà la targeta T-12 personalitzada, en el

transcurs dels 30 dies posteriors a la data de
tramitació. La targeta tindrà validesa de 16 mesos.

La T-12 és renovable cada any fins l’edat de 12 anys, i
vàlida fins el 31 de desembre de l’any en què es

compleixin els 12 anys. En la seva primera edició la
targeta T-12 té un període de validesa de 16 mesos.




