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L’Escola Municipal de Música L’Oriola 
ha organitzat un taller de prevenció 
dels trastorns de la veu per als 
professionals de l’ensenyament dels 
centres educatius de Sant Vicenç. 
Aquest taller tenia l’objectiu de 
transmetre un millor coneixement 
de la veu, amb exercicis i exemples 
pràctics de les disfuncions per la fatiga 
vocal que poden patir els mestres i 

les estratègies per a afrontar-la. Un 
total de 13 docents de l’Escola Bressol 
Municipal Els Garrofers, l’Institut 
Esteve Albert i l’Escola Sot del Camp 
van seguir el curs impartit per la 
professora de cant Susanna Crespo. El 
taller, gratuït, estava impulsat per la 
Regidoria d’Ensenyament per apropar 
els recursos de l’escola de música als 
centres educatius.
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L’Oriola ofereix formació als mestres de les escoles 
del municipi Sant Vicenç participa 

a les Jornades 
Gastronòmiques del 
Pèsol del Maresme
Fins al 30 d’abril, el pèsol del Maresme 
pren el protagonisme de la cuina amb 
les Jornades Gastronòmiques del 
Pèsol, que promouen aquest producte 
estrella de la comarca i la qualitat 
als fogons dels nostres restauradors. 
Quatre restaurants de Sant Vicenç, La 
Caleta, Tapa Tip, El Mirador del Mar 
i Montaltmar, incorporen a les seves 
cartes plats elaborats amb la «perla 
verda» del Maresme, com també ho 
faran establiments alimentaris de 17 
municipis més de la comarca.

El Consorci de Turisme ha editat 
un fullet que recull els menús, els 
plats i les propostes gastronòmiques 
de cada restaurant, a més dels 
productors de pèsols del Maresme i 
receptes que incorporen propostes de 
maridatge amb vins de la DO Alella. La 
presentació de les jornades es va fer al 
restaurant El Mirador del Mar, de Sant 
Vicenç, amb la presència de l’alcalde i 
president del Consell Comarcal, Miquel 
Àngel Martínez, i el president del 
Consorci de Turisme, Joaquim Arnó.

El consistori apadrina tretze infants de l’Índia
Des del passat mes de febrer, 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
té apadrinats tretze infants de l’Índia 
a través de la Fundació Vicente Ferrer. 
Així ho va aprovar el Ple Municipal, 
sense cap vot en contra, perquè el 
municipi faci un gest de responsabilitat 
i conscienciació, unint sensibilitats 
i mons diferents i difonent valors 
com la solidaritat i la justícia. Els 
apadrinaments de la Fundació treballen 
per evitar la discriminació per motius 
de casta, els matrimonis infantils, el 
treball infantil i la desnutrició crònica. 
El consistori, amb aquesta acció, posa 

el seu granet perquè els infants puguin 
anar a l’escola i no s’hagin de casar en 
edat escolar.



Miquel Àngel Martínez
i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Un govern municipal estableix 
les seves prioritats, més enllà de 
les paraules o de les intencions, 
a través de les decisions que 
pren i de les polítiques que 
desenvolupa. Sota aquesta 
perspectiva, en els darrers temps 
hem dut a terme una sèrie 
d’actuacions que deixen ben clar 
quines són les principals línies 
de govern de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt.

D’una banda, donem resposta 
als problemes sobrevinguts, com 
l’increment dels robatoris a les 
llars registrat a la comarca. Així, 
hem impulsat la coordinació 
entre els diferents cossos de 
seguretat i mantenim les nostres 
polítiques sobre la via pública a 
través, per exemple, de les més 
de 50 càmeres dedicades a la 
videovigilància.

Mantenim la nostra 
preocupació per aquells que 
es troben en una situació 
desafavorida, creant nous plans 
d’ocupació o signant amb SOREA 
un conveni que garanteixi el 
subministrament als qui pateixin 
per les difi cultats econòmiques.

I, fi nalment, no deixem de 
mirar al futur amb projectes com 
el treball al voltant de la zona 
de platja i la seva potenciació. 
Continuem, així, revitalitzant 
la zona amb la instal·lació d’un 
circuit de salut.

Són tres exemples, però 
tres exemples que en conjunt 
expliquen clarament què volem 
per al municipi.

● El que volem 
per a Sant Vicenç

Des del 2005, l’Ajuntament de Sant Vi-
cenç de Montalt edita cada Sant Jordi 
un conte per a donar a conèixer als 
més petits trets històrics i culturals, 
personatges il·lustres i paratges em-
blemàtics del poble. Enguany l’han 
elaborat els santvicentins Ferran 
Sánchez Bosc, autor del text, i Ona 
d’Estels Garrido, autora de les il·lus-
tracions, i porta per títol De l’Índia a 
Sant Vicenç a tocs de pilota. El llibre 
explica la història d’una nena de l’Ín-
dia, la Swati, que és acollida per una 
família santvicentina coincidint amb 
la Festa Major. La història és real, fruit 
del Campus Solidari de Futbol que or-
ganitza anualment el CF Santvicentí 
juntament amb la Fundació Vicente 
Ferrer a Anantapur.

Com és habitual, l’alcalde i els au-
tors del conte n’entregaran un exem-
plar a tots els escolars del municipi el 
dia 21 d’abril. La presentació ofi cial es 
farà el 22 d’abril a les set de la tarda, 
al Centre Cívic El Gorg, en el marc de 
la IX Festa de les Lletres. Aquest acte 
també acollirà el lliurament de premis 
dels XI Jocs Florals i la presentació de 
la guia Fent i desfent aprèn l’apre-

El 13è volum de la col·lecció de contes editats per 
l’Ajuntament és obra dels santvicentins Ferran 
Sánchez i Ona d’Estels Garrido

El Campus Solidari 
de Futbol a l’Índia, 
protagonista del conte 
de Sant Jordi

El 22 d’abril
se celebrarà la

IX Festa de les Lletres,
amb el lliurament

de premis dels
XI Jocs Florals i la 

presentació
del conte

nent: ofi cis d’abans del Maresme, 
elaborada per les Biblioteques Muni-
cipals del Maresme.

Parades de roses i llibres         
per la diada
El diumenge 23 d’abril, diada de Sant 
Jordi, s’instal·laran diverses parades 
de venda de roses i llibres, com la 
de l’Associació Fem Sant Vicenç. La 
Biblioteca també es situarà en una 
parada a la plaça del poble, amb ex-
posició de novetats i presentacions 
de llibres amb les seves autores, Susa-
na Gil Micó i Rocío Rodríguez. Aquest 
equipament també acollirà la presen-
tació de Cercant la llum, de Ma. An-
tònia Catllà, el divendres 21 d’abril, i 
de L’assassí va descalç per la ciutat, de 
Pius Morera, el divendres 28.  A més, 
el Casal de Cultura acollirà l’exposició 
triple «Art local».
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Amb l’objectiu de fomentar l’exercici 
físic a l’exterior, l’Ajuntament ha ins-
tal·lat un nou circuit de salut al passeig 
Marquès Casa Riera, que compta amb 
11 elements distribuïts en cinc pla-
taformes al llarg del passeig marítim 
que permeten realitzar un treball de 
prevenció, millora i manteniment dels 
moviments necessaris per a les activi-
tats de la vida diària i millorar la quali-
tat de vida de les persones. Els aparells 
són indicats per a totes les edats, ja 

S’estrena un circuit de salut 
al passeig marítim

que permeten regular el nivell d’in-
tensitat i el nombre de repeticions en 
funció de l’usuari. Els elements han 
estat dissenyats per a garantir la segu-
retat, l’accessibilitat i la idoneïtat dels 
aparells. Aquest circuit se suma als 
que ja hi ha al mateix passeig marítim 
i als parcs del Terral i de Can Boada, 
per fer un pas més en el projecte d’es-
pais esportius a l’aire lliure. El cost del 
circuit ha estat de 6.358,55 euros, pro-
cedents del pressupost municipal.

Un nou espai per a fer exercici a l’aire lliure complementa la 
ruta saludable que recorre el passeig Marquès Casa Riera

Es crea un fons per 
a evitar talls d’aigua 
a les famílies 
vulnerables

L’Ajuntament i Sorea han signat un 
conveni de col·laboració per ajudar 
les famílies en situació de vulnerabili-
tat econòmica que no poden pagar la 
factura de l’aigua. S’ha creat un fons 
de solidaritat, dotat amb 4.000 euros, 
per a evitar que no es produeixi cap 
tall en el subministrament.

Els Serveis
Socials municipals

valoraran
l’atorgament de

l’ajut i facilitaran
un informe

a Sorea

L’Ajuntament obre 
dues convocatòries 
per a contractar 12 
persones aturades

Un pla d’ocupació ofereix set places 
com a administratiu, agent cívic, pa-
leta i peó de brigada amb contractes 
d’entre 4 i 6 mesos. A més, dins el 
Programa Brigada Jove, es busquen 5 
peons entre els joves de 16 a 25 anys, 
que seran contractats per a dos me-
sos. Les sol·licituds es podran presen-
tar a l’Ajuntament de l’11 al 20 d’abril.
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L’exposició «Dones de Sant Vicenç», 

que ha arribat a la seva 3a edició, 

ha servit per a commemorar, un any 

més, el Dia Internacional de la Dona. 

Es tracta d’una iniciativa de l’Ajunta-

ment que pretén retratar 12 històries 

de vida que ajuden a donar una visió 

sobre com ha evolucionat el paper 

de la dona en la nostra societat.

Les fotografi es han estat realitza-

des per Joan Buch, membre del Grup 

Fotogràfi c Sant Vicenç de Montalt, i 

s’acompanyen d’un breu esbós bio-

gràfi c de cadascuna de les dones 

retratades. L’exposició es va poder 

veure durant tot el mes de març al 

Centre Cívic El Gorg i actualment es 

pot visitar de forma virtual a través 

del web municipal.

En defensa de la igualtat
La mostra fotogràfi ca formava part 

d’un conjunt de propostes organit-

zades per a commemorar el Dia In-

ternacional de la Dona i recordar a 

Dotze santvicentines protagonitzen la tercera edició d’una mostra 
fotogràfi ca que es pot visitar a través del web municipal

Sant Vicenç commemora el Dia Internacional 
de la Dona

la ciutadania que cal seguir lluitant 

contra les desigualtats existents en-

tre homes i dones. Les diverses ac-

tivitats van comptar amb una gran 

participació de la ciutadania: 160 

persones van assistir a la fi deuada 

popular i més de 300 es van inscriu-

re a la Triwoman, una cursa solidària 

que va fer un donatiu de 300 € a la 

Fundació Vicente Ferrer.

Durant l’any 2016 l’Ajuntament de 

Sant Vicenç va aconseguir reduir el 

seu consum d’energia elèctrica i estal-

viar 23.031,80 €. Això ha estat possible 

gràcies a algunes de les accions des-

envolupades en els darrers dos anys, 

com la renovació de l’enllumenat pú-

blic amb tecnologia LED o les mesu-

res que s’han pres per a racionalitzar 

el consum en els equipaments muni-

cipals. En aquest cas, a més de reduir 

la factura energètica, les mesures 

implantades han permès millorar les 

instal·lacions i fer un seguiment molt 

més efectiu del seu manteniment.

La bona gestió realitzada passa tam-

bé pel desenvolupament de projectes 

com l’Euronet 50/50, que es treballa 

amb les dues escoles del municipi i 

que vol afavorir els canvis d’hàbits de 

la ciutadania. Segons un estudi elabo-

rat per la Diputació de Barcelona l’any 

2015, el cost que suporta el municipi 

de Sant Vicenç pel servei d’enllume-

nat públic és un 35 % inferior a la mit-

jana dels més de 40 municipis que van 

ser avaluats per l’Administració.

L’Ajuntament aconsegueix un estalvi 
energètic que supera els 23.000 €

Enllumenat 
públic

Equipaments

TOTALS 

Consum 
(Kw/h)

Cost 
econòmic

Consum 
(Kw/h)

Cost 
econòmic 

Consum 
(kw/h)
Cost 
econòmic 

959.980,48

129.957,22 €

554.572 

113.577,26 €
 

1.514.552,48
 
243.534,48 € 

2015
889.332

119.567,58 €  

509.805 

100.935,10 €  
 

1.399.137 
 
220.502,68 € 

2016
70.648,48 
(7,36 %)

10.389,64 € 
(7,99 %)  

44.767 
(8,07 %)  

12.642,16 € 
(11,13 %)    

115.415,48  
(7,62 %)    
23.031,80 €  
(9,46 %)   

Estalvi
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Quan al maig del 2015 vam guanyar les elec-

cions ens vam dir: «Ara toca treballar». I això 

hem estat fent des del minut zero, convençuts 

que amb criteri i treball tiraríem endavant pro-

jectes importants per a Sant Vicenç i per als 

santvicentins.

El nostre poble té moltes possibilitats, però 

cal ser valent per a prendre decisions, imagina-

tiu per a idear projectes i persistent en la recer-

ca de subvencions per a poder executar totes 

les actuacions que tenim previstes, des de les 

més ambicioses i que serviran per a mostrar 

tot el potencial del poble fi ns a aquelles altres 

més senzilles que ens han d’ajudar a satisfer 

les necessitats del dia a dia dels nostres veïns.

Per això truquem insistentment a totes les 

portes de les administracions supramunici-

pals, a la recerca de fons que ens permetin 

tenir un parc dels Germans Gabrielistes i un 

passeig marítim que siguin l’enveja del Mares-

me. Per això invertim a millorar els carrers i els 

espais públics, treballem perquè estiguin nets 

i vetllem perquè en sentim segurs a casa, als 

nostres negocis o mentre passegem.

No dubteu que continuarem prenent deci-

sions responsables i no deixarem de dedicar 

tot el nostre temps i esforç a millorar el nostre 

poble.

A proposta de 9SV, totes les forces polítiques 

representades actualment en el consistori vam 

acordar treballar conjuntament amb la direc-

ció de l’Institut Esteve Albert per incorporar, 

dins l’oferta educativa que ofereix el centre, 

ensenyaments de formació professional, ja si-

guin cicles formatius de grau mitjà o de grau 

superior.

Caldrà veure quin tipus d’ensenyament s’hi 

ofereix i quin s’adapta millor a les necessitats 

tant del mercat com de la comarca. Per les 

instal·lacions que té el municipi i per les carac-

terístiques del jovent de la població, els cicles 

formatius d’esports podrien ser una proposta 

interessant a estudiar. 

El proper curs hi haurà un/a nou/va direc-

tor/a a l’Institut i serà un bon moment per a 

parlar-hi sobre el tema i incorporar-ho en el 

projecte de direcció dels propers 4 anys. Úni-

cament si fem un treball conjunt Ajuntament, 

equip directiu i claustre de l’Esteve Albert te-

nim alguna possibilitat d’aconseguir-ho, per-

què la decisió fi nal la pren el Departament 

d’Ensenyament a Barcelona.

Sabem que és un objectiu a mitjà termini i 

des de 9SV ens oferim a la Regidoria d’Ensenya-

ment per treballar-ho en la mesura que conside-

ri oportuna.

El 10 de març, Sant Vicenç de Montalt va acollir 

la Jornada sobre Canvi Climàtic i Boscos al Ma-

resme, on membres d’ERC vam assistir.

Felicitem tots els ponents per la implicació 

i coneixements del tema. Catedràtics de geo-

grafi a i física, enginyers forestals, bombers, 

doctors en ciències ambientals, tècnics de la 

Generalitat de Catalunya i d’altres van fer una 

jornada interessant, constructiva i amena. 

Les intervencions van parlar d’una millor 

gestió dels boscos, d’associar propietaris per 

fer actuacions conjuntes i demanar subven-

cions, de la neteja dels boscos, dels benefi cis 

de la fusta i la biomassa, de la prevenció d’in-

cendis, etc. No entenem, doncs, que el web 

de l’Ajuntament centri tota la conservació 

dels boscos només en «l’escarabat Tomicus», 

quan els experts no donen tanta importància 

a aquest insecte com a la resta dels problemes 

que tenen els nostres boscos; ja es va veure en 

la jornada.

Uns boscos ben gestionats, més nets, amb 

menys densitat d’arbres, i uns arbres més sans 

que produïssin més resina matarien l’insecte. 

A la gestió dels boscos i a la mobilització ciuta-

dana és on volem que es doti el pressupost de 

l’Ajuntament. Escoltem els experts i allarguem 

la vida del nostre bosc.

Aprofi tant que ja és abril i arriba un nou Sant Jor-

di, recordem que C’s proposa el dia de St. Jordi 

com el Dia de la Comunitat Autònoma: un dia de 

joia, de cultura, un dia per a tots, que uneix i no 

es basa en el rancor i el frontisme permanents.

També, és trist que en St. Vicenç pels Jocs 

Florals no s’admetin textos en espanyol, per la 

qual cosa demanarem que també s’incorporin 

premis a textos en castellà i anglès.

En lo relativo a otros temas más concretos 

sobre la actividad municipal, comentar que he-

mos presentado mociones sobre: 

- Impuesto plusvalía municipal compra-ven-

ta inmuebles

- Cobro IBI autopista

- Revocació acord aprovació pertenència a 

l’AMI i les actuacions i despeses que comporta

Las dos primeras se rechazó su paso al Pleno 

por CiU y PP (que conforman mayoría y tie-
nen un pacto de legislatura). En el IBI lo que 

pedíamos era vigilar que ACESA-ABERTIS efecti-

vamente paga y en lo del Impuesto de Plusvalía 

en compra-venta no se graben los rendimien-

tos negativos.

Un tema que nos preocupa y mucho: hemos 

participado en la Jornada sobre Cambio Climá-

tico y Bosques del Maresme relativa a la plaga 

que padecen los pinos y vamos a apoyar todas 

las actuaciones que se lleven a cabo al respecto.

En el seu moment, l’agrupació del PSC va va-

lorar positivament la participació en el govern 

municipal en l’anterior mandat perquè l’in-

terès general preval per sobre de tot, així com 

la nostra vocació per prioritzar les necessitats 

socials de les famílies i afavorir una estricta 

equitat en les decisions preses. En l’actual 

mandat, després d’uns mesos de govern de 

CiU amb el suport del PP, se’ns va oferir la pos-

sibilitat de formar part de l’equip de govern. La 

nostra resposta requeria aclariments que mai 

se’ns van donar; sol·licitàrem que desvetllessin 

el pacte signat amb el PP, sense que se’ns hi 

donés resposta, fi ns que el nostre regidor va 

haver de preguntar-ho en un ple; el com de la 

signatura, a dia d’avui, no s’ha fet públic, pel 

que denunciem l’absoluta opacitat d’acords 

que la ciutadania ha de conèixer. Alhora, nosal-

tres no podem signar un acord on s’inclogui el 

PP, no per raons sectàries o d’oportunisme po-

lític, sinó per incompatibilitat manifesta amb 

les seves polítiques. La nostra vocació sempre 

serà fomentar polítiques d’igualtat, i l’actual 

govern ha rebutjat que les escoles bressol si-

guin subvencionades per la Generalitat, esme-

na presentada pel nostre grup.

Desde el pasado pleno de diciembre hemos 

venido explicando el acuerdo al que hemos 

llegado con el partido que gobierna en Sant 

Vicenç de Montalt en este mandato.

Es un pacto y no es secreto. Trata de llevar 

a cabo las mejoras que este pueblo se merece 

de acuerdo a sus posibilidades.

El acuerdo es para ayudar al gobierno a 

cumplir su programa en aquellas cosas en las 

que coincide con el nuestro:

Seguridad ciudadana

Paseo marítimo

Promoción de Sant Vicenç de Montalt

Hacer un nuevo POUM

Promover el deporte y la educación

Iniciativas para promover empleo

Mejoras parque Germans Gabrielistes

Atención a la discapacidad

Dar rápida solución a las inquietudes 

ciudadanas

Apoyar una gestión realista y responsable

Centro de día

Cuidado de los bosques

A pesar de las diferencias que ambos par-

tidos nos respetamos y reconocemos, enten-

demos que podemos cooperar y colaborar en 

tener un pueblo mejor.

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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Noves mesures per a garantir 
la seguretat i evitar els 
robatoris en domicilis

En la darrera Junta Local de Seguretat es va fer un balanç de 
les dades corresponents a l’any 2016 i es va analitzar l’aug-
ment de robatoris a domicilis que s’està registrant darrera-
ment a la comarca. En aquesta línia es van destacar les mesu-
res que la Policia Local i els Mossos d’Esquadra estan prenent 
per reforçar la vigilància, com l’augment dels patrullatges a 
peu i mòbils i l’increment també dels controls dels accessos 
al poble i a les urbanitzacions. 

A més, el passat mes de març es va instal·lar una nova 
càmera de videovigilància que dona cobertura a l’accés al 
carrer Sol Naixent. Amb aquesta ja són 57 les càmeres distri-
buïdes per tot el municipi, principalment a les vies d’entrada 
i sortida i als accessos a les urbanitzacions i als equipaments 
municipals. 

Els cossos de seguretat recorden la importància de la 
col·laboració veïnal i recomanen que, davant un fet delictiu 
o una sospita, es truqui al 112 o a la Policia Local.

Sant Vicenç disposa de 57 càmeres de 
videovigilància ubicades als accessos al 
municipi i a les urbanitzacions

Augmenten els abocaments 
de residus que no 
compleixen la normativa
En les darreres setmanes s’ha detectat un augment dels abo-
caments incontrolats de residus en diversos punts del muni-
cipi. L’Ajuntament ha decidit intensifi car els controls i posar 
en marxa una campanya informativa i de vigilància per a 
recordar a la ciutadania els serveis que tenen al seu abast.

En les àrees de recollida selectiva no es poden dipositar 
restes de poda, runes, mobles o aparells elèctrics; el seu 
abocament pot ser sancionat amb multes de fi ns als 6.000 
€. Existeix un servei gratuït de recollida de mobles vells i un 
altre per als electrodomèstics, restes de jardineria i altres 
voluminosos amb una taxa mínima de 10 €. Per a accedir a 
aquests serveis cal trucar de dilluns a divendres, de 9 a 13 h, 
al telèfon 93 791 05 11.

L’Ajuntament posa en marxa una campanya 
informativa i de control per a evitar 
pràctiques incíviques

● Campanya per a evitar el 
consum d’alcohol en menors
La Policia Local realitza visites a establiments del 
municipi amb la intenció d’evitar la venda d’alcohol 
a menors. La campanya pretén informar els 
propietaris del que estableix la normativa i detectar 
possibles infraccions, que podrien rebre sancions 
de 3.000 a 15.000 €.

● Treballs per a combatre 
la plaga del Tomicus 
En les darreres setmanes s’han eliminat els pins 
afectats per la plaga del Tomicus a la zona de les 
Godelles. Aquests treballs se sumen a la participació 
de Sant Vicenç en una jornada tècnica que pretenia 
defi nir accions conjuntes per a evitar els efectes del 
canvi climàtic als boscos del Maresme.

La tala dels 
arbres s’ha 
fet en una 
zona de 2 
hectàrees 
de bosc 
privat



Exposicions
DEL 10 D’ABRIL FINS AL 5 
DE MAIG, A LA BIBLIOTECA
● EXPOSICIÓ «S’HA 
ESCRIT UN CRIM»
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

22, 23, 29 I 30 D’ABRIL, AL 
CASAL DE CULTURA
● EXPOSICIÓ «ART 
LOCAL»
Escultures de Joaquim 
Pallarès

Il·lusions òptiques. 
Imatges insòlites, de 
Jaume Moragas

Curiositats històriques de 
Sant Vicenç de Montalt 

Horari visites: de 10 a 
13.30 i de 18 a 20 h

Organitza: Regidoria de 
Cultura – Biblioteca 
Municipal 
La Muntala 

Divendres 7
11.30 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG
● CANTATA: REBEL·LIÓ A 
LA CUINA 
A càrrec dels alumnes de 1r 
de primària de les escoles 
Sant Jordi i Sot del Camp i 
dels grups Bàsic 2 i Avançat 
de percussió de L’Oriola 
Organitza: Escola Municipal 
de Música L’Oriola i escoles 
Sant Jordi i Sot del Camp 

19 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG
● CONVERSES EN ANGLÈS 
AMB ANDREEA FLUCUS 
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

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

ABRIL
2017

Dissabte 8 
DE 10 A 12.30 H, AL CENTRE 
CÍVIC EL GORG
● TALLER D’EDUCACIÓ 
PARENTAL AMB LLUÍS 
VILALTA
Organitza: Regidoria 
d’Ensenyament

DE 17 A 20 H, A L’ESPAI JOVE
● JOCS DE TAULA 
Organitza: Espai Jove El 
Cau – Regidoria de Joventut

18 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG
● TREBALLS MANUALS 
AMB NENS: TALLER DE 
ROSES 
Organitza: Regidoria de 
Cultura

Diumenge 9  
8 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
● EXCURSIÓ A LA MOLA
Organitza: MontalTrek

Del dilluns 10 
al dijous 13   
DE 9 A 14 H, AL PAVELLÓ
● ESTADES ESPORTIVES
Organitza: Regidoria 
d’Esports

Dijous 13 i 20  
DE 18 A 19.30 H, AL CASAL 
DE LA GENT GRAN
● JOCS DE TAULA AL 
CASAL
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Del dissabte 15 
al dilluns 17   
DE 10 A 14 H, A LA PISTA 
ANNEXA AL PAVELLÓ
● PARC ESPORTIU
Per a nens i nenes a partir de 
3 anys
Gratuït
Organitza: Regidoria 
d’Esports

Dimecres 19   
9.30 H, A LES PORTES DEL 
CENTRE CÍVIC EL GORG
● CAMINAR SALUDABLE: 
MATINAL AL DOLMEN DE 
PEDRA GENTIL
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Dijous 20    
SORTIDA A LES 18.15 H, DES 
DEL CENTRE CÍVIC EL GORG
● ANEM AL TEATRE 
CONDAL A VEURE HOMES, 
LA COMÈDIA MUSICAL 
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els 

19 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG
● CONVERSES EN 
ALEMANY AMB DOROTA 
GISZCZAK
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Divendres 21    
19 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG
● CONVERSES EN 
FRANCÈS AMB MARIE 
CHAUVIN
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

19 H, A LA BIBLIOTECA
● PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE CERCANT LA LLUM, 
DE MA. ANTÒNIA CATLLÀ  
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 22     
8.30 H, A L’APARCAMENT 
DEL C/ GINESTA
● SORTIDA DE 
MONTALTKIDS A LES 
MINES DE FERRO DE CAN 
PALOMERES
Organitza: MontalTrek

10.30 H, AL CASAL DE 
CULTURA
● INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ «ART LOCAL»
Organitza: Regidoria de 
Cultura – Biblioteca 
Municipal 
La Muntala

19 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG
● IX FESTA DE LES 
LLETRES
Presentació del conte De 
l’Índia a Sant Vicenç a tocs 
de pilota 

Lliurament de premis dels 
XI Jocs Florals

Presentació de la guia Fent 
i desfent aprèn l’aprenent: 
ofi cis d’abans del Maresme

Organitza: Regidories de 
Cultura i 
Comunicació – Biblioteca 
Municipal La Muntala

Diumenge 23      
DE 10.30 A 13.30 H, A LA 
PLAÇA DEL POBLE
● LA BIBLIOTECA SURT AL 
CARRER
Exposició de novetats i 
presentació de llibres
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

● PARADA DE VENDA DE 
LLIBRES I ROSES
Exposició de novetats i 
presentació de llibres
Organitza: Associació Fem 
Sant Vicenç

Dimecres 26       
SORTIDA A LES 7.30 H, DES 
DEL CENTRE CÍVIC EL GORG
● EXCURSIÓ CULTURAL AL 
MUSEU DE LES MINES DE 
CERCS
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins 

Divendres 28        
19 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG
● TALLER DE LITERATURA: 
ANTONIO MACHADO, AMB 
Mª JOSÉ MAGAZ
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

20 H, A LA BIBLIOTECA
● PRESENTACIÓ I 
LECTURA DE POEMES 
DEL LLIBRE L’ASSASSÍ VA 
DESCALÇ PER LA CIUTAT, 
DE PIUS MORERA 
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 29 i 
diumenge 30         
8 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
● EN RUTA PER LA 
FORADADA I EL TOSSAL 
DELS TRES REIS
Organitza: MontalTrek

Diumenge 30      
DE 18 A 21 H, AL CENTRE 
CÍVIC EL GORG
● VINE A BALLAR AL 
CÍVIC!
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins


