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L’Ajuntament aconsegueix
un estalvi energètic
de 50.000 €

Es tanca el parc dels Germans
Gabrielistes per obres de
millora

Sant Vicenç de Montalt
rep el distintiu de
Vila Florida

Info
Montalt

REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE
SANT VICENÇ DE MONTALT

JUNY
2018

Un homenatge a la gent gran amb
activitats per a fomentar-ne la salut
i el benestar
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L’Ajuntament modifica
el seu horari durant
l’estiu
Del 14 de juny al 18 de setembre
l’Ajuntament aplicarà el seu horari
d’estiu. Aquesta modificació suposarà
un canvi en l’atenció a la ciutadania,
que s’oferirà només al matí. L’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC) romandrà
oberta de dilluns a divendres de 9 a 14
hores.

Inscripcions obertes
per a un curs intensiu
d’anglès
En el marc del programa «Forma’t 2018»,
s’ofereix un curs intensiu d’anglès que
s’impartirà del 2 al 30 de juliol al centre
cívic El Gorg. Està destinat a persones
que es trobin a l’atur o que vulguin
millorar la seva ocupabilitat i que
acreditin tenir el nivell Intermediate
d’anglès. La formació serà impartida
pel docent i traductor Víctor Collet els
dilluns, dimecres i divendres de 9.30 a
12.30 h. Cal formalitzar la preinscripció
al web municipal durant el mes de juny.

La prova de nivell es farà el dia 15 de
juny a les 9.30 h al centre cívic.

Ple municipal ordinari 26 d’abril del 2018
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Aprovació Pla Economicofinancer
de l’any 2018

CiU, ERC i PSC

Aprovació festes locals de l’any
2019

CiU, 9SV, ERC,
PSC, C’s i PP

Aprovació moció sobre seguretat
privada

CiU, 9SV, ERC,
PSC, C’s i PP

EN CONTRA

ABSTENCIÓ
9SV, C’s i PP

Segueix el Cau Jove
també a Instagram
L’Espai Jove «El Cau» ha obert un nou
compte a Instagram amb l’objectiu
de facilitar l’accés a la informació i
afavorir la participació del jovent a
través d’aquesta xarxa social. Es tracta
d’una de les més utilitzades per aquest
col·lectiu a causa del seu contingut
100 % audiovisual.
El Cau Jove convida tothom a
seguir-lo a través del seu nou perfil a
Instagram: @caujovesvm.

Posant en valor el
patrimoni històric de
Sant Vicenç
La Regidoria de Cultura i la Biblioteca
Municipal treballen en la difusió del
fons documental que l’Ajuntament ha
cedit en custòdia a l’Arxiu Comarcal.
Fins al moment s’han organitzat
dues exposicions, una d’elles sobre
les cases del passeig del Marquès de
Casa Riera, i dues xerrades, una sobre
les ambaixades al Maresme durant la
guerra civil espanyola. També s’ha posat
a l’abast de la ciutadania documentació
que data del 1853 al 1961.

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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Fins al dia 8 de juliol hi haurà activitats socials,
culturals i saludables destinades a les persones
de més edat

Un mes destinat a
fomentar el benestar
de la gent gran

Miquel Àngel Martínez
i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

l La nostra gent

gran

Sant Vicenç de Montalt ha donat el
ció de Gent Gran Els Xurravins i l’Ajuntret de sortida a la celebració de les
tament de Sant Vicenç de Montalt.
Jornades de la Gent Gran. Fins al proUn dinar de germanor
per dia 8 de juliol s’han programat tot
El dimecres 4 de juliol es farà una
un seguit d’activitats socials, culturals
missa dedicada a la gent gran i, posi saludables destinades a fomentar
teriorment, se celebrarà el tradicioel benestar de les persones de més
nal dinar de germanor, que
edat. Enguany, sota el títol
sempre ha tingut una
«Festes d’Estiu de la Gent
gran acollida per part
Gran», hi haurà expoEls dies 18 i 19
de la ciutadania. Es
sicions, xerrades, sesde juny s’obriran
tracta d’una iniciatisions de cinefòrum,
les inscripcions per
va organitzada per
espectacles teatrals,
assistir al dinar
l’Ajuntament a la
concerts, tornejos
de germanor per a
qual es convida tots
de tennis taula enmajors de
els santvicentins i
tre avis i joves, tastets
santvicentines de més
de cuina i una canta65 anys
de 65 anys. Les inscripda d’havaneres, amb el
cions s’hauran de formalitGrup Xarxa, que servirà com
zar els dies 18 i 19 de juny a l’Oficina
a cloenda de les jornades.
d’Atenció Ciutadana (OAC) o trucant
Aquestes activitats es compleal telèfon 93 791 05 11. L’àpat es farà
mentaran amb les que habitualment
al restaurant Turó del Sol i inclourà
organitza l’associació Els Xurravins,
ball de fi de festa.
entre les quals hi ha tallers, cursos
Les persones que hi vulguin assisd’informàtica i d’idiomes, caminades
tir com a acompanyants i no com a
saludables i excursions culturals.
convidats s’hi hauran d’inscriure de
Totes les propostes emmarcades
forma presencial a l’OAC i abonar els
dins les Festes d’Estiu de la Gent Gran
40 € del preu del menú. Només s’ad2018 són gratuïtes i estan organitzametrà un acompanyant per persona.
des de forma conjunta per l’Associa-

Tot just aquests dies donem
inici a les Jornades de la Gent
Gran, una proposta que, al llarg
d’aproximadament un mes, posa
a l’abast d’aquest col·lectiu un
complet programa d’activitats.
És un moment idoni per a
destacar l’empenta i la capacitat
de participació dels nostres avis
i àvies. A Sant Vicenç de Montalt
tenim com un dels principals
actius de la nostra vida social,
lúdica o cultural la gent gran.
Les persones de més de 65
anys ens esperonen de manera
continuada a fer del nostre un
poble millor gràcies a la seva
participació individual o a través
de col·lectius com l’associació
Els Xurravins.
Des de l’Ajuntament volem
donar-hi resposta posant al
seu abast els recursos de què
disposem amb l’objectiu de
garantir que és possible fer-se
gran al municipi de manera
saludable i enriquidora. I entre
els diferents aspectes amb
els quals treballem voldria
destacar en aquesta ocasió, per
exemple, els espais públics,
amb exemples com el procés
de millora de què està sent
objecte el parc dels Germans
Gabrielistes.
Mesures com aquestes fan del
nostre un municipi més amable
i més a l’accés de tothom.
Perquè aquest és el model de
poble que perseguim: volem ser
un espai ideal en el qual néixer,
desenvolupar-se i fer-se gran.
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Nous ajuts de
la Diputació de
Barcelona per a
millorar serveis i
equipaments
L’Ajuntament ha rebut 75.866 euros
per a finançar projectes com la implantació de la signatura biomètrica,
l’elaboració del Pla de Seguretat i l’organització de l’activitat «Paraules dibuixades». Així mateix, s’han concedit
112.553,16 euros per a fer millores al
casal de Cultura, a la biblioteca, a les
escoles i al centre cívic.

Orgànica: 31,4 %

Resta: 49,9 %

Recollida
selectiva
any 2017
Total:
2.958.670 tones
de residus
Envasos: 6,5 %
Paper i cartró: 5,3 %
Vidre: 6,9 %

Es generen menys
residus i se’n fa una
gestió més correcta
Les campanyes per a millorar la recollida selectiva van donant els seus
fruits. L’any 2017 va disminuir un 2 % la
producció de residus generats i l’Ajuntament va rebre un 47 % més en concepte de retorn per les tones de fracció
orgànica neta recollida. Tot i així, prop
del 72 % dels residus que es llencen a
la resta s’haurien pogut reciclar.

La renovació de l’enllumenat públic i la instal·lació de plaques
fotovoltaiques ajuden a reduir el consum energètic

L’Ajuntament estalvia prop de
50.000 € en gas i electricitat
L’Ajuntament ha comptabilitzat un
estalvi energètic de 49.230,10 euros
durant l’any 2017, el que representa
una reducció del consum del 19,65 %
respecte de l’any anterior. Aquests resultats suposen també una important
millora mediambiental i un pas més
per a acomplir els objectius del Pacte d’Alcaldes. La reducció del consum
s’ha aconseguit gràcies a la renovació
de l’enllumenat públic i el canvi a la
tecnologia LED. L’actuació ha suposat
la supressió de les làmpades VM, més

contaminants i poc eficients, i preveu
la substitució progressiva de les 582
làmpades de sodi encara existents.
L’estalvi ha arribat també als equipaments a través d’ajustos en les potències contractades i altres mesures
com les que s’estan aplicant a la piscina municipal. La previsió és que els
resultats millorin encara més en els
propers anys per la incidència de la
instal·lació de plaques fotovoltaiques
als edificis de la Policia, el centre cívic
i les escoles Sant Jordi i Sot del Camp.
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Les obres de reurbanització volen garantir l’accessibilitat del parc i ampliar-ne
els serveis i usos actuals

S’inicien els treballs de millora al parc
dels Germans Gabrielistes
El passat mes de maig es van iniciar
les obres de la segona fase del projecte de reurbanització del parc dels
Germans Gabrielistes. L’actuació forma part d’un projecte integral que
pretén millorar els espais, l’accessibilitat, la seguretat i els serveis del parc
per convertir-lo en un espai d’oci de
qualitat per a la ciutadania.
Els treballs inclouran la instal·lació
de reg; l’adequació de camins, murs
i accessos; la construcció d’una nova
placeta, i la substitució de la tanca de
fusta que envolta el llac. També està
previst completar la instal·lació de
l’enllumenat, per a donar cobertura
a tot el parc, i del tancament perimetral. En aquesta segona fase també es
preveu la regeneració de la vegetació
més malmesa, així com la instal·lació
de nou mobiliari urbà i l’ampliació de
l’oferta de jocs infantils de la plaça central, amb un circuit d’aventura dirigit a

La segona fase
de les obres
ha obligat a
tancar el parc
fins al proper
mes d’agost

Les obres
seran finançades
de forma conjunta
per l’Ajuntament
i la Diputació
de Barcelona

un tram d’edat més ampli. Les obres
tenen un cost total de 379.440,41 euros (IVA inclòs), dels quals 213.315,98
seran finançats amb una subvenció

L’Ajuntament implanta la signatura biomètrica per
agilitzar els tràmits i reduir l’ús del paper

Un nou impuls a
l’administració electrònica
L’Oficina d’Atenció al Ciutadà ha implantat la signatura biomètrica, una
nova eina que funciona amb tauletes
digitals i que permet que les instàncies i la documentació presentades
de manera presencial es tramitin per
mitjans electrònics sense necessitat
de certificats digitals. La mesura pretén garantir una millora en la gestió i
una administració més eficient, àgil i
transparent.
La implantació de la signatura biomètrica ha tingut un cost de
10.315 euros finançats, en part, per
la Diputació de Barcelona. La previsió

és que es tramitin per mitjans electrònics les més de nou mil sol·licituds
que l’OAC até cada any.

Tramitació en línia
L’any 2017 l’Ajuntament va rebre 376
instàncies electròniques, quan al
2016 només van ser-ne 27. Els tràmits
més sol·licitats van ser l’obtenció de
dades d’empadronament i de convivència, llicències d’obres i tràmits
sobre la titularitat d’activitats i l’obertura d’establiments. Pel que fa al web
municipal va acumular 925.825 visites, un 137 % més que l’any anterior.

de la Diputació de Barcelona. La resta
anirà a càrrec del Pressupost Municipal. El parc romandrà tancat fins al
mes d’agost.
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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».

En les legislatures sempre hi ha grans projectes, com la construcció de l’institut o les obres
que estem duent a terme al parc dels Germans
Gabrielistes, però no podem obviar que per a
fer-los realitat és imprescindible anar assolint
petites fites que, dia a dia, constitueixen l’activitat constant del poble i de les persones que
hi vivim.
La nostra formació sempre ha apostat pel
treball continu, amb seny i dedicació, que ens
permet contribuir a fer la vida més fàcil als nostres veïns i a trobar solucions a aquelles dificultats que van sorgint; un treball que ha permès
que els nostres fills puguin gaudir d’activitats
durant les vacances escolars, que les persones aturades puguin formar-se i trobar feina,
que els nostres avis disposin de serveis com
el menjador social, l’atenció domiciliària o la
teleassistència, que els nostres infants tinguin
plaça garantida a l’escola bressol o que les famílies més desfavorides puguin cobrir les seves necessitats bàsiques.
Els anys que portem al Govern ens ha tocat
treballar en un context polític i econòmic molt
difícil, però, més enllà de les paraules, són els
fets els que demostren que estem complint els
objectius compromesos amb la ciutadania.

Normalment hem de preparar l’escrit per a la
revista municipal uns quants dies abans de final de mes. Com que els plens municipals són
el darrer dijous de cada mes, en moltes ocasions ens trobem que preparem un escrit dies
abans que es produeixi el ple mensual. Això
fa que algunes notícies que us arriben ja no
siguin actuals o que temes interessants per al
poble que han sorgit i s’han debatut en el ple
d’aquell mes ja no es reflecteixin als nostres
escrits fins a la revista del mes següent. De ben
segur que aquest mes no serà una excepció, ja
que el ple municipal del mes de maig és justament el darrer dijous, dia 31. En aquest ple
haurem comentat temes cabdals per al futur
de la política del nostre poble, però no els veureu en els nostres articles perquè els haurem
escrit amb anterioritat.
Estudiarem la possibilitat que la revista
surti cap als voltants del dia 5 de cada mes i
d’aquesta manera podrem presentar els escrits posteriorment als plens. Això donaria una
visió més recent als texts que preparem i que
us arriben a casa.
En qualsevol cas, es presenta un mes de
juny molt intens i molt interessant a nivell de
política municipal. No us el perdeu!!!

Onze anys fa que el Club de Futbol Santvicentí
endegà un projecte amb la Fundación Vicente
Ferrer a l’Índia. Cada any un grup d’entrenadors i algun vilatà s’afegeix a l’expedició de
deu dies de durada, en què de manera solidària els expedicionaris aporten el seu granet
de sorra per contribuir a crear una societat
més justa, igualitària i respectuosa a través del
foment de l’esport i els seus valors a les classes
socials més desprotegides.
Enguany he tingut l’honor d’acompanyar
de nou l’expedició i poder valorar la gran tasca humana que realitzen els membres del CF
Santvicentí i la Fundación a través dels voluntaris en múltiples projectes (construcció de
cases, funcionament d’escoles, hospitals, tallers, apadrinaments, comerç just...).
Aquesta grandesa humana és la que fa un
món millor i és la que ha de respirar Sant Vicenç amb implicació i ajut als altres. Tenim
grans persones entre nosaltres, joves i grans
units per a conviure amb diàleg, ajut, coherència i respecte cap als altres, també valors
republicans.
El dia 21 de juny el CF Santvicentí farà un
sopar benèfic al poble amb l’objectiu de recaptar diners per a fer cases a l’Índia per al
2019, per a tothom que hi vulgui assistir.

Cuando nos presentamos a las elecciones uno
de los temas que nos motivaron era la constante «matraca» nacionalista en los plenos
de nuestro ayuntamiento: «ens roben», AMI,
procés, estelades, llengua, repressió, etc.
A l’inici d’aquesta legislatura semblava que
la cosa canviava; però no... portem un any i
mig almenys que no hi ha ple en què no treguin el tema.
Han vuelto a presentar la enésima moción
ploramiques y, de paso, atizar al respeto ideológico de la mitad de los ciudadanos de St. Vi.
Se aprueba que se siga «ensuciando» mobiliario del pueblo con símbolos, carteles, etc. que
si fuesen de otro color o particular, rápidamente y de oficio, el mismo Ayuntamiento quitaría.
Algo más serio todavía: ¡moción de apoyo
a los CDR! No creemos que desde una institución democrática se deba apoyar y justificar
la existencia de grupos parapoliciales, tipo
escamots, o SA nazis, o CDR socialistas, o «la
banda de la porra» o «camisas pardas», que
ya sabemos que acaban siendo instrumentos
para ejercer el control social, la represión y la
violencia al margen del Estado de Derecho.
¿El resto de ciudadanos libres nos tenemos
que aguantar con el «trágala» de tufillo totalitario de esas fuerzas políticas? C’s votó en
contra.

El Govern posa en marxa la proposta del PSC
de condicionar un solar a prop de la NII per millorar l’aparcament de cara a l’estiu.
La proposta feta pel PSC de reordenar i millorar l’aparcament, especialment de cara a la
temporada d’estiu, pren forma i serà una realitat de cara a aquest proper estiu.
Celebrem que l’equip de govern hagi interioritzat el problema de l’aparcament i les
mesures que està posant en marxa vagin en la
direcció apuntada pel portaveu del PSC, Javier
Sandoval, l’estiu passat.
Aquest nou espai d’aparcament controlat
està ubicat davant de la Nacional II, i estarà
vigilat per una persona que portarà el control
de l’accés i el cobrament dels vehicles que vulguin estacionar-hi.
Amb aquesta mesura s’evitarà i es minimitzarà l’impacte de l’incivisme pel mal ús de
l’espai públic en la zona del litoral i part baixa
del poble, com són el sector de Can Ripoll, Can
Boada i Montalpark.
Las proposta del portaveu del PSC era la de
trobar un espai per a poder fer-hi un pàrquing,
el qual donés més places d’aparcament per a
poder donar cabuda a l’afluència massiva de
famílies que utilitzen les nostres platges.
Felicitem, doncs, el Govern per portar a terme la proposta del PSC.

Hablemos de comunicar cosas, ¡siempre en
positivo!, mediante las redes sociales.
Se trata de una herramienta útil, pero tiene
un doble filo: se puede comunicar, pero también se puede replicar por parte del lector.
En concreto, nos referiremos a comunicados titulados habitualmente «El que hem de
saber!!», relacionados con temas del pueblo.
Lo primero sería dar un barniz docente al
tema: no se deben utilizar dos signos de exclamación seguidos; así, el autor de «El que
hem de saber!!» debería eliminar una de las
exclamaciones. A partir de ahí, encontramos
noticias tales como:
«Estamos potenciando la playa, nuevas instalaciones…»; pero no contesta a la utilización
de la misma en invierno, para que los vecinos
puedan pasear con sus perros.
«Obras en la av. Montserrat…»; pero no
contesta a los correos electrónicos y peticiones presentadas al Ayuntamiento sobre mejoras y reparaciones en otros lugares.
«Controles policiales para incrementar la seguridad…»; pero se rechaza constantemente
cualquier idea o posible solución para incrementar de verdad la vigilancia encaminada a
eliminar los robos sistemáticos en SVM.
Tal vez comunicar que se está en minoría
sería más conveniente, señor alcalde.
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L’Ajuntament i el CF Santvicentí
volen recollir diners per
construir dues cases a l’Índia

Sopar solidari
amb la Fundación
Vicente Ferrer
El proper 21 de juny, Sant Vicenç acollirà el primer sopar solidari amb la
Fundación Vicente Ferrer. La iniciativa,
organitzada per l’Ajuntament i el CF
Santvicentí, vol recaptar fons per a la
construcció de dues cases per a persones amb discapacitat a la regió de
Kalyandurg, a l’Índia.
El preu dels tiquets és de 10 € per
als adults i 5 € per als infants. Durant
el sopar es sortejaran tres samarretes
oficials d’equips de primera divisió i es
lliuraran trofeus als jugadors del club.

Els tiquets
s’han de recollir
al bar del camp de
futbol o a les oficines
del CF Santvicentí
abans del 10
de juny

L’any passat els Serveis Socials van atendre gairebé
dues-centes persones entre infants, joves i gent gran

L’atenció a les
persones, una
prioritat durant
el 2017
Prop de dos-cents santvicentins i
santvicentines amb dificultats socials, econòmiques, de salut o familiars van ser ateses pels Serveis Socials municipals l’any 2017. El servei

Sant Vicenç rep el
reconeixement de
Vila Florida
Sant Vicenç de Montalt ha obtingut la
distinció de Vila Florida. Es tracta d’un
reconeixement que promou la Confederació d’Horticultura Ornamental
de Catalunya i que s’atorga als municipis que aposten per transformar els
espais públics amb l’enjardinament i
la millora de les zones verdes.

de menjador i d’àpats a domicili va
atendre 36 persones durant tot l’any
i va oferir 3.572 àpats. Així mateix, 23
persones més van rebre assistència
domiciliària i 75 van ser usuàries del
servei de teleassistència.
El suport va arribar a altres grups
d’edat a través del servei d’atenció
psicològica per a infants, joves i les
seves famílies, que va atendre 46 persones. Des de l’any 2014 l’Ajuntament
col·labora amb Càritas Diocesana en
un projecte de reforç educatiu que va
atendre 8 alumnes de primària i 5 de
secundària durant el curs 2016-2017,
i un jove més de secundària durant el
curs 2017-2018.

Sant Vicenç
s’afegeix als prop
de 130 pobles
de tot Catalunya
distingits com
a Viles
Florides

Agenda
SVMontalt
JUNY
2018

19 H, A LA BIBLIOTECA
l CLUB DEL LLIBRE AMB
JOAN GARCÍA PEY
Tertúlia sobre la novel·la
Sense destí, d’Imre Kertész
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l ROUND TABLE EN
FRANCÈS AMB MARIE
CHAUVIN
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

20 H, AL PAVELLÓ
l FESTIVAL DE LES
ESCOLES DE GIMNÀSTICA
ARTÍSTICA I DANSA
Organitza: Regidoria
d’Esports

Dissabte 9
EXPOSICIONS

A partir del 8
de juny

AL CASAL DELS XURRAVINS
l EXPOSICIÓ DE
PATCHWORK I COSTURA

A partir del 29
de juny

INAUGURACIÓ A LES 18.30 H
l EXPOSICIÓ DE DIBUIX I
PINTURA
Horari visites: De dilluns
a divendres de 10 a 20 h i
dissabtes d’11 a 13 h
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

TORNEJOS

Del 25 de juny
al 27 de juliol
DILLUNS, DIMECRES I
DIVENDRES, DE 17 A 22 H,
AL PAVELLÓ
l V TORNEIG BENÈFIC
FUTBOL SALA
Recollida de fons per al
Campus Solidari de Futbol
d’Anantapur (Índia)
Organitza: Regidoria
d’Esports, CF Santvicentí i
CF Sala Santvicentí amb la
col·laboració de la Fundación
Vicente Ferrer

Divendres 8
19 H, AL CASAL DELS
XURRAVINS
l XERRADA: «DE
VILADRAU A ARBÚCIES, 12
CASES, 15 BRUIXES»
Una visió de la bruixeria al
Montseny
A càrrec de Ramon
Verdaguer
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

8.30 H, A L’APARCAMENT
DEL C/ GINESTA
l MONTALTKIDS EN RUTA
DE PLATJA D’ARO A SANT
ANTONI DE CALONGE PEL
CAMÍ DE RONDA
Organitza: MontalTrek

Diumenge 10
7 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
l EN RUTA DE TOSSA
A BLANES PEL CAMÍ DE
RONDA
Organitza: MontalTrek

Divendres 15
18 H, AL CASAL DELS
XURRAVINS
l CINEFÒRUM: VUELTA A
CASA DE MI MADRE
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins amb
el suport de la Fundació “la
Caixa”
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l ROUND TABLE EN
ANGLÈS AMB ANDREEA
FLOCUS
19 H, A LA BIBLIOTECA
l TALLER DE LITERATURA
AMB Mª JOSÉ MAGAZ
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Dissabte 16
DE 10 A 12.30 H, AL CENTRE
CÍVIC
l TALLER D’EDUCACIÓ
PARENTAL
Organitza: Regidoria
d’Ensenyament
12 H, AL PARC DELS
GERMANS GABRIELISTES
l DIADA CASTELLERA
AMB ELS CAPGROSSOS DE
MATARÓ
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

22 H, A LA PLAÇA DEL
POBLE
l CINEMA A LA FRESCA:
FERDINAND
Entrada lliure. Servei de
crispetes i refrescs gratuïts
fins a fi d’existències
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

Diumenge 17
8 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
l VIII CIMS D’EN TONI
SORS: ASCENSIÓ AL
MATAGALLS
Organitza: MontalTrek
10 H, A LA PLAÇA DEL
POBLE

l 22a TROBADA DE
PUNTAIRES
Organitza: Associació de
Puntaires de SVM amb la
col·laboració de la Regidoria
de Cultura i Festes

Dimecres 20
8.30 H, DES DEL CENTRE
CÍVIC
l CAMINAR I NAVEGAR
SALUDABLE: MATINAL A
EMPURIABRAVA
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins
17 H, AL CAU JOVE
l XERRADA
INFORMATIVA: «BRIGADA
JOVE»
Destinada als joves que han
presentat la seva candidatura
al procés selectiu
Organitza: Regidories
de Joventut i Promoció
Econòmica

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.

Dijous 21
20 H, APARCAMENT ANNEX
AL CAMP DE FUTBOL
l SOPAR SOLIDARI
A BENEFICI DE LA
FUNDACIÓN VICENTE
FERRER
Organitza: Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt
i CF Santvicentí amb
la col·laboració de La
Rostisseria de Montaltpark,
Massegur, Zamping i
Cafresa – Carns Damià

Dissabte 23
20 H, APARCAMENT ANNEX
AL CAMP DE FUTBOL
l ARRIBADA DE LA
FLAMA DEL CANIGÓ I
LECTURA DEL MANIFEST
ENCESA DE LA FOGUERA I
BRINDIS POPULAR
22 H, A LA PISTA ANNEXA AL
PAVELLÓ
l REVETLLA DE SANT
JOAN
SOPAR I BALL AMB
L’ORQUESTRA MARINADA
Menú: pa amb tomàquet i
embotit, tall de coca, aigua,
vi i cava
Preu: 20 € per persona
(màxim 8/10 tiquets per
persona)
Pagament amb targeta de
crèdit o dèbit
Venda tiquets: a l’OAC de
l’Ajuntament, de 9 a 13 h,
els dies 7 de juny (persones
empadronades) i 8 de juny
(obert a tothom)
El ball és obert a tothom
amb entrada lliure
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

Divendres 29
20 H, AL CENTRE CÍVIC
l II NIT DE L’ESPORT
Organitza: Regidoria
d’Esports

Dissabte 30
20 H, AL CENTRE CÍVIC
l TEATRE: RUTH I MERCÈ.
SEPARADES... I QUÈ?
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

