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«Un tastet de Sant 
Vicenç» premia Leonor 
Calopa

Un total de quaranta-sis obres s’han 
presentat a l’onzena edició del concurs 
de fotografia «Un tastet de Sant Vicenç». 
El jurat ha decidit concedir-ne el primer 
premi a Leonor Calopa, mentre que 
Potenciano Ahijado i Carmen Conde 
n’han obtingut el segon i tercer premis, 
respectivament. El reconeixement al 
/a la millor autor/a local ha estat per a 
Gemma Llongarriu. També s’han repartit 
diplomes a les persones que han fet 
les tretze fotografies que il·lustraran el 
Calendari SVM 2019.

Un sopar solidari amb 
la Fundació Vicente 
Ferrer
El CF Santvicentí i l’Ajuntament van 
recaptar 4.606,42 euros en el primer 
sopar solidari amb la Fundació Vicente 
Ferrer. Els diners recollits es destinaran 
a la construcció de dues cases per a 
persones amb mobilitat reduïda a la 
població de Chapiri, a l’Índia.

Més de quatre-centes cinquanta 
persones van assistir al sopar, que es 
va celebrar el dia 21 de juny al camp de 
futbol i va comptar amb l’assistència de 
Moncho Ferrer, director de Programes 
de la Fundació.

Ple municipal ordinari 28 de juny del 2018
ORDRE DEL DIA 

Modificació puntual de l’article 
115 de les Normes Subsidiàries de 
Planejament (NNSS)

ABSTENCIÓ

C’s

A FAVOR 

CiU, 9SV, ERC, 
PSC i PP

EN CONTRA

El dia 4 de juliol, l’Ajuntament va organitzar un 
dinar que pretenia fer un reconeixement als avis 
i àvies del municipi. L’àpat era gratuït per a les 
persones de més de 65 anys empadronades al 
municipi. Més de quatre-centes àvies i avis es van 
aplegar al restaurant Turó del Sol després d’assistir 
a una missa d’homenatge a la gent gran que es va 
celebrar a l’església de Sant Vicenç i que va comptar 
amb la participació de l’Orfeó Parroquial El Delme.

Arnau Palou, millor 
esportista santvicentí del 
2018 
La segona edició de la Nit de l’Esport va distingir 
Arnau Palou, que competeix en la disciplina de tir 
olímpic, com a millor esportista santvicentí de la 
temporada 2017-2018. Durant l’acte, va haver-hi 
també reconeixements a la millor organització 
d’esdeveniments esportius per a l’entitat 
MontalTrek, a Pere Ferrer per la seva trajectòria 
esportiva i a totes les persones nominades tant a 
nivell individual com d’equip.

Més de quatre-centes 
persones en el dinar de la 
gent gran



Miquel Àngel Martínez
i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Coincidint amb la propera 
celebració de la Festa Major, 
el dia 10 d’agost s’obrirà 
novament a l’ús públic el parc 
dels Germans Gabrielistes, 
un cop reurbanitzat. No hi ha 
millor moment que la nostra 
festa gran per a tornar a donar 
la benvinguda a un espai que 
té la voluntat de ser un punt de 
trobada per a tota la gent del 
municipi i que és, a més, un 
eix que vertebra el nucli urbà 
amb la zona de platja. Allà 
mateix podrem gaudir d’algunes 
activitats de la Festa Major.

Aquesta celebració tornarà 
a arribar escampant-se pels 
diferents espais públics de què 
disposem. El nostre municipi 
té la sort de tenir al seu abast 
nombroses zones adequades 
per a l’activitat pública que ens 
permeten arribar a totes les 
zones habitades de la població. 
Gràcies a això podrem portar 
la celebració, un cop més, a 
tothom. Aquesta és una voluntat 
que s’estén al llarg de tot l’any 
amb propostes com la Fira-Festa 
d’Estiu, que al setembre tindrà 
lloc a Can Boada.

No serà, en tot cas, únicament 
celebracions el que tenim per 
endavant: aquest és també un 
mes idoni per a les actuacions 
com la substitució de la gespa 
del camp de futbol o com les 
millores que es duran a terme 
a les escoles. Gaudim de l’estiu 
amb la vista posada en el nou 
curs.

l Un nou parc dels 
Germans Gabrielistes

El dia 10 d’agost reobrirà el parc dels Germans 
Gabrielistes, que acollirà algunes propostes del 
programa festiu d’enguany

Sant Vicenç gaudeix de 
la Festa Major d’Estiu

De l’1 al 22 d’agost, Sant Vicenç de 
Montalt celebra la Festa Major d’Es-
tiu, dedicada a la Mare de Déu de 
l’Assumpció. Durant aquests dies 
s’han programat prop d’una trente-
na d’activitats per a tots els públics 
—entre les quals no faltaran actes 
tradicionals, culturals, esportius i lú-
dics—, consolidant algunes propos-
tes com el Mercat al Mar, la Festa Holi 
o els maridatges literaris.

El divendres dia 10 d’agost es do-
narà el tret de sortida al gruix 
de la celebració, amb el 
sopar i el Ball de Festa 
Major. Fins al dia 22 
hi haurà també al-
tres propostes com 
el correfoc, la can-
tada d’havaneres, 
el castell de focs a 
la vora del mar o el 
ball a Montaltpark. 
Entre les més innovado-
res hi haurà la pujada en glo-
bus aerostàtic, la Bat Night o Nit dels 
Ratpenats i l’Escape Room, destinada 
al jovent.

La Festa inclourà també propostes 
musicals com els concerts de Mi-
quel del Roig, Hotel Cochambre i Dj 
BASS-A, així com activitats més lúdi-

ques com el parc refrescant i la festa 
de l’escuma. El programa es comple-
ta amb banys de nit a la piscina, infla-
bles, xerrades, passejades nocturnes, 
gastronomia, sardanes, una biblio-
gimcana, lectures dramatitzades, 
poesia i contes.

Nou escenari de la Festa
Un dels moments més esperats 
serà la reobertura, el dia 10 d’agost, 
del parc dels Germans Gabrielis-

tes. Aquest ha estat objecte 
d’unes obres de reurba-

nització que prete-
nien millorar aquest 
espai verd que s’ha 
convertit en un 
punt de trobada 
per a molts santvi-
centins i santvicen-

tines. El parc, a més, 
es convertirà en un 

dels principals escenaris 
de la Festa Major, juntament 

amb la plaça del Poble, el passeig 
marítim, la platja i l’entorn de la zona 
esportiva.

El programa de la Festa Major es 
pot consultar al web www.svmon-
talt.cat i a l’aplicació SantviAPProp 
per a dispositius mòbils.

La Festa Major 
d’enguany vol

consolidar algunes
propostes com el Mercat

al Mar, la Festa Holi
o els maridatges

literaris
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Es renova la gespa 
artificial del camp 
municipal de 
futbol
A mitjan mes de juliol es van iniciar les 
obres de substitució de la gespa ar-
tificial del camp municipal de futbol. 
Els treballs inclouran l’arranjament del 
sistema de drenatge i la instal·lació 
d’un nou videomarcador. El projecte 
té un cost de 213.064,49 euros i estarà 
enllestit a mitjan mes d’agost.

Les obres
s’estan realitzant
durant els mesos

d’estiu per no 
interferir en l’activitat 

esportiva de 
l’equipament

Una quinzena 
d’infants reben 
ajuts per a 
adquirir els llibres 
de text
L’Ajuntament ha atorgat quinze be-
ques per a l’adquisició de llibres i ma-
terial escolar per al curs 2018-2019. 
Amb aquests ajuts es vol donar su-
port a les famílies més desafavorides 
per a fer front a les despeses de l’inici 
del curs escolar. Les beques oscil·len 
entre els 30 i 90 euros i han suposat 
un cost de 558,64 euros.

Aprofitant l’aturada de l’activitat lec-
tiva, l’Ajuntament està duent a terme 
uns treballs de manteniment a diver-
sos centres educatius amb la inten-
ció de garantir-ne la qualitat de les 
instal·lacions. A l’escola Sot del Camp 
es renova la pintura interior i exterior 
de l’edifici i s’adeqüen el pati infantil 
i les zones verdes situades a l’entra-
da del centre. A l’escola Sant Jordi 
també es pinta l’exterior de l’edifici 
antic. En tots dos centres està previst 
substituir les xarxes de les porteries 

Actuacions de millora als 
centres educatius durant l’estiu

de futbol i de les cistelles de bàsquet. 
Al jardí de l’escola bressol municipal 
Els Garrofers s’instal·len una caseta 
de fusta, un armari exterior i tauletes 
de pícnic.

L’Ajuntament també aprofita l’es-
tiu per a millorar els camins escolars. 
La intenció és ampliar el recorregut 
marcat amb petjades des del carrer 
Arboç fins a l’avinguda Toni Sors. Així 
mateix, està previst construir una 
nova vorera que uneixi l’escola bres-
sol amb l’escola Sant Jordi.

L’Ajuntament amplia el recorregut dels camins escolars entre 
el carrer Arboç i l’avinguda Toni Sors
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Les persones 
contractades 
han estat 
un peó de 
jardineria i 
una auxiliar 
administrativa

El programa Formació i Treball del 
SOC ha facilitat la incorporació de 
dues persones de més de 55 anys du-
rant un període de sis mesos. Les con-
tractacions, destinades a persones 
aturades de llarga durada i sense cap 
prestació, han anat a càrrec del Con-
sell Comarcal del Maresme. Durant la 
seva estada, totes dues persones han 
rebut formació específica.

D’altra banda, l’Ajuntament ha tor-
nat a apostar pel programa Brigada 
Jove, amb el qual es vol donar una 
primera oportunitat laboral a joves 
sense feina. En la seva tercera edició 
s’ha contractat cinc santvicentins per 
un període de dos mesos. Els joves 
estan fent tasques de manteniment i 
neteja a l’espai públic i rebent forma-
ció en tècniques de recerca de feina i 
de prevenció de riscos laborals.

Entre les propostes formatives per 
a afavorir l’ocupació, els dies 25, 26 i 
27 de setembre s’oferirà un curs de 

La Brigada Jove ha incorporat cinc santvicentins a jornada parcial que 
treballaran fins al mes de setembre

Noves contractacions a través de programes 
de foment de l’ocupació

suport a la creació d’empresa i l’em-
prenedoria, de 9.30 a 13.30 hores. Així 
mateix, el dia 3 d’octubre a les 10 ho-

L’Ajuntament 
ofereix un curs de 

suport a
l’emprenedoria i una 
xerrada informativa

sobre el projecte 
Reempresa

res es farà una xerrada al centre cívic 
El Gorg per a donar a conèixer el pro-
jecte Reempresa. Les inscripcions són 
gratuïtes i cal formalitzar-les a través 
del web municipal.

El dissabte dia 8 de setembre, el parc 
de Can Boada serà l’escenari d’una 
nova edició de la Fira Festa d’Estiu. 
Des de les cinc de la tarda i fins a les 
deu de la nit, el recinte firal s’omplirà 
de parades d’establiments i restaura-
dors/es locals i de productes d’arte-
sania. Hi haurà també un espai gas-
tronòmic on les persones visitants 
podran aprendre a preparar canapès 
o còctels i gaudir d’una barbacoa 

El parc de Can Boada s’omplirà el dia 8 de 
setembre amb parades de restauradors/es i 
comerços locals

Àmplia oferta lúdica i 
gastronòmica a la Fira Festa 
d’Estiu

«mar i muntanya» que cuinaran Els 
Golafres. El programa de la fira inclou 
una àmplia oferta d’activitats lúdi-
ques entre les quals hi haurà inflables, 
tallers de maquillatge i de treballs 
manuals amb llaminadures, i l’espec-
tacle I-DOLLS. L’edició d’enguany tor-
na a apostar per la música en directe 
amb l’actuació del grup Los Chicos de 
Ayer, un tribut al pop nacional dels 
anys 70 fins a l’època actual.
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Fa un parell de mesos que algun partit polític 
ja va entrar en campanya electoral. I ho va fer 
endegant un atac directe contra l’alcalde.

S’han escoltat gravacions, llegit notícies i 
sentit molts rumors. També, que es duria a ter-
me una moció de censura, la qual, per primer 
cop a la democràcia, no suposaria un canvi de 
color polític al Govern, fet força estrany. Ara 
corre que cal posar un alcalde «constituciona-
lista». Ves a saber què vol dir, què pretenen i a 
què juguen alguns que van d’independentistes.

I alguns insisteixen, de forma persistent, 
que el PDeCAT cessi l’alcalde.

El partit, al Consell Comarcal, en ser un òr-
gan de més component polític que l’Alcaldia 
—ja que no existeix elecció per votació directa 
dels vilatans i vilatanes, sinó atenent les pro-
porcions de vots als municipis—, ja va prendre 
decisions.

I el partit, a nivell local, les prendrà un cop 
disposi d’informacions cabdals com obtenir la 
gravació original per contrastar-ne l’autentici-
tat, saber qui grava de forma il·legal treballa-
dors i polítics i per què s’ha «reservat» durant 
set anys la gravació. Sembla que a ningú l’inte-
ressi aquest fet.

Durant l’estiu tothom podrà treure les seves 
conclusions.

Això no va de si és molt o és poc, de si fa més 
temps o en fa menys que va passar. Això va de 
dignitat, de credibilitat, de moralitat, i a dia 
d’avui no ens podem permetre que el màxim 
representant del nostre poble hagi comès les 
il·legalitats que ell mateix reconeix implícita-
ment a la gravació publicada als mitjans de 
comunicació.

Si el seu càrrec fos un altre, fos només un 
treballador de l’Ajuntament o el d’una empre-
sa privada, la situació seria una altra, però és 
que és el principal representant del nostre po-
ble, i som molts i molts els que no volem que 
ens segueixi representant una persona que ha 
perdut la moralitat i la credibilitat deixant-se 
portar pel que ell pensava que era un camí 
amb impunitat total.

Vam demanar la seva dimissió en el darrer 
ple municipal i ho seguirem fent en els propers 
plens si abans no acabem formalitzant una 
moció de censura que faci plegar una persona 
sense cap tipus de vergonya que no pot seguir, 
per més temps, representant el nostre poble.

No ens ho mereixem, no us ho mereixeu; 
per això, no pararem de demanar: ALCALDE, 
DIMISSIÓ!!!

Aquest ajuntament presumeix de «transpa-
rent»; per això ERC sempre ens assabentem de 
les notícies per la premsa. El que és cert és que 
tothom ha escoltat la conversa gravada on es 
parla d’irregularitats molt greus comeses per 
l’alcalde. Cap dels actors que surten a la gra-
vació ha desmentit res, només s’ha dit que 
membres del Govern han fet una conxorxa 
contra l’alcalde, sense aportar-ne cap prova. I 
com s’explica que si l’alcalde sospita d’algun 
membre del seu govern no el cessi imme-
diatament? O, per què els membres al·ludits 
o al·ludides (perquè no es diuen noms!) no 
abandonen l’alcalde i se’n van al grup mixt 
sense renunciar a l’acta de regidors? Aquí, 
això no passa.

Al nostre alcalde, aquest «affaire» li ha cos-
tat la presidència del CCM, però i Sant Vicenç?

Sant Vicenç no es pot empassar els proble-
mes interns d’un partit polític ni suposades 
conxorxes: els polítics hem de donar exemple 
i estar a l’altura; el poble espera això de nosal-
tres, no podem tolerar aquestes irregularitats, 
i menys si fan perillar la governabilitat del 
nostre poble amb un equip de govern i un 
alcalde amb fortes discrepàncies internes. Da-
vant això, ERC actuarem amb responsabilitat i 
contundència.

Fa setmanes es va publicar en mitjans de co-
municació una gravació d’àudio en què se 
sent l’alcalde, Sr. Miquel Àngel Martínez, i de 
la qual no surt ben parada la seva imatge. Es 
generen uns dubtes raonables sobre l’ètica i 
l’estètica institucional de l’actual alcalde. No 
ha donat l’explicació convincent que nosaltres 
esperàvem.

Al marge de la vessant humana, de la qual 
ens sap greu la situació, existeix l’exemplaritat 
en els càrrecs públics que hem de defensar.

Pensem que és un problema del PDCAT que 
ha de resoldre, tal com ja s’ha fet al Consell Co-
marcal del Maresme. Com han d’entendre els 
ciutadans que el mateix fet sigui suficientment 
greu per a fer dimitir ràpidament el Sr. Martí-
nez de president del Consell Comarcal però no 
de l’Alcaldia de St. Vicenç, que és on sorgeix el 
problema?

Por tanto, hemos pedido al señor alcalde 
que dé un paso al lado, dimita por el bien de 
la imagen de nuestro pueblo, facilite la gober-
nabilidad de nuestro ayuntamiento y pueda 
dedicarse a defender su honorabilidad.

Llegado el caso, C’s apoyará una moción de 
censura con un candidato constitucionalista 
centrado en hacer la mejor política para el 
municipio, trabajar en temas de ámbito local 
y con neutralidad institucional.

El PSC segueix treballant des d’una oposi-
ció responsable
En el ple de juliol, tornem a demanar que s’ac-
tuï d’ofici als rials del municipi, atès que l’ACA 
no fa la seva feina, que és mantenir aquests 
espais. Tornem a fer una proposta per intensi-
ficar amb més efectius la neteja viària; creiem 
que es podria contractar una o dues persones 
dedicades al 100 % a la neteja de les zones 
més castigades de brutícia del litoral del nos-
tre municipi: Montaltpark, Can Boada, Can Ri-
poll i el passeig marítim.

Hem aprovat l’adjudicació dels serveis de 
recollida selectiva i transports de residus mu-
nicipals, amb el compromís que es reposaran 
els contenidors de recollida de residus, atès 
que la majoria estan fets malbé. Hem tornat a 
demanar que es faci un pla de mobilitat espe-
cífic per a la zona de litoral, ja que seguim amb 
l’ocupació d’espais de manera indiscriminada. 
De nou, sol·licitem una campanya de civisme 
per a la recollida de defecacions de gossos, 
atès que hi ha zones totalment infectades: és 
una falta de respecte pels ciutadans que són 
cívics. Hem de ser molt rigorosos i aplicar al 
100 % les ordenances municipals que regulen 
aquests actes incívics.

Bon estiu per a tothom.

Ja fa més d’un mes que ens va arribar a tothom 
«la famosa» gravació de l’alcalde.

En el ple del mes de juny tota l’oposició li va 
demanar la seva dimissió i que donés explica-
cions. Doncs l’alcalde ha optat per «LA CALLA-
DA PER RESPOSTA» i «ENROCAR-SE» a la seva 
cadira i no dimitir.

Això és transparència, de la que fa tanta 
propaganda l’actual govern? Això té un altre 
nom: «TRAÏCIÓ» a tota la ciutadania i especial-
ment als votants de CiU, PDeCat o com s’acabi 
dient el partit. Des del Partit Popular, seguirem 
lluitant per un ajuntament net, cosa que altres 
partits no han volgut fer, en no donar suport a 
una moció de censura contra l’alcalde, i aquest 
partit ha estat C’s.

Nosotros trabajamos para y por el pueblo, 
en asuntos de tanta transcendencia como los 
ROBOS, que, desgraciadamente, continúan. 
Desde el Gobierno Municipal, no se han toma-
do medidas ni claras, ni duras, ni consistentes, 
ni continuadas.

Es evidente que poner coto a los robos oca-
siona un esfuerzo de organización y gasto, 
claro que sí. Entre las funciones del alcalde en-
contramos que: «debe promover proyectos 
y ordenanzas para mejorar la calidad de su 
localidad». En este caso, nuestro alcalde está 
haciendo dejación de funciones. Bon estiu.

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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Fent de Sant Vicenç un 
municipi cardioprotegit
L’Ajuntament té previst instal·lar dos desfibril·ladors en 
equipaments municipals. Els nous aparells s’ubicaran a 
l’ajuntament i al centre cívic El Gorg i seran finançats amb 
una subvenció de 3.058 euros de la Diputació de Barcelo-
na. Així mateix, també està previst adquirir quatre bosses 
mèdiques per als vehicles policials, per a la zona esportiva 
i per a donar cobertura a les activitats que s’organitzen a 
l’aire lliure.

Els nous aparells s’afegiran als sis que ja hi ha a la plaça 
de l’Església, a l’avinguda Toni Sors, al camí del Padró, a 
Montaltpark, al carrer Riera de Torrentbò i al passeig marí-
tim, a més de dos desfibril·ladors portàtils.

Des de l’Ajuntament també s’ofereix formació en primers 
auxilis al personal i es preveu organitzar un taller per a en-
senyar el funcionament dels desfibril·ladors a la ciutadania.

Al mes de setembre s’instal·laran dos 
nous desfibril·ladors externs automàtics a 
l’ajuntament i al centre cívic El Gorg

Alternatives biològiques per 
a controlar les plagues  
L’Ajuntament està aplicant un seguit de tractaments biolò-
gics per actuar contra les plagues que afecten els arbres 
de diversos carrers i places. Aquest nou sistema consisteix 
en l’ús d’organismes vius que ajuden a disminuir l’impacte 
de la plaga i reduir-ne els efectes nocius. Es tracta d’una 
tècnica innòcua per a la salut de la població i per al medi 
natural. 

La introducció de marietes que es mengen el pugó i 
trampes de feromones per a frenar la processionària del 
pi han estat algunes de les alternatives aplicades. També 
s’han utilitzat tècniques d’endoteràpia, injectant la subs-
tància fitosanitària directament a la base dels troncs, en els 
casos en què els mètodes biològics no eren efectius.

L’Ajuntament ha realitzat tractaments amb 
organismes vius en els arbres de diversos 
carrers i places 

l Horari d’estiu dels consultoris 
mèdics
El consultori de Montaltpark tancarà als matins 
del 6 al 10 i del 20 al 24 d’agost i a les tardes del 
13 al 17. El centre del Nucli Antic tancarà el 13 i 
14 d’agost. A més, de l’1 al 24 d’agost el servei de 
pediatria s’oferirà a Sant Andreu de Llavaneres.

l L’oficina de l’ORGT tancarà 
del 6 al 31 d’agost
Les persones que entre el 6 i el 31 d’agost necessitin 
fer algun tràmit amb l’Organisme de Gestió 
Tributària (ORGT) hauran de fer-ho a través del web 
o anar presencialment a l’oficina de Mataró (ronda 
Mossèn Jacint Verdaguer, 77).



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

AGOST
SETEMBRE

2018

22 H, A LA PLAÇA DEL POBLE 
l XVIII CORREFOC I BANY 
DE NIT A LA PISCINA 
Organitza: Regidoria de 
Cultura 

Diumenge 12      
11 H, AL PARC DELS 
GERMANS GABRIELISTES 
l INAUGURACIÓ DE LES 
OBRES DE MILLORA DEL 
PARC  
Amb inflables i vermut 
popular
Organitza: Ajuntament de 
SVM

17 H, A L’APARCAMENT 
DEL PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES  
l FESTA HOLI   
Organitza: Regidories de 
Joventut i Cultura   

23 H, AL PARC DELS 
GERMANS GABRIELISTES 
l CONCERT DE MIQUEL 
DEL ROIG, HOTEL 
COCHAMBRE I DJ BASS-A  
Organitza: Regidories de 
Cultura i Joventut  

Dilluns 13    
17 H, AL CASAL DE CULTURA
l ESCAPE ROOM: 
«MISTERI AL MUSEU»
Organitza: Regidoria de 
Joventut

23 H, AL PATI DE 
L’AJUNTAMENT
l CONCERT DE PIANO 
Organitza: Regidoria de 
Cultura 

Dimarts 14    
DE 9 A 10.30 H, A 
L’APARCAMENT DE CAN 
RAMS
l VOLS AMB GLOBUS 
AEROSTÀTIC
Organitza: Regidoria de 
Cultura 

13.30 H, AL PARC DELS 
GERMANS GABRIELISTES
l BAT NIGHT: LA NIT DELS 
RATPENATS
Organitza: Regidories 
d’Ensenyament i Medi 
Ambient i Museu de Ciències 
Naturals de Granollers       

Dimecres 15     
10.30 H, AL PATI DE 
L’AJUNTAMENT
l ANADA A OFICI EN 
COMPANYIA DELS 
GEGANTS 

Dissabte 8       
DE 17 A 22 H, AL PARC DE 
CAN BOADA 
l FIRA FESTA D’ESTIU
Organitza: Regidories de 
Comerç i Turisme

Dimarts 11      
10.45 H, AL C/ GINESTA 
(A L’ALTURA DE LA SEU 
D’ENTITATS ESPORTIVES)
l DIADA NACIONAL DE 
CATALUNYA
· Descoberta de la placa del 
carrer 1 d’Octubre del 2017
· Cercavila fins al monòlit 
de l’Onze de Setembre
· Lectura del manifest i 
ofrena floral 
· Actuació de l’Orfeó, 
sardanes i vermut popular
Organitza: Ajuntament de 
SVM amb la col·laboració de 
la Colla de Geganters i de 
l’Orfeó Parroquial El Delme

Diumenge 16      
8 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
l SORTIDA A LA VALL 
D’EN BAS
Organitza: MontalTrek

Dimecres 19       
7 H, DES DEL CENTRE CÍVIC 
l VISITA A CADAQUÉS EN 
VAIXELL DES DE ROSES 
Organitza: Associació Els 
Xurravins

Dimecres 26        
9 H, DES DEL CENTRE CÍVIC  
l MATINAL AL TURÓ DEL 
MOROU 
Organitza: Associació Els 
Xurravins

Diumenge 30         
DE 18 A 21 H, AL CENTRE 
CÍVIC   
l VINE A BALLAR AL 
CÍVIC! 
Organitza: Associació Els 
Xurravins

AGOST

Divendres 3 
19.30 H, AL CASAL DE 
CULTURA 
l INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ «LIKE. UNA 
SELVA COM LA TEVA»
Lectura dramatitzada: Avui 
parlo de mi
Organitza: Biblioteca La 
Muntala i Regidoria de 
Cultura

Dissabte 4   
20.30 H, A L’APARCAMENT 
DEL C/ GINESTA
l SORTIDA NOCTURNA I 
BANY DE NIT A LA PISCINA
Organitza: MontalTrek 

Dimarts 7    
DE 10.30 A 13 H, A 
MONTALTPARK 
l VISITA DEL BUS DEL 
CONSUMIDOR
Organitza: Regidoria de 
Consum i Diputació de 
Barcelona

Divendres 10     
22 H, AL PARC DELS 
GERMANS GABRIELISTES 
l SOPAR I BALL DE FESTA 
MAJOR
Organitza: Regidoria de 
Cultura

Dissabte 11 i 
diumenge 12      
DE 16.30 A 21 H, AL PASSEIG 
MARÍTIM  
l 8è MERCAT AL MAR
Organitza: Regidoria de 
Cultura    

Dissabte 11      
11 H, A L’AV. TONI SORS 
l PARC REFRESCANT I 
FESTA DE L’ESCUMA 
Organitza: Regidoria de 
Cultura
 

11 H, A L’ESGLÉSIA DE SANT 
VICENÇ
l MISSA AMB LA 
PARTICIPACIÓ DE 
L’ORFEÓ

EN ACABAT, A LA PLAÇA DEL 
POBLE
l SARDANES I VERMUT 
POPULAR
Organitza: Regidoria de 
Cultura amb la col·laboració 
de la Parròquia de Sant 
Vicenç, l’Orfeó Parroquial 
El Delme i la Colla de 
Geganters    

21.30 H, A LA PLATJA
l HAVANERES, ROM 
CREMAT I CASTELLS DE 
FOCS 
Organitza: Regidoria de 
Cultura amb la col·laboració 
dels Amics de la Petanca

Dijous 16     
10 H, A LA BIBLIOTECA
l BIBLIOGIMCANA: 
«LEONARDONE»
Organitza: Biblioteca La 
Muntala

Divendres 17      
22 H, AL CENTRE CÍVIC
l MARIDATGE LITERARI: 
«CONCERT D’AMOR I DE 
MORT»
Organitza: Biblioteca La 
Muntala 

Dissabte 18       
23 H, A MONTALTPARK
l BALL DE FESTA 
MAJOR 
Organitza: Regidoria de 
Cultura

Dimecres 22        
20 H, A LA BIBLIOTECA
l CONTES D’ABANS 
D’ANAR A DORMIR   
Organitza: Biblioteca La 
Muntala

SETEMBRE

Diumenge 2  
8 H, A L’APARCAMENT DEL 
C/ GINESTA
l MATINAL ALS 
BUFADORS DE BEVÍ
Organitza: MontalTrek


