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Més freqüència i millor neteja
en la recollida de residus

El Pla Local de Prevenció
de Drogodependències aplica
les primeres accions

Obertes fins al 14 de juliol les
inscripcions a les activitats
esportives
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Creació de 40 nous llocs de treball
per a fer front a l’atur
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Canvi d’horari al
consultori del nucli
antic
El Consell Comarcal ofereix un servei
d’intermediació hipotecària
L’Oficina Comarcal d’Habitatge del
Maresme ofereix, cada dimarts i dijous
de 9 a 14 h, el Servei d’Intermediació
en Deutes de l’Habitatge (SIDH) per
evitar situacions de desnonaments
per impagaments de les hipoteques.
Per accedir-hi, cal demanar cita prèvia

al 937 411 616 o ser derivat des dels
Serveis Socials municipals. El servei està
dirigit a famílies amb un únic habitatge
que no poden fer front al pagament de
la hipoteca, per a fer una proposta de
modificació de les condicions del deute
a l’entitat financera.

Els dimarts i els dijous de la segona
quinzena del mes de juliol el consultori
mèdic del nucli antic romandrà tancat.
En concret, seran els dies 18, 20, 25 i 27
de juliol, en què les visites s’atendran al
consultori de Montaltpark
(al c/ Mediterrani, 4). Per demanar cita
prèvia es pot fer als telèfons 932 268
901 o 902 111 444 o a través del web
www.gencat.cat/ics. Per a informació
sobre salut, malalties i serveis sanitaris
es pot trucar al 061.

Ple municipal ordinari 25 de maig del 2017
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

Aprovació de l’estudi de població
de l’any 2015

CiU, ERC, PSC,
C’s, PP

Aprovació de la pròrroga del Pla
Local de Joventut per un any
més

CiU, ERC, PSC, 9SV
C’s, PP

Declaració institucional que
presenta el PP sobre la no
prolongació de la concessió dels
peatges del Maresme per part
del govern de la Generalitat

CiU, PP

Aprovació de la modificació de
crèdit 4/2017

CiU, PSC, C’s,
PP

Autorització d’ús per a espais de
treball a favor de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona

CiU, 9SV, ERC,
PSC, C’s, PP

ABSTENCIÓ
9SV

ERC

9SV, PSC, C’s

9SV, ERC

S’obren les
matriculacions a
l’escola de música
La matrícula per al curs 2017-2018 a
l’Escola Municipal de Música L’Oriola ja
es pot formalitzar fins al 13 de juliol al
mateix centre, al carrer de les Escoles, 10.
L’horari de secretaria és dilluns, dimarts
i dijous de 16 a 19 h. En el proper curs el
centre tornarà a apostar per les classes
d’instrument en grups reduïts, les
orquestres i els grans conjunts vocals i
instrumentals. A més, L’Oriola també
disposa del grup coral Som Veus.

Tota la informació del municipi al teu abast

www.svmontalt.cat · santviAPProp
Descarrega’t l’APP
gratuïta al teu
mòbil o tauleta

svmontalt

EDITA: Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
CONTINGUTS, DISSENY, MAQUETACIÓ
I PRODUCCIÓ: Quid Comunicació, SL
FOTOGRAFIES: Arxiu municipal
IMPRESSIÓ: Gràfiques Ferpala
Impressió feta en paper ecològic
DISTRIBUCIÓ: Mersal Publicidad
DIPÒSIT LEGAL: B-8120-2012
TIRADA: 3.500 exemplars gratuïts

Miquel Àngel Martínez
i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

l Ens comprometem

Una nova convocatòria de plans d’ocupació
contracta set treballadors i s’han seleccionat
una vintena de monitors per a l’estiu

El consistori ofereix una
quarantena de nous llocs
de treball
39 contractes a través del SLO
A través de diversos plans i programes, l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Per reduir la taxa d’atur, a les conMontalt ha incorporat a la seva plantractacions municipals es suma la
tilla una quarantena de persones, que
tasca del Servei Local d’Ocupació,
reforçaran serveis d’interès per a la
que en aquest primer semestre de
ciutadania. En els darrers dies, s’han
l’any ha formalitzat una quinzena de
convocat processos per a cobrir
contractacions generades pels
una plaça de cap de l’OAC,
programes de foment de
dos auxiliars adminisl’ocupació, i 24 usuaris
La incorporació
tratius (un per a l’OAC
del servei han trobat
de personal permet
i un altre per a l’àrea
feina a través de la
reforçar serveis
d’Intervenció), quaxarxa Xaloc. A més,
d’interès per a la
tre educadors per a
en aquests sis mesos,
població, com
l’escola bressol, cinc
el SLO ha gestionat
peons per a la Brigada
fins a 16 ofertes labol’Oficina d’Atenció
Jove (un programa per
rals
d’empreses locals
al Ciutadà
a fomentar l’ocupació jui s’han derivat a cursos
venil) i una vintena de monide formació per a l’ocupació
tors per a les activitats esportives d’es21 usuaris. 35 persones s’han donat
tiu. Tot aquest personal es finançarà
d’alta del servei com a demandants
amb fons propis del consistori.
de feina, i des d’aquí poden accedir a
A aquestes contractacions també
més de 10.000 ofertes laborals a l’any.
s’han de sumar els set nous treballaEl Servei de Promoció Econòmidors dels plans d’ocupació finançats
ca també compta amb un servei de
per la Diputació: seran tres peons de
mentoria per a ajudar els candidats a
parcs i jardins, un paleta, dos agents
una entrevista de feina a preparar-la
cívics i un auxiliar administratiu que
amb garanties. Cal demanar cita inditreballaran per períodes d’entre 4 i 6
vidualitzada al 937 914 718 o al correu
mesos.
promocioeconomica@svmontalt.cat.

amb l’ocupació

Difícilment podem entendre
els darrers anys sense la crisi
econòmica i els efectes que
aquesta ha tingut sobre la
població. Aquesta crisi ha
marcat i encara marca una
part important de l’agenda de
les administracions. Més enllà
de les nostres competències,
des de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt hem entès
que de la mateixa manera que
l’atur era una de les primeres
preocupacions de la ciutadania,
també havia de ser una
preocupació per al consistori.
Aquest compromís amb
l’ocupació ens porta a
anunciar una quarantena de
contractacions a través de la
creació de plans d’ocupació
o d’altres processos com els
que han portat a crear llocs de
treball a l’escola bressol o al
mateix Ajuntament. La idea
és ben senzilla: si reforcem els
nostres serveis amb persones
del municipi que necessiten
una feina beneficiem tant les
persones en situació d’atur com
el conjunt de la població.
Hem centrat els esforços
en els col·lectius amb més
dificultats d’inserció laboral,
com són les dones, els joves o
els majors de 45 anys, i podem
dir que el treball ha donat fruits:
actualment tenim un dels
índexs d’atur més baixos de la
comarca i, des del consistori, no
podem evitar sentir-nos en part
responsables d’aquestes bones
dades.
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S’incrementarà la freqüència de recollida i s’intensificarà la
neteja de les àrees de contenidors

Es reforça el servei de
recollida de residus durant
l’estiu
Conservar una imatge neta i cuidada del municipi és un dels punts
importants per al Govern municipal,
i és per això que aquest estiu incrementarà els recursos que dedica a
la recollida d’escombraries i la neteja de l’espai públic. Les fraccions de
rebuig, envasos i paper i cartró es
recolliran més sovint (s’augmenta la
freqüència un dia per a cada fracció)
en un total de 37 punts propers a la
façana marítima o amb presència
de molts estiuejants: el passeig marítim, Montaltpark, Can Boada, Can

Es reparen dos
trams de la riera
de la Gironella
Els aiguats de l’octubre passat van
deixar un col·lector de sanejament
de la riera de la Gironella descalçat
a la superfície, fet que suposava risc
de trencament. L’ACA ha finançat les
obres de reparació dels dos trams, a
l’alçada del carrer Regadiu i del camp
de golf.

Ripoll, la riera de Torrentbò o el Regadiu. A més, també s’intensificarà la
neteja de les àrees de contenidors.
Per a fer-ho, s’hi destinaran 4.455 €
addicionals, que responen a l’augment de població de Sant Vicenç en
aquesta època de l’any. Però també
augmentaran els controls davant els
abocaments incontrolats de restes
de poda, mobles o aparells elèctrics,
amb multes d’entre 300 i 6.000 €. De
manera paral·lela, es farà una campanya porta a porta per a fomentar
el reciclatge.

Els aiguats
de l’octubre passat
van provocar
que el col·lector
de sanejament
sortís a la
superfície

Eliminació del
desnivell a la
vorera dels carrers
Ripoll i Palmeres
Les voreres de la cruïlla del carrer
Ripoll amb el carrer de les Palmeres
s’han rebaixat per eliminar el desnivell respecte de la calçada i així facilitar la mobilitat de les persones grans
i dels infants. Aquesta actuació s’emmarca en el conjunt d’obres per a millorar l’accessibilitat.
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Al gener de l’any passat el consistori va aprovar el full de ruta per a reduir el
consum de drogues entre els joves

Primeres accions del Pla Local de Prevenció
de Drogodependències
Un cop establert el calendari de treball en les diferents comissions, el Pla
Local de Prevenció de Drogodependències ja ha impulsat les seves primeres accions. L’Ajuntament ha editat la Guia de recomanacions sobre el
consum d’alcohol i altres drogues en
els actes, que ha distribuït entre les
entitats locals per fer-los saber què
poden vendre i servir als menors en
les festes o activitats que organitzen.
A més, s’ha impulsat una campanya
de sensibilització sobre el consum de
tabac amb una exposició al centre
cívic i una carpa informativa a l’avinguda Toni Sors, coincidint amb el Dia
Mundial Sense Tabac.
Pensant en els més joves, també
s’ha organitzat una xerrada sobre
ciberassetjament i adolescència. La
propera acció prevista és una campanya de reducció de riscos que es
durà a terme durant la Festa Major,

Durant el
concert de Festa
Major a la platja
s’impulsarà una
campanya de reducció
de riscos en el
consum d’alcohol
i drogues
coincidint amb el concert de la platja el 14 d’agost. El Pla, elaborat amb
el suport de la Diputació de Barcelo-

na, vol treballar la prevenció en els
àmbits socials normalitzats, com la
família, l’escola i el lleure. És un projecte transversal que compta amb la
participació de tots els professionals
i col·lectius que treballen amb joves
al municipi.

El consistori ofereix àpats diaris per 4,50 € a les
persones grans per prevenir la soledat

Valoració positiva del
funcionament del menjador
social
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ofereix un servei per a jubilats,
pensionistes o persones amb alguna
discapacitat per tal de garantir un
envelliment actiu i saludable i prevenir l’exclusió social: cada dia serveix
un menú complet al centre cívic El
Gorg per només 4,5 euros per cobrir
la necessitat d’una alimentació sana i
equilibrada i facilitar un espai de relació. El servei de menjador social està
supervisat per una treballadora social
que el dinamitza amb festes tradicio-

nals o celebracions d’aniversaris. Per
gaudir d’aquest servei cal estar empadronat i passar una entrevista amb els
Serveis Socials municipals. A més, les
persones amb dificultats de mobilitat
o sense mitjans per a desplaçar-se poden rebre el dinar a casa. Els àpats es
serveixen de dilluns a divendres, a les
14 h en el cas del centre cívic o a partir
d’un quart de dues a domicili. S’ofereixen tres tipus de menús, segons les
necessitats de cadascú: normal, sense
sal i triturat.
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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».

Al maig del 2015 els ciutadans van enviar un
missatge a través de les urnes refermant la
seva confiança en CiU. Els santvicentins sabien
positivament que en els darrers anys hem vingut treballant incansablement perquè el poble
avanci de forma exemplar, anteposant sempre
l’interès general a qualsevol altra consideració.
La confiança i la lleialtat és el formigó que
cimenta la relació entre els regidors i regidores
del nostre govern. I això precisament és el que
dona estabilitat en la seva relació interna i solvència en la seva gestió a aquest govern. Som
un equip sòlid i seriós, un govern que no dubta
a prendre decisions i que només està interessat a treballar pel benestar dels veïns de Sant
Vicenç. Fidels a la nostra màxima d’avançar
sense deixar ningú enrere, aquest govern fixa
com una de les seves prioritats una gestió
econòmica solvent que generi benestar.
En aquests dos anys i escaig hem estat al
servei dels ciutadans. Des del primer dia, ens
vam posar mans a l’obra, tots junts i arremangats, per crear un poble acollidor, més amable
i atractiu, accessible i sostenible, un poble
modern però que conservi el seu encant, la
seva calma, i on el més important siguin les
persones.

A la passada legislatura vam presentar 64 mocions, de les quals el govern sols ens en va recolzar dues. Aquesta legislatura hem canviat el
format i les propostes les fem al Ple, a l’espai de
Preguntes. Quan les fem, en molts casos, per
la immediatesa de la resposta, ens diuen autèntiques barrabassades. Fa pocs dies vam fer
unes propostes sobre mobilitat al poble. Una
era posar algun ressalt per a regular la velocitat a l’av. Montalnou, ja que els cotxes hi van
molt ràpid i algun dia tindrem una desgràcia.
Van dir que la Diputació no posa ressalts a les
seves vies, cosa que no s’aguanta, ja que a la
carretera d’Arenys, al pont per sobre la riera de
Sant Vicenç, n’hi ha més d’un. Vam demanar
un pas de vianants davant l’institut perquè els
alumnes hi creuin amb seguretat i ens van dir
que no, que en un informe policial es deia que
era perillós posar aquest pas. Vam demanar
que es suprimís un «cediu el pas» que hi ha
al carrer de Can Calella amb el camí del Pedró
que no cedeix el pas a ningú, però ens van dir
que l’informe deia que el senyal anava bé per a
regular la velocitat, com si no hi hagués altres
senyals per a fer-ho. Ara hem demanat tots els
informes per veure què diuen realment i actuar en conseqüència.

El dia 22 de juny es va celebrar un ple perquè
el Govern de CIU expliqués a l’oposició i la ciutadania les conseqüències que té per al nostre
poble el fet que el Tribunal Suprem hagi ratificat
la decisió del TSJC d’anul·lar el POUM que CIU
va aprovar l’any 2011, tot i la polèmica generada, i que va acabar en els tribunals amb el resultat que tots coneixem.
No ens van aclarir gaire; potser es va embolicar més la cosa quan es va confirmar que l’empresa VVM, encarregada d’adaptar el POUM
no acabat l’any 2002, s’havia adjudicat directament, sense passar per cap tipus de licitació
pública, amb l’argument que es va fer com una
contractació «menor» i sense donar més explicacions. Bé, tenint en compte que VVM tenia en
aquella època un consell d’administració compost per ex càrrecs polítics durant la presidència de Jordi Pujol i de l’entorn de CIU, a priori ens
resulta sospitós.
ERC, ara, no vol discutir; volem mirar cap
endavant, però ens queixem de la manca d’informació que tenim els regidors. També ens
agradaria que el model del nostre poble el decidissin els vilatans i no alguns, i ens oferim per
formar part d’una comissió de seguiment del
nou POUM per tal d’acabar al més aviat possible
amb aquest mal somni.

«Entre todos lo mataron y él solo se murió»
«Dícese cuando nadie desea asumir la parte
que le corresponde de responsabilidad de algún suceso infausto...»
El Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) ha sido declarado nulo por sentencia judicial definitiva; después de 15 años, más
de 280.000 € —que hemos pagado todos los
ciudadanos de St. Vicenç—, afectación a particulares, recursos humanos del Ayuntamiento, etc. Existe responsabilidad de la empresa
redactora (a la que se le siguió pagando), por
incompetencia, y del equipo técnico municipal de entonces (arquitecta Sra. Marta Pujol
i Sr. Fajardo), por no impedir o advertir de las
deficiencias del POUM.
Pero la responsabilidad fundamental es
política: la de los sucesivos gobiernos, por insistir en el error y presionar a los técnicos y a
la empresa redactora («sostenella y no enmendalla»). Recordemos también el «pecadillo
original» de todo el proceso al otorgar a dedo
(sin concurso) la redacción del POUM a una
empresa «afín». En definitiva... «crónica de una
muerte anunciada». RIP
Desde C’s apoyamos la elaboración de un
nuevo POUM, adecuado a la realidad normativa actual, que cumpla todos los requisitos
medioambientales y de vivienda social.

El sector del litoral del nostre municipi pateix
una aglomeració incontrolada de vehicles,
especialment a l’estiu i caps de setmana.
Aquesta situació causa un greu perjudici a la
mobilitat dels ciutadans, que veuen minvada
la possibilitat d’accedir d’una manera còmoda
i civilitzada a la platja de Sant Vicenç i serveis
del nostre poble. Assistim a un ús incívic de
l’espai públic: invasió de voreres, passos de
vianants, zones habilitades per a discapacitats
i zones no habilitades per a l’estacionament.
Des del PSC estem convençuts que es poden
dur a terme accions i prendre mesures des de
la Regidoria de Mobilitat, i en concret des del
departament de la Policia Local, que evitarien
o minimitzarien l’impacte incívic d’aquest mal
ús de l’espai públic. Fem una crida perquè tots
siguem més disciplinats i respectem el dret
dels vianants; d’aquesta manera podrem gaudir millor del nostre litoral, donar una imatge
col·lectiva de civisme i fer una exhibició exemplar de mobilitat sostenible. Des del PSC hem
elaborat un informe i redactat un seguit de
propostes que lliurarem als responsables de
les àrees de mobilitat, a la Policia Local i a l’alcalde sol·licitant-los una reunió per a sotmetre-les a consideració.

Queremos aprovechar estas líneas para anunciar que el concejal García-Nieto dejará de
serlo en el pleno de julio, y que en su lugar
ejercerá de concejal Francisco Guillem Molins.
García-Nieto quiere aprovechar estas líneas
para agradecer todo el apoyo recibido en este
tiempo, y para disculparse de alguna actuación no afortunada.
Desear a Francisco Guillem todo lo mejor en
la nueva etapa, en que seguiremos trabajando
para que haya un POUM nuevo lo antes posible. Sant Vicenç se merece agilizar los trámites
de lo que es sin duda una prioridad.
Que la seguridad ciudadana sea una prioridad.
Que Sant Vicenç siga creciendo y mejorando su marca y su proyección.
Que el deporte sea una referencia en nuestra localidad y nos ayude a formar en valores.
Mejoras en el paseo marítimo.
Gracias por vuestro apoyo los 5 años que he
estado en política activa.
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La Regidoria de Joventut ha organitzat la
formació per a poder treballar en projectes i
equipaments amb infants i joves

l Obertes les inscripcions per a

les activitats esportives

El 14 de juliol s’acaba el termini per a inscriure’s
en les activitats esportives per a infants i adults del
proper curs. Les inscripcions s’han de fer al pavelló
Toni Sors de dilluns a divendres de 9 a 11 h i de 15
a 16 h.

Les 3 Viles han signat convenis de
col·laboració amb les dues entitats

Descomptes per als
santvicentins a El Balís i a la
Fundació Palau
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ha signat dos convenis de col·laboració amb el Club Nàutic El Balís i la Fundació Palau, de Caldes d’Estrac, per tal d’oferir beneficis als
ciutadans del municipi. En el cas del centre literari i artístic
els santvicentins hi tindran accés gratuït durant cinc anys,
per poder gaudir de la programació i la col·lecció de la
Fundació.
Per la seva banda, El Balís oferirà descomptes per a totes
les seves activitats a través de la compra en línia. La població ha de recollir els codis de descompte a l’OAC de l’Ajuntament, que es podran utilitzar fins a tres vegades cada un.
Els dos convenis s’han signat en el marc de les 3 Viles, amb
Sant Andreu de Llavaneres i Caldes d’Estrac.

Deu joves acaben el curs de
monitors de lleure
El passat 18 de juny, una desena de joves van acabar el
curs de monitors d’activitats de lleure infantil i juvenil que
organitzava la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament. Les
classes han tingut lloc en dissabtes i diumenges des del
6 de maig a l’Espai Jove El Cau, i ara les i els participants
estan completant les 160 hores de pràctiques obligatòries
per a obtenir el carnet de monitor/a de la Generalitat de
Catalunya. La formació l’ha impartit la Fundació Pere Tarrés, i els empadronats al municipi han gaudit d’un 50 % de
descompte.
D’altra banda, l’Ajuntament, amb la col·laboració de la
Federació Catalana de Futbol, ha programat un curs de
monitor/a de futbol durant el mes de juliol. Les classes tenen lloc al centre cívic El Gorg i s’hi han apuntat una vintena de persones que, en haver superat el curs, obtindran el
títol de monitor/a de futbol expedit per la RFEF.

l L’abonament de la piscina ja

es pot tramitar en línia

Tant els abonaments de temporada de la
Piscina Municipal com la targeta de resident,
imprescindible per a obtenir el primer, ja es poden
tramitar des del web municipal. Al dia següent es
podran recollir i pagar a l’OAC.

Dissabte 1

Agenda
SVMontalt
JULIOL
2017
EXPOSICIONS

De l’1 al 30 de
juliol, al Casal
de Cultura
l EXPOSICIÓ DE
FOTOGRAFIES: «UN
TASTET DE SANT VICENÇ
2017»
Horari visites: dissabtes i
diumenges de 10 a 13.30 h i
de 18 a 20 h
Organitza: Regidoria de
Cultura

Fins al 10 de
juliol, a la
biblioteca
l EXPOSICIONS:
«EL TREN DE
BARCELONA-MATARÓ
1848»
«75 ANYS DE TRACCIÓ DE
VAPOR A RENFE»
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala amb
la col·laboració del Cercle
Històric Miquel Biada

TORNEJOS

Fins al 21
de juliol,
al pavelló
municipal Toni
Sors
l IV TORNEIG SOLIDARI
DE FUTBOL SALA
Dilluns, dimecres i divendres,
de 17 a 22 h
Recollida de fons que es
destinaran al Campus
Solidari de Futbol
(Anantapur-Índia)
Organitza: Regidoria
d’Esports, CF Santvicentí i
Futbol Sala Santvicentí

DE 17 A 20 H, A L’ESPAI JOVE
l TARDA DE JOCS DE
TAULA
Organitza: Espai Jove El Cau
21.30 H, A L’ESGLÉSIA DE
SANT VICENÇ

l CONCERT D’ESTIU AMB
L’ORFEÓ PARROQUIAL EL
DELME I EL COR L’ESPIGA
DE CUBELLES
Organitza: Orfeó Parroquial
El Delme amb la col·laboració
de la Parròquia de Sant
Vicenç

Diumenge 2

19 H, AL CENTRE CÍVIC
EL GORG
l GRAN CONCERT
MUSICAL AMB EL GRUP
PER PEBROTS
Tribut a La Trinca
Gratuït
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Dimecres 5

12 H, A LA PARRÒQUIA DE
SANT VICENÇ
l MISSA EN HONOR DEL
COL·LECTIU DE PERSONES
GRANS
14 H, AL RESTAURANT TURÓ
DEL SOL
l DINAR DE LA GENT
GRAN
Organitza: Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt
amb la col·laboració de la
Parròquia de Sant Vicenç i de
l’Orfeó Parroquial El Delme

Divendres 7

18.30 H, AL CASAL DE LA
GENT GRAN
l LA CUINA DE SANT
VICENÇ
Presentació i tast de plats
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins
20 H, CENTRE CÍVIC EL GORG
l PRESENTACIÓ DE LA
PEL·LÍCULA ‘CARGA
SELLADA’
Dirigida per la santvicentina
Julia Vargas
Organitza: Regidoria de
Cultura

Dissabte 8

10 H, CENTRE CÍVIC EL GORG
l PASSEJADA PEL CENTRE
HISTÒRIC AMB LECTURA
DE CONTES D’AUTORS
LOCALS
Música d’Edurne Vega
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins
amb la col·laboració de la
Biblioteca Municipal La
Muntala, MontalTrek i Colla
de Geganters de SVM
23 H, A L’APARCAMENT DE
L’ESGLÉSIA
l FESTA DISCO ’80
Gratuïta - Servei de bar
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

Diumenge 9

8 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
l EN RUTA PER LES
GORGUES DE SALENYS
Organitza: MontalTrek
DE 10 A 20.30 H, A LA
PISCINA MUNICIPAL
l «MULLA’T PER
L’ESCLEROSI MÚLTIPLE»
Organitza: Regidoria
d’Esports
19.30 H, AL CENTRE CÍVIC
EL GORG
l HAVANERES AMB EL
GRUP LA XARXA
Gratuït – Se servirà cava i
coca entre els assistents
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Dimecres 12

8.30 H, CENTRE CÍVIC EL GORG
l REMADA SALUDABLE:
BAIXADA AMB CAIAC PEL
RIU TER
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 14
19 H, A LA BIBLIOTECA
l CONVERSES EN
ANGLÈS AMB CRISTIAN
BUXADERAS
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Dissabte 15

12 H, AL LOCAL VEÏNAL
DE LA FAÇANA LITORAL
(EDIFICI SORLI SPORT)
l FINAL DEL TORNEIG DE
BILLAR ELS XURRAVINS
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

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.

Dissabte 15 i
diumenge 16

SORTIDA DES DE
L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
l EN RUTA PEL SOUM DE
RAMOND (3.257 M)
Organitza: MontalTrek

Diumenge 16

DE 10 A 14 H, AL CENTRE
CÍVIC EL GORG
l CAMPANYA DE
DONACIÓ DE SANG
Organitza: Associació
de Donants de Sang
del Maresme amb la
col·laboració de l’Ajuntament
i de l’Associació de Gent Gran
Els Xurravins

Dimarts 18

DE 10.30 A 13 H, AL
C/ COSTA BRAVA
l OFICINA MÒBIL
D’INFORMACIÓ AL
CONSUMIDOR
Organitza: Regidoria de
Sanitat, Salut Pública i
Consum amb el suport de la
Diputació de Barcelona

Dissabte 22

10 H, CASAL DE LA GENT GRAN
l TORNEIG DE FUTBOLÍ:
ESPAI JOVE CONTRA ELS
XURRAVINS
Hi haurà coca i begudes per
als participants
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins i
Espai Jove El Cau
22.30 H, A L’APARCAMENT
DE L’ESGLÉSIA
l CONCERT GOSPEL
RELOAD
Amb The Gospel Viu Choir
Gratuït - Hi haurà servei de
bar
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

Divendres 28
19 H, A LA BIBLIOTECA
l CONVERSES EN
ANGLÈS AMB CRISTIAN
BUXADERAS
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

20.30 H, A LA SEU
D’ENTITATS ESPORTIVES
l AUDIOVISUAL: EL
PEDRAFORCA
En acabat, pica-pica i tertúlia
Organitza: MontalTrek

