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S’obre el termini d’inscripció
per a les estades i campus
esportius

Treballs de condicionament
a la platja per gaudir de la
temporada d’estiu

Bonificacions en la taxa
d’escombraries per fer una bona
gestió dels residus
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Afavorint la inserció laboral dels
col·lectius amb més risc d’exclusió amb
35 noves contractacions
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Suport a les entitats
esportives locals
Les entitats esportives locals tenen
fins al 31 de maig per a sol·licitar les
subvencions que atorga l’Ajuntament
de forma anual per fomentar la
pràctica esportiva. Aquest 2018 té
previst destinar-hi 21.753 euros. Es
valorarà el nombre i tipus de fitxes i
llicències federatives, amb la intenció
de potenciar l’esport base, així com
l’organització d’actes oberts a la
participació ciutadana.

Ple municipal ordinari 22 de març del 2018
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Aprovació Pla Local de
Comunicació

CiU, ERC, PSC,
C’s i PP

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Posar el nom «1 d’Octubre del
2017» a un carrer del municipi

CiU, 9SV i ERC

C’s i PP

PSC

Aprovació Plec de clàusules per
a la construcció i explotació d’un
mòdul fix (bar-restaurant) al parc
dels Germans Gabrielistes

CiU i ERC

9SV, PSC i PP

C’s

Aprovació modificació de crèdit
2/2018

CiU, ERC, PSC
i C’s

Atorgament subvenció per al
Campus Solidari de Futbol a
Anantapur 2018

CiU, 9SV, ERC,
PSC, C’s i PP

9SV

A FAVOR

Les famílies interessades a formalitzar
la preinscripció a l’Escola Bressol
Municipal Els Garrofers tenen fins
a l’11 de maig per a presentar la
sol·licitud a l’OAC. Actualment, el centre
disposa d’una aula de lactants, una
de caminants i dues de parlants. Els
infants hauran de tenir, com a mínim,
setze setmanes d’edat a l’inici del curs
per a ser admesos. La matrícula s’haurà
de fer del 4 al 8 de juny. La informació
està disponible al web municipal.

9SV i PP

11a edició del concurs
«Un tastet de Sant
Vicenç»

Ple municipal extraordinari 4 d’abril del 2018
ORDRE DEL DIA

Preinscripció a l’Escola
Bressol per al curs
2018-2019

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Anàlisi de les causes de l’augment
de robatoris al municipi. El Govern
va exposar les accions que s’estan
duent a terme i l’oposició va
proposar un seguit d’actuacions. Es
va acordar crear una comissió per a
treballar les diferents propostes.

Es convoca una nova edició del concurs
de fotografia «Un tastet de Sant
Vicenç». Els participants tenen fins a
l’1 de juny per a presentar un màxim
de tres obres de temàtica lliure però
relacionades amb el municipi. Hi haurà
premis —de 200, 100 i 75 €— a les
millors fotografies i un reconeixement
al millor autor local. Les obres
participants s’exposaran al Casal de
Cultura durant el mes de juliol.

Tota la informació del municipi al teu abast

www.svmontalt.cat · santviAPProp
Descarrega’t l’APP
gratuïta al teu
mòbil o tauleta
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Es posa en marxa la 3a edició del projecte
«Brigada Jove», que afavoreix la inserció
laboral del jovent santvicentí

L’Ajuntament
formalitzarà 35 noves
contractacions durant
el 2018

Miquel Àngel Martínez
i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

l Un nou impuls a

l’ocupació

L’Ajuntament de Sant Vicenç té previst incorporar, aquest 2018, trenta-cinc nous treballadors a través de
diversos programes de foment de
l’ocupació. La intenció és destinar
aquests llocs de feina, prioritàriament, als col·lectius amb més risc
d’exclusió, com són el jovent, les dones i les persones de més de 45 anys.
Aquest mes de maig es posa en
marxa la 3a edició del projecte «Brigada Jove», que ofereix cinc llocs
de peó de la brigada municipal per
a realitzar feines relacionades amb
la jardineria i el manteniment de la
via pública. Els contractes seran de
dos mesos i inclouran formació en
prevenció de riscos laborals i en tècniques de recerca de feina. Les persones interessades tenen del 7 al 28 de
maig per a presentar la sol·licitud al
Registre General de l’Ajuntament.
D’altra banda, s’està duent a terme
el procés per a seleccionar tres operaris polivalents per a la brigada municipal que han de cobrir les vacants
per jubilació.

Plans d’ocupació
Al llarg d’aquest 2018 també s’han

L’oferta
prioritza els
col·lectius amb risc
d’exclusió, com el
jovent, les dones i les
persones de més
de 45 anys

d’incorporar set nous treballadors
amb contractes temporals d’entre
quatre i sis mesos, subvencionats per
la Diputació de Barcelona. Es tracta
de dos auxiliars administratius, dos
agents cívics, un oficial de paleta i dos
peons de parcs i jardins. Alguns van
començar a treballar a principis d’any
i altres s’aniran incorporant de forma
progressiva fins al mes de juliol.

Monitors de lleure
Amb l’arribada de l’estiu, el consistori
té previst contractar una vintena de
joves per a treballar com a monitors/
es de les activitats esportives municipals que organitza la Regidoria
d’Esports durant els mesos de juny,
juliol i agost. Aquestes incorporacions
suposen una important oportunitat
per als nois i noies d’adquirir hàbits i
experiència que els poden ajudar en
la seva futura incorporació al mercat
laboral.

Aquest 2018 l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt preveu
crear trenta-cinc nous llocs de
treball. Des del consistori som
conscients que, tot i la millora
de la situació econòmica, els
efectes de la crisi continuen ben
vius. Un dels més dramàtics és
el de les dificultats per a trobar
feina que afecten grups de
població concrets com les dones,
les persones de més de 45 anys i
el jovent.
Per aquest motiu, i més enllà
de les nostres atribucions, ens
esforcem a combinar la feina
d’assessorament i formació
amb la contractació directa per
reforçar els serveis que oferim
a la ciutadania. Precisament
l’arribada de l’estiu tornarà a
ser un moment clau que ens
permeti oferir feina gràcies
a l’ampliació de serveis i a
la posada en marxa d’altres
relacionats amb aquests mesos.
Aquesta és, a més, una
època de l’any exigent per a
l’Ajuntament, ja que veiem
com la població del municipi
pràcticament es veu duplicada.
Aquest fet ens obliga a realitzar
un esforç per atendre les
necessitats de lleure infantil i
juvenil, d’una banda, però també
per reforçar el servei de recollida
d’escombraries, per exemple.
Els municipis no són una
realitat inamovible: així ho
entenem des del consistori i
així ho reflectim en les nostres
actuacions.
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L’Ajuntament dona resposta a la manca
d’aparcament en els barris de Montaltpark,
Can Boada i Can Ripoll

S’habilita una nova zona
d’estacionament propera
a la platja
Durant el passat mes d’abril es van enllestir les obres de
condicionament d’un espai proper a la platja que s’ha habilitat com a zona d’aparcament. Els treballs han permès
crear cent cinquanta noves places que donaran resposta
als problemes d’aparcament que pateixen durant la temporada d’estiu els veïns i veïnes dels barris de Montaltpark,
Can Boada i Can Ripoll, per la seva proximitat a la platja. Així
mateix, l’espai ha de servir per a facilitar l’accés als banyistes
que vulguin gaudir del litoral de Sant Vicenç.
El nou aparcament es troba ubicat al carrer Lledoners, al
costat de la N-II. La intenció és obrir-lo durant els caps de
setmana de la temporada d’estiu, és a dir, del 15 de juny al
15 de setembre. Els usuaris podran estacionar-hi el seu vehicle a preus assequibles, tenint en compte que deixar-l’hi
durant onze hores, de les 9 a les 20 hores, tindrà un cost de
5 euros.

l Presentació de candidatures

per a la II Nit de l’Esport

El 29 de juny tornarà a celebrar-se la Nit de l’Esport,
per a reconèixer tant els i les millors esportistes
locals com les entitats i persones particulars que
promouen la pràctica d’activitat física. El termini
per a presentar candidatures finalitza el 8 de juny.

Persones
premiades
en la I Nit
de l’Esport,
celebrada
l’any 2017

l A la venda els abonaments per

a la Piscina Municipal

Les persones empadronades podran gaudir
d’un abonament de temporada per a la piscina
d’estiu per només 20 euros. Aquests es poden
adquirir a l’OAC, així com els tiquets d’ús múltiple.
L’abonament també es pot tramitar en línia a través
del web municipal.

El 14 de maig s’obre el termini d’inscripció
per a les estades i campus esportius

Àmplia oferta d’activitats per
a gaudir dels mesos d’estiu
Coincidint amb les vacances escolars, l’Ajuntament de
Sant Vicenç organitza una àmplia oferta d’activitats que es
realitzaran del 25 de juny al 3 d’agost. Entre les propostes
hi haurà estades esportives, campus de ball i de gimnàstica artística, cursets de natació i colònies a Guardiola de
Berguedà.
Les inscripcions s’obriran del 14 de maig al 13 de juny
al Pavelló Municipal Toni Sors. Aquestes es podran fer
per setmanes, i les persones empadronades gaudiran de
preus especials. L’horari d’atenció al públic serà de dilluns
a dimecres de 16 a 19 hores i dimarts de 9.30 a 12.30 hores.
Hi haurà una reunió informativa per a les famílies el 15
de juny a les 19 hores al centre cívic El Gorg.
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La platja incorporarà un espai
per a fer-hi esport a l’aire
lliure i nous jocs infantils

Condicionament
de la sorra per
gaudir de la
temporada d’estiu
La brigada municipal ha començat a
netejar la sorra i adequar els accessos
i zones d’aparcament que donen servei a la platja de Sant Vicenç. Aquesta
temporada es preveu instal·lar a la
zona de la Caleta un nou espai per a
l’entrenament esportiu a l’aire lliure
i ampliar la zona de jocs infantils. Els
usuaris també podran gaudir d’una

Sant Vicenç
compta amb 1.237
metres de platja, que
cada any s’adequa
per a garantir que els
usuaris gaudeixin
del bany

base nàutica, una plataforma lúdica
flotant, servei de salvament i socorris-

Per onzè any consecutiu, un grup de voluntaris del CF
Santvicentí organitza un campus de futbol a Anantapur

L’esport i la
solidaritat
viatgen a l’Índia
Un grup de nou voluntaris del CF
Santvicentí ha viatjat a Anantapur
(Índia), assumint les despeses del
desplaçament, per realitzar-hi un
campus de futbol en col·laboració
amb la Fundació Vicente Ferrer. Durant la seva estada, els voluntaris tre-

El Camí de Sant
Jaume travessa
Sant Vicenç de
Montalt
El passat 29 d’abril es va inaugurar
el tram del Camí de Sant Jaume que
recorre la costa del Maresme i que
passa per Sant Vicenç de Montalt. Els
pelegrins que travessen el nostre municipi poden aconseguir el segell per
a la seva credencial al Restaurant La
Caleta.

me i una àrea adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.

ballen amb els infants i contribueixen
a la formació dels que seran els futurs
entrenadors d’aquests.
Un any més, l’Ajuntament ha col·laborat en el projecte amb una subvenció de 850 euros. Així mateix,
l’expedició ha viatjat amb tres-cents
cinquanta quilos de material esportiu aportat per la Fundació Damm, la
Federació Catalana de Futbol, la Fundació FC Barcelona, el RCD Espanyol i
cinc empreses santvicentines.
Després de deu anys, s’ha aconseguit crear una ciutat esportiva a les
instal·lacions de la Fundació Vicente
Ferrer on cada setmana es disputen
partits de futbol.

L’anomenada
«via Marina» del
Camí de Sant Jaume
uneix Girona i
Barcelona travessant
la comarca del
Maresme

6

InfoMontalt Maig 2018

La tribuna política de Sant Vicenç de Montalt
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt no es fa responsable de les informacions i opinions que siguin emeses per les diferents
forces amb representació municipal a l’espai «La tribuna política de Sant Vicenç de Montalt».

Sant Vicenç és la casa comuna de tots els santvicentins, i a tothom li agrada que casa seva estigui endreçada i neta; per aquest motiu, el Govern aboca molts esforços —humans, materials
i econòmics— perquè el nostre poble presenti
una bona imatge. Tot i així, en el darrer any l’incivisme ha provocat una despesa de gairebé
60.000 € a les arques municipals.
Actes incívics com caques de gos que no
es recullen, residus que es deixen fora de lloc,
mobles que s’abandonen al carrer o pintades i
destrosses al mobiliari urbà, obra de persones
que amb les seves accions malmeten la imatge del poble, fan que tots ens haguem de gratar la butxaca, perquè aquesta despesa extra
l’acabem pagant tots els veïns.
Amb els 60.000 € que vam haver de destinar l’any passar a reparar l’incivisme podríem
haver contractat cinc persones aturades del
municipi durant sis mesos, creat dues noves
zones d’esbarjo per a gossos, instal·lat sis mòduls de jocs infantils o d’aparells per a fer esport als parcs o a la platja, millorat l’asfalt de
vint carrers, adequat una vintena de passos
elevats, facilitat un carro de menjar durant
quatre mesos a setanta famílies desfavorides
o comprar llibres de text i material per a més
de 250 alumnes.

El govern de l’alcalde Martínez encara no s’ha
adonat que governa en minoria i manté els
mateixos trets de supèrbia i condescendència
envers l’oposició que l’han caracteritzat al llarg
de tot el seu mandat.
S’enfada perquè l’oposició sol·licita un ple
extraordinari per tal d’adoptar mesures i fer
front a l’onada de robatoris que contínuament
pateix el nostre poble i, com a conseqüència,
convoca dos mesos després la comissió de seguretat demostrant una falta total de voluntat,
d’interès i de respecte per les propostes que es
fan des de l’oposició.
Doncs tota l’oposició, que sí que treballa i
es pot posar d’acord en temes tan importants
del poble (malgrat la diferència ideològica que
hi ha entre nosaltres), ha presentat per al ple
ordinari d’aquest mes d’abril una moció per
contractar i implementar un servei extern de
vigilància i seguretat, per a tot el poble, amb
una durada inicial d’un any i demanant que
coincideixi la seva posada en funcionament
amb els mesos de juny i juliol, en el quals històricament es veuen notablement incrementats el nombre de robatoris que patim a Sant
Vicenç de Montalt.
Continuem!

Des d’Esquerra Republicana sempre hem intentat ser prudents amb les paraules i actius
amb els fets: una posició que diverses vegades
ens fa rebre crítiques per part dels nostres adversaris polítics, com per exemple el fet de no
demanar conjuntament amb la resta de l’oposició el ple extraordinari monogràfic de seguretat arran dels robatoris dels darrers mesos,
ja que —després de la informació rebuda de
mans de la Junta Local de Seguretat, a la qual
els membres de l’oposició vam ser convidats
el passat dia 26 de gener, i després de veure
que l’oposició ja comptava amb la representació necessària per a demanar el ple— ERC va
considerar no adherir-se a la petició, tenint en
compte que es celebren plens mensuals, però
sí presentar propostes i assistir al ple, que finalment es va celebrar el dia 4 d’abril.
Està clar que a ERC ens interessa i ens impliquem a millorar la seguretat de tots i totes les
vilatanes del nostre poble, atès que vetllar per
la seguretat comporta responsabilitat per part
de tots els grups que formen l’Ajuntament. És
per aquest motiu que ERC s’ha adherit a la moció que es presentarà el proper ple d’abril per
reforçar la seguretat en tot el nostre municipi.

Desde C’s seguimos preocupados por el tema
de la seguridad por los continuos robos en
domicilios. La incidencia sigue siendo elevada.
Las medidas establecidas por los Mossos d’Esquadra, competentes en la materia, y la Policía
Local se demuestran insuficientes todavía.
Informamos de que queremos posibilitar
un acuerdo con todas las fuerzas políticas del
municipio para pedir la implementación de un
servicio complementario de vigilancia y seguridad para todo el pueblo, durante un período
de prueba, para ver si esta acción puede favorecer la reducción de robos y que los ladrones
y delincuentes encuentren en Sant Vicenç un
pueblo de difícil «trabajo»; por supuesto, valorando el gasto que esto puede ocasionar y
estudiando cómo poder hacerlo sin que afecte
a partidas de inversión previstas y necesarias
también.
A finales de marzo se publicó un decreto-ley
sobre reinversión de superávit de ayuntamientos que flexibiliza las condiciones para usar el
ahorro al ampliar el concepto de inversiones
admitidas. Dado que nuestro ayuntamiento
es de los que tienen superávit (gracias, entre
otros aspectos, a la presión fiscal), vamos a
estudiar cómo puede esto permitir afrontar
determinadas actuaciones necesarias para el
pueblo.

Immensament feliç i agraït per haver estat proclamat candidat oficial del PSC de Sant Vicenç
de Montalt a l’Alcaldia d’aquest meravellós
municipi.
He estat escollit amb el 100 % de la militància que va assistir a l’assemblea. Estic molt
il·lusionat i accepto la responsabilitat que rebo
en uns moments difícils per a la política en
general però en què per al nostre municipi seguiré com sempre, treballant amb humilitat i
il·lusió per aconseguir, junts, un Sant Vicenç de
Montalt amb més habitatge accessible per als
nostres joves, amb més seguretat per a cobrir
les necessitats i serveis dels vuit quilòmetres
del nostre territori, amb un POUM marcat per
la defensa del medi ambient i per la creació
d’habitatge accessible, amb millors espais
per a la gent gran i per als joves, amb un servei de neteja que cobreixi les necessitats reals
de la vila, un treball de proximitat, on siguin
els ciutadans els qui decideixin quin municipi
volen i sentin que els seus impostos estan al
seu servei i no solament al servei dels qui els
gestionen.
Escoltant la ciutadania i treballant plegats
per al poble: així és com m’agrada i faig la política al nostre municipi.

El Partit Popular de Sant Vicenç de Montalt treballa per a tots els veïns del nostre poble, tinguin la ideologia política que tinguin, perquè
per davant de tot estan les persones i nosaltres
pensem i treballem per a tots vosaltres.
Después de más de dos meses y medio de
la solicitud de pleno extraordinario en materia de seguridad, seguimos igual, vaya, como
siempre: sin tener ningún tipo de solución ni
propuesta por parte del Sr. Alcalde, tan solo
una primera convocatoria a una comisión sobre la materia, que un poco más y la convoca
para el año 2019. Si el Partido Popular gobernara en Sant Vicenç de Montalt pueden estar
totalmente convencidos de que este problema se habría solucionado hace mucho tiempo,
porque nos importan las vecinas y vecinos de
nuestro pueblo, queremos lo mejor para ellos,
se merecen actuaciones y no tan solo declaraciones de buenas intenciones.
No ens cansarem de repetir que un ajuntament amb més de quatre milions d’euros de
superàvit no el volem!! Volem i necessitem que
els nostres vilatans en gaudeixin directament
a les seves butxaques i no tan sols amb «números als balanços».
Sr. Alcalde, abaixi els impostos directes
als nostres veïns; per a què vol més diners
als comptes bancaris?
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L’Ajuntament
tanca el 2017 amb
un superàvit de
més d’un milió
d’euros
Els resultats pressupostaris mostren
xifres positives, d’entre les quals destaquen el superàvit d’1.220.297,49 €
i la disminució de l’endeutament de
l’Ajuntament, que es situa en el 16,36
%, molt per sota del 110 % que estableix la llei. Així mateix, el consistori

ha aconseguit augmentar el romanent de tresoreria, que supera ara els
quatre milions d’euros.
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L’endeutament
del consistori
ha disminuït durant
l’any passat i se
situa ara en
el 16,36 %

Es congela el cost
del servei d’aigua
potable
L’equip de govern ha decidit no aplicar
l’augment de la tarifa de l’aigua que va
aprovar l’Agència Catalana de l’Aigua.
En els darrers quatre anys, l’empresa
ATLL, que gestiona el servei, ha augmentat el preu de compra gairebé un
10 %. Tot i això, l’Ajuntament ha mantingut congelat el cost del servei per
tal que els increments repercutissin al
mínim possible en la ciutadania.

Més de 600 habitatges gaudiran de bonificacions en la taxa
d’escombraries per fer ús de la deixalleria

Crida al civisme per garantir
la qualitat de l’espai públic
En els darrers mesos s’han detectat actes incívics com danys en el mobiliari
urbà, excrements de gos al carrer o el
llançament de residus a la via pública. Tal com estableixen les ordenances municipals, s’estan començant a
aplicar sancions que poden arribar
als 3.000 €. Des de l’Ajuntament es
demana la corresponsabilitat de la
ciutadania i s’insisteix que aquests
comportaments ocasionen una despesa que es deixa d’invertir en altres
projectes. A més, es recorda que existeix un servei gratuït de recollida de

mobles vells que es pot sol·licitar al
telèfon 93 791 05 11.
D’altra banda, fer una correcta gestió dels residus té premi: sis-centes
quaranta-cinc famílies gaudiran de
bonificacions en la taxa d’escombraries per haver realitzat un mínim de
cinc visites a la deixalleria durant l’any
2017. Aquestes bonificacions poden
arribar fins al 25 % del rebut. Es recorda que la targeta d’usuari és gratuïta
i es pot recollir a l’OAC. Vuit famílies
més gaudiran de descomptes per fer
compostatge a casa.

SERVEI

GRATUÏT

DE RECOLLIDA

DE MOBLES

Telf. 93 791 05 11

Divendres 4

Agenda
SVMontalt
MAIG
2018

EXPOSICIONS

De l’1 al 30
de maig
DE DILLUNS A DIVENDRES
DE 10 A 20 H I DISSABTES
D’11 A 13 H, AL CASAL DELS
XURRAVINS
l MULTI-ART
De Joan Antoni Rodríguez
Gazulla
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

CURSOS

Del 24 de maig
al 25 de juny
DILLUNS I DIJOUS DE 10 A
12 H, AL TELECENTRE
l RETOC FOTOGRÀFIC I
PRESENTACIONS DIGITALS
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins amb
el suport de Fundació La
Caixa el suport de Fundació
‘la Caixa’

Dimecres 2
9.30 H, DES DEL CENTRE
CÍVIC
l MATINAL AL PUIG DE
POPA
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Dijous 3 i 17
DE 17.30 A 20 H, AL CASAL
DELS XURRAVINS
l TARDA DE BINGO
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Dijous 3, 10,
17, 24 i 31
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER D’ESCRIPTURA
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

19 H, A LA BIBLIOTECA
l CLUB DEL LLIBRE
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Diumenge 6
9 H, A L’AV. TONI SORS
l MONTALT TRAIL
Inscripcions:
www.montaltrek.org
Organitza: MontalTrek

Dijous 10, 24 i
31
DE 17.30 A 20 H, AL CASAL
DELS XURRAVINS
l TARDA DE JOCS DE
TAULA
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Dissabte 12

DE 18.30 A 19.30 H, AL
CASAL DELS XURRAVINS
l GYM DANCE
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

DE 17 A 21 H, AL LOCAL
VEÏNAL (EDIFICI SORLI
SPORT)
l TALLER FOTOGRÀFIC:
«BODEGONS»
Preu: 15 € - Gratuït per als
socis de l’entitat
Més informació i inscripcions:
grupfotosv@gmail.com
Organitza: Grup Fotogràfic
SVM

Dimecres 9

Diumenge 13

Dilluns 7, 14 i
28

9.30 H, AL CENTRE CÍVIC
l SESSIÓ PREPARATÒRIA
SPEED DATING – SECTOR
Inscripcions:
www.svmontalt.cat
Organitza: Regidoria de
Promoció Econòmica

Dijous 10, 24 i
31
DE 17.30 A 20 H, AL CASAL
DELS XURRAVINS
l TARDA DE JOCS DE
TAULA
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 11
9.30 H, AL CENTRE CÍVIC
l SPEED DATING – SECTOR
HOSTALERIA
Inscripcions:
www.svmontalt.cat
Organitza: Regidoria de
Promoció Econòmica
19 H, AL CASAL DELS
XURRAVINS
l XERRADA: «SIS CONTES
BASATS EN FETS REALS»
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l ROUND TABLE IN
ENGLISH
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

8 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
l SORTIDA AL GORG DE
MALATOSCA
Organitza: MontalTrek
18H, AL CENTRE CÍVIC
l ESPECTACLE DE
TITELLES: EL PETIT PIANO
Preu: 2 euros
Organitza: Regidoria de
Cultura

Dimecres 16
9 H, DES DEL CENTRE CÍVIC
l MATINAL A LA FONT
DEL FERRO
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 18
17 H, A LA BIBLIOTECA
l HORA DEL CONTE:
MIQUELOT EL MARINER
I LA SEVA CAPSETA DE
MÚSICA

Dimarts 22
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l CONCERT: «XIX
MOMENTS MUSICALS A
LES ESCOLES»
A càrrec d’alumnes de l’EMM
L’Oriola i de diverses escoles
de la comarca convidades
Organitza: Escola Municipal
de Música L’Oriola

Dies 23, 24 i 25
6.50 H, DES DEL CENTRE
CÍVIC
l EXCURSIÓ CULTURAL A
LA VALL D’ARAN
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 25
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l TABLE RONDE EN
FRANÇAIS
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala
19.30 H, AL CENTRE CÍVIC
l XERRADA: «LES
AMBAIXADES AL
MARESME DURANT LA
GUERRA CIVIL»
A càrrec del Dr. Jordi
Sellarés, professor de Dret
Internacional Públic d’ESADE
i de la UB
Organitza: Regidoria
de Cultura i Biblioteca
Municipal La Muntala amb
la col·laboració de l’Arxiu
Comarcal del Maresme

Divendres 26
DE 10 A 12.30 H, AL CENTRE
CÍVIC
l TALLER D’EDUCACIÓ
PARENTAL
Organitza: Regidoria
d’Ensenyament

19 H, A LA BIBLIOTECA
l TALLER DE LITERATURA
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

11 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER:
«REFLEXOLOGIA. LA
SALUT A TRAVÉS DEL
MASSATGE DE PEUS»
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Diumenge 20

Diumenge 27

8 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
l SORTIDA AL PARC
NATURAL DE SANT
LLORENÇ DEL MUNT I
L’OBAC
Organitza: MontalTrek

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.

8.30 H, A L’APARCAMENT
DEL C/ GINESTA
l SORTIDA DE
MONTALTKIDS A LES
MINES DE SANT CORNELI
Organitza: MontalTrek

