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El parc del Gorg comptarà
amb un nou espai d’esbarjo per a
gossos

Inici de curs a Sant Vicenç
amb més d’un miler d’alumnes
a les aules

La Fira-Festa es consolida
amb una gran afluència
de visitants
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Relleu al capdavant de l’Alcaldia amb
l’aprovació d’una moció de censura
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Aprovades les festes
locals de l’any 2019
El Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt va aprovar el passat mes d’abril les
festes locals de l’any 2019. Aquestes seran el
dimarts 22 de gener, festivitat del patró del
municipi, i el dilluns dia 10 de juny, coincidint
amb la celebració de la Segona Pasqua.
A aquests dos dies caldrà afegir les festes
laborals aprovades per a tot el territori català.

S’agilitza la sol·licitud per
al permís de crema
A partir del dia 16 d’octubre i fins al 14
de març, els veïns i les veïnes que tinguin
previst cremar restes vegetals de forma
controlada poden sol·licitar-hi el permís a
l’OAC. La tramitació és més àgil i senzilla
gràcies a un nou programa informàtic que
connecta totes les administracions que
col·laboren en la prevenció d’incendis.
L’autorització es dona de forma immediata i
pot ser vàlida per a tota la temporada.

Ple municipal ordinari 26 de juliol del 2018
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

Adjudicació del servei de recollida
selectiva i transport de residus
municipals

CiU

9SV, ERC, PSC,
C’s i PP

Adjudicació de la licitació del
servei de neteja dels immobles
municipals

CiU

9SV, ERC, PSC,
C’s i PP

Declarar deserta la licitació per a la
concessió d’una guingueta al parc
dels Germans Gabrielistes

CiU i C’s

9SV, ERC, PSC
i PP

Moció per la creació d’una comissió
de seguiment i treball per a la zona
del carrer Lledoners

CiU, 9SV, ERC,
PSC, C’s i PP

ABSTENCIÓ

Inscripció al cens
electoral per tenir dret
a vot
Les persones originàries de països de
la Unió Europea i residents a l’Estat
espanyol necessiten estar inscrites en el
Cens Electoral de Residents a Espanya
(CERE) si volen votar en els comicis
de l’any 2019. El mateix passa amb
les persones de països amb acord de
reciprocitat de vot (Bolívia, Cap Verd,
Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia,
Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú
i Trinitat i Tobago). La inscripció es pot
formalitzar a l’OAC de l’Ajuntament.

Prevenció davant la
presència de la vespa
asiàtica
Des de les administracions es demana
a la ciutadania que en cas de detectar
nius de vespa asiàtica ho posin en
coneixement dels Agents Rurals al
telèfon 93 561 70 00. Es tracta d’una
espècie invasora procedent del sud-est
asiàtic que està proliferant a Catalunya.
En cas de detectar-ne un exemplar,
cal mantenir-hi una distància mínima
de cinc metres, atès que ataca quan se
sent amenaçada. En cas de picada cal
trucar al 061.

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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El Ple Municipal aprova una moció de censura
contra l’alcalde, presentada pels grups municipals
de 9SV, ERC, C’s, PSC i PP

Javier Sandoval substitueix
Miquel Àngel Martínez al
capdavant de l’Alcaldia

Javier Sandoval
Carrillo
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

l Compromesos amb

el municipi

Javier Sandoval (PSC) va ser nomenat
nou alcalde de Sant Vicenç de Montalt, després que en el ple municipal
del passat 21 de setembre prosperés
la moció de censura que l’oposició
—9SV, ERC, C’s, PSC i PP— va presentar contra Miquel Àngel Martínez
(CiU), que havia ocupat l’Alcaldia en
els darrers onze anys.
La moció va comptar amb els vots
a favor de tots els grups de l’oposició
i dels regidors i regidores de CiU, amb
l’única excepció de Miquel Àngel Martínez, que va votar-ne en contra.
L’aparició en diferents mitjans de
comunicació d’unes gravacions que
comprometien el qui fou alcalde, i sobre les quals tots els grups municipals
van demanar explicacions durant els
plens dels mesos de juny i juliol sense que Martínez fos capaç de justificar
cap de les presumptes acusacions
que s’hi reflectien, va ser el detonant
de la moció de censura que ha propiciat el relleu al capdavant de l’Alcaldia.
El nou executiu que encapçala Javier Sandoval manté els cinc regidors
i regidores de CiU que formaven govern amb Martínez al capdavant de
les seves respectives àrees, i enceta
una nova etapa amb la voluntat de
vetllar pel conjunt de la ciutadania i de
restablir la confiança de les vilatanes i

els vilatans en l’Administració local.
Així mateix, entre els eixos bàsics del
nou govern local hi ha el de fomentar
el diàleg i el consens, treballar per garantir la seguretat al poble i mantenir
una neutralitat institucional en temes
aliens a la política municipal.

Cartipàs municipal
Javier Sandoval (PSC)
Alcalde
Amadeu Clofent (CiU)
1r tinent d’alcalde i regidor delegat de
Participació Ciutadana, Cultura i Biblioteca
Municipal i de Gestió Econòmica
Maria Lluïsa Grimal (CiU)
2a tinenta d’alcalde i regidora delegada de
Sanitat, Salut i Consum i d’Ensenyament
Enric Miralles (CiU)
3r tinent d’alcalde i regidor delegat de
Noves Tecnologies, Gestió Energètica i
Urbanisme
Gemma Duran (CiU)
Regidora delegada de Promoció Econòmica
i Ocupació, de Comerç i Turisme, de Gent
Gran i de Joventut
Robert Subirón (CiU)
Regidor delegat de Serveis Municipals i
d’Esports

La meva arribada a l’Alcaldia
de Sant Vicenç de Montalt s’ha
produït en unes circumstàncies
no desitjades. Cap de les
persones que representem
la voluntat del municipi al
consistori ens podem sentir
satisfetes amb la situació que
s’ha donat a l’Ajuntament ni
amb la solució, tot i que fos
l’única viable, que hem hagut
d’assumir.
En tot cas, sí que puc afirmar
de manera contundent que
ha estat la millor opció per a
evitar un bloqueig institucional,
com ho avala el fet que hagi
estat presa amb el consens
de tots els grups municipals
amb representació. No puc fer
més que agrair la integritat i el
compromís amb el municipi de
totes les persones que m’han
donat confiança per tal de
restablir la imatge del nostre
ajuntament i, per extensió, del
poble.
Fins al final de la legislatura,
podeu comptar amb el
compromís d’aquest equip de
govern de seguir prestant els
millors serveis de què siguem
capaços, i de fer-ho de forma
transparent i amb la màxima
participació possible. Tenim per
endavant reptes fonamentals per
al nostre poble, com l’elaboració
d’un nou Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM), i
els afrontarem amb l’honestedat
i la dedicació que hem
demostrat.
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El parc del Gorg disposarà d’una nova àrea
per a gossos que inclourà un circuit d’agility
i una zona de descans

Prop de cinc mil m2 destinats
a l’esbarjo dels animals de
companyia
L’Ajuntament ha iniciat els treballs per a convertir una part
del parc del Gorg en una àrea d’esbarjo per a gossos. Es
tracta d’un espai tancat de 4.920 metres quadrats en el qual
s’instal·larà un circuit d’agility format per vuit aparells perquè els gossos puguin entrenar-se o jugar-hi. Així mateix,
també hi haurà una zona de descans amb bancs, una font
mixta on els animals podran beure, papereres, un pal per a
lligar-los i rètols informatius amb les normes d’ús. Aquesta
àrea estarà delimitada per una tanca amb doble porta d’accés que pretén evitar la fugida dels animals. La reforma també inclourà la reubicació de l’actual circuit per a bicicletes.
El consistori té previst fer una inversió de 37.947 euros al
parc, que es finançaran, en part, amb una subvenció de la
Diputació de Barcelona.
Aquesta nova àrea d’esbarjo per a gossos se suma a la ja
existent al parc dels Germans Gabrielistes.

l L’Ajuntament substitueix la

coberta del casal de Cultura

Han començat les obres per a renovar la coberta
del casal de Cultura, malmesa pel pas del temps.
Els treballs inclouen l’adquisició de mobiliari i
material informàtic per posar en marxa els serveis
municipals ubicats a la segona planta.

L’obra es
finançarà
amb una
subvenció de
la Diputació
de Barcelona

l Campanya per a xipar i censar

els gats i gossos

Durant el mes d’octubre, l’Ajuntament
subvencionarà una part de la implantació del xip als
animals de companyia. Les persones propietàries
han de demanar hora al Centre Veterinari Quatre
Potes al telèfon 93 791 25 24. A més, s’oferirà un
obsequi a aquelles que censin la mascota a l’OAC. Es
recorda que els dos tràmits són obligatoris.

En marxa uns treballs per a garantir l’accés
a La Muntala a les persones amb mobilitat
reduïda

Es millora l’accessibilitat a la
biblioteca municipal
Al mes de setembre van començar unes obres per a adaptar l’itinerari que uneix la riera del Gorg amb la biblioteca
municipal La Muntala. L’objectiu és fer un equipament més
accessible i inclusiu, garantint l’accés als serveis a les persones amb mobilitat reduïda.
Els treballs consisteixen en l’eliminació dels obstacles,
l’adaptació de la superfície del recorregut amb un nou
paviment, la millora de la senyalització i la substitució de
la porta principal per una automàtica de vidre. El projecte inclou la instal·lació d’un fanal i un intercomunicador a
l’exterior, adaptat per a persones amb disminució auditiva.
El cost del projecte és de 15.052,40 € i estarà finançat, en
part, per la Diputació de Barcelona.
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Durant l’estiu s’ha aprofitat per a fer millores als centres educatius i s’ha
ampliat el recorregut dels camins escolars

Més d’un miler d’alumnes inicien el curs
escolar a Sant Vicenç
El dia 12 de setembre es va donar el
tret de sortida al curs escolar 20182019. Un total de 1.072 alumnes van
tornar a les aules de Sant Vicenç, i
d’aquests/es, 216 van fer-ho a l’Escola Sant Jordi i 305 a l’Escola Sot del
Camp. Cal sumar-hi també els 56 infants de l’Escola Bressol Municipal Els
Garrofers i els i les 494 joves que estudien a l’Institut Esteve Albert.
Aprofitant l’aturada de l’activitat
lectiva, des de l’Ajuntament s’han dut
a terme diversos treballs de manteniment als centres educatius: a l’escola
Sot del Camp s’ha renovat la pintura
interior i exterior i s’han adequat el
pati d’infantil i les zones verdes de
l’entrada, mentre que a l’escola Sant
Jordi també s’ha renovat la pintura exterior de l’edifici antic. Així mateix, en
aquests dos centres s’han substituït
les xarxes de les porteries de futbol i
de les cistelles de bàsquet. Pel que fa

El curs
2018-2019 es posa
en marxa amb
1.072 alumnes
matriculats/des als
centres d’infantil,
primària i secundària
obligatòria

a l’escola bressol s’hi ha instal·lat una
caseta de fusta, un armari exterior i

Aquest curs s’ha
ampliat el recorregut
marcat amb petjades
des del carrer Arboç
fins a l’avinguda
Toni Sors

tauletes de pícnic. Finalment, s’han
fet millores en els camins escolars,
ampliant el recorregut marcat amb
petjades des del carrer Arboç fins a
l’avinguda Toni Sors i construint una
nova vorera que uneix l’escola bressol
amb l’escola Sant Jordi.

L’Ajuntament destina prop de 9.000 € a la compra
d’instruments per al nou projecte UI UI “Pessics Musicals”

Fomentant l’aprenentatge
musical entre els infants
La Regidoria d’Ensenyament posa
en marxa el projecte «Un infant, un
instrument». Es tracta d’una iniciativa de col·laboració entre els centres
educatius i l’Escola Municipal de
Música L’Oriola amb la qual els nens
i nenes aprendran a tocar un instrument a l’aula.
La proposta pretén fomentar
l’aprenentatge musical com a eina
fonamental en el desenvolupament
dels infants, atès que ajuda a potenciar la creativitat i el treball en equip.
Hi participarà l’alumnat del tercer
curs de primària de les escoles Sant

Jordi i Sot del Camp, el qual hi dedicarà quaranta-cinc minuts setmanals.
L’Ajuntament ha destinat 8.744,21
€ a l’adquisició de més d’una trentena d’instruments, entre els quals
hi ha vuit violins, set violoncels, vuit
saxos, vuit clarinets i un piano, a més
d’accessoris diversos com embocadures, canyes, resina i baguls per a
transportar els instruments. Per la
seva part, L’Oriola aporta l’experiència de dos docents que treballaran
en el projecte de forma conjunta
amb el professorat de música dels
centres.
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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».

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt compta amb un nou alcalde. Aquest fet s’ha produït
com a resultat de la moció de censura presentada pels grups a l’oposició i votada favorablement per tots els regidors, inclosos els de CiU.
Els fets que han sortit a la llum i que comprometen l’exalcalde són prou greus perquè deixi
de presidir el consistori. Els cinc regidors de
CiU hauríem preferit que la responsabilitat de
govern hagués recaigut en algú de nosaltres,
tal com vam demanar al Sr. Martínez, però ell
ha impedit que fos així. Tampoc el PDeCAT ha
fet cap moviment per resoldre aquesta situació. Davant aquest nou escenari, per responsabilitat política i per estimació al nostre poble,
hem decidit continuar al capdavant de les nostres regidories fins al final de la legislatura amb
un objectiu molt clar: que el poble i els seus
veïns no pateixin les conseqüències d’aquesta
nova situació. Som conscients que la decisió
que hem pres no és fàcil i comporta disparitat
d’opinions entre les persones que ens vau fer
confiança en les passades eleccions. Però cal
tenir molt present que aquesta situació l’ha
creada una persona i, la mateixa persona, tenia
la solució a les seves mans.

Tenim nou alcalde. Felicitem el Javier Sandoval
i esperem poder col·laborar-hi tant com sigui
possible en aquest nou projecte que tot just
engega, amb il·lusions, ganes i novetats.
Una de les novetats més importants de la
nova composició del consistori és la creació
d’un nou òrgan, anomenat Consell de Treball,
que ha d’esdevenir l’espai on tots els regidors
signants de l’acord de legislatura i tots els regidors del Govern treballem colze a colze per
proposar idees, debatre-les i, si s’arriba a un
acord final, tirar-les endavant perquè arribin a
ser una realitat.
El Consell de Treball es reunirà un cop a la
setmana, amb un màxim de quatre cops al
mes.
Aquest nou òrgan és una aposta innovadora, sense cap referència anterior en altres
ajuntaments però que esperem que arribi a ser
un referent per a altres consistoris de com treballar conjuntament govern i oposició per un
major consens en les decisions. El Consell serà
flexible en la majoria dels seus aspectes, grau
d’implicació, rol a l’equip, volum i naturalesa
de les propostes, flexibilitat en les retribucions,
flexibilitat en l’assistència…; en definitiva, un
nou concepte que ha de ser el caldo de cultiu
de les futures propostes a Sant Vicenç.

Tothom som l’1 d’octubre!
El poble de Catalunya recordarà per sempre
més l’1 d’octubre del 2017 com el dia en què
molts catalans i catalanes vam dir «prou», vam
dir «volem ser lliures i decidir el nostre futur».
Aquest dia no marxarà mai més de la nostra
memòria.
L’1 d’octubre del 2017, el poble de Sant Vicenç de Montalt també va dir «prou», també
va dir «volem votar, volem ser, volem país», en
una mobilització popular sense precedents en
el nostre municipi en defensa de la independència, en defensa de la República Catalana.
Per tot això, ERC pensem que l’1 d’octubre
és del poble i per al poble, i els polítics ho hem
d’escoltar i hem d’aplicar les polítiques que
se’ns demanen, sorgides del clam popular,
un clam que l’1 d’octubre assoleix la màxima
expressió.
Per això critiquem que qualsevol grup polític es vulgui fer seu l’1 d’octubre per interessos purament estratègics i partidistes. Els polítics hem de seguir el mandat de l’1 d’octubre,
defensar-lo i construir la República, perquè l’1
d’octubre és un fet, és la veu de la ciutadania,
és la veu del nostre poble.

Como todos los vecinos saben, a finales de
setiembre, se ha producido una moción de
censura contra el anterior alcalde.
La postura de C’s se explicó en este medio el
mes anterior: que el Sr. Martínez diera un paso
al lado, que CiU-PDeCAT resolviera «su problema» y que si no, proponíamos una moción de
censura pero con candidato constitucionalista, con el compromiso de hacer la mejor política para el municipio, trabajar en temas de
ámbito local y con neutralidad institucional.
Al margen de consideraciones judiciales en
las que no entramos, la situación a la que nos
ha abocado CiU-PDeCAT es la ingobernabilidad y el deterioro constante de la imagen de
St. Vicenç, que es de todos los ciudadanos, sea
cual sea su ideología, con noticias en prensa
cada semana con algún caso nuevo de presunta corrupción relacionado con el Sr. Martínez.
C’s hemos actuado responsablemente facilitando la salida de un alcalde independentista
con su honradez institucional seriamente comprometida y pactando un candidato de consenso constitucional con el compromiso de trabajar en temas de ámbito local para todos los
ciudadanos y con neutralidad institucional.
Al nuevo alcalde le ofrecemos colaboración racional y constructiva.

Des del 21 de setembre, el regidor del PSC, Javier Sandoval, és el nou alcalde del municipi
en prosperar la moció de censura contra el fins
aleshores alcalde, Miquel Àngel Martínez.
Aquesta ha estat una decisió de dotze regidors/es, que, després d’arribar a un acord de
governabilitat fins a les properes eleccions
municipals, van entendre que en Javier era la
millor opció per a liderar el Govern municipal.
El PSC de SVM hi donem total suport i ens
posem a disposició del nou executiu per seguir sumant pel municipi, des de la responsabilitat que representa aquesta alcaldia, que
està oberta a tota la ciutadania.
Treballarem, aquests nou mesos de mandat,
amb el suport de tothom, de forma transversal i amb la implicació dels dotze regidors que
han fet possible aquest relleu a l’Alcaldia.
Sabem que estem en el punt de mira de
la ciutadania, però també els hem de dir que
nosaltres no tenim res a amagar; som gent
amb les mans ben netes, que les ha posat
sempre i les seguirà posant al servei del poble.
Hi posarem dedicació i hores de feina per impulsar projectes per a Sant Vicenç, i ho farem
amb generositat. Tots els anys en què el PSC
ha estat al Govern del municipi així ha estat, i
així seguirà sent.

Després dels greus esdeveniments relacionats
amb la CORRUPCIÓ que han sorgit en el nostre
poble en els darrers mesos arran d’unes gravacions que incriminen l’exalcalde, Sr. Martínez,
del partit sobiranista PDeCAT, tota l’oposició
del consistori va engegar la maquinària d’una
moció de censura i el 21 de setembre va ser
destituït d’una manera APLASTANT, amb 12
vots a favor i tan sols 1 vot en contra (el seu
propi vot), i es va nomenar alcalde el Sr. Sandoval, del partit unionista PSC.
Aquest relleu era imprescindible i el temps
ens donarà la raó, perquè ara Sant Vicenç de
Montalt està en un estat patètic i deixat de la
mà de Deu.
No s’ha fet una bona gestió; el poble necessita millores i que no s’estalviïn recursos en
àrees tan importants com Seguretat i Neteja
dels Carrers, entre d’altres.
Ara treballarem tots plegats de debò i farem
la feina ben feta, amb transparència i humilitat, sense prepotència ni supèrbia com el Sr.
Martínez.
Farem Política Municipal: aquest és el compromís de l’oposició. No és cap novetat per al
Partit Popular, és el que portem fent des de fa
molt de temps, treballar pel poble i deixant
de costat qualsevol política que no defensi la
neutralitat institucional.
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l Accions formatives sobre l’ús

del desfibril·lador

El dia 16 d’octubre es farà un taller d’autoprotecció
i suport bàsic per a ensenyar el funcionament dels
desfibril·ladors. Les persones interessades han
d’enviar un correu electrònic a
mvillagrasa@svmontalt.cat o trucar al 93 791 05 11.

L’Ajuntament contractarà joves en pràctiques per afavorir-ne
la incorporació al mercat de treball

Aposta municipal
per reduir l’atur
juvenil
A finals del mes de novembre, l’Ajuntament contractarà en pràctiques
joves que estiguin inscrits/es en el
programa Garantia Juvenil. La iniciativa, promoguda per la Unió Europea,
està destinada a nois i noies de 16 a

29 anys que actualment no treballen
ni reben cap tipus de formació. L’objectiu és millorar les seves aptituds i
competències per afavorir la seva inserció laboral i reduir l’atur juvenil. Els
contractes tindran una durada de sis
mesos.
Les persones interessades a inscriure’s en el programa Garantia Juvenil
han de posar-se en contacte amb
l’Àrea de Promoció Econòmica.

La Fira-Festa viu una de les edicions
més participatives
El dia 8 de setembre es va celebrar la
Fira-Festa, que es consolida com un
esdeveniment de referència a l’estiu. El parc de Can Boada va acollir
un ampli programa d’activitats, amb
pics d’afluència que van superar les
sis-centes persones. Es va habilitar un
espai dedicat a la restauració que va
comptar amb la participació de l’As-

sociació Gastronòmica Els Golafres i
del Bar-Restaurant Tapa Tip. Així mateix, el parc de Can Boada va estrenar
un nou parterre de flors i plantes dissenyat per l’establiment santvicentí
Garden Terra. Des de l’Àrea de Turisme es va realitzar una enquesta per
a valorar l’estat de la platja de Sant
Vicenç.

l Sant Vicenç commemora la

diada de l’Onze de Setembre

Més d’una vintena d’entitats van participar en
l’ofrena floral per commemorar la Diada Nacional de
Catalunya. La jornada va incloure la inauguració del
carrer de l’U d’Octubre del 2017 en record dels fets
ocorreguts durant el referèndum.

Agenda
SVMontalt
OCTUBRE
2018
EXPOSICIONS

Dissabte 6 i
diumenge 7
AL CASAL DE CULTURA
l EXPOSICIÓ: «LA NOVA
CANÇÓ: UN CRIT DE
LLIBERTAT COL·LECTIVA»
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes i Biblioteca
Municipal La Muntala

Del 12 al 28
(divendres
i caps de
setmana)
l EXPOSICIÓ
FOTOGRÀFICA
Organitza: Grup Fotogràfic
SVM

Divendres 5

DE 17 A 21 H, AL CENTRE
CÍVIC
l TALLER
D’AUTOPROTECCIÓ,
SUPORT VITAL BÀSIC I DEA
Organitza: Regidoria de
Sanitat, Salut i Consum

Dissabte 6

Diumenges 14
i 21

DE 10 A 20 H, AL PARC DELS
GERMANS GABRIELISTES
l FIRA NATURÀLIA
Teràpies, productes
naturals i salut alternativa
Exposició i venda de
productes i activitats
complementàries
Coordina: Mapamundi
Produccions, SL
Organitza: Regidoria de
Turisme

Diumenge 7

8 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
l RUTA DELS SALTS I
GORGS DEL TORRENT DEL
PUIG AL GRAU D’OLOT
Organitza: MontalTrek

Del 19
d’octubre al 9
de novembre
A LA BIBLIOTECA
l EXPOSICIÓ: «NOMS
ROBATS»
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

TALLERS

23 i 30
d’octubre i 6
de novembre
18.30 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER: «UNA PERSONA
COM TU»
A càrrec d’Antoni Tàssies
Realització col·lectiva d’un
llibre d’artista sobre la
identitat, la diferència i el
respecte
Adreçat a joves a partir de
12 anys
Activitat gratuïta
Inscripcions: a la biblioteca
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Dimarts 16

19.30 H, AL CENTRE CÍVIC
l PRESENTACIÓ DEL
LLIBRE BON DIA, SÓN LES
VUIT
A càrrec d’Antoni Basses
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

19 H, AL CENTRE CÍVIC
l TEATRE: UN MARIT PER
A LA MEVA DONA
A càrrec del Grup de Teatre
Xurravins
Director: Pere Lloret Saporta
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

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

Diumenge 21

Dissabte 27

18 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER INFANTIL DE
PANELLETS
Preu: 2 euros
Inscripcions: 15, 16 i 17
d’octubre, de 16.30 a 21 h, al
centre cívic
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

Diumenge 28

7.45 H, A L’AV. TONI SORS
l 10A MARXA POPULAR
CIMS DELS TRES TURONS
Inscripcions: www.
montaltrek.org
Organitza: MontalTrek

8 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
l RUTA MEGALÍTICA DE
LA ROCA DEL VALLÈS
AL BOSC ENCANTAT
D’ÒRRIUS
Organitza: MontalTrek

Dimecres 24
12 H, A LA PLAÇA DEL
POBLE
l FESTA DEL
CORRELLENGUA 2018:
LA NOVA CANÇÓ
Lectura de textos, poesia,
música, gegants, brindis
popular...
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes i Biblioteca
Municipal La Muntala amb
la col·laboració d’entitats de
la vila

Dimecres 10

9.30 H, AL CENTRE CÍVIC
l MATINAL A LA VIA
VERDA DE VALLGORGUINA
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

7.15 H, AL CENTRE CÍVIC
l EXCURSIÓ CULTURAL
A TIVISSA
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Dijous 25

19 H, AL CASAL
l XERRADA DEL
METEORÒLEG DANI
RAMÍREZ
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 26
19 H, A LA BIBLIOTECA
l CLUB DEL LLIBRE AMB
JORDI PUNTÍ
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l ROUND TABLE EN
FRANCÈS AMB MARIE
CHAUVIN
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

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.

9 H, PASSEIG MARÍTIM
l TRIATLÓ SANT VICENÇ
DE MONTALT
Informació i inscripcions:
http://www.triatlo.org
Organitza: TRICIRCUIT amb la
col·laboració de l’Ajuntament
de Sant Vicenç de Montalt
DE 18 A 21 H, AL CENTRE
CÍVIC
l BALL DE CASTANYADA
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Dimecres 31
9.30 H, DES DEL CENTRE
CÍVIC
l MATINAL A SANTA
MAGDALENA
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

