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Varietat d’ocells al parc 
dels Germans Gabrielistes
L’Ajuntament està fent un estudi, en 
col·laboració amb l’Institut Català 
d’Ornitologia, sobre la varietat d’ocells 
existents al parc dels Germans 
Gabrielistes. Actualment se’n tenen 
comptabilitzades 49 espècies diferents. 
L’estudi inclourà propostes per a 
millorar la biodiversitat a la zona.

Així mateix, es preveu instal·lar-hi 
uns panells informatius que permetran 
consultar informació sobre les diferents 
espècies mentre s’observen els ocells.

Cessió d’un 
desfibril·lador a les 
entitats
L’Ajuntament posa a disposició de 
les entitats un desfibril·lador portàtil 
semiautomàtic. En podran disposar 
durant les activitats que desenvolupin al 
municipi o en els seus desplaçaments. El 
passat 29 de novembre es va oferir una 
xerrada per a informar sobre el seu ús. 

Aquest desfibril·lador s’afegirà als 
sis aparells fixos actuals i a un altre de 
mòbil que porta la Policia Local en un 
dels seus vehicles.

Ple municipal ordinari 30 de novembre del 2017
A FAVOR 

CiU, 9SV, ERC, 
PSC, C’s i PP 

CiU, 9SV, ERC, 
PSC, C’s i PP 

CiU, ERC, PSC, 
C’s i PP 

CiU, 9SV, ERC, 
PSC i PP 

CiU, ERC, PSC 
i C’s

EN CONTRAORDRE DEL DIA 

Modificació de la relació de llocs 
de treball de l’any 2017, d’acord 
amb la previsió de la Llei 3/2017 de 
pressupostos generals de l’Estat 

Aprovació de la xifra anual de 
població a data 1/1/2017 i de l’estudi 
de població any 2016 

Resolució definitiva expedient 
sancionador 2016/959 per no 
complir les mesures de seguretat de 
la Llei 10/1999 

Moció contra la violència masclista 
presentada conjuntament pels grups 
municipals d’ERC+AM, CiU, PSC i PP 

Modificació dels plecs de clàusules 
de la licitació del servei de neteja 
d’immobles municipals

ABSTENCIÓ

9SV 

C’s 

9SV i PP

Els voluntaris col·laboren en la neteja de l’entorn

Una cinquantena de voluntaris van 
recollir 320 quilos de brossa en 

Treballs de poda de l’arbrat municipal
Fins al proper mes de març es 
realitzaran els treballs de poda que 

Foto: Jordi Bas

una jornada de neteja de l’entorn 
emmarcada dins la celebració de la 
Setmana Europea de la Prevenció 
de Residus. L’activitat es va centrar 
al carrer Canigó i va comptar amb el 
suport de l’ADF Serralada del Montalt. 
Durant la jornada s’hi va instal·lar un 
inflable i un monitor va ensenyar als 
infants a reciclar de manera correcta.

tenen lloc anualment en parcs, jardins i 
carrers del municipi. Aquests afectaran 
2.274 arbres de 48 espècies diferents. 

Les actuacions seguiran el pla de 
poda existent, basat en criteris de 
sostenibilitat i racionalitat per a ajudar 
a allargar la vida de l’arbrat, reduir 
els efectes de malalties i plagues i 
minimitzar els tractaments fitosanitaris.



Miquel Àngel Martínez
i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

De poc serveix que un municipi 
compti amb un paisatge 
excepcional o amb un patrimoni 
considerable si, a més, no es pot 
considerar un lloc agradable en el 
qual viure. Des de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Montalt 
fa temps que posem l’accent 
en aquesta qüestió, i ho fem 
impulsant les polítiques de 
seguretat que ens garanteixin que 
podem gaudir del lloc on vivim.

D’aquesta inquietud neixen 
actuacions municipals com 
l’ampliació del nostre sistema de 
videovigilància, que ens permet 
incrementar la tranquil·litat 
dels veïns i veïnes pel que fa 
a quelcom tan bàsic com és 
la protecció dels seus béns. A 
més, posem a disposició dels 
comerciants un sistema per a 
avisar discretament la policia en 
cas de robatori.

Però portem aquesta mateixa 
idea a peu de carrer amb 
propostes que milloren la nostra 
mobilitat, com la creació de 
passos elevats per a vianants o 
els Camins Escolars, i d’altres 
que ens ajuden a regular les 
infraccions de trànsit com 
l’enregistrament d’aquells 
vehicles que no s’aturen davant 
d’un semàfor vermell.

Són molts esforços i molt 
significatius els que duem a 
terme. Però la suma de totes 
aquestes accions ens permeten 
afirmar que, a dia d’avui, vivim 
en un lloc magnífic al món i que 
ho podem fer, a més, amb tota 
la tranquil·litat necessària per a 
gaudir-ne.

l Prioritzem la 
seguretat

L’Ajuntament està instal·lant 9 no-
ves càmeres de videovigilància que 
s’ubicaran a la riera de Torrentbò, a 
la zona del Regadiu-Golf i a la roton-
da de l’avinguda Montaltnou. El cost 
dels aparells i de l’estació base ne-
cessària per a fer arribar la informació 
a les dependències de la Policia Local 
és de 23.179,30 euros, que han estat 
finançats amb fons municipals. Amb 
aquestes seran 65 les càmeres ins-
tal·lades al municipi, 8 de les quals es 
troben en edificis municipals i la resta 
en vials d’accés al municipi.

Aquesta mesura és una aposta clara 
de l’equip de govern per vetllar per la 
seguretat i la tranquil·litat dels veïns 
i veïnes del municipi. El Sistema Mu-
nicipal de Videovigilància es va posar 
en marxa l’any 2012 amb la intenció 
de maximitzar l’eficàcia de les tecno-
logies de la informació i la comunica-
ció en àmbits com el de la seguretat, 
la prevenció, la mobilitat o la gestió 
del trànsit.

Identificació de matrícules
El sistema d’enregistrament òptic 
combina les càmeres d’ambient amb 
les de lectura de matrícules. Aquestes 

S’instal·len 9 aparells nous de videovigilància 
en diversos carrers per a millorar el trànsit i 
reduir els actes delictius

Més inversió per a 
garantir la seguretat 
dels santvicentins i 
santvicentines

Les noves
càmeres s’ubicaran

a la riera de Torrentbò,
a la zona del

Regadiu-Golf i a la
rotonda de l’avinguda 

Montaltnou

darreres permeten detectar el com-
portament inadequat dels vehicles i 
identificar-ne les matrícules per com-
parar-les amb els llistats inclosos en 
les bases de dades policials. En cas 
de trobar alguna coincidència la Po-
licia rep un avís que li permet fer un 
seguiment del recorregut del vehicle 
fent ús dels enregistraments recollits 
per cadascuna de les càmeres. Aquest 
sistema funciona les 24 hores del dia i 
tots els dies de l’any, siguin quines si-
guin les condicions meteorològiques.

Des del 2012, l’Ajuntament ha se-
guit invertint en aquest sistema per 
tal d’ampliar-ne la cobertura arreu 
del municipi i controlar els principals 
vials d’accés als barris. La voluntat és 
continuar invertint en la seguretat 
dels santvicentins i santvicentines per 
a millorar el trànsit i reduir el nombre 
d’actes delictius.
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L’Ajuntament ofereix uns tallers gratuïts per a millorar la 
comunicació i els vincles afectius entre pares i fills

Aquest mes de gener es torna a posar 
en marxa el programa d’Educació Pa-
rental. Es tracta d’una iniciativa impul-
sada per l’Ajuntament que vol ajudar 

els pares en la seva tasca educativa i 
els ofereix recursos per millorar la co-
municació amb els fills, construir bons 
vincles afectius i gestionar de forma 
eficient els conflictes en l’àmbit fami-
liar. El programa inclou tallers per als 
pares i mares d’alumnes dels centres 
educatius que se celebraran els dies 
27 de gener, 17 de febrer, 24 de març, 
28 d’abril, 26 de maig i 16 de juny. Les 
sessions es faran de 10 a 12.30 hores al 
centre cívic El Gorg i aniran a càrrec del 
psicòleg especialista en teràpia fami-
liar i coaching Lluís Vilalta. L’assistència 
és gratuïta i no cal inscripció prèvia.

Suport a les 
famílies en 
l’educació dels 
fills i filles

Sant Vicenç 
prepara la rebuda 
als Reis d’Orient
Tot està a punt per a rebre Ses Majes-
tats els Reis d’Orient. La Cavalcada, 
amb 11 carrosses, sortirà a les 6 de la 
tarda del camí del Padró i passarà pel 
Pg. dels Pins, carrers Montseny, Pica 
d’Estats, Costa Daurada i Mediterrani, 
Av. Montaltnou, carrer Ginesta, riera 
del Gorg, Av. Països Catalans i carrers 
Major i Sant Antoni. El recorregut fi-
nalitzarà a la plaça de l’Església, on 
hi haurà la carpa reial per lliurar les 
cartes. Els caramels que es donaran 
seran aptes per a celíacs.

Enguany 11 carrosses 
acompanyaran la comitiva 
reial durant la Cavalcada

Sant Vicenç es suma 
a la celebració del 
Dia Mundial sense 
Alcohol

Alumnes de l’Institut Esteve Albert 
van participar el 15 de novembre en 
un taller de preparació de còctels sen-
se alcohol que es va organitzar amb 
motiu del Dia Mundial sense Alcohol. 
L’objectiu era sensibilitzar els joves 
dels riscos d’un consum irresponsa-
ble i oferir-los alternatives saludables.

Els joves
van provar tres

còctels sense alcohol
i van conèixer-ne

els ingredients
per a poder
elaborar-los

Foto: Toni Buch 
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Els joves
van provar tres

còctels sense alcohol
i van conèixer-ne

els ingredients
per a poder
elaborar-los

El Mercat 
Medieval 
inclourà 
exhibicions, 
actuacions 
musicals i 
activitats 
infantils

Amb l’arribada del nou any s’ultimen 
els preparatius de la Festa Major de 
Sant Vicenç, patró del municipi, que 
se celebrarà del 13 al 28 de gener. El 
programa d’activitats inclou una vin-
tena de propostes per a tota la famí-
lia. Els dies 2 i 3 de gener es posaran a 
la venda els tiquets per a gaudir de la 
XXIII edició de l’Escudellada de Festa 
Major, que es farà el diumenge 14 de 
gener. Un altre dels actes destacats 
serà la trobada de gegants i capgros-
sos, a la qual s’ha convidat 16 colles 
d’arreu de Catalunya.

Els dies 20 i 21 de gener el Mercat 
Medieval omplirà la plaça de l’Esglé-
sia de tavernes, parades d’artesania 
i firaires que posaran a la venda tot 
tipus de productes. Durant tot el cap 
de setmana hi haurà espectacles tea-
trals, de circ i cercaviles musicals al 
carrer.

La Festa Major d’Hivern comptarà 
també amb altres activitats com la 

La tradicional trobada de gegants i capgrossos de Sant Vicenç comptarà 
amb la participació de 16 colles vingudes d’arreu de Catalunya

Més d’una vintena de propostes per a celebrar 
la Festa Major d’Hivern

tradicional repicada i tronada del 
dia de Sant Vicenç, la «bibliogimca-
na», el concert i ball amb l’Orquestra 
Selvatana i la caminada nocturna. El 
programa de festes es tancarà amb 

Els dies 2 i 3 
de gener es posen

a la venda els tiquets 
per participar en 
la XXIII edició de 
l’Escudellada de 

Festa Major

una nit d’humor amb Impro Show, la 
celebració de la 17a Montaltrek i un 
espectacle musical per a tota la famí-
lia a càrrec de la companyia La Roda 
Produccions.

Es posa en marxa un programa d’acompanyament juvenil 
en el qual participaran 5 joves santvicentins

El proper 29 de gener es presentarà 
a la sala de plens de l’ajuntament, a 
les 11.30 hores, la primera edició del 
Programa d’Acompanyament Juve-
nil, impulsat de forma conjunta per 
les àrees de Joventut, Benestar So-
cial i Ocupació de l’Ajuntament. Cinc 
santvicentins formaran part d’aques-
ta iniciativa que pretén ajudar els jo-

ves a definir i desenvolupar els seus 
projectes vitals i professionals a tra-
vés d’accions d’orientació, formati-
ves i d’inserció laboral.

Per a poder participar en el pro-
grama calia tenir entre 16 i 29 anys 
i no estar escolaritzat en la forma-
ció reglada o bé cursant ESO com a 
participant del projecte educatiu «Fil 
d’Ariadna».

Programa de Garantia Juvenil
Un altre dels programes en els quals 
participa l’Ajuntament de Sant Vicenç 
és el de Garantia Juvenil. Aquest ha 
permès la incorporació en pràctiques 
d’un jove graduat en Ciències de l’Ac-
tivitat Física i de l’Esport que es tro-
bava actualment a l’atur. El contracte 
tindrà una durada de 6 mesos i el jove 
treballarà com a tècnic de suport a 
l’Àrea d’Esports.

Aposta 
municipal per 
afavorir la 
inserció laboral 
dels joves 

Foto: Carmen Conde
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Malgrat el fred, hem tancat el 2017 amb les 
mànigues ben arremangades, fent obres als 
vials, a les voreres i a les rieres per tal de mi-
llorar la mobilitat i garantir la seguretat de les 
persones, i encetem el nou any de la mateixa 
manera: treballant per complir els nostres 
compromisos amb la ciutadania.

Per a aquest 2018 se’ns gira molta feina. Vo-
lem continuar millorant el parc dels Germans 
Gabrielistes, substituir la gespa del camp de 
futbol, renovar la pintura de les escoles, equi-
par i moblar el Casal de Cultura, remodelar el 
passeig marítim o continuar ampliant la xar-
xa de videovigilància, entre altres actuacions, 
sense deixar de banda l’atenció a les persones.

I no només hem de treballar en l’elaboració 
dels projectes i la seva execució, sinó que ens 
hem de moure i molt per buscar ajuts i sub-
vencions que ens permetin tirar-los endavant.

El nostre principal objectiu és donar respos-
ta a les necessitats dels santvicentins i santvi-
centines, millorar el poble i millorar la qualitat 
de vida dels que hi resideixen. I per aconse-
guir-ho, a més de gestionar acuradament els 
recursos propis, continuarem trucant a totes 
les portes per tal d’obtenir finançament de les 
entitats supramunicipals.

En el ple extraordinari del 18 de desembre 
el Govern va presentar els pressupostos per 
a l’any 2018. Sense entrar a analitzar les dife-
rents partides i inversions d’aquest nou pres-
supost, sí que volem destacar el canvi d’acti-
tud i predisposició del regidor d’Hisenda per 
explicar i fer partícip l’oposició de les línies fo-
namentals d’aquest pressupost així com de la 
gran tasca realitzada pel Departament. Creiem 
que aquesta línia de col·laboració i participa-
ció és la que cal seguir en tots els àmbits.

Les inversions més importants d’aquest 
pressupost són les dedicades al parc dels Ger-
mans i a la renovació de la gespa del camp de 
futbol. Entre les dues s’hi dedicarà més del 70 
% de les futures inversions.

Des de 9SV sempre hem dit que les inver-
sions han de respondre a necessitats reals dels 
santvicentins i que cal estar molt atents per a 
copsar aquestes demandes, i, malauradament, 
no sempre és així.

9SV es va abstenir en la votació final amb 
l’objectiu de donar un vot de confiança a 
l’equip de govern.

Aquests Nadals són diferents: el vicepresident 
Junqueras, el conseller Forn, en Jordi Sánchez 
i en Jordi Cuixart, en presó preventiva; el Go-
vern de la Generalitat, escollit a les urnes, in-
vestigat per la justícia i pendent de judici; el 
president de la Generalitat, a l’exili, juntament 
amb 4 consellers de Govern; la presidenta del 
Parlament, investigada i pendent de judici; 
alguns membres (no tots) de la mesa del Par-
lament, declarant als Jutjats, uns investigats i 
processats mentre que altres no; Catalunya, 
intervinguda pel Gobierno de España i els 
seus socis d’un article 155 que només ha servit 
per a retornar les obres de Sixena quan encara 
no s’han pronunciat tots els jutges i convocar 
unes eleccions en les quals l’única imatge de 
candidats la posen els partits del 155 mentre 
que a la resta ens invisibilitzen traient cartells, 
amb caps de llista a la presó i a l’exili i amb can-
didats perseguits i/o amenaçats per la justícia 
com és el cas de la Marta Rovira.

Quan llegim aquest article ja sabrem qui 
haurà guanyat les eleccions, però guanyi qui 
guanyi, ERC continuarem defensant les nos-
tres idees. No defallirem en la nostra tossu-
desa. BON NADAL A TOTHOM I QUE ELS QUI 
ESTAN LLUNY AVIAT TORNIN AMB NOSALTRES.

En la campaña electoral de diciembre conse-
guimos la retirada de esteladas en las zonas 
públicas de St. Vicenç. No es correcto colocar 
símbolos partidistas en zonas que pertenecen 
a todos los ciudadanos de nuestra villa.

Queremos agradecer el voto a C’s en las pa-
sadas elecciones con la esperanza de una Ca-
taluña mejor para todos y contra el deterioro 
continuado de la situación social y económica 
del país.

En el último pleno hemos votado en con-
tra del Presupuesto 2018 por la subida de la 
presión fiscal, otros 100.000 € más sólo por el 
IBI, que acaban consolidándose año tras año, 
con lo que la presión impositiva acumulada 
después de varios años es excesiva. Además, 
queremos unos Presupuestos en los que el 
contribuyente no pague aquellas actuaciones 
y gastos identitarios (símbolos, pertenencia 
a la AMI, ANC, subvenciones encubiertas a 
la maquinaria propagandística nacionalista) 
alejados de lo que debería ser un Sant Vicenç 
abierto, demócrata y respetuoso con la plurali-
dad de pensamiento de sus ciudadanos.

Seguimos exigiendo la eliminación de ban-
das limitadoras exageradas en nuestras calles y 
hemos votado a favor de la agenda de partici-
pación ciudadana para el año 2018.
Bones Festes de Reis Mags!

Estem arribant al final de l’any 2017 i des del 
PSC ens comprometem a seguir treballant 
pel nostre municipi, a fer-lo més solidari, més 
social i més emprenedor. En breu encetarem 
un nou any i seguirem fent política municipal 
per assolir el màxim grau de benestar per a 
tota la ciutadania. Actualment el Govern està 
en minoria, però aquest fet no ha de significar 
que des del grup municipal socialista posem 
pals a la roda per desgastar el Govern i buscar 
rèdit electoral de cara al 2019. Serà l’hora de 
més diàleg, de parlar amb tothom, d’arribar a 
acords i de pactar les millores consensuades 
i que siguem capaços de dur a terme. Volem 
exercir la cultura del diàleg i del pacte per als 
pressupostos municipals, per a les partides 
d’inversions, per a la millora dels serveis de 
neteja, de residus, de seguretat viària, de se-
guretat ciutadana, de la gent gran, en esports, 
cultura, equipaments, zones verdes. Nosaltres 
tenim un projecte ben definit per al municipi i 
fora bo que l’equip de govern es prestés més 
al diàleg i arribés a acords amb els grups de 
l’oposició, perquè només així farem un Sant 
Vicenç més fort i més cohesionat socialment. 
Us desitgem unes felices Festes i un millor i 
profitós any nou.

Aquest mes de desembre és un mes molt im-
portant per al futur de la nostra terra. Quan 
surti aquest article ja s’hauran celebrat les 
Eleccions del 21-D per tenir un Govern de la 
Generalitat que ens doni estabilitat i seguretat 
per al futur.

Tornant a la política municipal, que és el que 
està a les nostres mans per poder treballar, te-
nim també un mes de desembre molt impor-
tant, en el qual s’han d’aprovar els Pressupos-
tos per al 2018; també quan surti el present 
article ja sabrem si han sortit aprovats o dene-
gats. Des del PP de SVM ja ens hem pronunciat 
respecte de la nostra decisió a l’Equip de Go-
vern: el PP hi donarà suport i el seu vot favora-
ble si es modifica la partida inicial destinada a 
inversions, referent al sistema de videovigilàn-
cia (càmeres de seguretat); inicialment hi ha 
una partida de tan sols 10.000 €, sobre unes 
inversions totals de més d’1.400.000 €. Nosal-
tres prioritzem la seguretat per davant de tota 
la resta. Esperem que modifiquin aquesta par-
tida i poder votar-hi favorablement i contribuir 
a l’aprovació dels pressupostos per al 2018 i, 
sobretot, a la seguretat del nostre poble i dels 
nostres veïns; per a nosaltres això és el més 
important.

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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La ciutadania decideix 
millorar els passos elevats
Aquest mes de desembre s’han posat en marxa les obres 
escollides per la ciutadania en el marc d’un procés partici-
patiu. Com en anys anteriors, l’Ajuntament ha deixat que 
siguin els propis santvicentins i santvicentines els qui de-
cideixin en què volien invertir 30.000 euros del pressupost 
municipal.

Un total de 301 persones han participat en aquest pro-
cés obert, 123 més que en l’edició del 2016. En aquesta 
ocasió s’han presentat 8 propostes, i la guanyadora, amb 
115 vots, ha estat la de suavitzar i reduir els passos elevats.

El projecte inclou l’arranjament d’11 passos elevats ubi-
cats a la riera del Gorg, als carrers Canigó i Can Calella, a la 
carretera de Sant Vicenç i al passeig dels Pins. Les obres les 
realitza l’empresa Obras y Pavimentos Brossa, SA, i tenen 
un pressupost de 25.755,60 €.

Més de 300 veïns i veïnes han participat en 
una votació per escollir a què es destinen 
30.000 € del pressupost municipal

Nou sistema de control per a 
evitar accidents

L’Ajuntament té previst instal·lar a l’avinguda Montaltnou el 
que s’anomena «semàfor vermell». Es tracta d’un nou siste-
ma de control amb una càmera de seguretat que pretén dis-
suadir els conductors de no respectar el semàfor en vermell 
i reduir, així, el percentatge d’accidents i d’atropellaments 
de vianants. L’aparell estarà adequadament senyalitzat i es 
preveu que es pugui reubicar en aquelles cruïlles amb més 
afluència de vianants. El seu cost és d’11.991,10 euros.

Aquesta mesura s’afegeix a les del projecte «Camins Esco-
lars» —que té l’objectiu de millorar la mobilitat i la seguretat 
a l’entorn dels centres educatius— i a altres de sensibilitza-
ció i educació vial que realitza la Policia Local.

S’instal·larà un semàfor vermell a l’avinguda 
Montaltnou per a millorar la seguretat a les 
cruïlles

l Treballs de millora al parc 
de Can Valls
En les darreres setmanes, la brigada municipal ha 
substituït la terra que hi havia al parc de Can Valls 
per un paviment de formigó. També ha reparat l’àrea 
de jocs infantils i hi ha instal·lat una superfície de 
cautxú. El cost dels treballs ha estat de 15.000 €.

l Reoberta la pista de skate 
després de patir actes vandàlics
El passat mes de novembre l’skatepark va patir 
importants destrosses així com pintades i grafits 
que van obligar la Policia Local a precintar les 
instal·lacions. El cost de la reparació ha estat de 
3.115 €.



EXPOSICIONS
Fins al 22 de 
gener 
AL CASAL DE CULTURA
l PESSEBRE 
MONUMENTAL I 
EXPOSICIONS DEL CERCLE 
NADALENC
Visites: vigílies de festa i 
festius, de 12 a 14 h i de 18 
a 20 h
Organitza: Amics dels 
Pessebres amb la 
col·laboració de la Regidoria 
de Cultura i Festes

CURSOS
Dissabtes 13, 
20 i 27
l CURS D’INICIACIÓ A LA 
FOTOGRAFIA
Preu: 30 euros / Socis de 
l’entitat: 10 euros
Informació i inscripcions: 
grupfotosv@gmail.com 
Organitza: Grup Fotogràfic 
Sant Vicenç de Montalt

Divendres 5  
18 H, DES DEL CAMÍ DEL 
PADRÓ 
l CAVALCADA DELS REIS 
MAGS
Organitza: Amics de la 
Cavalcada de Reis i Regidoria 
de Cultura i Festes

Dimecres 10   
9.30 H, AL CENTRE CÍVIC
l MATINAL ALS CAMPS 
DE GUALBA
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 12    
19 H, A LA BIBLIOTECA
l CLUB DEL LLIBRE AMB 
JOAN GARCÍA PEY

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

GENER
2018

20 H, A LA BIBLIOTECA
l PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE DE PIUS MORERA: 
UN BYPASS PERMET A UN 
TETRAPLÈGIC DE MOURE 
LA MÀ
A càrrec de Queralt Morros
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 13 i 
diumenge 14    
SORTIDA DES DE 
L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
l RUTA AMB RAQUETES 
DE NEU PER LA VALL DE 
SORTENY
Organitza: MontalTrek

Dissabte 13     
11 H, ALS PINS DE L’ANDREU
l PAINTBALL
Organitza: Espai Jove El Cau

19 H, A L’AV. TONI SORS
l PASSEJADA 
NOCTURNA: «EL MAR DES 
DE LA PLANA»
Organitza: MontalTrek

Diumenge 14     
8 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
l MATINAL A LES CUINES 
DE ROCAGUINARDA 
(TARRADELL)
Organitza: MontalTrek

14 H, A LA PISTA ANNEXA AL 
PAVELLÓ   
l XXIII ESCUDELLADA 
POPULAR    
Organitza: Regidoria 
de Cultura i Festes amb 
la col·laboració d’Els 
Escudellaires

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

Divendres 19       
19 H, AL CENTRE CÍVIC 
l ROUND TABLE EN 
FRANCÈS AMB MARIE 
CHAUVIN

l ROUND TABLE EN 
ANGLÈS AMB ANDREEA 
FLUCUS

l TALLER DE LITERATURA 
AMB Mª JOSÉ MAGAZ
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 20       
10 H, AL CENTRE CÍVIC
l «BIBLIOGIMCANA» 
INFANTIL: «EL LABORATORI 
DEL MAG MERLÍ»

21 H, AL CENTRE CÍVIC
l MARIDATGE LITERARI: 
«SI NO ES POT BALLAR NO 
ÉS LA MEVA REVOLUCIÓ»
A càrrec de l’escriptora Bel 
Olid i del sommelier Arnau 
Barangé
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 20 i 
diumenge 21      
MATÍ I TARDA, A LA PLAÇA 
DE L’ESGLÉSIA
l MERCAT MEDIEVAL
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Diumenge 21       
A PARTIR DE LES 9, AL 
C/ MAJOR
l TROBADA DE GEGANTS 
I CAPGROSSOS
Organitza: Colla de Geganters 
de Sant Vicenç de Montalt

Dilluns 22       
11 H, A L’ESGLÉSIA DE SANT 
VICENÇ
l MISSA SOLEMNE, 
CANTADA PER L’ORFEÓ 
PARROQUIAL
Organitza: Parròquia de Sant 
Vicenç amb la col·laboració 
de l’Orfeó Parroquial El 
Delme

EN ACABAT, A LA PL. DEL 
POBLE
l SARDANES AMB LA 
COBLA SELVATANA I 
VERMUT POPULAR

18 H, AL CENTRE CÍVIC
l CONCERT I BALL AMB 
L’ORQUESTRA SELVATANA
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dimecres 24       
9.30 H, AL CENTRE CÍVIC 
l MATINAL A LES 
TORRETES
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 26        
18.30 H, AL PAVELLÓ
l EXHIBICIÓ DEL GRUP DE 
XOU DEL CPA 
Organitza: Club de Patinatge 
Artístic de Sant Vicenç de 
Montalt

Dissabte 27 i 
diumenge 28         
SORTIDA DES DE 
L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
l RUTA AMB RAQUETES 
DE NEU PEL CERTASCAN
Organitza: MontalTrek

Dissabte 27          
9.30 H, AL CASAL D’ELS 
XURRAVINS
l TORNEIG DE FUTBOLÍ 
XURRAVINS & ESPAI JOVE
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins i 
Espai Jove El Cau

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

17.15 H, AL CENTRE CÍVIC
l CINEMA FAMILIAR: LA 
BELLA I LA BÈSTIA

22 H, AL CENTRE CÍVIC
l NIT D’HUMOR AMB 
IMPRO SHOW
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Diumenge 28           
9 H, A L’AV. TONI SORS
l 17a MONTALT-BIKE (BTT)
Organitza: Club Ciclista 
Xurribikers

12 H, AL CASAL D’ELS 
XURRAVINS
l FINAL I LLIURAMENT DE 
TROFEUS DEL TORNEIG DE 
BILLAR
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins 

18 H, AL CENTRE CÍVIC
l MUSICAL: EL VESTIT 
POP DE L’EMPERADOR
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dimarts 30            
19 H, A LA BIBLIOTECA
l PRESENTACIÓ DE 
L’ÒPERA ROMÉO ET 
JULIETTE
A càrrec de l’expert Pol 
Avinyó
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala


