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Donar compte sobre la situació actual del POUM de Sant Vicenç de Montalt 

El consistori 
santvicentí ja és 
Administració 
digital
L’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt s’ha adequat a la normativa 
i ja funciona com a Administració 
digital completa. Això suposa que 
les empreses, entitats i professionals 
han de presentar els documents 
electrònicament i s’han de relacionar 
amb el consistori de forma telemàtica, 
a través de la Seu Electrònica, i per 
als ciutadans, que a partir d’ara no 
hauran de presentar els documents 
que ja estiguin en possessió de les 
administracions.

Fins a 19 infants reben 
ajuts per als casals 
d’estiu
L’Ajuntament ha atorgat un total de 
19 ajuts a 13 famílies santvicentines 
perquè els infants puguin participar 
en les activitats esportives d’estiu 
organitzades des del consistori. La 
quantitat total que s’ha destinat 
ha estat de 2.198,49 euros. En la 
convocatòria inicial es van presentar 27 
sol·licituds: sis s’han desestimat perquè 
no complien amb els requisits i dues 
famílies hi ha renunciat.

El regidor popular 
Jacobo García-Nieto 
marxa de l’Ajuntament
El regidor del Partit Popular Jacobo 
García-Nieto ha renunciat a la seva 
acta de regidor a l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt per motius 
personals. Després de dos anys com 
a regidor, ha deixat el càrrec perquè 
trasllada el seu domicili fora de 
Catalunya. El substituirà Francesc 
Guillem, número 3 de la llista del PP a 
les darreres eleccions municipals.

Horaris d’estiu 
als consultoris de 
Montaltpark i el nucli
El consultori del nucli antic estarà 
tancat la setmana del 7 al 14 d’agost 
i els dies 7 i 8 de setembre. Les 
visites s’atendran al consultori de 
Montaltpark, que només tancarà les 
tardes del 14 d’agost a l’1 de setembre; 
en la resta d’horaris s’atendran al CAP 
de Llavaneres. El servei de pediatria 
també estarà centralitzat al municipi 
veí la segona quinzena d’agost. Per 
a urgències o més informació es pot 
trucar al 061.



Miquel Àngel Martínez
i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

L’arribada de l’estiu al nostre 
municipi no significa, ni molt 
menys, l’arribada d’un moment 
de descans per a l’Ajuntament. 
Aquestes setmanes la nostra 
població pràcticament es duplica 
amb l’arribada dels residents que 
disposen d’un segon habitatge 
a Sant Vicenç o de familiars i 
amics, i aquest fet ens porta a 
duplicar el nostre treball per 
tal de garantir els serveis que 
oferim.

Això es tradueix directament 
en un reforç dels efectius de 
la Policia Local, l’ampliació 
de la neteja viària o dels 
horaris del bus, a més de la 
feina que duem a terme a la 
platja: la voluntat de millorar 
l’experiència dels banyistes ens 
porta a fer-hi un treball específic 
potenciant-ne l’accessibilitat 
per a persones amb mobilitat 
reduïda, regenerant-ne la sorra 
i instal·lant-hi un parc aquàtic 
inflable i una base nàutica.

El municipi canvia en les 
seves necessitats durant l’estiu, 
i l’obligació de l’Administració 
local és adaptar-se a aquesta 
nova realitat. Els pobles no 
tanquen les seves portes durant 
les vacances. De fet, en el nostre 
cas podríem dir que fins i tot les 
obrim de bat a bat per donar la 
benvinguda a més veïns i veïnes.

Finalment, no voldria deixar 
passar l’ocasió de desitjar-vos a 
tots i a totes un molt bon estiu i, 
molt especialment, que gaudiu 
de la Festa Major que en breu 
celebrarem. La festa gran del 
poble ens espera. No hi podem 
faltar!

l El municipi que 
som a l’estiu

Aquest dissabte comença una nova 
festa major a Sant Vicenç, que s’allar-
garà fins al 19 d’agost. En aquests 
quinze dies hi ha programats més 
d’una vintena d’actes per a tots els 
públics, entre els quals destaquen 
les novetats d’enguany: el concert de 
Cesc Freixas i Animal el dilluns 14 a la 
platja, un concert de piano al pati de 
l’ajuntament el dissabte 12 i l’atrac-
ció juvenil Big Ball a la zona esportiva 
el diumenge 13.

A la festa no hi faltaran els actes 
tradicionals —concentrats majo-
ritàriament el dia 15—, com l’ofici, 
les sardanes, el vermut popular, les 
havaneres, el rom cremat i els focs 
d’artifici, la «bibliogimcana» (que 
aquest any està dedicada als viatges 
de Gullivert), el correfoc, el sopar i els 
balls de festa major (a la zona espor-
tiva i a Montaltpark). A més, també 
es podrà gaudir d’alguns dels actes 
de més èxit en les edicions anteriors, 
com la Festa Holi, els banys nocturns 
a la piscina, els maridatges literaris, el 
Mercat al Mar o les caminades noc-
turnes. El programa el completen els 
tobogans d’aigua, la festa de l’escu-

Les novetats del programa són el concert de piano 
al pati de l’ajuntament i el concert de Cesc Freixas 
i Animal a la platja

La Festa Major d’Estiu 
se celebrarà del 5 al 19 
d’agost

El dia
15d’agost

es concentraran els
actes tradicionals, com

les sardanes, les
havaneres, el rom
cremat i els focs

d’artifici

ma per als més petits i un campionat 
de ping-pong per als joves.

Nous escenaris
Aquesta festa major també portarà 
noves ubicacions de les activitats. 
Un exemple és la nova plaça que 
s’ha remodelat al parc dels Germans 
Gabrielistes, on es farà la Festa Holi 
i un matí d’inflables per als menuts. 
La voluntat del Govern municipal és 
que aquest espai es consolidi com un 
dels escenaris de la Festa; la resta es 
repartiran entre la zona esportiva, el 
centre cívic, la platja, el passeig marí-
tim, la plaça del poble, Montaltpark o 
el pati de l’ajuntament.

La majoria d’actes del programa 
estan organitzats per l’Ajuntament, 
amb la col·laboració de les entitats 
del municipi, com la Colla de Gegan-
ters MontalTrek, el Club de Petanca i 
l’Orfeó Parroquial El Delme.
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La Brigada 
impulsa tasques 
de manteniment 
al municipi

La Brigada Municipal treballa en la re-
novació dels panots de la vorera del 
carrer de l’Església, la instal·lació d’un 
semàfor per a invidents a l’avinguda 
Montaltnou, la millora i adequació 
del parc de Can Valls i el condiciona-
ment d’una àrea per a persones amb 
mobilitat reduïda a la platja.

El projecte els 
permet conèixer 

l’entorn professional
i adquirir hàbits

de treball que
els poden servir

en el futur

Cinc joves 
santvicentins 
participen en la 
Brigada Jove

L’Ajuntament ha tornat a impulsar el 
projecte de la Brigada Jove aquest 
estiu, per segon any consecutiu, per 
proporcionar un primer contacte 
amb el mercat laboral a joves del mu-
nicipi. Enguany ha contractat cinc jo-
ves per a fer tasques de manteniment 
i neteja a l’espai públic.

Durant el mes de juliol, el parc dels 
Germans Gabrielistes s’ha sotmès 
a diverses obres, concentrades a la 
part superior del parc. S’ha renovat 
la plaça que hi dona accés, a més 
de fer petits arranjaments a l’entorn 
del llac. Aquesta primera fase de les 
obres contemplava la pavimentació 
de la plaça amb material ecològic, la 
construcció d’un escenari i un petit 
magatzem municipal, l’adequació 
de camins, la reconstrucció d’esca-
les, l’estesa d’enllumenat elèctric, la 
instal·lació de tancaments i una nova 

Obres a la plaça del parc dels 
Germans Gabrielistes

porta d’entrada al parc amb rampa 
accessible. L’objectiu del govern mu-
nicipal és que aquest parc es conver-
teixi en un punt d’unió entre la zona 
marítima i el nucli històric, així com 
ampliar-ne els usos i les activitats que 
s’hi duen a terme; per això és un dels 
escenaris de la Festa Major. Els treballs 
han tingut un cost de 253.476,89 eu-
ros, finançats en part per la Diputació 
de Barcelona. Aquestes obres tindran 
continuïtat amb la millora dels jocs 
infantils i la instal·lació d’una guin-
gueta, entre d’altres.  

Les actuacions inclouen petits arranjaments a l’entorn del llac, 
com l’adequació de camins i la construcció d’un escenari
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Fins al 15 d’agost, els comerços repartiran «xurripunts» 
que es podran bescanviar per una estora a la fira

El comerç i la restauració del municipi 
tenen una de les cites més importants 
de l’estiu el 2 de setembre a la nova 

edició de la Fira-Festa. Se celebrarà al 
parc de Can Boada des de les cinc de 
la tarda fins a dos quarts de deu del 
vespre i hi haurà expositors d’alimen-
tació, artesania, moda, complements 
i plantes, a més d’activitats comple-
mentàries com ara una desfilada de 
moda, música en viu, tallers infantils, 
inflables, tast de begudes i mostra de 
gastronomia local. De manera prèvia, 
fins al 15 d’agost, tots els establiments 
comercials santvicentins se sumaran 
a la campanya dels «Xurripunts», con-
sistent a entregar un val als clients per 
cada compra o consumició i que el dia 
de la Fira-Festa es puguin bescanviar 
deu vals, de deu establiments dife-
rents, per una estora personalitzada 
amb el logotip del municipi. Aquesta 
campanya té l’objectiu de promocio-
nar el comerç local i de proximitat.

Sant Vicenç 
acomiadarà 
l’estiu amb la 
Fira-Festa el 2 de 
setembre

Al costat de 
la caseta de 
socorrisme 
s’han col·locat 
passarel·les 
que connecten 
l’aparcament 
amb el mar, 
adaptades per 
a cadires de 
rodes

L’Ajuntament de Sant Vicenç ha estre-
nat aquest estiu a la platja una zona 
de bany adaptada per a persones 
amb mobilitat reduïda. Aquesta àrea 
està situada al costat de la caseta de 
socorrisme i salvament i compta amb 
passarel·les per on poden circular ca-
dires de rodes i que connecten direc-
tament l’aparcament amb els serveis 
i el mar, així com un servei de bany 
assistit amb cadira amfíbia, amb el 
suport dels socorristes per a poder 
entrar i sortir de l’aigua. A més, tam-
bé s’hi han instal·lat una dutxa i un 
bany adaptats, s’hi ha habilitat una 
zona d’ombra i s’hi han reservat di-
verses places d’estacionament a peu 
de platja.

A principis de temporada es van 
impulsar els treballs de regeneració 
de la sorra, que s’havien endut els 
temporals de l’hivern. En resposta a 
la petició de l’alcalde, la demarcació 
de costes ha tret sorra de la bocana 
del port esportiu del Balís, que difi-

Se n’ha regenerat la sorra i s’ha tornat a instal·lar el parc aquàtic flotant 
a l’aigua per oferir un bon servei als visitants

Nova àrea adaptada per a persones amb 
mobilitat reduïda a la platja de Sant Vicenç

cultava la navegabilitat dels vaixells, 
i l’ha portat a la platja. Precisament 
El Balís compta amb una nova base 
nàutica pel lloguer d’embarcacions i 

Aquesta
zona ofereix

el servei de bany
assistit amb cadira

amfíbia, amb el
suport dels
socorristes

classes. A més, s’ha tornat a instal·lar 
el parc aquàtic flotant, que estarà 
obert cada dia de 10 a 20 hores i 
oferirà el 50 % de descompte als re-
sidents santvicentins.
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En el ple de juliol, Jacobo García-Nieto va 
deixar de ser regidor de l’Ajuntament per mo-
tius familiars. Tenim bones paraules cap a ell. 
Creiem que ha estat un bon regidor, una per-
sona conciliadora i dialogant, que ha treballat 
en favor del poble. Les seves relacions amb 
l’equip de govern han estat cordials i ens ha 
donat suport en moltes ocasions i en assump-
tes cabdals per al municipi.

Aquesta bona entesa demostra que en po-
lítica és possible assumir la pluralitat i obrir 
camins d’entesa entre diferents darrere d’un 
objectiu més gran que els interessos de partit. 
D’això se’n diu fer política amb les mans lliures 
per aparcar les diferències i sumar esforços, i 
amb el cor robat per Sant Vicenç i la seva gent.

En aquests anys hem fet molt, però que-
da molt per fer, i cal continuar apostant per 
aquest tipus de política de mans lliures i cor 
robat que suma, que estén ponts, que obre 
camins i que, en definitiva, ens permetrà enca-
rar els reptes i les oportunitats que tenim per 
endavant.

Des d’aquí, volem agrair el suport d’en Ja-
cobo García-Nieto i li desitgem la millor de les 
sorts en aquesta nova etapa de la seva vida.

Aprofitem també per a desitjar-vos un bon 
estiu i una molt bona Festa Major.

Des de 9SV vam plantejar al Govern ja fa uns 
mesos la possibilitat de fer una consulta als 
vilatans del nostre poble per tal de copsar si 
volíeu que la Festa Major d’Estiu (la que no 
coincideix amb Sant Vicenç, que és al gener) 
es mogués cap al principi o cap al final del mes 
d’agost o bé es deixés a les dates en què la te-
nim actualment. És evident que el nostre po-
ble ha anat canviant amb els anys i ha passat 
de ser un poble amb gran afluència d’estiue-
jants a ser un poble on la gent, principalment, 
viu tot l’any i marxa de vacances a l’estiu, fet 
que fa que molts vilatans no puguin gaudir 
de la Festa Major d’Estiu. Com totes les pro-
postes que fem al Govern, aquesta no podia 
ser menys i també va ser rebutjada, així que, 
per a aquells que el mes d’agost representa el 
seu mes de vacances i aprofiten per a marxar 
de viatge o passar uns dies en un altre indret 
i que preferiríeu poder gaudir-ne, la Festa Ma-
jor d’Estiu seguirà sent una gran desconeguda 
i la vostra veu seguirà no sent escoltada.

En qualsevol cas, que tingueu tots una 
bona festa major i un bon estiu. Ens retrobem 
al setembre.

En arribar les vacances sembla que el món 
s’aturi, hom gaudeix de platja, piscina i es-
barjo per tal de carregar-se d’energia cara al 
retorn de les rutines quotidianes a la tardor.

I és ara, més que mai, que hem d’agafar 
força energia, tenir la ment clara i relaxada, 
perquè la tardor d’aquest any serà excepcio-
nal amb motiu del Referèndum. No existeix 
Democràcia sense urnes ni participació de 
la ciutadania; per això no podem dubtar, ni 
deixar-nos emboirar per la política de la por 
que cada cop més practica l’Estat espanyol 
per tal de posar fi a les aspiracions del poble 
català de fer un referèndum pacífic, vinculant 
i decidir el model de nació que la majoria 
vol per a Catalunya. L’1 d’octubre és la data, 
però ha d’haver-hi moltes altres dates abans 
d’aquesta que donin suport al procés i a les 
institucions catalanes, mobilitzacions pací-
fiques per a fer front a tot el que ens envien 
de Madrid per tal d’aturar-nos. El nostre Par-
lament, les nostres institucions i els nostres 
ajuntaments tenen un missatge clar de volun-
tat de la major part de la ciutadania catalana, i 
és que l’1 d’octubre es faci realitat i hom pugui 
votar amb tranquil·litat. Carreguem ben bé les 
piles, ara no ens aturarem.

Informamos de que nos preocupa la postura 
que puedan tomar las autoridades políticas y 
funcionariales de este ayuntamiento de cara a 
los hechos que se van anunciando, aunque no 
se concreten, desde la Generalitat y el mundo 
catalanista. Si bien el Estado tiene medios su-
ficientes, de oficio, para cumplir y hacer cum-
plir las leyes, vamos a estar atentos y a exigir 
el cumplimiento de la legalidad del estado de 
derecho, democrático y social que aún es Es-
paña. Defendemos el progreso y la razón fren-
te a la involución.

Seguimos exigiendo la eliminación y reduc-
ción de bandas en la calzada que permitan 
circular a la velocidad máxima de la zona sin 
deterioro del vehículo ni tener que, casi, parar 
el coche, manteniendo la seguridad vial.

También hemos informado de la necesidad 
de limpieza en determinadas zonas del pue-
blo: márgenes, cunetas…

Otro tema más amable y lúdico: desde C’s 
animamos a las familias a que hagan uso de la 
piscina de verano.

Saludos estivales y vacaciones para aque-
llos que las puedan disfrutar... ¡Ah!, i una bona 
Festa d’Estiu! Des d’aquí animem a la partici-
pació en les diverses activitats programades 
per a totes les edats: havaneres, sardanes, pis-
cina, balls, etc.

Ho mirem per on ho mirem, no ens avenim a 
veure cap bonança en els treballs del POUM 
(Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) del 
nostre municipi, ni des del punt de vista tèc-
nic, ni des del punt de vista polític, ja que s’ha 
permès situar aquest treball del POUM en un 
carrer sense sortida, tombat als tribunals i amb 
una despesa important de diner públic.

I ara què? Qui entoma responsabilitats? Ens 
pensàvem que en el ple del passat 27 de juny 
hi hauria un «mea culpa» col·lectiu, tant de 
l’equip redactor com del govern local. I no ha 
estat així; resulta que la llufa d’aquest desga-
vell se li penja als governs tripartits que hi ha-
via a Sant Vicenç i a la Generalitat en el període 
del 2003 al 2007. Que nosaltres sapiguem, els 
treballs encarregats per aprovar el POUM es 
van dur a terme durant el mandat de CIU.

Des del PSC sempre hem advertit que el 
POUM que es duia a aprovació no arribaria a 
bon port, i no perquè ho diguéssim nosaltres, 
sinó pels experts que ens han assessorat en 
aquesta matèria des del començament de tot 
el procés.

Des del PSC de Sant Vicenç de Montalt, us 
desitgem una bona Festa Major d’Estiu i unes 
bones vacances a tothom.

En el pasado pleno, García-Nieto, por razones 
estrictamente personales que le van a impe-
dir vivir en Sant Vicenç de Montalt de manera 
continuada, presentó su renuncia. Estamos 
seguros de que el nuevo concejal que en los 
próximos días tomará posesión de su cargo se-
guirá trabajando con compromiso para conti-
nuar influyendo en la consecución de nuestro 
programa.

En concreto, nos agrada que el concurso del 
POUM ya se haya publicado. También quere-
mos destacar la primera Nit de l’Esport, que 
tuvo lugar el pasado 30 de junio y en donde se 
premió a los deportistas y sus valores y com-
portamiento.

Nos agrada ver que siguen las mejoras del 
parque de los Hermanos Gabrielistas.

Son muchas las mejoras que se han de 
seguir implementando para hacer de Sant 
Vicenç de Montalt el pueblo que a todos nos 
gusta tener. Felices vacaciones a todos.

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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l Joan Buch guanya el 10è 
concurs de fotografia
La desena edició del concurs de fotografia «Un tastet de 
Sant Vicenç» ha premiat Joan Buch com a guanyador, 
Gemma Llongarriu en segona posició i Miguel Sanz en 
tercera posició. La imatge guanyadora és una panoràmica 
del nucli històric presa des de l’escola Sant Jordi.

Quatre joves 
participen en 
el projecte 
d’equinoteràpia
Un any més, s’ha tornat a impulsar 
el projecte d’equinoteràpia iniciat 
al 2014 que treballa amb joves ado-
lescents del municipi per a pal·liar 
conductes de risc i oferir un espai te-

L’Ajuntament dona continuïtat a la teràpia complementària 
per a pal·liar conductes de risc

l Prop de 400 persones, al dinar 
de la gent gran
El dimecres 5 de juliol, 400 persones es van aplegar 
al dinar de la gent gran al restaurant Turó del Sol, 
amb un ball i un sorteig de caps de setmana en un 
balneari, a més de la missa d’homenatge amb l’Orfeó 
Parroquial El Delme.

La nedadora de sincronitzada Lídia Vigara 
és la millor esportista santvicentina

El passat 30 de juny es va celebrar la 
I Nit de l’Esport de Sant Vicenç, que 
va distingir Lídia Vigara, nedadora de 
sincronitzada, com a millor esportis-
ta de la temporada 2016-2017. En el 
mateix acte també es va reconèixer la 
trajectòria d’Antoni Buch, vinculat al 
món del futbol, i es va premiar el Club 
Ciclista Xurribikers com a millor enti-

tat organitzadora d’esdeveniments. 
La resta de premiats són Júlia Roig, Lí-
dia Pujol, Arnau Palou, Bruno Marco, 
Víctor Guillem, Pau López, Sergi An-
drés, Berta Vaquero, Maria Vaquero, 
Marc Chornet, Eva Sans, Esteve Pla-
nas, els equips prebenjamí i benjamí 
del CF Santvicentí, l’aleví i infantil del 
Bàsquet 3 Viles i el grup show del CPA.

rapèutic i suport social a les famílies. 
Enguany hi han participat quatre jo-
ves, que durant tres mesos han assis-
tit a l’hípica, on han treballat amb els 
cavalls, l’entorn natural i la cooperació 
del grup. Les sessions amb els joves 
tenen caràcter setmanal i una durada 
de 2 hores, i les famílies es troben un 
cop al mes. A més, els Serveis Socials 
també fan intervenció individual amb 
els adolescents.



Dissabte 5    
20.30 H, A L’AV. TONI SORS
l SORTIDA NOCTURNA I 
BANY DE NIT A LA PISCINA
Organitza: MontalTrek

Dissabtes 5 i 19     
AL PG. MARQUÈS CASA RIERA 
(A TOCAR DE CALDES)
l CARPA INFORMATIVA 
I LLIURAMENT DE 
DOMASSOS
Organitza: Sant Vicenç per la 
Independència

Dijous 10      
10 H, A LA BIBLIOTECA
l «BIBLIOGIMCANA»
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

17 H, A LA PISTA ANNEXA AL 
PAVELLÓ 
l TORNEIG DE PING-PONG 
Organitza: Espai Jove El Cau

22 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG
l MARIDATGE ENTRE 
POESIA I VINS
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

Divendres 11       
22 H, A LA PISTA ANNEXA AL 
PAVELLÓ
l SOPAR I BALL DE FESTA 
MAJOR AMB LIBERTY 
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dissabte 12        
DE 10.30 A 13.30 H, AL 
PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES
l MATÍ D’INFLABLES
17 H, AL PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES
l FESTA HOLI: LA FESTA 
DELS COLORS!
Organitza: Espai Jove El Cau

23 H, AL PATI DE L’AJUNTAMENT
l CONCERT DE PIANO AMB 
MARC PERNA 
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

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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Diumenge 13       
11 H, A LA ZONA ESPORTIVA
l TOBOGANS D’AIGUA, BIG 
BALL I FESTA DE L’ESCUMA
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes i Espai Jove 
El Cau

22 H, A LA PLAÇA DEL POBLE
l CORREFOC AMB LES 
COLLES DE CALDES 
D’ESTRAC, CANET I RIPOLL 

SEGUIDAMENT, A LA PISCINA 
MUNICIPAL
l BANY DE NIT AMENITZAT 
PEL DJ STRAW&BERRY 
DOMÈNEC CANAL
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dilluns 14     
23 H, A LA PLATJA (A LA ZONA 
DE LA CALETA)
l CONCERT DE CESCK 
FREIXAS + ANIMAL 
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dies 14 i 15      
A LA TARDA, AL PG. MARQUÈS 
CASA RIERA 
l 7è MERCAT AL MAR 
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dimarts 15      
10.30 H, AL PATI DE 
L’AJUNTAMENT
l ANADA A OFICI EN 
COMPANYIA DELS GEGANTS 
DEL POBLE 

11 H, A L’ESGLÉSIA DE SANT 
VICENÇ
l OFICI EN HONOR DE 
LA MARE DE DÉU DE 
L’ASSUMPCIÓ
Amb la participació de l’Orfeó 
Parroquial El Delme

SEGUIDAMENT, A LA PLAÇA 
DEL POBLE
l SARDANES AMB LA 
COBLA PREMIÀ I VERMUT 
POPULAR
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes amb la 
col·laboració de la Parròquia 
de Sant Vicenç, l’Orfeó 
Parroquial El Delme i la Colla 
de Geganters de SVM

20.30 H, A LA PLATJA 
l HAVANERES AMB EL 
GRUP PORT-BO, ROM 
CREMAT I CASTELL DE FOCS
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes amb la 
col·laboració del Club de 
Petanca de SVM i el Centre de 
Jardineria Arqué

Del 17 al 24        
l EN RUTA PEL PIRINEU 
NAVARRÈS 
Organitza: MontalTrek

Dissabte 19        
23 H, A MONTALTPARK 
l BALL DE FESTA MAJOR 
AMB EL GRUP GENION’S 
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dimecres, 23         
20 H, A LA BIBLIOTECA 
l «CONTES AMB PIJAMA» 
AMB TONI LÓPEZ
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala

Divendres 25          
20.30 H, A LA SEU D’ENTITATS 
ESPORTIVES 
l AUDIOVISUAL: FERRATA 
REGINA
Organitza: MontalTrek

Dissabte 26          
A L’AV. TONI SORS 
l CARPA INFORMATIVA 
I LLIURAMENT DE 
DOMASSOS
Organitza: Sant Vicenç per la 
Independència

21 H, A L’ESGLÉSIA DE SANT 
VICENÇ 
l RECITAL LÍRIC DE CANÇÓ 
CATALANA
Concert a benefici de la 
Fundació Clarós
+ info.: fundacion@
fundacionclaros.com
Organitza: Fundació Clarós 
amb la col·laboració de la 
Parròquia de Sant Vicenç i de 
l’Ajuntament de SVM

Dissabte 2       
DE 17 A 21.30 H, AL PARC DE 
CAN BOADA
l FIRA-FESTA 2017
Organitza: Regidoria de 
Comerç

Dissabtes 2 i 9        
A L’AV. TONI SORS
l CARPA INFORMATIVA 
I LLIURAMENT DE 
DOMASSOS
Organitza: Sant Vicenç per la 
Independència

Diumenge 3         
8 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
l MATINAL AL MONTNEGRE 
CARENER 
Organitza: MontalTrek

Diumenge 10          
8 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
l ASCENSIÓ AL 
PEDRAFORCA 
Organitza: MontalTrek

23.30 H, A L’AV. TONI SORS 
l MARXA DE TORXES PER 
LA INDEPENDÈNCIA 
Organitza: Sant Vicenç per la 
Independència

Dilluns 11           
11 H, AL MONÒLIT DE L’ONZE 
DE SETEMBRE (C/ XALOC) 
l ACTE INSTITUCIONAL 
AMB MOTIU DE LA DIADA 
NACIONAL DE CATALUNYA 
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes amb la 
col·laboració de la Colla de 
Geganters de SVM i de l’Orfeó 
Parroquial El Delme

Dimecres 20           
8.30 H, DES DEL CENTRE CÍVIC 
EL GORG
l MATINAL A SANT 
BARTOMEU DE LA QUADRA
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

Dissabte 23            
DE 10 A 13 H, AL PG. 
MARQUÈS CASA RIERA
l RUTA CULTURAL: «EL 
PASSEIG DEL MARQUÈS DE 
CASA RIERA, UNA MOSTRA 
MONUMENTAL»
Xerrada de l’historiador 
Antoni Paricio, passejada 
cultural i refrigeri
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes – Biblioteca 
Municipal La Muntala i Arxiu 
Comarcal del Maresme 

Diumenge 24       
7 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
l EN RUTA DE PALAMÓS 
A SANT FELIU DE GUÍXOLS 
PEL CAMÍ DE RONDA
Organitza: MontalTrek

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

Dies 27 i 28        
7,15 H, DES DEL CENTRE CÍVIC 
EL GORG
l EXCURSIÓ CULTURAL AL 
PRINCIPAT D’ANDORRA
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

AGOST

SETEMBRE


