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desplacen a peu
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Ple municipal extraordinari
18 de desembre del 2017

Els Reis Mags deixen 
regals a les escoles
Ses Majestats els Reis d’Orient van 
visitar les escoles Sant Jordi i Sot del 
Camp, on van deixar diversos regals 
per als alumnes: dues cuinetes de fusta 
i un rocòdrom a cada centre. Els Reis 
Mags van comptar amb el suport de la 
Regidoria d’Ensenyament, que va pagar 
els 4.598 euros del cost de l’actuació.

Un any de funcionament 
del Bus Nit
El Govern municipal seguirà apostant 
pel servei de Bus Nit que connecta el 
poble amb la zona d’oci de Mataró. 
La valoració del primer any ha estat 
molt positiva per part dels usuaris i les 
famílies, a les quals es recorda que cal 
renovar l’autorització que permet als 
joves utilitzar el servei. L’objectiu del 
Bus Nit, destinat a nois i noies de 16 a 
22 anys, és minimitzar el risc d’accidents 
de trànsit en el seu temps d’oci.

Obert el termini per a 
renovar les targetes 
del bus urbà
Fins al 28 de febrer és possible renovar 
les targetes de bonificació del bus urbà. 
Per tal d’aconseguir la nova, cal apropar-
se amb la del 2017 i una fotografia a 
l’OAC (carrer Sant Antoni, número 13) 
de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, 
i els dimecres també de 16 a 19 hores. 
La targeta de l’any 2017 quedarà fora de 
servei a partir de l’1 de març.

La videovigilància 
facilita una detenció a 
les Cinc Sènies
La Policia Local va detenir, el passat 9 
de gener, un home de 53 anys per un 
delicte contra la seguretat viària. El 
sistema de videovigilància va avisar 
els agents de la presència d’un cotxe 
sospitós relacionat amb diversos 
robatoris a l’interior de vehicles. Després 
d’una persecució policial per la N-II, el 
conductor va ser identificat, detingut i 
posat a disposició judicial.

Nou horari del Jutjat 
de Pau
Des del principi de l’any, l’horari 
d’atenció al públic del Jutjat de 
Pau – Registre Civil és, de dilluns a 
divendres, de 9 a 10.30 hores. Les 
oficines estan situades al carrer Sant 
Antoni, 13. S’hi pot sol·licitar informació 
a través del telèfon 937 914 846 o del 
correu electrònic: jutjat@svmontalt.cat.



Miquel Àngel Martínez
i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Els infants i els joves de la nostra 
vila seran els ciutadans del futur, 
aquells que decidiran què serà 
de Sant Vicenç de Montalt. Per 
aquest motiu l’educació és una 
prioritat per a l’Ajuntament i 
treballem en tots els àmbits 
al nostre abast. Així, voldria 
destacar que recentment hem 
treballat en l’establiment de 
camins escolars que permetin el 
desplaçament segur i autònom 
dels nostres estudiants. Aquesta 
actuació ha suposat l’ampliació 
de la senyalització, la instal·lació 
de baranes o l’adequació de 
voreres.

En tot cas, treballem des 
d’àmbits molt diversos: 
mantenim inversions 
continuades a les escoles; hem 
creat porxos a cada escola seguint 
el suggeriment de les AMPA; hem 
impulsat un nou pla d’estudis 
a l’escola de música i estem 
treballant per optimitzar els 
recursos que hi destinem; s’ha 
reobert l’aula de nadons a l’escola 
bressol, on també s’han abaixat 
les tarifes, o oferim subvencions 
als centres i a les seves AMPA.

Ens trobareu allà on 
l’Ajuntament pugui fer una 
aportació en matèria d’educació. 
Invertir en ensenyament és, 
en tot cas, la inversió amb més 
garanties, ja que contribueix a 
treballar en la societat que volem 
arribar a ser. Invertir en educació 
és invertir en el nostre futur.

l Al costat de 
l’educació

L’Ajuntament vol promoure i facili-
tar que les nenes i els nens puguin 
anar a l’escola a peu de manera au-
tònoma. Per tal que puguin fer-ho de 
forma còmoda i segura, s’han dut a 
terme diverses actuacions a l’entorn 
dels centres educatius, com la millora 
de la senyalització vertical i horitzon-
tal, la implantació de nous passos de 
vianants i l’adaptació dels existents, 
l’adequació de les voreres i la col·lo-
cació de baranes a les escales. Així 
mateix, s’han marcat dos itineraris 
amb les petjades del Xurri que els in-
fants poden seguir per arribar al seu 
centre.

Un recorregut es troba a l’entorn 
de l’escola Sant Jordi, l’escola munici-
pal de música L’Oriola i l’escola bres-
sol Els Garrofers; passa pel carrer de 
les Escoles, Torrent del Gorg i segueix 
pels carrers de l’Arboç i del Grèvol. 
L’altre abasta el carrer Can Calella i 
el camí del Padró i permet arribar 
de manera segura a l’escola Sot del 
Camp i a l’institut Esteve Albert. Tot 
l’alumnat rebrà un tríptic informatiu 
sobre aquests recorreguts, així com 
l’obsequi d’una motxilla.

Els dos itineraris s’han elaborat 
amb la participació de l’alumnat i 

Es millora la senyalització viària a l’entorn dels 
centres educatius i es pinten petjades a terra 
per a seguir el recorregut

Entorns més segurs per a 
anar a l’escola a peu

La configuració
dels itineraris ha 
comptat amb la

implicació d’alumnes, 
famílies, centres

educatius i Policia
Local

amb la implicació de les famílies, dels 
centres educatius i de la Policia Local. 
Així mateix, s’ha creat una comissió 
de seguiment del projecte per a ga-
rantir-ne el bon funcionament.

Estudi de camins escolars
Aquestes actuacions de millora dels 
entorns escolars formen part d’un 
estudi que l’any 2016 va elaborar la 
Diputació de Barcelona. El projecte 
no pretenia eliminar el trànsit a l’en-
torn dels centres educatius, sinó fo-
mentar-hi els desplaçaments a peu i 
millorar-ne la seguretat. Es demana a 
la ciutadania que respecti les normes 
de circulació i que comuniqui qualse-
vol desperfecte de la via pública.



 4   InfoMontalt Febrer 2018

L’agenda «Banc 
d’Oportunitats» 
recull totes 
les accions 
previstes 
durant el 2018 
per a fomentar 
l’ocupació

L’Ajuntament de Sant Vicenç 
posa en marxa un nou pla per a 
fomentar la creació d’ocupació 
i afavorir la inserció laboral de 
les persones aturades, princi-
palment del col·lectiu de joves i 
de persones de més de 50 anys. 
Entre les actuacions previstes hi 
ha la posada en marxa de nous 
plans d’ocupació propis, com el 
de la Brigada Jove, així com d’al-
tres subvencionats per adminis-
tracions supramunicipals. Tam-
bé hi haurà una àmplia oferta 
formativa, a més de sessions 
informatives, xerrades i accions 
d’acompanyament en la recerca 
de feina. 

A partir del mes de febrer 
també entrarà en funcionament 
un nou servei personalitzat 
de mentoria que pretén oferir 
consells pràctics a aquelles per-
sones que vulguin superar amb èxit 
una entrevista de feina. Totes aques-
tes accions, promogudes des de la 
Regidoria de Promoció Econòmica, 
es poden consultar a l’agenda «Banc 
d’Oportunitats» que s’ha distribuït 
per totes les llars i que també està 

Aquest 2018 l’Ajuntament preveu posar en marxa nous plans d’ocupació 
i noves accions de suport per a ajudar en la recerca de feina

Noves mesures per a afavorir la inserció 
laboral de les persones aturades

disponible al web municipal, a l’OAC 
i al Servei Local d’Ocupació.

Una quinzena d’accions             
formatives
Més d’una vuitantena de persones 
van participar durant el 2017 en els 

S’ofereix 
un nou servei de 
mentoria per a

ajudar a superar
amb èxit una
entrevista de

feina

cursos del programa «Forma’t». A 
Sant Vicenç es van realitzar 15 accions 
formatives destinades a millorar les 
competències de persones en situa-
ció d’atur, fomentar la creació de no-
ves empreses i consolidar l’activitat 
de les ja existents.

L’Ajuntament estalvia 60.000 euros 
amb l’administració electrònica
Sant Vicenç és un municipi capda-
vanter pel que fa a l’entrada en fun-
cionament de l’administració elec-
trònica. Un estudi del Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya 
assegura que l’any passat l’Ajunta-
ment es va estalviar 59.392,88 euros 
amb l’ús d’eines telemàtiques. Ac-
tualment, el consistori treballa en la 

implantació de la signatura biomè-
trica a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. 
Aquest nou sistema utilitza tauletes 
digitals que han de permetre que 
la documentació presentada de for-
ma presencial es tramiti per mitjans 
electrònics, amb la qual cosa se n’ac-
celera la gestió i es minimitza l’ús de 
paper.

La implantació de la signatura biomètrica permetrà accelerar 
els tràmits i minimitzar l’ús del paper
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El pressupost municipal aposta per garantir 
la qualitat dels serveis
L’Ajuntament ha aprovat un pres-
supost de 8.635.359,48 € per a l’any 
2018, una xifra que suposa un incre-
ment del 9,95 % respecte de l’exer-
cici anterior. Els comptes municipals 
pretenen donar continuïtat a l’obra 
de govern i garantir la qualitat dels 
serveis que s’ofereixen a la ciutadania.
Amb la intenció de potenciar la trans-
parència i el bon govern, s’ha posat 
en marxa una nova eina interactiva 
que permet a la ciutadania conèixer 
el Pressupost de la corporació i com-
parar-lo amb els d’anteriors exercicis.

4.019.000 €    IMPOSTOS DIRECTES  
(plusvàlua, IBI, IAE, vehicles)

D’on provenen els ingressos?

1.712.228,69 € TRANSFERÈNCIES CORRENTS   
(aportacions d’altres administracions)

1.822.406 € TAXES I PREUS PÚBLICS

288.000 € INGRESSOS PATRIMONIALS    
(cànons lloguers i concessions)

100.000 € IMPOSTOS INDIRECTES

408.594,20 € TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL     
(subvencions)

285.130,59 € OPERACIONS FINANCERES
Consulta el Pressupost 
de forma interactiva

Inversions: 1,5 milions 
d’euros

Urbanització i altres treballs al parc 
dels Germans Gabrielistes: 

615.000 €  

Substitució de la gespa del camp 
de futbol: 

265.000 €

Millores a la xarxa d’aigua: 

100.000 €

Perllongament de la vorera de 
l’av. Verge de Montserrat: 

37.000 €

Nou espai d’esbarjo per a gossos: 

40.000 €

4M

3,5M

3M

2,5M

2M

1,5M

1M

0,5M

0
2012         2013         2014         2015         2016         2017

Evolució del deute Evolució de l’estalvi

Com es reparteixen aquests diners? 

Seguretat ciutadana 

959.632 €

Atenció social, Salut i 
Benestar Social 

399.172 €

Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme 

140.856 €
Ensenyament, 
Cultura i Esports 

1.504.633 €

Medi Ambient 
i Sostenibilitat 

1.165.578 €

Mobilitat – Transport públic 

274.612 €
Benestar comunitari i espai públic 

1.977.070,31 €
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Com a partit polític que defensa unes idees, 
hem treballat i ho continuarem fent, democrà-
ticament i pacíficament, per contribuir a dur-
les a bon port. Tanmateix, com a Govern mu-
nicipal, som conscients que no tothom té les 
mateixes idees, i tenim el deure de treballar en 
benefici de tots els ciutadans del nostre poble. 
Aquest és el nostre compromís: treballar per 
a tots els santvicentins, els que ens van votar 
i també els que no ho van fer, respectant els 
diferents punts de vista i estenent ponts que 
ens permetin conviure en pau i harmonia. Així 
ha estat fins ara i així continuarà essent en el 
futur.

Sant Vicenç el fem totes les persones que hi 
vivim. I més enllà de l’edat, origen, sexe, religió, 
llengua, conviccions o idees polítiques, for-
mem part del poble. Malgrat no compartir-les, 
tots hem de ser capaços de respectar les idees 
dels altres perquè només des del respecte 
mutu es pot garantir la bona convivència. En 
moments extraordinaris com els que estem 
vivint, cal reforçar els vincles que ens uneixen 
com a comunitat i refermar el sentit de poble 
que tant ens caracteritza.

La cohesió i la convivència són el bé més 
preuat que tenim, i és responsabilitat de tots 
que això sigui sempre així.

A 9SV ens hem ofert, en el darrer ple, a ser l’al-
taveu d’un col·lectiu de la nostra vila molest 
pels atacs vandàlics que han patit en contra 
de símbols independentistes, tal com arren-
cada de banderes, llaços grocs i domassos, 
fins a rebentada de rodes en alguns domicilis 
on tenen símbols d’aquesta mena. El proble-
ma es veu sobretot en el moment en què no 
és una acció comesa al carrer sinó que acce-
deixen dins el domicili i hi ocasionen algunes 
destrosses, alhora que no són casos aïllats sinó 
accions organitzades i premeditades.

Aquests actes vandàlics en habitatges o 
béns intenten coaccionar la llibertat d’expres-
sió de les persones, i això recorda temps de 
règims totalitaris.

Estem en un moment polític complex, però 
hem de fer un esforç per viure-ho des del 
respecte. Tothom té dret a expressar-se, però 
sempre d’una manera pacífica i cívica, sense 
vulnerar en cap cas la convivència.

Des de 9SV volem expressar el rebuig a 
aquests actes vandàlics contra la llibertat d’ex-
pressió que han patit, a les seves propietats, al-
guns veïns de Sant Vicenç de Montalt aquests 
darrers mesos i deixar clar que aquests actes 
de coacció a la llibertat d’expressió no canvia-
ran la voluntat de la nostra ciutadania.

En el ple del gener, el PSC presentarà una mo-
ció per tal de demanar a l’Ajuntament accions 
contra la Generalitat de Catalunya a causa 
d’una sentència del TSJC que condemna al pa-
gament de les quotes de finançament de llars 
d’infants no pagades. Hi estem d’acord, ja que 
ERC pensem que actuar educativament en 
aquestes edats primerenques és la millor ma-
nera d’assegurar la igualtat d’oportunitats en 
el futur, bé per mitjà de les llars d’infants o bé 
amb polítiques socials que afavoreixin la con-
ciliació familiar. Per això diem que el finança-
ment local ha de garantir als ajuntaments des-
envolupar eficaçment les seves competències, 
i la Generalitat ha de garantir els recursos sufi-
cients per a fer tot això. No obstant, recordem 
que el curs 2005-2006, quan la Conselleria 
d’Educació estava en mans d’ERC, la subven-
ció a llars d’infants va passar dels 1.100 euros 
als 1.800 euros per alumne, i que les retallades 
van ser causa de la situació pressupostària de 
la Generalitat, que el Govern espanyol (PP) va 
deixar de finançar l’educació de 0-3 anys en 
uns 17 milions d’euros i que el Govern Zapate-
ro (PSC) va eliminar la gratuïtat del segon cicle 
d’educació infantil (57 milions d’euros menys). 
Anem en compte en dir-ho.

Según la Llei d’educació, la Generalitat ha de 
ayudar económicamente al sostenimiento de 
las guarderías. En el 2011 se llegó a la cifra de 
1.800 € por niño. Después se rebajó a 875 €, un 
51 %, alegando la crisis. Y en el 2016 la Genera-
litat eliminó totalmente la subvención («No hi 
ha diners»; però per al «procés» sí! Es veu que 
hi ha prioritats més «elevades»). Gracias a la 
Diputación se ha podido compensar parte de 
dicha subvención.

El año pasado C’s presentó una moción para 
que St. Vicenç reclamara a la Generalitat el cum-
plimiento de la Llei d’educació y un acuerdo del 
Parlament. Dicha moción fue rechazada por-
que incluía también que se pudiera garantizar 
la presencia normalizada del catalán y del es-
pañol para aquellos padres que así lo desearan.

Otros ayuntamientos iniciaron reclamación 
económica y los tribunales han dado la razón. 
Ahora se ha presentado otra moción reclaman-
do sólo la parte económica y la apoyamos; 
pero entendemos que se ha perdido un tiem-
po precioso.

Nos preocupan los recientes casos de robos 
y vandalismo.

Desde C’s rechazamos y condenamos cual-
quier acto que se produzca contra la libertad 
de todos los ciudadanos, sean del color político 
que sean, y de sus propiedades.

Les darreres onades de robatoris que s’estan 
produint en el nostre terme municipal evi-
dencien un fet i una mancança que ens ha de 
fer reflexionar a tots plegats: les càmeres ins-
tal·lades en alguns punts d’entrada i sortida 
del poble, o la dels nuclis residencials, ajuden 
a reforçar intimidatòriament la seguretat, però 
en cap cas són una eina que eviti els robato-
ris. Així les coses, i ja ho vàrem dir a la darrera 
reunió informativa de seguretat, ens hem de 
plantejar seriosament el fet de reforçar la plan-
tilla de la nostra policia local, d’una banda, i, 
de l’altra, demanar als Mossos d’Esquadra un 
increment de les hores de patrulla per al nos-
tre municipi. La nostra policia local fa una feina 
excepcional, però la situació actual ens deixa 
desbordats. En aquest posicionament, clar 
i ras, allarguem la mà al Govern local perquè 
consideri aquesta proposta. Aquesta és una 
proposta que pot comportar l’increment de 
capítol I (personal) i més despesa de capítol II 
(adquisició de vehicles i material) a la Policia 
Local però que hem de poder assumir amb 
responsabilitat i sense fer discursos ni plan-
tejaments demagògics. Amb la seguretat del 
nostre municipi no val a badar.

Tal com ja vàrem avançar al passat article, al 
mes de desembre hi va haver ple extraordina-
ri per a aprovar els Pressupostos del 2018. El 
nostre sentit de vot va ser el de l’ABSTENCIÓ: 
amb aquest gest, vàrem donar un petit vot de 
confiança al Govern del municipi.

Ja vàrem comentar, i hi insistim, que la nos-
tra prioritat és la seguretat, i el Govern no va 
modificar la partida pressupostària d’inversió, 
però sí que va agafar el compromís, que cons-
ta en acta, de fer tot el possible per ampliar 
econòmicament aquesta partida amb modifi-
cacions de crèdit.

Esperem que així sigui, ja que necessitem 
fets i no tan sols declaracions d’intencions per 
part del Govern del PDeCat.

Tenim un gravíssim problema de robatoris 
al nostre poble, especialment a la urbanitza-
ció de les Vil·les del Golf. Agraïm a la Policia 
Local la seva feina i professionalitat en les 
seves actuacions, però es necessiten més 
mitjans. El problema ens està sobrepassant i 
ens supera, hi ha molta preocupació, indigna-
ció i predisposició per part dels veïns a fer del 
problema un assumpte mediàtic als mitjans 
de comunicació si calgués. Senyors del Go-
vern, facin tot el necessari per a solucionar el 
problema.

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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Millora de les rieres del Balís 
i de la Gironella
Les obres de reparació de les rieres del Balís i de la Girone-
lla ja han finalitzat. L’objectiu era arreglar els desperfectes 
produïts per les pluges torrencials del passat setembre. 
Les actuacions han consistit a retirar les parts que van 
patir deterioraments irreversibles i reconstruir els murs 
de contenció per tal de minimitzar els riscos d’inundació 
i d’esllavissaments. També s’han modificat les condicions 
de la llera, amb la formació d’unes travesseres, i s’ha actuat 
sobre el drenatge de les aigües pluvials.

Les obres han tingut un cost de 58.264,35 euros, que ha 
estat finançat per l’Ajuntament, tot i que s’han sol·licitat 
dues subvencions a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), 
que permetran recuperar el 70 % de la inversió. Miquel 
Àngel Martínez, alcalde de Sant Vicenç, ha afirmat que els 
treballs els hauria d’haver realitzat l’ACA però que, a cau-
sa de la manca d’inversió, calia posar-hi remei pel risc de 
nous esllavissaments.

Les pluges del passat mes de setembre van 
provocar danys que suposaven un risc per a 
la seguretat de les persones i dels vehicles

El municipi compta amb 
quatre punts d’informació 
turística
El municipi té tres nous punts per a oferir un servei d’aten-
ció als visitants: l’Àrea de Turisme i Comerç, la Policia Lo-
cal i el Golf Sant Vicenç de Montalt, que s’afegeixen així 
al restaurant La Caleta com a espais acreditats. Els punts 
d’informació formen part d’un projecte destinat a entitats 
públiques i equipaments privats perquè, al marge de la 
seva activitat habitual, ofereixin els serveis d’informació i 
atenció als turistes.

El passat 20 de desembre, es va celebrar un acte a la Casa 
Coll i Regàs de Mataró per a lliurar les plaques als nous 
punts d’informació turística de la comarca. El Maresme és la 
comarca amb més espais d’aquesta tipologia reconeguts, 
que reflecteixen la consolidada xarxa de serveis turístics 
que ofereix una millor atenció i servei als visitants.

Ampliació del servei d’atenció als visitants a 
l’Àrea de Turisme i Comerç, a la Policia Local 
i al Golf Sant Vicenç de Montalt

l La participació en les eleccions 
del 21D supera el 85 % 
Amb una participació del 85,15 % i 3.755 votants, 
Sant Vicenç va escollir, el passat 21 de desembre, 
els seus representants al Parlament de Catalunya. 
Després d’una jornada electoral sense incidents, 
Junts per Catalunya es va convertir en la primera 
força al municipi amb 1.271 vots.

l Gran acollida de les activitats 
organitzades amb motiu del 
Nadal
Els 17 actes programats durant les festes 
nadalenques han estat un èxit, especialment la 
Fira de Nadal, amb paradetes d’artesania i un gran 
ventall de tallers i activitats complementàries. Així 
mateix, va haver-hi una gran participació en la 
visita dels patges reials i la Cavalcada de Reis, que 
va comptar amb més públic que mai.

33,94 % - 1.271 vots

25,45 % - 953 vots

21,39 % - 801 vots

8,52 % - 319 vots

3,77 % - 141 vots

3,28 % - 123 vots

2,67 % - 100 vots

0,59 % - 22 vots

0,08 % - 3 vots



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

FEBRER
2018

Diumenge 11  
8 H, A L’AV. TONI SORS 
l CURSA 
D’ORIENTACIÓ – COPA 
CATALANA
Inscripcions: a través del web 
http://grionsorientacio.cat/ o 
el mateix dia de la cursa
Organitza: MontalTrek amb la 
col·laboració de la Regidoria 
d’Esports i GoXtreme

9.30 H, A L’AV. TONI SORS  
l PEDALADA POPULAR 
DE CARNAVAL
Vine-hi amb disfressa!
Dificultat mínima 
Esmorzar per a tots els 
participants
Ús obligatori de casc
Organitza: Club Ciclista 
Xurribikers amb la 
col·laboració de la Regidoria 
de Cultura i Festes

Divendres 16
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l ROUND TABLE EN 
ANGLÈS, AMB ANDREEA 
FLUCUS
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 17
DE 10 A 12.30 H, AL CENTRE 
CÍVIC
l TALLER D’EDUCACIÓ 
PARENTAL, AMB LLUÍS 
VILALTA
Gratuït i no cal inscripció 
prèvia 
Organitza: Regidoria 
d’Ensenyament

Diumenge 18
DE 10 A 14 H, AL CASAL 
D’ELS XURRAVINS 
l CAMPANYA DE 
DONACIÓ DE SANG I 
PLASMA
Si voleu donar plasma cal 
reservar hora trucant al 935 
573 630 o enviant un mail a 
plasma@bst.cat.
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 19 
18 H, DES DEL CENTRE CÍVIC 
l SORTIDA AL LICEU: 
ROMÉO ET JULIETTE
Més informació: Casal d’Els 
Xurravins i biblioteca
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala i 
Associació de Gent Gran Els 
Xurravins

Dimecres 21  
9.30 H, AL CENTRE CÍVIC 
l MATINAL DE CALELLA A 
PINEDA
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 23  
19 H, AL CENTRE CÍVIC 
l TALLER DE LITERATURA, 
AMB Mª JOSÉ MAGAZ
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 24 i 
diumenge 25  
SORTIDA DES DE 
L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
l RUTA AMB RAQUETES 
DE NEU PEL COLL DE PAL 
Organitza: MontalTrek

Diumenge 25  
8.30 H, DES DE 
L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA 
l SORTIDA DE 
MONTALTKIDS A LES 
COVES DEL TOLL
Per a nens/es de 3 a 8 anys 
(acompanyats)
Organitza: MontalTrek

DE 18 A 21 H, AL CENTRE 
CÍVIC
l BALL DE CARNAVAL   
Vine-hi amb disfressa!
Preu: 6 € socis / 8 € no socis
Reserves:  609 182 010
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Dimecres 28  
8 H, DES DEL CENTRE CÍVIC 
l EXCURSIÓ CULTURAL A 
MANRESA
Preu: 51 € socis / 56 € no socis
Més informació: 609 182 010
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

CURSOS
Divendres 5  
DILLUNS I DIJOUS DE 10 A 
12 H, AL TELECENTRE
l INICIA’T A LA 
INFORMÀTICA
Cal inscripció prèvia
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins amb 
el suport de la Fundació ‘la 
Caixa’

Dijous 1, 8, 15 
i 22   
DE 17.30 A 20 H, AL CASAL 
D’ELS XURRAVINS
l TARDA DE JOCS DE 
TAULA
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

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

Divendres 2 
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l SESSIÓ INFORMATIVA: 
RESULTATS CONSULTA 
PÚBLICA D’ELS 
XURRAVINS
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Dissabte 3 
11 H, A LA BIBLIOTECA
l TALLER: «TERÀPIA DE 
FUTUR», AMB ISABEL 
SERRANO
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntal

22 H, PISTA ANNEXA DEL 
PAVELLÓ
l FESTA REMEMBER 
CARNAVAL
Vine-hi amb el teu millor 
look dels anys 80!
Entrada lliure amb aforament 
limitat
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Diumenge 4  
8 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
l SORTIDA AL CAU DEL 
DIABLE 
Organitza: MontalTrek

18 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER INFANTIL DE 
MÀSCARES
Preu: 2 €
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dimecres 7  
9 H, AL CENTRE CÍVIC 
l MATINAL A 
MONTSERRAT
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 9   
19 H, A LA BIBLIOTECA
l CLUB DEL LLIBRE, AMB 
JOAN GARCÍA PEY

19 H, AL CENTRE CÍVIC
l TABLE RONDE EN 
FRANCÈS, AMB MARIE 
CHAUVIN  
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 10
17 H, A LA PLAÇA DEL 
POBLE
l RUA DE CARNAVAL
En acabat, a la pista annexa 
del pavelló

l BERENAR POPULAR
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dissabte 10 i 
Diumenge 11
SORTIDA DES DE 
L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
l RUTA AMB RAQUETES 
DE NEU PER LA CERDANYA
Organitza: MontalTrek


