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Un tastet de 
l’arquitectura de Sant 
Vicenç
El concurs de fotografia «Un tastet de 
Sant Vicenç» arriba enguany a la seva 
10a edició amb l’arquitectura com 
a protagonista. La millor fotografia 
s’emportarà un premi de 200 €.
Les obres s’hauran de presentar a 
l’ajuntament entre els dies 1 de maig i 
16 de juny, i les imatges guanyadores 
i finalistes s’utilitzaran per a elaborar 
el calendari que l’Ajuntament edita 
a finals d’any. Les bases es poden 
consultar al web municipal.

El 2016 tanca amb un 
superàvit d’un milió 
d’euros
L’Ajuntament ha tancat l’exercici 2016 
amb un resultat pressupostari positiu 
d’1.008.770,70 €. La gestió econòmica 
dels darrers anys ha permès millorar 
i ampliar els serveis que s’ofereixen 
a la ciutadania sense necessitat 
d’augmentar els impostos i taxes.
Així mateix, es continua escurçant 
el període mitjà de pagament a 
proveïdors, que al 4t trimestre del 2016 
se situava en els 13 dies, molt per sota 
del límit que marca la normativa.

Sant Vicenç rebrà 
110.000 € per l’IBI de 
l’autopista
Aquest 2017 finalitzen els beneficis 
fiscals de les empreses concessionàries 
de les autopistes. Això suposa que 
l’Ajuntament ingressarà 110.000 € 
en concepte de l’IBI de la C-32, que 
travessa el municipi. Des de l’any 2000 
diversos ajuntaments de la comarca 
porten reclamant la caducitat d’aquesta 
bonificació, que finalment ha reconegut 
el Tribunal Suprem i que obliga les 
concessionàries a pagar la totalitat de 
l’impost.

Ple municipal ordinari
30 de març del 2017

A FAVOR 

CiU, PP

CiU, PSC, C’s, PP

CiU, ERC, PSC, 
C’s, PP

CiU, 9SV, ERC, 
PSC, C’s, PP

CiU, 9SV, ERC, 
PSC, C’s, PP

C’s, PP

CiU, 9SV, ERC 
(1), PSC, C’s, PP

CiU, 9SV, ERC

CiU, ERC, PSC, 
C’s, PP

EN CONTRA

9SV (1) 

CiU, 9SV, ERC 

C’s, PP

ORDRE DEL DIA 

Modificació de crèdit 2/2017

Acord de condicions dels empleats 
públics de l’Ajuntament

Autorització per a la compatibilitat 
laboral d’un treballador municipal

Subvenció extraordinària campus 
Índia

Rescat del nínxol 47 ampliació

Moció de C’s sobre la revocació de 
l’adhesió de l’Ajuntament a l’AMI

Moció de CiU, PSC, C’s i PP relativa 
a la plaga del tomicus i per una 
explotació sostenible dels boscos 
del Maresme

Moció d’ERC d’adhesió al Pacte 
Nacional pel Referèndum

Resolució recurs de reposició de 
Sorea contra la fiscalització del 
servei, exercicis 2014-2015

ABSTENCIÓ

9SV (1), ERC, 
PSC, C’s

9SV, ERC

9SV

PSC

ERC (1)

PSC

9SV



Miquel Àngel Martínez
i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Des de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt entenem 
que en la base de la nostra 
activitat hem de situar una 
gestió respectuosa i acurada 
dels fons públics. Recentment 
hem constatat l’èxit d’aquesta 
gestió econòmica aprovant un 
tancament de l’exercici 2016 
que contempla un romanent de 
tresoreria al voltant del milió 
d’euros. Això suposa que hem 
satisfet els nostres compromisos i 
ho hem fet, a més, estalviant una 
important quantitat de diners.

Aquest fet ha estat possible 
gràcies, entre d’altres, a 
polítiques basades a aconseguir 
subvencions per a projectes 
cabdals per a aquest equip de 
govern com és la revitalització 
de la zona de platja i del passeig 
marítim o del parc dels Germans 
Gabrielistes. Gràcies a aquests 
suports aconseguits, hem 
pogut continuar invertint en 
aspectes essencials per al dia 
a dia del municipi com són les 
subvencions a les entitats o la 
millora de serveis per al conjunt 
de la ciutadania. Els diners que 
estalviem són diners que podem 
dedicar a la població. 

No voldria deixar d’esmentar 
que aquest és un treball cada cop 
més obert i transparent gràcies a 
eines com el nou web municipal. 
No tindria sentit d’una altra 
manera.

l Una gestió curosa 
dels recursos públics

Amb l’arribada del bon temps, l’Ajun-
tament ha posat en marxa un dispo-
sitiu per a garantir el bon estat de la 
platja durant la temporada d’estiu. 
Aquest mes d’abril la brigada muni-
cipal ha realitzat tasques de manteni-
ment i neteja per a aplanar la sorra i 
garbellar-la després dels temporals de 
l‘hivern.

La platja de Sant Vicenç disposarà 
enguany de nous serveis que s’ins-
tal·len amb la voluntat que la platja i 
el passeig es converteixin en un espai 
del qual els santvicentins i santvicen-
tines puguin gaudir durant tot l’any. 
Així, doncs, hi haurà noves àrees de 
jocs infantils, dues zones de descans, 
amb tres bancs cadascuna, i un circuit 
de salut amb aparells de gimnàstica 
que s’hi mantindran un cop finalitza-
da la temporada de bany.

Millora dels serveis actuals
Pel que fa a la resta de serveis, hi haurà 
el parc inflable aquàtic, amb preus 
especials per als empadronats, i cinc 
guinguetes, que s’han licitat per qua-
tre temporades i amb preus que, per 
la seva demanda, s’han incrementat 

Davant la proximitat de la temporada d’estiu, 
l’Ajuntament posa en marxa un dispositiu de 
manteniment i neteja de la sorra

La platja vol esdevenir 
un espai per a gaudir-ne 
durant tot l’any

Aquest estiu
la platja comptarà 
amb noves àrees
de jocs infantils,
zones de descans

i un circuit
de salut

un 50 % respecte als de l’estiu passat. 
No hi faltaran zones d’hamaques i om-
brel·les, dutxes, passeres de fusta, ca-
bines de WC, punts de recollida selec-
tiva de residus i plafons amb plànols i 
informació útil per als visitants sobre 
la qualitat de l’aigua i la sorra i les nor-
mes d’ús. També hi haurà serveis des-
tinats especialment a persones amb 
mobilitat reduïda, com banys adap-
tats, una zona d’ombra, una passera 
directa des de l’aparcament i un servei 
de bany assistit amb cadira amfíbia.

El servei de socorrisme comptarà 
amb un mòdul de socors, una torre, 
una embarcació i un caiac de rescat, un 
desfibril·lador i una cadira de vigilàn-
cia mòbil. La platja tindrà també pals 
de bandera per a informar els usuaris 
de l’estat de la mar i un canal d’entrada 
i sortida per a les embarcacions.
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l Comencen les preinscripcions 
a l’escola bressol
El 12 de maig finalitza el termini per a formalitzar la 
preinscripció a l’escola bressol municipal Els Garrofers 
per al curs 2017-2018. Les sol·licituds s’han de 
presentar a l’OAC. El sorteig per a l’assignació de places 
es farà el 24 de maig i la matrícula, del 6 al 9 de juny.

l Nous ajuts per a les entitats 
esportives locals
Aquest 2017 l’Ajuntament destinarà 21.753 € als clubs 
esportius que estiguin inscrits en el Registre Municipal 
d’Entitats. Els ajuts pretenen potenciar l’esport base i 
l’organització d’actes oberts a la ciutadania. Es poden 
presentar sol·licituds fins al 31 de maig.

L’Ajuntament subvenciona activitats i 
projectes educatius
Aquest curs 2016-2017 els centres 
educatius i les AMPA de Sant Vicenç 
rebran un ajut de 12.500 € per al des-
envolupament de les seves activitats i 
projectes educatius. A aquesta quan-
titat, caldrà sumar-hi els 4.000 € que 
l’Ajuntament destina a la contrac-
tació d’una tècnica d’inserció social 

per a l’institut. Aquestes aportacions 
econòmiques es reparteixen tenint 
en compte el nombre d’alumnes de 
cada centre i es regulen a través de 
convenis de col·laboració signats en-
tre l’alcalde, Miquel Àngel Martínez, 
i els representants de les entitats, de 
les escoles i de l’institut.

El consistori destina 16.500 € als centres educatius i a les 
associacions de mares i pares d’alumnes

Els alumnes de 3r de primària visiten 
les dependències municipals

El passat mes de març els alumnes 
de 3r de primària de les escoles Sant 
Jordi i Sot del Camp van visitar l’ajun-
tament de Sant Vicenç. La iniciativa 
s’emmarca dins les activitats curricu-
lars dels centres amb l’objectiu que 
els nens i nenes puguin conèixer el 
funcionament del consistori i els ser-
veis que ofereix. Durant la visita van 

poder parlar amb l’alcalde, Miquel 
Àngel Martínez, el qual també va 
acompanyar els alumnes de 5è de 
l’escola Sant Jordi en una visita que 
van fer al mes d’abril al Parlament 
de Catalunya. Aquestes sortides han 
coincidit amb l’arribada d’una vinte-
na d’alumnes alemanys que han par-
ticipat en un intercanvi.
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El nou web 
municipal 
està adaptat 
als dispositius 
mòbils, tant 
telèfons com 
tauletes.

El lloc web de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç estrena una nova imatge i 
una nova distribució dels continguts. 
La intenció ha estat facilitar-hi la na-
vegació als usuaris i millorar l’atenció 
a la ciutadania, que podrà accedir de 
forma més senzilla a la informació 
sobre serveis i equipaments i agilit-
zar les seves gestions fent tràmits en 
línia. Actualment el consistori treba-
lla per incorporar-hi un catàleg de 
més de 150 tràmits que els usuaris 
podran realitzar-hi si disposen de 
certificat digital. 

Una altra de les novetats d’aquest 
nou web és que està adaptat per a 
assegurar una correcta visualització 
dels continguts en tots els dispositius 
mòbils, siguin telèfons o tauletes. En 
breu incorporarà altres funcionalitats 
com notificacions electròniques o la 
carpeta del ciutadà, des de la qual els 
usuaris poden fer el seguiment dels 
seus tràmits.

L’Ajuntament de Sant Vicenç estrena un nou portal que pretén fer més 
fàcil la navegació i millorar el servei a la ciutadania

Un nou web municipal que aposta per 
l’accessibilitat i la transparència

Una altra de les apostes d’aquest 
nou web és el Portal de Transparèn-
cia, per a donar accés a la ciutadania 
a tota la informació administrativa i 
financera del consistori així com a 

El portal 
incorporarà un 

catàleg amb més de 
150 tràmits que s’hi 
podran realitzar en 
línia amb certificat 

digital

tota aquella relacionada amb la ges-
tió municipal.

El nou portal ha suposat per al con-
sistori un cost de 3.509 €, que ha es-
tat finançat amb recursos propis.

Els Xurravins organitzen durant l’any activitats diverses 
com cursos i tallers, tornejos i sortides culturals

L’Ajuntament de Sant Vicenç ha sig-
nat un nou conveni de col·laboració 
amb l’Associació de la Gent Gran Els 
Xurravins amb la intenció de regular 
l’aportació econòmica anual que es fa 
a l’entitat. Aquest ajut, de 10.126,05 €, 
pretén fomentar una gent gran activa 
i permetre el desenvolupament d’ac-

tivitats destinades als seus associats i 
també a la ciutadania en general. Du-
rant l’any, l’associació organitza cur-
sos i tallers, tornejos de billar, futbolí 
i tennis taula, sortides culturals, ses-
sions de ball i esdeveniments anuals 
com el brindis de Nadal o la Setmana 
de la Gent Gran, que se celebrarà al 
mes de juliol.

L’acte de signatura va comptar amb 
la presència de l’alcalde, Miquel Àngel 
Martínez, el president de l’entitat, An-
toni José, i Quico Abril, membre de la 
Junta Directiva. Com la resta d’entitats 
que reben subvenció, Els Xurravins 
hauran de justificar les seves despeses.

Actualment el Casal de la Gent Gran 
compta amb 415 socis i sòcies, als 
quals cal afegir els usuaris i usuàries 
que gaudeixen de les activitats i ser-
veis que s’ofereixen diàriament en 
aquest equipament.

Nou conveni per 
a fomentar el 
benestar i la salut 
de la gent gran
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Si d’alguna cosa està orgullós el Govern mu-
nicipal de CiU és de fer política de proximitat. 
Això vol dir trobar-se, parlar i, sobretot, escol-
tar la gent del poble, no només les persones 
que ens van votar sinó també aquelles altres 
que van dipositar la seva confiança en altres 
partits.

Estar a l’Ajuntament és molt més que tan-
car-se en un despatx, signar documents, assis-
tir a reunions o debatre en els plens. Si el que 
es pretén és fugir de la demagògia i obtenir 
resultats positius per al conjunt de la població, 
cal esmerçar-hi moltes hores, tots els dies de la 
setmana, i treballar a peu de carrer. Només així 
es pot conèixer a fons què passa al poble i què 
preocupa la ciutadania.

I és precisament aquest coneixement di-
recte que dona la proximitat el que permet 
al Govern municipal tenir en compte les dife-
rents sensibilitats per tal d’arribar a decisions 
encertades que beneficiïn tota la comunitat i 
que serveixin per a millorar la qualitat de vida 
de tots els santvicentins i les santvicentines.

Els bons resultats no són fruit de la sort, ni 
de la casualitat: s’han de buscar i s’han de tre-
ballar des de la complicitat i des de l’acosta-
ment directe a les persones.

En el darrer ple municipal 9SV va fer una sèrie 
de propostes vials relatives a la seguretat dels 
vianants a Sant Vicenç i a altres casos d’orde-
nació del trànsit en algun carrer del poble. Tot 
seguit passem a detallar-les:

• Senyalitzar un pas de vianants davant de 
l’institut Esteve Albert

• Senyalitzar un pas de vianants a la troba-
da del camí del Padró amb la carretera de Sant 
Vicenç

• Fer passos elevats a l’avinguda Montalnou 
per a reduir la velocitat dels cotxes

• Eliminar el «cediu el pas» de la trobada de 
la part sud del carrer de Can Calella amb el 
camí del Padró

• Realitzar un canvi de sentit al carrer de les 
Feixes per a facilitar l’arribada al centre espor-
tiu del poble

• Millorar la il·luminació en els passos de via-
nants més transitats del poble

• Reduir l’alçada d’alguns passos elevats
Cal dir que hem trobat bona predisposició, 

per part de l’equip de govern, per a estudiar la 
viabilitat de totes aquestes propostes, i desit-
gem que ben aviat siguin una realitat i puguin 
millorar tant la seguretat dels vianants com 
també la circulació en alguns indrets del poble.

Diu un vell mariner que si arriem les veles del 
nostre vaixell mai arribarem a port i anirem a 
la deriva, que si volem arribar al nostre destí 
s’han d’estendre les veles i encarar-les al bon 
vent perquè ens faci arribar allà on es desitja. 
En el passat ple del mes de març l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Montalt va donar suport al 
Pacte Nacional pel Referèndum amb els vots 
favorables dels grups municipals d’ERC, 9SV i 
CIU i, per tant, seguint la dita marinera, es van 
estendre les veles per a arribar al destí que el 
poble de Catalunya amb els seus vots vulgui 
escollir.

Ara només caldrà el bon vent, un vent que 
naixerà de la participació de tothom en l’exer-
cici del dret a decidir en un referèndum per 
al futur d’un poble, per al futur d’un país; en 
definitiva, el dret de la ciutadania a decidir 
quin és el model que volem tots plegats per 
a Catalunya.

Des del GM d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya us animem que, ara que les veles estan 
esteses, tots i totes sigueu el bon vent que faci 
arribar aquest vaixell al destí que la majoria 
desitja.

Quisiera aprovechar este mes para comentar 
que nuestras actuaciones y sentido de voto en 
los temas tratados en el consistorio han ido y 
van encaminados a cubrir aspectos incluidos 
en nuestro programa electoral y, por otro lado, 
a recoger inquietudes de ciudadanos que nos 
consultan directamente. En relación a obras 
y mejoras hemos actuado para favorecer un 
equilibrio sostenible entre modernidad de 
infraestructuras y mantenimiento de aspectos 
tradicionales que caracterizan a St. Vi. y por los 
cuales nos gusta vivir aquí.

Parque para mascotas: Nos felicitamos de 
la inauguración del primer parque para mas-
cotas, uno de los temas que hemos pedido y 
apoyado desde C’s reiteradamente. Recorda-
mos que queremos tres más y de mayor tama-
ño: en la parte alta del pueblo, por Can Ripoll 
y en la playa.

¡¡¡Feliz mes de las flores!!!

Ja vam manifestar que la nostra absència al 
govern municipal obeïa a una incompatibili-
tat manifesta amb el pacte subscrit entre CiU 
i PP. Així mateix, els fets ens demostren que la 
confiança necessària per a poder governar en 
coalició és un obstacle ara insalvable. Des del 
nostre rol d’oposició volem exercir un estricte 
control de les polítiques i decisions dutes a 
terme per l’actual govern. Intentarem, des del 
respecte, analitzar amb rigor els comptes de 
l’Ajuntament per garantir el màxim nivell de 
transparència. Al nostre programa electoral 
ens vam comprometre a auditar el municipi i 
ho sol·licitarem als òrgans corresponents, en-
tenent i agafant la voluntat del Govern de tenir 
un Ajuntament totalment transparent. La vo-
luntat, la dedicació per una correcta, respon-
sable i no demagògica acció de control és la 
clau d’una oposició operativa que defensi efi-
caçment els interessos generals del municipi.

Finalment, volem recordar Carme Chacón 
amb motiu de la seva sobtada defunció. Ella 
ens va acompanyar generosament en l’últi-
ma campanya municipal. D’ella, el record de 
seguir lluitant per la igualtat i la llibertat en 
tots els àmbits i l’energia per a poder-ho dur 
a terme.

Llegar a acuerdos con partidos distintos nos 
hace mejores a todos.

Quiero aprovechar estas líneas para desta-
car la tarea municipal en las actividades de-
portivas a lo largo de todo el año; sobre todo, 
las dirigidas a los jóvenes del pueblo y de po-
blaciones cercanas.

Sant Vicenç de Montalt debe ser un pue-
blo con un alto compromiso con el deporte. 
La actividad deportiva es muy formativa para 
nuestros jóvenes, y promoverla y apoyarla nos 
corresponde a todos, participando, apoyando, 
agradeciendo… ¡Es tanto lo que el deporte 
puede aportar y ayudar a mejorar en edades 
tan esenciales!

El deporte ha sido considerado tradicional-
mente un medio apropiado para conseguir 
valores de desarrollo personal y social: afán de 
superación, integración, respeto a la persona, 
tolerancia, acatación de reglas, perseverancia, 
trabajo en equipo, superación de los límites, 
autodisciplina, responsabilidad, cooperación, 
honestidad, lealtad, etc. ¡Mucho ánimo para 
seguir adelante!

El deporte es una fuente de educación que 
se ha de fomentar.

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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S’informa els comerços sobre 
les obligacions en consum
El consistori de Sant Vicenç ha impulsat a principis d’abril 
una campanya destinada als comerços del municipi per a 
informar-los sobre els drets dels consumidors i les obliga-
cions de complir la normativa vigent en matèria de con-
sum. En especial, s’ha reforçat la indicació de preus, l’eti-
quetatge, la tinença de fulls de reclamació i la condició de 
lliurar una factura o un rebut dels pagaments efectuats.

La campanya també ha servit per a informar sobre la 
normativa d’al·lèrgens i la venda d’alcohol i tabac. La 
persona especialista en consum va visitar un total de 30 
comerços i 7 parades del mercat setmanal. L’objectiu de 
la campanya era el de millorar el servei que es presta al 
consumidor i oferir un servei gratuït d’informació i asses-
sorament als comerços. 

L’Ajuntament ha engegat una campanya per 
a comprovar el grau de compliment de la 
normativa per part dels establiments de la vila

Les activitats d’estiu es 
faran del 26 de juny al 28 
de juliol
De cara als mesos d’estiu, coincidint amb les vacances es-
colars, la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sant Vi-
cenç de Montalt ha organitzat una àmplia oferta d’activi-
tats lúdiques i esportives. Les activitats tindran lloc entre 
el 26 de juny i el 28 de juliol, i hi haurà estades esportives, 
miniestades, campus de ball, gimnàstica artística, vela, cur-
sets de natació i aquagym per a adults.

L’horari general de les activitats serà de 9 a 13 hores i de 
15 a 17 hores, amb els serveis optatius d’acollida, de 8 a 9 h, 
i de menjador, de 13 a 15 h. Les inscripcions s’obriran el 15 
de maig i es podran fer fins el 14 de juny, al pavelló munici-
pal. Els empadronats gaudiran de preus especials.

L’Ajuntament organitza una àmplia oferta 
d’activitats per als infants, joves i adults

l La 6a Mostra d’Entitats se 
celebrarà el 27 de maig
Prop d’una vintena d’entitats del municipi seran 
presents a la 6a Mostra d’Entitats de Sant Vicenç, 
que se celebrarà el 27 de maig a l’avinguda 
Toni Sors. A més dels estands, també hi haurà 
exhibicions i activitats per a donar a conèixer totes 
les associacions.

l Reparació del paviment en 
dinou carrers
Durant l’abril s’han asfaltat dinou carrers del 
municipi que presentaven irregularitats en la 
calçada, com forats o desnivells. Els treballs han 
estat subvencionats, en part, per la Diputació de 
Barcelona.



Dimecres 3 
8.30 H, A LES PORTES DEL 
CENTRE CÍVIC EL GORG
l MATINAL AL CASTELL DE 
MONTSORIU
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

Dijous, dies 4, 
11, 18 i 25   
19 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG
l TALLER D’ESCRIPTURA 
AMB PIUS MORERA
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

Divendres 5    
19 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG
l CONVERSES EN ANGLÈS 
AMB ANDREEA FLUCUS 
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

Dissabte 6  
DE 17 A 20 H, A L’ESPAI JOVE
l TARDA DE JOCS DE TAULA
Organitza: Espai Jove El Cau 

Dissabte 6 i 
diumenge 7   
15 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
l CAP DE SETMANA AL 
MONTSIÀ  
Organitza: MontalTrek 

Divendres 12    
17 H, A LA BIBLIOTECA
l L’HORA DEL CONTE: LA 
CASA DELS SONS 
A càrrec de Sandra Rossi
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

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

19 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG
l TALLER DE LITERATURA 
AMB Mª JOSÉ MAGAZ   
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.
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Dissabte 13     
9.30 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ DE LA PAU
l NETEGEM EL NOSTRE 
ENTORN! ENS HI AJUDES?
Zones de neteja: platja, riera i 
parc dels Germans Gabrielistes
Esmorzar per a tots els 
participants
Inscripcions: fins al 9 de maig a 
través de www.svmontalt.cat 
o trucant al 937 910 511
Organitza: Regidoria de Medi 
Ambient amb la col·laboració 
de l’ADF Serralada del Montalt

Diumenge 14     
7 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
l EXCURSIÓ AL 
SALLENT – SANTA PAU 
Organitza: MontalTrek

18 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG
l CINEMA FAMILIAR: 
CANTA
Preu: 2 euros
Organitza: Regidoria de 
Cultura 

 

Dimarts 16   
DE 17.30 A 19 H, AL CENTRE 
CÍVIC EL GORGE
l ESPAI DE DANSA «CREAR 
I ENFORTIR ELS LLAÇOS» 
AMB L’ASSOCIACIÓ 
SUDANSA 
Per a famílies amb fills/es de 
fins a 12 anys
Activitat gratuïta
Inscripcions: fins a l’11 d’abril a 
través de www.svmontalt.cat
Organitza: Regidoria 
d’Ensenyament

Dimecres 17  
9.30 H, A LES PORTES DEL 
CENTRE CÍVIC EL GORG
l MATINAL A LA FONT D’EN 
JAVÀ
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins 

Dijous 18   
SORTIDA A LES 18.15 H, DES 
DEL CENTRE CÍVIC EL GORG
l ANEM AL TEATRE LA 
VILLARROEL A VEURE ELS 
TRES ANIVERSARIS

Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins 

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

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

19.30 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG
l CONCERT SOLIDARI 
CONTRA EL CÀNCER
Preu: 15 euros (inclou una 
copa de cava)
Organitza: Associació 
Llavaneres Contra el Càncer 
amb el suport de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Montalt

Divendres 19 i 
dissabte 20   
PAVELLÓ MUNICIPAL TONI 
SORS
l CAMPIONAT D’ESPANYA 
DE PATINATGE 2017
PARELLES ARTÍSTIC I 
DANSA
Organitza: RFEP – FCP – Club 
de Patinatge Artístic SVMt 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt

Dissabte 20   
DE 10 A 12.30 H, AL CENTRE 
CÍVIC EL GORG
l TALLER D’EDUCACIÓ 
PARENTAL AMB LLUÍS 
VILALTA
Organitza: Regidoria 
d’Ensenyament 

Dissabte 20 i 
diumenge 21    
7 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
l EN RUTA PEL CONGOST 
DE MONT-REBEI I 
MONTFALCÓ
Organitza: MontalTrek

Dimarts 23   
19 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG
l CONCERT DELS «MOMENTS 
MUSICALS» A LES ESCOLES
Amb la participació dels 
conjunts instrumentals de les 
escoles de música de Premià 
de Mar, Calella i Sant Vicenç de 
Montalt
Organitza: Escola Municipal de 
Música L’Oriola

Divendres 26   
19 H, A LA BIBLIOTECA
l CLUB DEL LLIBRE AMB 
TERESA SOLANA
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala 

Dissabte 27    
8.30 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
l SORTIDA DE 
MONTALTKIDS A LES 
MINES DE FERRO DE CAN 
PALOMERES
Organitza: MontalTrek 

DE 17 A 20.30 H, A L’AV. TONI 
SORS
l 6A MOSTRA D’ENTITATS
Estands informatius, tallers, 
exhibicions, inflables, activitats 
lúdiques
Organitza: Regidoria de 
Participació Ciutadana amb 
la col·laboració de les entitats 
santvicentines

Diumenge 28     
8 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
l VII HOMENATGE «CIMS 
D’EN TONI SORS»
ASCENSIÓ AL TURÓ DE 
L’HOME 
Organitza: MontalTrek 

Dies 30 i 31 
de maig i 1 de 
juny     
SORTIDA A LES 7.50 H, DES 
DEL CENTRE CÍVIC EL GORG
l EXCURSIÓ CULTURAL A 
HORTA DE SANT JOAN I AL 
DELTA DE L’EBRE 
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins 


