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EN CONTRAORDRE DEL DIA 

Presa de possessió del regidor del 
PP Sr. Francesc Guillem Molins

Inici dels tràmits de nomenament 
de jutge/ssa de pau substitut/a per 
al període 2017-2021 

Rectificació error material acord de 
rescat del nínxol 74 ampliació 

Aprovació inicial de la modificació 
de crèdit 6/2017

Procés obert per a 
optar a la plaça de 
jutge de pau substitut
El consistori ha obert una convocatòria 
per cobrir la vacant de jutge/ssa de pau 
substitut/a. Les persones interessades 
tenen del 2 al 22 de novembre per a 
presentar la sol·licitud a l’Ajuntament. 
Aquesta haurà d’anar acompanyada del 
currículum i d’una fotocòpia del DNI 
del o de la sol·licitant.

Les persones aspirants han de tenir 
la nacionalitat espanyola, ser majors 
d’edat i no trobar-se incapacitades per a 
exercir les seves funcions.

Sol·licitud de permisos 
abans de fer foc al bosc
Entre el 16 d’octubre i el 14 de març, 
les persones que tinguin previst fer 
foc en terrenys forestals i a la franja 
de 500 metres que els envolta han 
de comunicar-ho prèviament a 
l’Ajuntament, on podran tramitar la 
sol·licitud i obtenir el permís de forma 
immediata. El consistori també regula 
les cremes controlades en el nucli 
urbà i en els solars sense edificar, que 
estan subjectes a mesures preventives 
especials per a evitar molèsties als 
veïns. 

Aprovades les festes 
locals per a l’any 2018
En el ple del passat 27 de juliol es van 
aprovar les dues festes locals de Sant 
Vicenç de Montalt per a l’any 2018: els 
dies festius seran el dilluns 22 de gener, 
coincidint amb la festivitat del patró 
del municipi, i el dilluns 21 de maig, 
celebració de la Segona Pasqua.

Francesc Guillem és el 
nou regidor del PP 
En el ple municipal del dia 5 d’octubre 
el nou regidor del PP a Sant Vicenç, 
Francesc Guillem Molins, va prendre 
possessió del seu càrrec. Guillem, que 
anava tercer a la llista del seu partit, 
substitueix Jacobo Garcia-Nieto, que 
va renunciar al càrrec el passat mes de 
juliol per motius personals.

El nou regidor és empresari, va néixer 
a Sabadell l’any 1968 i es va establir a 
Sant Vicenç al 1999.



Miquel Àngel Martínez
i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Les actuacions que duem a 
terme des de l’Ajuntament tenen 
sempre en comú posar el focus 
sobre les persones que viuen al 
nostre municipi. Entenem que el 
nostre primer patrimoni no són 
els nostres carrers o els nostres 
equipaments: els santvicentins 
i les santvicentines són el millor 
que tenim, i en ells i elles hem de 
centrar els nostres esforços.

D’aquesta manera s’expliquen 
actuacions recents i aparentment 
allunyades entre si com el recull 
de les activitats dutes a terme des 
dels Serveis Socials Municipals, 
la posada en marxa d’un procés 
de participació per a establir les 
noves ordenances que afectaran 
l’habitatge turístic i les terrasses 
o l’inici d’un nou servei de 
mediació en conflictes.

Ja sigui aportant les seves 
idees, rebent l’atenció en els 
moments en què són més 
vulnerables o establint les eines 
per a resoldre a través del diàleg 
els seus conflictes, les persones 
que viuen a la nostra vila són 
el centre i l’objecte d’aquests 
treballs.

No pot ser d’una altra manera. 
El cor, el cap i el sentiment del 
nostre poble està en les persones 
que hi viuen i que fan que sigui, 
dia a dia, el que és.

l Un municipi 
centrat en les 
persones

Amb la voluntat de contribuir a la 
millora de la qualitat de vida de tots 
els santvicentins i santvicentines, des 
de l’Ajuntament s’ofereixen serveis i 
ajuts municipals destinats a prevenir 
situacions de risc o atendre aquelles 
persones que necessiten un suport 
especial.

Durant l’any 2016 un total de 75 
persones van fer ús del Servei Local 
de Teleassistència, que es presta du-
rant les vint-i-quatre hores del dia; 
també es va atendre 17 persones a 
través del Servei d’Atenció Domici-
liària (SAD), oferint 1.235 hores de tre-
ball a domicili destinat a veïns i veïnes 
que tenen una manca d’autonomia 
per a realitzar les activitats de la vida 
diària. L’any passat l’Ajuntament tam-
bé va oferir altres serveis com el de 
menjador, amb 31 persones ateses i 
3.371 àpats servits, incloent-hi els que 
es van portar a domicili.

Atenció psicològica i reforç 
educatiu
Un total d’11 famílies van participar 
durant el 2016 en l’Espai de Suport In-
fantil i Juvenil (ESIJ), que ofereix aten-
ció psicològica a infants i joves i que 

Durant l’any 2016 van fer ús del Servei Local 
de Teleassistència 75 persones i es van oferir 
1.235 hores d’ajuda a domicili

Aposta pels serveis i 
ajuts municipals per 
garantir el benestar de 
les persones

El projecte de
reforç educatiu
va oferir suport

durant l’any 2016
a 13 infants i joves

amb dificultats 
d’aprenentatge

aquest cop va incloure una activitat 
d’equinoteràpia per complementar el 
treball terapèutic realitzat.

El projecte de reforç educatiu és 
una aposta important de l’Ajunta-
ment que s’ofereix en col·laboració 
amb Càritas Diocesana. Durant l’any 
passat hi van participar 8 alumnes de 
primària i 5 de secundària amb difi-
cultats d’aprenentatge o amb la ne-
cessitat de rebre un suport educatiu.

Prestacions i ajuts municipals
Anualment l’Ajuntament ofereix pres-
tacions econòmiques com les beques 
escolars, de llibres i de menjador, les 
d’estades esportives o casals d’estiu 
i altres ajuts puntuals que es conce-
deixen per motius socioeconòmics. 
Pel que fa als ajuts materials, des de 
Serveis Socials es va atendre 36 famí-
lies que van rebre un lot d’aliments 
mensual.
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L’Ajuntament incorporarà tres 
joves per a donar suport a les 
àrees d’Esports i Urbanisme
L’Ajuntament de Sant Vicenç ha demanat una subvenció de 
33.000 € al Servei d’Ocupació de Catalunya per a la contrac-
tació de tres joves que es trobin a l’atur. Aquests hauran de 
tenir entre 16 i 29 anys i estar inscrits en l’Oficina de Treball 
de la Generalitat de Premià de Mar i en la Garantia Juvenil.

Els contractes tindran una durada de 6 mesos amb una 
jornada laboral que destinaran en la seva totalitat al desen-
volupament d’una activitat formativa professionalitzadora, 
amb la voluntat que puguin adquirir uns coneixements que 
afavoreixin la seva posterior incorporació al món laboral.

Es busquen joves que tinguin un grau en INEF o Ciències 
de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE), un cicle formatiu de 
grau superior en Administració i Direcció en Empreses i un 
grau en Arquitectura Tècnica. Aquests donaran suport a les 
àrees d’Esports i Intervenció i als serveis tècnics d’Urbanisme.

Es demana una subvenció de 33.000 € al 
Servei d’Ocupació de Catalunya per a la 
contractació de persones aturades

l Noves porteries al camp 
municipal de futbol
L’Ajuntament ha adquirit quatre porteries de 
futbol-7 per a substituir les que hi ha ara a les 
instal·lacions del camp municipal de futbol. 
Aquestes porten 12 anys donant servei i es troben 
malmeses per l’ús i el pas del temps.

L’adquisició 
de les 

porteries ha 
tingut un cost 
de 4.948,90 €

l Informació juvenil a l’institut 
i a l’Espai Jove
Els Punts d’Informació Juvenil reprenen la seva 
activitat amb la voluntat d’orientar i informar els 
joves sobre temes del seu interès. És un servei 
gratuït que s’ofereix els dilluns d’11 a 12 hores a 
l’institut Esteve Albert i de dilluns a dissabte de 
16.30 a 20.30 hores a l’Espai Jove El Cau.

Suport a les entitats per 
a fomentar la pràctica 
esportiva
Enguany l’Ajuntament destinarà 21.753 € al foment de 
la pràctica d’esport, tant de base com de competició. 
En aquesta ocasió seran 9 els clubs que es beneficiaran 
d’aquests ajuts, tres més que en l’exercici anterior: Club de 
Pitch and Putt SVM (1.362 €), Club Patinatge SVM (2.326 €), 
Club Ciclista Xurribikers (2.545 €), CF Santvicentí (5.115 €), 
FutsalSanvicentí (3.106 €), MontaltTrek (2.658 €), Societat 
de Caçadors AM-SVM (1.239 €), Club de Petanca Santvicentí 
(1.255 €) i Club Bàsquet 3 Viles (2.147 €).

Les quantitats s’han atorgat tenint en compte diversos 
factors com el nombre d’esportistes, la promoció de l’esport 
base o l’organització d’activitats obertes a la ciutadania.

L’Ajuntament ha atorgat 21.753 € en 
subvencions que es repartiran entre 9 clubs 
esportius del municipi



InfoMontalt Novembre 2017   5  

Les propostes 
ciutadanes 
feien 
referència 
als horaris, 
els sorolls i la 
neteja de les 
terrasses

L’Ajuntament de Sant Vicenç ha posat 
en marxa un procés de participació 
ciutadana per a l’aprovació de dues 
noves ordenances municipals. Del 20 
de setembre al 4 d’octubre, es va dur 
a terme una consulta pública perquè 
els veïns i veïnes poguessin fer les se-
ves propostes.

Pel que fa a l’ordenança sobre la 
utilització dels espais d’ús públic 
amb terrasses o mobiliari auxiliar el 
consistori ha incorporat al text les sis 
propostes presentades per la ciuta-
dania, relacionades totes elles amb 
la mobilitat de vehicles i vianants, el 
compliment dels horaris, els sorolls i 
la neteja de la via pública.

L’altra nova normativa és la que re-
gula els habitatges d’ús turístic amb 
l’objectiu d’establir les obligacions 
dels propietaris i les empreses ges-
tores per a garantir que es presti un 
servei de qualitat. La ciutadania va 
presentar cinc propostes, de les quals 

L’Ajuntament va obrir una consulta pública per tal que la ciutadania fes 
les seves propostes sobre dues normatives municipals

Els santvicentins i santvicentines participen 
en l’elaboració de dues noves ordenances

quatre estaven contemplades en l’es-
borrany elaborat pel consistori i una 
es va desestimar per anar contra la 
legislació vigent en aquesta matèria.

La consulta 
afectava

les normes sobre 
els espais d’ús públic 

i la regulació dels 
habitatges

turístics

Les aportacions ciutadanes es po-
dien realitzar de forma presencial 
a l’ajuntament o a través de la seu 
electrònica.

El «Sí» va guanyar a Sant Vicenç amb un 92 % dels vots i amb 
una participació propera al 60 %

El dia 1 d’octubre Sant Vicenç va ce-
lebrar el Referèndum d’Autodetermi-
nació de Catalunya en una jornada 
que es va desenvolupar de forma pa-
cífica i sense incidents destacables. El 
59,58 % dels electors censats, un total 
de 2.594 persones, es van apropar al 
col·legi electoral ubicat al centre cívic 
El Gorg per exercir el seu dret a vot.

Pel que fa als resultats, 2.388 per-
sones (un 92 %) van votar a favor de 
la independència de Catalunya. Tam-
bé es van comptabilitzar 144 vots en 
contra, 49 vots en blanc i 13 de nuls.

Condemna a la repressió            
policial
El dia després de la celebració del Re-
ferèndum, un centenar de persones 
es van concentrar davant l’ajunta-
ment per mostrar el seu rebuig a la 
violència exercida arreu de Catalunya 
per part de les forces policials de l’Es-
tat i en suport a les més de 800 perso-
nes ferides. El consistori també es va 
sumar a l’aturada de país convocada 
per la Taula de la Democràcia per al 
dia 3 d’octubre. Els equipaments mu-
nicipals van romandre tancats i es van 
deixar d’oferir els serveis municipals a 
excepció dels de la Policia Local.

La ciutadania 
es mobilitza 
a favor del 
Referèndum 
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A finals de gener vam presentar el Pla d’Actua-
ció Municipal (PAM), el «full de ruta» amb les 
74 accions que volem impulsar aquest man-
dat. I quan som a prop de tancar l’any en fem 
un balanç molt positiu. Governem amb mino-
ria —6 regidors de 13— i, tot i així, hem pogut 
tirar endavant molts projectes importants per 
al poble.

A l’Ajuntament es ve a treballar per Sant 
Vicenç i per millorar la vida de la nostra ciuta-
dania. Nosaltres ho tenim molt clar i per això 
portem més de dos anys i mig treballant in-
tensament per millorar la vida de les famílies, 
dels infants, de la gent gran i també dels joves, 
uns joves que juguen un paper important en 
la nostra societat; per això, a l’hora de tirar en-
davant projectes contemplats en el PAM com 
és el Pla Local de Joventut comptem amb la 
seva veu.

Però més enllà del Pla Local de Joventut, en 
el dia a dia, des del Govern no deixem d’escol-
tar aquest col·lectiu i intentem donar resposta 
a les seves inquietuds i necessitats impulsant 
activitats lúdiques i formatives, facilitant-los 
l’accés a un lloc de feina, millorant els equipa-
ments i espais públics on es reuneixen o po-
sant en marxa iniciatives com el Bus Nit, que 
tan bona acollida ha tingut entre els joves.

En l’últim ple es va incorporar el nou regidor 
del PP, el Sr. Francesc Guillem, que va aprofitar 
la seva presa de possessió per criticar la polí-
tica de 9SV i els seus dos regidors. Ens hono-
ra que ens dediqui tant de temps i és un bon 
indicador que estem fent bé les coses. 9SV va 
ser l’únic partit que no li vam donar la benvin-
guda, ni li vam desitjar sort. La seva sort serà la 
nostra desgràcia com a país i, per a nosaltres, 
una persona que forma part d’un partit que no 
ha condemnat la repressió policial de l’1 d’oc-
tubre i que empresona ciutadans pacífics per 
les seves idees mai pot ser benvinguda. Totes 
les forces sobiranistes de Sant Vicenç (PDe-
Cat, ERC i 9SV) vam presentar i aprovar dues 
mocions importants: la primera, per demanar 
l’alliberament immediat de Jordi Sánchez i 
Jordi Cuixart, presos polítics en l’Europa del 
segle XXI, i la segona, per instar el Govern es-
panyol a aturar l’aplicació de l’article 155, que 
significaria la suspensió de l’autonomia i el 
cessament del President i del Govern. Passi el 
que passi aquests propers dies, estem segurs 
que el poble català es mantindrà tossudament 
alçat clamant perquè els seus drets i llibertats 
siguin reconeguts i respectats.

L’Estat espanyol, davant les peticions de diàleg 
de la major part del poble de Catalunya i de 
les seves institucions, ha respost amb la sus-
pensió de l’autonomia que s’esdevindrà de 
l’aplicació de l’art. 155. Així entenen el PP, C’s 
i el PSOE com es fa política: vulnerant drets fo-
namentals; censurant els mitjans de comuni-
cació; violant el secret postal; detenint càrrecs 
públics; amb querelles i processos judicials 
contra el Govern, el Parlament i més de 700 
alcaldes i alcaldesses; amb violència policial 
exercida contra la població pacífica l’1 d’oc-
tubre; amb l’empresonament dels líders de la 
societat civil; desplegant forces policials; pres-
sionant empreses perquè marxin; intervenint 
i congelant els comptes de la Generalitat de 
Catalunya... uns actes que prejutgen un tracte 
colonial per part de l’Estat espanyol a tota la 
ciutadania de Catalunya, i és per aquest motiu 
que ERC pensem que, malgrat la nostra diver-
sitat política, ara més que mai hem de donar 
suport i defensar les nostres institucions. Per 
això, en el passat ple del dia 5 d’octubre vam 
oferir una mà estesa al Govern de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Montalt, on sempre ens tro-
baran amb diàleg, debat, consens i informació 
en tots els assumptes municipals.

Alhora que defensem la legalitat constitucio-
nal, des de C’s seguim fent política local.

C’s pidió el año pasado una regulación de los 
alquileres de pisos turísticos, que en algunos 
casos habían dado problemas vecinales. Nos 
congratulamos de que al final se haya presen-
tado una ordenanza. Ahora bien, no estamos 
de acuerdo con la cláusula que obliga a alqui-
lar todo el piso o la casa y que no se permita 
ceder habitaciones. En St. Vicenç hay mucha 
casa unifamiliar y así se fomentaría la actividad 
autónoma.

També hem demanat que el bus pugui 
admetre bicis i animals de companyia: es 
fomentaria un major ús del bus públic. Moltes 
persones baixen caminant o en bici al passeig 
marítim, però per a pujar utilitzarien el bus.

También nos alegra, como habíamos pe-
dido, que se ponga en marcha el Pla Local de 
Joventut y que se pida opinión a los jóvenes. 
Aportamos también propuestas que nos han 
llegado, como: subir a 18 años el uso de la 
tarjeta del bus, retomar el curso de sushi, que 
jóvenes más mayores den los cursos a los más 
pequeños, una bolsa de exalumnos del Institu-
to para poder dar refuerzos a los alumnos ac-
tuales, proponer más variedad de juegos en los 
torneos que ya se hacen, etc.

L’Escola catalana ha treballat sempre per la 
convivència de nens i nenes de forma integral 
i inclusiva, apostant per l’ensenyament de les 
dues llengües oficials a Catalunya. L’aprenen-
tatge del català i del castellà ha fet possible la 
integració i cohesió de persones nouvingudes 
al nostre país. La immersió lingüística que s’ha 
dut a terme a les escoles catalanes ha garan-
tit un coneixement suficient del català encara 
que els alumnes parlin altres idiomes fora de 
l’escola. Aquest model de qualitat de les nos-
tres escoles ha donat molt bons resultats en 
l’adquisició de competències bàsiques; per 
tant, no hi ha cap motiu per a desacreditar el 
model lingüístic, i encara menys per a desacre-
ditar la tasca que durant tants anys han dut a 
terme, amb responsabilitat i vocació, els mes-
tres de les nostres escoles. Per tot això, el PSC 
de Sant Vicenç de Montalt rebutja les actituds 
i veus que, de forma hostil, demagògica i falsa, 
posen en qüestió l’acció educativa i el model 
d’escola catalans. Des de l’agrupació socialis-
ta rebutgem de manera ferma les afirmacions 
que s’han produït per part d’alguns polítics. I 
animem els docents a continuar treballant, 
com fins ara, per la integració, la cohesió i l’en-
riquiment lingüístic.

El passat 5 d’octubre el nostre grup municipal 
del Partit Popular de Sant Vicenç de Montalt va 
estrenar nou regidor al Ple: el Sr. Francesc Gui-
llem Molins, el qual substitueix el Sr. Jacobo 
García-Nieto Videgaín. Volem agrair el treball 
fet al nostre poble per part del Sr. García-Nieto 
i desitjar el millor al Sr. Guillem en la seva nova 
etapa política.

Atesos els últims esdeveniments que estem 
vivint a la nostra terra, Catalunya, i especial-
ment el camí que va agafar el Govern Muni-
cipal, de mutu acord vàrem decidir «trencar» 
l’acord de governabilitat que teníem fins al 
passat 3 d’octubre amb CiU. Aprofitem per a 
fer especial menció de la bona entesa amb el 
Govern mentre va durar l’acord.

Esperem i desitgem plenament que, al més 
aviat possible, es torni a fer política municipal 
a Sant Vicenç de Montalt i que el nostre partit, 
el Partit Popular, pugui col·laborar fermament 
en totes les tasques que facin referència al 
nostre estimat poble, als vilatans i vilatanes, i 
que es torni a aconseguir un estat de benestar 
i d’harmonia entre els nostres veïns.

Sempre hem volgut el millor per al nostre 
poble i així seguirem des del Partit Popular 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».
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Aquest mes de novembre, l’Ajunta-
ment estrena un nou servei gratuït de 
mediació comunitària que compta 
amb el suport de la Diputació de Bar-
celona i que ofereix eines per a ges-
tionar els desacords existents d’una 
manera dialogada, tant en casos de 
conflictes familiars de convivència 
com de problemes que puguin sor-
gir en les comunitats de veïns o en 

Aposta per la mediació per 
resoldre conflictes veïnals

l’àmbit escolar. La mediació és volun-
tària, confidencial i neutral. El servei 
s’activa a petició d’algun veí o veïna 
que el sol·liciti a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà (OAC) o per derivació d’un 
departament de l’Ajuntament.

Posteriorment són els tècnics me-
diadors de la Diputació els que fan 
el seguiment del cas i es desplacen a 
l’Ajuntament les vegades que calguin 

Es posa en marxa un nou servei gratuït que estableix el diàleg 
com a eina per a gestionar els desacords

Augmenta el 
nombre d’animals 
de companyia 
censats al municipi
Des del gener de l’any 2016 i fins al 
passat mes de setembre s’han cen-
sat un total de 104 animals de com-
panyia, una xifra que suposa un in-
crement important respecte d’altres 
anys. Actualment a Sant Vicenç hi ha 
registrats 839 animals, majoritària-
ment gossos. Es recorda als propieta-
ris que el fet de no complir les seves 

Es recorda als 
propietaris de gats, 

gossos i fures
l’obligació de tenir
xipades i censades

les seves
mascotes

Sant Vicenç es 
converteix en un 
plató de cinema

Durant el mes d’octubre Sant Vicenç 
ha estat l’escenari triat pel rodatge de 
la pel·lícula Gente que viene y bah, 
dirigida per Patricia Font, guanyado-
ra d’un premi Goya, i protagonitza-
da per Clara Lago, Carmen Maura i 
Alexandra Jiménez. Se n’han rodat es-
cenes a la ctra. de Cornellà a Fogars, a 
la plaça del Poble i al Casal de Cultura. 
A més, alguns veïns i veïnes del poble 
hi apareixeran com a figurants.

Està previst que la pel·lícula s’estre-
ni al mes de juny del 2018.

obligacions els pot suposar una san-
ció que pot oscil·lar entre els 400 i els 
2.000 €.

per a resoldre el conflicte o tancar el 
cas. L’atenció d’aquests professionals 
facilita que les persones implicades 
puguin parlar, escoltar-se i arribar a 
acords que comptin amb el compro-
mís de totes dues parts.



EXPOSICIONS
Del 14 de 
novembre al 5 
de desembre, a 
la biblioteca 
l «MIRA’M. LA REALITAT 
DESCONEGUDA DELS 
JOVES EXTUTELATS» 
Autors: Juan Guerrero 
(retrats) i Bru Rovira (textos)
Producció: Associació Punt 
de Referència. Obra Social “la 
Caixa”.
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

CURSOS
Del 13 de 
novembre 
al 18 de 
desembre, al 
Telecentre
l RETOC FOTOGRÀFIC I 
PRESENTACIONS DIGITALS 
Dilluns i dijous, de 10 a 12 h
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins amb 
el suport de Fundació “la 
Caixa”

Dijous 2, 16 
i 30       
DE 18 A 19.30 H, AL CASAL 
DE LA GENT GRAN
l TARDA DE JOCS DE 
TAULA AL CASAL
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins 

Divendres 3        
19 H, A LA BIBLIOTECA
l CLUB DEL LLIBRE AMB 
JOAN GARCÍA PEY
Tertúlia sobre la novel·la 
Pedra de tartera, de Maria 
Barbal
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

NOVEMBRE
2017

Diumenge 12            
DE 8 A 21 H, AL PAVELLÓ 
MUNICIPAL TONI SORS
l 1r TROFEU DE 
PATINATGE ARTÍSTIC TONI 
SORS 
Organitza: Club Patinatge 
Artístic Sant Vicenç de 
Montalt

18 H, AL CENTRE CÍVIC 
EL GORG
l CINEMA FAMILIAR: 
LOS PITUFOS: LA ALDEA 
ESCONDIDA
Preu: 2 euros
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dimecres 15             
DE 10 A 13 H, AL CENTRE 
CÍVIC EL GORG
l TALLER: «PROMOCIONA 
EL TEU PRODUCTE O 
SERVEI A INSTAGRAM»
A càrrec de Milimetric Mkt
Inscripció gratuïta: 
www.svmontalt.cat
Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica

Divendres 17          
19 H, AL CENTRE CÍVIC 
EL GORG
l ROUND TABLE EN 
ANGLÈS AMB ANDREEA 
FLUCUS
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

19 H, A LA BIBLIOTECA
l CLUB DEL LLIBRE AMB 
L’ESCRIPTORA NAJAT 
EL HACHMID 
L’autora parlarà de la seva 
obra
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala amb la 
col·laboració de la Institució 
de les Lletres Catalanes

Dissabte 18          
DE 16 A 21 H, A L’ESPAI JOVE 
l TORNEIG FIFA 2018
Edat: de 12 a 30 anys
Premi: joc Fifa 18 de la Play 4
Inscripcions: a l’Espai Jove
Més informació: 
937 913 479
joventut@svmontalt.cat
Organitza: Espai Jove El Cau

Dissabte 4         
DE 17 A 20 H, A L’ESPAI JOVE
l TARDA DE JOCS DE 
TAULA A EL CAU
Organitza: Espai Jove El Cau 

Diumenge 5          
8 H, A L’APARCAMENT 
DEL C/ GINESTA
l MATINAL PELS VOLTS 
DE SANTA MAGDALENA 
(MONTSERRAT
Organitza: MontalTrek

DE 10 A 14 H, AL CASAL 
DE LA GENT GRAN
l CAMPANYA DE 
DONACIÓ DE SANG I 
PLASMA 
Organitza: Banc de Sang 
i Teixits i Associació 
de Donants de Sang 
del Maresme amb la 
col·laboració de la Regidoria 
de Sanitat, Salut Pública i 
Consum i de l’Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Dilluns 6, 13, 
20 i 27         
DE 18.30 A 19.30 H, AL 
CASAL DE LA GENT GRAN
l GYM DANCE 
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Dimecres 8         
9.30 H, DES DEL CENTRE 
CÍVIC EL GORG
l CAMINAR SALUDABLE: 
MATINAL A OLZINELLES
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Dijous 9 i 23          
DE 18 A 19.30 H, AL CASAL 
DE LA GENT GRAN
l TARDA DE BINGO AL 
CASAL
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 10           
19 H, AL CENTRE CÍVIC 
EL GORG
l ROUND TABLE EN 
FRANCÈS AMB MARIE 
CHAUVIN  
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 18 i 
diumenge 19           
SORTIDA DISSABTE A LES 
8 H, DES DE L’APARCAMENT 
DEL C/ GINESTA
l CAP DE SETMANA A LA 
SERRA DE PRADES 
Organitza: MontalTrek

Diumenge 19          
19 H, AL CENTRE CÍVIC 
EL GORG
l TARDA DE TEATRE AMB 
L’OBRA DESCALÇOS PEL 
PARC
Gratuït
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Dimecres 22           
9.30 H, DES DEL CENTRE 
CÍVIC EL GORG
l CAMINAR SALUDABLE: 
MATINAL A SANT MARTÍ 
DE MATA
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 24            
19 H, AL CENTRE CÍVIC 
EL GORG
l TALLER DE LITERATURA 
AMB MARÍA JOSÉ MAGAZ
Dedicat a Juan Ramón 
Jiménez
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 25             
8.30 H, A L’APARCAMENT 
DEL C/ GINESTA
l SORTIDA DE 
MONTALTKIDS A VIDRÀ
Organitza: Montaltrek

Diumenge 26              
DE 18 A 21 H, AL CENTRE 
CÍVIC EL GORG
l BALL DE NADAL D’ELS 
XURRAVINS
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Dimecres 29               
7.30 H, DES DEL CENTRE 
CÍVIC EL GORG
l EXCURSIÓ CULTURAL AL 
CASTELL DE PERALADA
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins


