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Millores en el servei de recollida
selectiva d’escombraries

S’inicien les obres a l’avinguda
Verge de Montserrat

Més de quatre-centes persones
inscrites en les activitats esportives
d’estiu
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Gaudir de l’estiu a la piscina i a la
platja sense sortir de Sant Vicenç
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Horaris del consultori mèdic
durant els mesos d’estiu
Del dia 9 al 13 de juliol, el consultori mèdic del
nucli antic romandrà tancat. Les visites s’atendran
al centre de Montalpark (carrer Mediterrani, 4).
L’atenció continuada durant les nits i els dies festius
es prestarà al CAP d’Arenys de Mar (carrer Auterive,
s/n). Recordem que es pot demanar cita prèvia al
telèfon 932 268 901 o al web www.gencat.cat/ics.
En cas d’urgència es pot trucar al 061.

Prevenció davant la
proliferació del mosquit tigre
L’Ajuntament està aplicant tractaments preventius
en espais públics per lluitar contra el mosquit
tigre. Els treballs consisteixen a aplicar larvicides
en els embornals de la via pública, on acostuma a
acumular-se l’aigua. Aquests productes s’aplicaran en
tres tongades fins a finals d’estiu. Cal que la població
prengui mesures com evitar l’acumulació d’aigua a
l’exterior que pugui facilitar la cria dels insectes.

Ple municipal ordinari 31 de maig del 2018
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Aprovació modificació de crèdit
4/2018

CiU, PSC i C’s

ERC i PP

9SV

Aprovació de la pròrroga de
la contractació de serveis de
telecomunicacions centralitzada
a través del Consell Comarcal del
Maresme

CiU, PSC i C’s

ERC i PP

9SV

Aprovació de la moció per a donar
suport als comitès de defensa de la
república —CDR— i a la resistència
civil activa i no-violenta

CiU, 9SV i ERC

C’s i PP

PSC

Aprovació de la moció amb motiu de
la celebració del Dia Internacional de
l’Orgull LGTBI

CiU, 9SV, ERC,
PSC i PP

C’s

Nou punt d’atenció
de Creu Roja a Sant
Vicenç
Creu Roja ha inaugurat un nou punt
d’atenció a la ciutadania a Sant Vicenç
de Montalt. Aquest es troba ubicat a les
dependències municipals de l’Àrea de
Benestar Social (avinguda Montserrat,
s/n, 1a planta) i obre els dimecres de 10 a
13 hores. D’altra banda, des de Creu Roja
es cerquen voluntaris per a donar suport
al desenvolupament dels seus projectes.
Les persones interessades només cal que
es posin en contacte amb l’entitat.

Primera edició del «Viu
la Música!»
El dia 2 de juny, quatre places
emblemàtiques del municipi van acollir
diversos concerts emmarcats dins la
trobada «Viu la Música!». Aquesta va
tenir una bona acollida i va comptar
amb l’actuació dels BarnaBrass Quintet,
a més de les corals de l’EMM L’Oriola,
el Trio Barril i el pianista Moisès
Fernández. Així mateix, els assistents
van poder fer un tast gastronòmic.
La proposta «Viu la Música!» tenia
com a objectiu apropar la música a
la ciutadania, així com dinamitzar
diferents espais del poble.

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 mantenen els preus i descomptes aprovats
l’any passat amb la intenció de potenciar l’ús
de la piscina municipal

Més recursos i serveis
per a gaudir de l’estiu a
Sant Vicenç

Miquel Àngel Martínez
i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

l Obrim les portes

a l’estiu

El passat dia 16 de juny es va iniciar
la temporada d’estiu amb l’obertura
de la piscina municipal. L’horari de
l’equipament és, de dilluns a divendres, de 10 a 20 hores, i els caps de
setmana i festius, de 10 a 20.30 hores.
La piscina romandrà oberta fins al 16
de setembre.
Amb la intenció de potenciar l’ús
de la piscina, el Govern municipal
ha decidit mantenir els preus i descomptes aprovats l’any passat, que
van tenir una bona acollida per part
de la ciutadania. Així, l’abonament
de temporada té un cost de 20 € per
a les persones empadronades. El públic en general pot comprar entrades
puntuals a 5 € o tiquets múltiples,
vàlids per a 10 entrades, a un preu de
40 €. Els abonaments de temporada
es poden adquirir a l’OAC de l’Ajuntament i també es poden tramitar a
través del web municipal. Els infants
de menys de 8 anys, així com les persones de més de 65, pensionistes i
jubilades amb targeta de bonificació
del bus urbà vigent poden accedir-hi
de forma gratuïta.
La Piscina de Sant Vicenç ofereix
el servei de lloguer de gandules i de
personal de socorrisme i salvament

Els abonaments
de temporada
per a les persones
empadronades es
poden tramitar a
través del web
municipal
titulat. Aquest estiu també s’hi han
programat dues jornades de bany
nocturn els dies 4 i 11 d’agost.

Jugar i practicar esport
a la platja
La temporada de platja també s’ha
iniciat amb algunes novetats, com
la instal·lació d’un espai per a l’entrament esportiu a l’aire lliure i l’ampliació de la zona de jocs infantils.
Al llarg dels 1.237 metres de costa
santvincentina es poden trobar cinc
guinguetes amb zones d’hamaques
i ombrel·les, dutxes, lavabos, passarel·les d’accés, àrees de papereres, un
mòdul de primers auxilis i un circuit
de salut amb una vintena d’aparells.
Les persones usuàries també poden
gaudir d’una base nàutica, una plataforma lúdica flotant, un parc aquàtic
i una àrea adaptada per a persones
amb mobilitat reduïda.

Quan arriba l’estiu el nostre
municipi es transforma:
d’una banda, veiem com
s’incrementa notablement el
nombre d’habitants —amb
l’esforç en matèria de serveis
que aquest fet ens obliga a
afrontar—, però, a més, canvien
les rutines i les exigències
del nostre dia a dia. Des de
l’Ajuntament treballem per estar
a l’alçada de les necessitats
que venen amb el bon temps.
Així, m’agradaria destacar que
enguany consolidem les tarifes
que impulsàvem l’any passat per
fer més accessible als residents
la piscina municipal. El passat
estiu, aquesta aposta pel lleure
i l’activitat física dels veïns i
veïnes va ser tot un èxit, i confio
que ho serà novament.
Precisament, la piscina és
un dels espais de referència
per als quatre-cents infants
que aquestes setmanes prenen
part en les activitats d’estiu
municipals que proposem,
les quals tenen, un cop més,
la voluntat de perllongar
d’una manera lúdica la seva
formació proposant, a més, una
alternativa per a la conciliació de
la vida laboral i familiar un cop
acaben les classes.
El nostre municipi, gràcies
també a les platges —on hem
ampliat la zona de jocs infantils
i hem creat circuits esportius—,
és un lloc magnífic per a
passar-hi l’estiu. Gaudim
d’aquest privilegi.
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Set-cents alumnes
participen en
activitats sobre
mobilitat segura
Del 16 al 18 de maig, alumnes de les
dues escoles van practicar amb la bicicleta en un parc mòbil. Aquesta va
ser una més de les accions formatives
sobre mobilitat segura impartides
per la Policia Local durant el curs escolar i en les quals han participat més
de set-cents/es alumnes de primària
i secundària.

Fomentant una
tinença responsable
d’animals de
companyia

S’ofereix un
portabosses i una
xapa identificadora
a les persones
propietàries d’animals
que els inscriguin
en el cens

L’Ajuntament posa en marxa una
campanya destinada a les persones
propietàries d’animals. Fins ara, ha
adquirit cinc lectors de xips portàtils
per a la Policia Local i deu papereres
per a dipositar-hi els excrements i té
previst desinfectar, durant el mes de
juliol, les cinc zones d’esbarjo per a
gossos que hi ha al municipi.

Durant l’estiu s’amplia la freqüència de recollida de les
fraccions de rebuig, envasos i paper i cartró

S’apliquen millores en el servei
de recollida d’escombraries
L’Ajuntament ha adjudicat el servei
de recollida selectiva i transport de
residus a l’empresa L’Arca Serveis
Ambientals Empresa d’Inserció, SLU.
El nou contracte, amb un pressupost
anual de 407.770 euros, mantindrà el
sistema de recollida actual i oferirà algunes millores com el manteniment i
substitució dels contenidors, la neteja
de les àrees d’aportació i l’ampliació
de la neteja dels contenidors, tant
per dins com per fora. Així mateix, inclourà la recollida selectiva a les guin-

guetes de la platja, que fins ara anava
a càrrec de la brigada municipal.
Coincidint amb l’increment de
l’afluència de veïns i veïnes durant els
mesos d’estiu, l’Ajuntament preveu
reforçar el servei. Del 15 de juny al 15
de setembre la recollida del rebuig
es farà cinc dies a la setmana i la dels
envasos i el paper i cartró, tres dies
a la setmana. Aquest augment de la
freqüència es farà en dinou punts del
municipi, però es farà extensiu a tots
aquells que ho requereixin.
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S’inicien les obres de reurbanització de la
BV-5031 en el tram comprès entre els carrers
Major i Sant Jordi

L’avinguda Verge de
Montserrat serà més
accessible i segura
Aquest mes de juliol s’inicien els treballs de reurbanització de l’avinguda
Verge de Montserrat.
Les obres que es fan en
aquest tram de la carretera BV-5031, comprès entre
el carrer Major i el carrer
Sant Jordi, pretenen millorar-ne l’accessibilitat i la
mobilitat per a garantir-hi
la seguretat de vehicles i
vianants. En concret, s’hi
prendran mesures per a la
pacificació del trànsit, s’hi adequarà
l’amplada de la carretera a l’entorn
urbà, s’hi reordenarà l’espai destinat
a aparcament i s’hi millorarà el traçat
de la travessera urbana.
L’actuació inclourà la renovació i
millora de les xarxes d’enllumenat,

l Supressió

de barreres
arquitectòniques
al passeig marítim

clavegueram i aigua potable. La inversió prevista és de 308.518,47 €,
que seran assumits per la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament de Sant
Vicenç. La previsió és que les obres
tinguin una durada aproximada de
sis mesos.

Sant Vicenç continua sent un dels municipis amb la taxa
d’atur més baixa de la comarca del Maresme

El Servei Local
d’Ocupació es
consolida amb
prop de tres-centes
persones usuàries
Durant el primer semestre de l’any
2018, el Servei Local d’Ocupació ha
assolit les xifres de 296 persones
usuàries i 90 empreses i autònoms/
es locals adherits/des. Les polítiques
municipals per a lluitar contra l’atur
han consolidat aquest servei, que de
gener a juny ha incorporat 36 noves
altes de demandants de feina, ha

La brigada municipal ha
dut a terme unes tasques
d’arranjament a les voreres del
passeig Marquès de Casa Riera.
L’objectiu era eliminar-ne el
desnivells existents per tal de
facilitar-hi el desplaçament de
les persones amb problemes de
mobilitat.

realitzat 78 sessions d’orientació a
persones usuàries i ha gestionat 14
ofertes laborals d’empreses locals.
Així mateix, ha gestionat 15 contractacions a través de programes de
foment de l’ocupació local i ha ofert
cursos formatius dels quals s’han beneficiat 22 persones.

La taxa d’atur cau
un 8 %
Les darreres dades publicades, corresponents al mes de maig, mostren que
l’atur va baixar un 8 % respecte del
mes anterior. Van ser 21 les persones
que van sortir de la llista de demandants, deixant-hi 191 persones inscrites i una taxa del 8,34 %, molt per sota
de les mitjanes comarcal, provincial i
de Catalunya. Sant Vicenç ocupa la sisena posició entre les taxes d’atur més
baixes de la comarca del Maresme.
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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».

Ja hem deixat enrere el tercer any d’aquest
mandat: tres anys d’un govern municipal en
què hem engegat un munt de projectes, actuacions i propostes que hem anat executant,
tot i la complexitat i lentitud que de vegades
imposen els processos de l’Administració.
També hi ha temes que estem redreçant,
com el cas de la redacció del nou POUM o les
obres de remodelació del passeig marítim.
A l’agost acabarem les obres de millora del
parc dels Germans Gabrielistes, estem a punt
d’iniciar les obres de reurbanizació de l’av. Verge de Montserrat i aquest mes de juliol també
es durà a terme la substitució de la gespa del
camp de futbol.
Passat l’estiu, engegarem els treballs que
permetran finalitzar la remodelació del casal
de Cultura, iniciada al 2015, i les obres que serviran per a millorar l’accessibilitat a la biblioteca, mitjançant la supressió de les barreres arquitectòniques de l’accés d’entrada a l’edifici.
Aquestes són algunes de les actuacions
que tenim en curs, però en vindran més en els
pròxims mesos i, malgrat que l’estiu és temps
de vacances, el Govern no s’atura i continuem
treballant amb molta intensitat perquè som
conscients que encara hi ha moltes coses per
fer i per millorar.

Com que hem demanat que l’article per a
aquesta revista es pogués lliurar posteriorment
a la celebració del ple municipal i no ens han
deixat, aquest mes no escriurem cap article
que pugui distreure la realitat dels fets succeïts
a la nostra política municipal en el darrer ple
de l’Ajuntament, del dijous 28 de juny. Us adrecem que escolteu el ple, que trobareu publicat
al web de la ràdio municipal.

Municipals 2019
Nosaltres creiem que les eleccions municipals
del 2019 seran una oportunitat per a avançar
cap a la República, atès que el nostre projecte
es basa fonamentalment en els valors republicans; ho portem al nostre ADN.
Un dels valors fonamentals que apliquem
és el compromís d’Esquerra amb la igualtat
efectiva entre dones i homes, i és per aquest
motiu que a Sant Vicenç, com a la resta del
territori, ERC sempre ha intentat presentar
llistes cremallera amb un alt grau de paritat.
Aquest any hem volgut fer un pas més i, amb
motiu de les eleccions municipals 2019, per
primera vegada, ERC de SVM presenta una
dona com a candidata per a alcaldessa.
La regidora Berta Sala és la candidata d’ERC
a Sant Vicenç de Montalt per a optar a l’Alcaldia del nostre poble: una dona amb valors
republicans, compromesa amb la ciutadania,
amb una sensibilitat social fora de tot dubte i,
per sobre de tot, solidària i compromesa amb
la pau i els drets humans.
Molts i moltes coneixeu la Berta, però per a
qui no, us informem que properament farem
un acte de presentació de la nostra candidata al qual tothom estarà convidat. Molta sort,
Berta, estem amb tu!

Moción a favor de la neutralidad de los
espacios públicos
En C’s creemos firmemente en la necesidad
de preservar la neutralidad y estética de los
espacios y mobiliario públicos de nuestro pueblo: por ello hemos presentado una moción al
respecto, con el objeto de garantizar la convivencia pacífica y el adecuado uso y exigiendo
el respeto a nuestro mobiliario urbano. No
compartimos la posición del actual equipo de
gobierno frente a estos hechos.
Hemos instado al Ayuntamiento a retirar o
hacer retirar cualquier pancarta o símbolo reivindicativo partidista, sea del signo que sea,
de los edificios públicos, los espacios públicos
y el mobiliario urbano del municipio. Y que se
impongan las medidas sancionadoras y coercitivas necesarias y aplicables según las leyes y
ordenanzas municipales.
Al llarg dels últims tres anys, i donant compliment al mandat dels nostres votants, alhora que defensem la legalitat constitucional,
des de C’s seguim fent política local. I per
visualitzar-ho, volem fer un resum d’alguns
dels temes als quals hem donat suport i que
s’han pogut fer també gràcies al nostre vot o
proposta. Com que en aquest espai no hi cap
ara, cada mes anirem aportant-ne alguns, si
l’actualitat més immediata ens deixa.

Propostes del PSC que es fan realitat
El PSC segueix treballant des d’una oposició
responsable, amb una visió crítica però constructiva i en positiu. Tenim projecte, escoltem
molt i posem sobre la taula accions amb visió
de poble, la majoria de les quals són consensuades amb la ciutadania.
El PSC de Sant Vicenç té projecte de govern.
En el ple del mes de maig es va aprovar una
modificació de crèdit en què hi havia dues
propostes del nostre grup: l’adquisició d’un
remolc per a l’entitat dels geganters, que era
una demanda que hem fet reiteradament, i
l’adquisició d’una màquina de neteja per a les
voreres.
Una altra demanda del nostre grup és la
d’intensificar amb més efectius la neteja de les
zones del litoral del poble. També hem sol·licitat la regulació de velocitat a la zona de can
Ripoll a 30 km/h, i hem sol·licitat l’accés al pàrquing regulat de la zona de Llardoners per als
residents amb distintiu, peticions que han estat negociades entre el portaveu socialista, Javier Sandoval, i el Govern, i de les quals estem
molt satisfets per la seva acceptació. Seguim
treballant per millorar el nostre municipi.

Hablemos de comunicar cosas, ¡siempre en
positivo!, mediante las redes sociales.
Decíamos el mes pasado que comunicar es
importante; pues bien: ha aparecido una publicación en prensa digital de una grabación
de una conversación entre el alcalde de Sant
Vicenç de Montalt (Barcelona), Miquel Àngel
Martínez, y el agente cívico miembro de la brigada municipal. En el artículo se destaca que
«el pasado siempre vuelve», y, en efecto, así es.
Las anomalías, prepotencia, opacidad, despilfarro y gasto inútil para el ciudadano, al final,
se torna contra el alcalde.
«El que hem de saber!!», ahora sí, es que
nuestro alcalde, que no solventa los temas de
seguridad que padecemos —solucionando
los robos, por ejemplo—, aduciendo que es
caro, ahora nos sorprende una vez más.
Esta vez, en la grabación, nos deleita no negando nada de cuanto el empleado municipal
le comunica como preocupación (luego asiente) y prosigue aleccionando al empleado con
lo que tiene y no tiene que decir.
El dinero que los ciudadanos tuvimos que
pagar por el despido improcedente de la anterior arquitecta municipal (unos cien mil euros),
por su inoperancia, enchufismo y política extramunicipal, bien podría haberse empleado
en solventar los robos.

Bon estiu per a tothom.
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Més de quatre-cents infants participaran en
les activitats esportives d’estiu
Aquest estiu, les activitats esportives
aplegaran 420 infants i joves, que del
25 de juny al 3 d’agost gaudiran de diferents propostes: bàsquet, futbol, atletisme i piscina, entre d’altres. Aquestes activitats són una manera d’oferir
al jovent la possibilitat de dedicar una
part de l’estiu a l’oci esportiu i a la diversió. Enguany, també s’han atorgat
vuit beques esportives per un valor
total de 1.178,40 euros i repartides en
ajuts individuals d’entre 61 i 235 euros. Així mateix, del 27 d’agost al 7 de
setembre hi haurà un segon campus
d’estiu per a nens i nenes des de P3
fins a 6è de primària. Les inscripcions
s’han de tramitar abans del 20 de juliol al pavelló municipal Toni Sors.

Inscripcions
obertes per a les
extraescolars del
curs vinent
Les noves activitats esportives municipals estan adreçades a infants i
joves, tot i que hi ha propostes per al
públic adult. Enguany, l’oferta s’amplia amb cheerleading i acrobàcies
urbanes. Les inscripcions s’han de fer
abans del 13 de juliol al pavelló municipal Toni Sors, de dilluns a dimecres
a la tarda i els dimarts també al matí.

Arriba «creART», el
primer casal d’arts
escèniques
A partir del 25 de juny, una dotzena de joves participaran en el
primer casal d’estiu d’arts escèniques de Sant Vicenç de Montalt. Conduït per l’actriu Carolina
Llacher, «creART» vol esdevenir
un espai d’intercanvi, creació i
aprenentatge per al jovent del
municipi. Durant el casal, s’hi
explorarà l’ampli ventall de recursos de la dansa, el teatre i la
música.

El termini
per a inscriure’s
en les activitats
municipals
del curs 2018-2019
finalitzarà el 13
de juliol

Descomptes al Club
Nàutic El Balís
Els santvicentins i les santvicentines
gaudeixen de preus reduïts en les
activitats del Club Nàutic El Balís. Al
web del club hi ha un llistat amb totes les propostes disponibles. Els descomptes s’apliquen amb la compra
telemàtica de les activitats, en què cal
introduir un codi especial que es pot
utilitzar tres vegades i s’ha de recollir a
l’OAC de l’Ajuntament. L’oferta és vàlida fins al 31 de desembre del 2018.

Agenda
SVMontalt
JULIOL
2018
EXPOSICIONS

Del 6 al 22 de
juliol
AL CASAL DE CULTURA

TORNEJOS

Fins 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)
Des de prebenjamí fins
a cadet
Organitza: Regidoria
d’Esports, CF Santvicentí
i CF Sala Santvicentí amb
la col·laboració de la
Fundación Vicente Ferrer

CURSOS
l EXPOSICIÓ DE
FOTOGRAFIES: «UN
TASTET DE SANT
VICENÇ 2018»
Horari de visites:
Divendres, de 18 a 20 h;
dissabtes, d’11 a 13 h i de
18 a 20 h, i diumenges,
d’11 a 13 h
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

Fins al 31 de
juliol

Del 2 al 30 de
juliol
DILLUNS, DIMECRES I
DIVENDRES, DE 10 A
12.30 H, AL CENTRE CÍVIC
l CURS D’ANGLÈS PER
A TREBALLAR
A càrrec de Víctor Collet
Organitza: Regidoria de
Promoció Econòmica

Divendres 6
18.30 H, AL CASAL D’ELS
XURRAVINS

AL CASAL D’ELS
XURRAVINS

l DIA DE LA CUINA DE
SANT VICENÇ
Presentació i tastet de plats
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

l EXPOSICIÓ DE
DIBUIX I PINTURA
Obres dels alumnes de
l’escola d’Els Xurravins
Horari de visites: De
dilluns a divendres, de 10
a 20 h, i dissabtes, d’11 a
13 h

19 H, A LA BIBLIOTECA
l CLUB DEL LLIBRE AMB
JOAN GARCÍA PEY
Tertúlia sobre la novel·la Un
món feliç, d’Aldous Huxley
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Dissabte 7

Diumenge 15

10.30 H, AL CASAL D’ELS
XURRAVINS
l TORNEIG DE
PING-PONG
AVIS&JOVES
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins i
Espai Jove El Cau

8 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
l EN RUTA PER LES FONTS
DE LA RIERA MAJOR
Dificultat: moderada-baixa
Coordinador: Joan Pallàs (tel.:
660 419 475)
Organitza: MontalTrek

21.30 H, A L’ESGLÉSIA DE
SANT VICENÇ

l CONCERT DE L’ORFEÓ
Organitza: Orfeó
Parroquial El Delme amb
la col·laboració de la
Parròquia de Sant Vicenç

23 H, A LA PLAÇA DE
L’ESGLÉSIA
l FESTA DISCO ‘80
Amb el DJ Domènec
Canal
Bar solidari a càrrec del CF
Santvicentí i a benefici del
Campus Solidari de Futbol
a Anantapur (Índia)
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

Diumenge 8
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l HAVANERES AMB EL
GRUP XARXA
En l’intermedi se servirà
coca i cava als assistents.
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

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.

DE 10 A 14 H, AL CASAL
D’ELS XURRAVINS
l CAMPANYA DE
DONACIÓ DE SANG I
PLASMA
Per a ser donant de sang cal
tenir entre 18 i 65 anys, pesar
més de 50 quilos, trobar-se
bé de salut i no haver donat
sang en els darrers dos
mesos.
Si voleu donar plasma cal
reservar hora trucant al
93 557 36 30 o enviant un
correu electrònic 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

AL LOCAL VEÏNAL DE LA
FAÇANA LITORAL (BAIXOS
EDIFICI SORLI DISCAU)

l FINAL DEL TORNEIG DE
BILLAR ESTIU 2018
12.30 h: Partida d’exhibició
13 h: Lliurament de trofeus
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins
amb la col·laboració de l’AV
Montaltpark

