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Sant Vicenç compta amb nous
aparcaments per a motos
i bicicletes

Es reforcen les feines de neteja
i manteniment dels espais
públics

Nova contractació d’una jove
a través de la Garantia
Juvenil
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Miquel Àngel Martínez presenta la seva renúncia
El regidor no-adscrit, Miquel Àngel Martínez, ha deixat el càrrec al·legant motius
personals. Martínez va formar part del consistori durant cinc legislatures i va exercir
d’alcalde des del 16 de juny del 2007 fins al passat 21 de setembre, quan una moció
de censura el va deixar fora de l’Alcaldia. La seva renúncia es va fer efectiva en el ple
celebrat el dia 25 d’octubre.

Ple municipal extraordinari

21 de setembre del 2018

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

Moció de censura contra Miquel
Àngel Martínez i Camarasa

CiU (5 vots),
9SV, ERC, PSC,
C’s i PP

CiU (1 vot)

ABSTENCIÓ

Tolerància zero a
l’incivisme
L’Ajuntament inicia una campanya
per a demanar la corresponsabilitat
de la ciutadania en el manteniment
de l’espai públic. Està destinada a les
persones propietàries de gossos, a les
quals es recorda la normativa inclosa
en l’ordenança de tinença d’animals de
companyia.
Un cop finalitzada la campanya, la
Policia Local reforçarà les actuacions per
a evitar l’incivisme amb sancions que
poden anar dels 400 als 2.000 euros.

Ple municipal extraordinari i urgent 24 de setembre del 2018
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

Modificació del règim de sessions de
la Junta de Govern

CiU, 9SV, ERC,
PSC, C’s i PP

Regidor
no-adscrit

ABSTENCIÓ

Dissolució del Consell de Govern i
creació del Consell de Treball

CiU, 9SV, ERC,
PSC, C’s i PP

Regidor
no-adscrit

Creació i modificació de les
comissions informatives

CiU, 9SV, ERC,
PSC, C’s i PP

Regidor
no-adscrit

Nomenament de representants en
altres òrgans col·legiats

CiU, 9SV, ERC,
PSC, C’s i PP

Regidor
no-adscrit

Ple municipal ordinari 27 de setembre del 2018
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Adjudicació del servei de recollida
selectiva i transport de residus
municipals

CiU, 9SV, ERC,
PSC, C’s i PP

Adjudicació del servei de neteja dels
immobles municipals

CiU, 9SV, ERC,
PSC, C’s i PP

Aprovació bases generals dels
processos de selecció i consolidació
de places del personal municipal

CiU, 9SV, ERC,
PSC i PP

Aprovació del nou règim de
dedicació dels membres de la
corporació i assignacions als grups
polítics

CiU, 9SV, ERC,
PSC, C’s i PP

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

C’s

S’incrementa la
presència policial al
carrer
El passat 15 d’octubre es va posar en
marxa un dispositiu especial de la
Policia Local amb dos agents del cos
que fins al 31 de desembre reforçaran
els torns actuals. Amb el patrullatge
de proximitat i aquest augment de la
presència policial es busca millorar
els serveis d’atenció a la ciutadania
i l’eficiència en la prevenció d’actes
delictius.
Des del cos policial es demana la
col·laboració dels veïns i les veïnes:
concretament, que prenguin mesures
preventives per a evitar robatoris i
que davant qualsevol indici o sospita
truquin al telèfon 93 791 04 09.

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 crea el Consell de Treball, un òrgan consultiu
format per regidors i regidores de tots els grups
municipals

Un nou govern basat en el
consens i la transparència
Javier Sandoval
Carrillo
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

l Vetllant per

l’interès comú

El nou Govern Municipal ha començat
a treballar per restablir la confiança
de la ciutadania en l’Administració
local i amb la voluntat de ser transparent i comptar amb el consens de tots
els grups municipals. En aquesta línia,
s’ha dissolt el Consell de Govern i s’ha
creat el Consell de Treball, un òrgan
consultiu format pels sis membres
de l’equip de govern i per regidors i
regidores de la resta de formacions
polítiques. La intenció és que les decisions que afecten el conjunt de la ciutadania es prenguin amb el consens
de tots els grups municipals i tenint
en compte totes les sensibilitats. Els
acords seran aprovats amb la majoria
simple dels i les assistents.
En la mateixa línia, s’han creat dues
comissions més: una per a fer seguiment del problema urbanístic del
carrer de Lledoners i una segona, anticorrupció, que investigarà qualsevol
fet dut a terme per un/a membre de
l’Ajuntament que pugui ser constitutiu d’infracció i que pugui perjudicar
la imatge de la institució.

Establint prioritats
La neteja dels espais públics, la lluita contra l’incivisme i el reforç de la

La neteja
dels espais públics
i el reforç de la
seguretat ciutadana
són dues de les
prioritats del nou
Govern
seguretat ciutadana han centrat les
primeres actuacions del nou govern
de consens. Així mateix, es treballa
en les ordenances i el Pressupost per
a l’exercici 2019 i es vol reprendre la
valoració de llocs de treball del personal municipal. Entre els projectes
a més llarg termini hi ha l’aprovació
d’un nou POUM que doni resposta a
les necessitats socials de Sant Vicenç
i la millora del passeig marítim, una
llarga reivindicació que tenen previst
fer arribar al Govern estatal.
Amb la voluntat de garantir la
màxima transparència en la gestió,
l’alcalde, Javier Sandoval, es posa a
disposició de la ciutadania a través
del correu electrònic alcaldia@svmontalt.cat i del programa Fil directe
amb l’alcalde que emet Ràdio SantVi.

Un dels primers objectius que ens
hem marcat des de l’Ajuntament
amb el canvi produït a l’alcaldia és
restablir la normalitat institucional
al més aviat possible i desenvolupar
els principals projectes que
requereix el nostre municipi per
al seu desenvolupament. Tot i que
som conscients que ens trobem
en una situació excepcional, des
de l’equip de govern tenim el
convenciment que aquest fet no pot
ser una excusa per a no fer avançar
el poble.
Per aquest motiu, en aquestes
primeres setmanes de feina, hem
establert una línia d’actuació
marcada per la pluralitat, per
la transparència i pel treball en
positiu. Així, hem substituït el
Consell de Govern, en el qual només
participava l’equip de govern, pel
Consell de Treball, obert a tots els
regidors i regidores municipals,
i hem impulsat comissions
informatives per sumar el màxim
nombre de veus possible a la nostra
gestió.
Fruit d’aquesta feina, hem
reforçat el servei de neteja i
hem donat un nou impuls a les
polítiques de seguretat, estem
incidint a assolir un increment
palpable del civisme i ens preparem
per aprovar els pressupostos i les
ordenances fiscals per al proper any.
A més, ens hem marcat reprendre
actuacions estratègiques que es
trobaven aparcades, com el POUM o
la millora del passeig marítim.
La idea és senzilla: per sobre de
qualsevol altra qüestió, hem situat
l’interès de tots els santvicentins i
santvicentines.
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Es netegen les franges perimetrals a les
urbanitzacions Supermaresme, el Rocà, la
Plana d’en Manent i la Plana de l’Andreu

Actuacions de prevenció
per a evitar els incendis
forestals
El consistori posa en marxa una campanya de neteja de les
franges perimetrals a les urbanitzacions que pretén minimitzar els riscos que comportaria l’inici d’un foc i, alhora,
complir allò que exigeix la normativa. L’objectiu és protegir
els habitatges més propers a la muntanya i mantenir el patrimoni natural de Sant Vicenç de Montalt.
L’actuació, que es realitza cada dos anys, afectarà 9,15
hectàrees de bosc al voltant de les urbanitzacions Supermaresme, el Rocà, la Plana d’en Manent i la Plana de l’Andreu.
Els treballs consistiran en la neteja del sotabosc i l’eliminació de males herbes i altres elements vegetals que creixen
de forma descontrolada. D’aquesta manera, les franges perimetrals tindran una zona de 25 metres d’amplada lliure de
vegetació seca i de massa arbòria.
El cost de l’actuació serà de 8.691,11 euros i inclourà la
neteja de parcel·les municipals.

l Es fan millores al cementiri

municipal per Tots Sants

La brigada municipal ha pavimentat les voreres
de les zones de nínxols del cementiri per facilitarhi l’accés a les persones amb mobilitat reduïda.
Així mateix, s’han realitzat tasques de pintura i
jardineria a tot el recinte.

Els treballs
han inclòs
la neteja de
l’espai i del
seu entorn

l S’amplien les places

d’aparcament per a motos i
bicicletes
Sant Vicenç ha incorporat una àrea d’aparcament
a la plaça del Poble amb capacitat per a cinc
bicicletes. Així mateix, s’han habilitat 11 places per
a motos i ciclomotors a la cruïlla del carrer Riera del
Gorg amb el carrer Can Rams i l’avinguda Toni Sors.

El mal ús que en fan les persones incíviques
ha provocat l’eliminació d’una àrea de
contenidors

Treballant per evitar
l’abocament incontrolat
de residus
L’Ajuntament ha decidit eliminar l’àrea de contenidors ubicada als Apartaments Crac’s, al costat de la N-II. La decisió
ve motivada pel mal ús que en fan persones incíviques que,
des de fa mesos, l’han convertit en un punt d’abocament
incontrolat de deixalles. Tot i la recollida i neteja que s’hi
realitza de forma periòdica, l’estat d’aquesta àrea provoca
molèsties al veïnat de la zona, dona mala imatge i suposa
un sobrecost del servei.
D’altra banda, per motius de seguretat, s’ha traslladat al
carrer Feixes l’àrea de contenidors de la carretera de Sant
Vicenç: el fet que els/les conductors/es haguessin d’aturar
els vehicles al mig del revolt per llençar els residus suposava
un risc d’accident.
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La Fundació Privada Marpi ha col·laborat en el manteniment
de la vila realitzant treballs de jardineria

L’Ajuntament reforça la neteja
dels espais públics
Durant el mes d’octubre, l’Ajuntament
ha comptat amb la col·laboració de la
Fundació Privada Marpi per a millorar
la neteja i el manteniment dels espais
públics. Es tracta d’una entitat sense
ànim de lucre que treballa per la integració laboral i social de persones
amb disminució psíquica de la comarca del Maresme. Un equip de sis
operaris de la fundació ha realitzat
tasques de poda, desbrossament i
neteja de parcs, places i jardins. El
personal ha treballat durant una jor-

nada de set hores diàries de dilluns a
divendres. El cost de l’actuació ha estat de 5.082 euros.
El manteniment dels espais públics
és una de les prioritats del nou equip
de govern, que treballa per garantir la
qualitat de les zones verdes i els parcs
infantils del municipi. La voluntat del
consistori és que aquest reforç de la
neteja es mantingui, atès que en els
darrers mesos la brigada municipal
ha perdut efectius a causa de baixes
laborals, jubilacions i excedències.

Noves palmeres
substitueixen els
baladres del carrer
Riera del Gorg
Els baladres que separaven els dos
carrils de circulació del carrer Riera
del Gorg han estat substituïts per 18
exemplars de palmeres. L’actuació s’ha
realitzat tant per motius de seguretat,
atès que els arbustos provocaven una
manca de visibilitat a conductors/es i
vianants, com per motius sanitaris.

Es renova
l’enllumenat de
l’entorn de la Casa
de la Vila
Amb l’objectiu de millorar l’eficiència
energètica, s’han substituït les lluminàries del pati porxat de l’ajuntament per unes amb focus de LED. El
cost ha estat de 8.224 €, finançats en
part per la Diputació de Barcelona. Es
preveu realitzar-hi altres millores relacionades amb la jardineria.

L’actuació
millora la
il·luminació del
carrer de l’Església
i dona més visibilitat
a la façana de
l’ajuntament
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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».

Portem un mes treballant amb el nou Govern.
Com sabeu, els cinc regidors de CiU continuem
al capdavant de les nostres regidories, les
mateixes que vam assumir al començament
d’aquesta legislatura. És una situació nova, diferent, però no per això menys profitosa. Hem
establert un sistema de treball en el qual totes
les forces polítiques representades al consistori
tenim veu. Aquesta nova situació permet que
tots els regidors i regidores disposem de la
informació sobre els temes que s’estan treballant, sapiguem en quin estadi es troben i, alhora, proposem entre tots noves línies d’actuació.
El compromís amb el poble i amb tots vosaltres continua inalterable i ens hem fixat com a
objectiu portar a terme els projectes que estan
començats i assumir-ne de nous fins al final
de la legislatura. Aquestes properes setmanes
treballarem per elaborar i aprovar el nou Pressupost. Les inversions per a aquest nou exercici
volem que vagin destinades a incrementar la
seguretat del nostre poble i a millorar-ne els espais públics: àrees de contenidors, voreres, jardins…, sense oblidar les obres de millora i manteniment dels edificis i instal·lacions municipals.
Estem on som per treballar. I no deixarem
de fer-ho.

Amb la creació del Consell de Treball, disposem
d’un espai en què els grups polítics podem fer
les propostes que creiem més interessants per
al municipi i que es debaten entre tots els regidors de totes les formacions per tal de decidir
quines es poden dur a terme. Durant aquest
mes d’octubre, 9SV ha fet i ha treballat en les
següents propostes:
- Obertura d’accés al pàrquing de sorra de la
zona esportiva i canvi de sentit de l’aparcament
asfaltat
- Estudi per a la instal·lació de servei de bar al
parc dels Germans
- Participació a l’estudi del nou disseny de la
rotonda d’entrada al poble
- Participació a l’estudi d’«amabilització» del
carrer Costa Daurada de Montalparc
- Proposta de crear una extraescolar de robòtica i impressió 3D per al jovent i infants
- Creació d’un espai al poliesportiu per a la
realització de fitness i spinning per a adults
- Preparació d’una proposta del nou ROM
que substitueixi l’actual, ja desfasat
- Construir un tobogan de ciment al parc dels
Germans amb l’objectiu que fos el més llarg
d’Europa i alhora un atractiu de la nostra vila
Esperem que el màxim nombre d’aquestes
propostes es puguin dur a terme.

Ha passat poc més d’un mes des que s’ha creat
el Consell de Treball, un nou òrgan en el qual
participem tots els regidors i les regidores dels
diferents grups municipals que componen el
consistori.
Aquest òrgan, innovador i excepcional en la
forma d’operar les polítiques municipals, forma part dels acords sorgits de la moció de censura. Promogut per tots els grups, té diversos
objectius: el primer és el treball conjunt i constructiu del Govern i l’oposició; el segon, sotmetre a diàleg i debat les propostes d’actuació
tant dels grups del Govern com de l’oposició; el
tercer, la presa de decisions consensuades per
tothom democràticament; el quart, la transparència i informació als grups municipals de
les actuacions de l’alcalde i el seu govern, i per
últim, donar estabilitat política.
ERC volem fer esment del funcionament
que fins ara té el Consell de Treball per millorar
la qualitat, seguretat i resolució de problemes
dels nostres vilatans i vilatanes, i en poc temps
s’han vist uns resultats que abans no hi eren.
Lluny dels discursos i relats tendents al victimisme personal, ERC continuarà treballant
pel poble i pels seus vilatans i vilatanes, sempre parlant amb tothom. Aquesta és la nostra
responsabilitat.

Endeguem una nova etapa a l’Ajuntament
amb el compromís d’avançar i accelerar temes
pendents i d’importància per al benestar del
poble.
C’s ha pedido y apoyado actuaciones como:
renovación y mejora de mobiliario y elementos
en las zonas de Can Boada, Can Ripoll, pista
deportiva del parque del paseo dels Pins; limpieza y poda de los parques de diversas zonas
del pueblo, de las áreas de contenedores y renovación de los mismos; apertura de oficina de
atención al ciudadano y policía en la parte baja
del pueblo; refuerzo de vigilancia de la Policía
Local; más aparcamientos para motos y bicis.
Vigilaremos que no sea flor de un día y que
el mantenimiento del pueblo sea continuo y
se realice también en la parte alta.
Reclamamos poner un muro de contención
en la zona de aparcamiento de tierra al lado
del centro cívico por razones evidentes de desprendimiento de tierras y peligrosidad. Confirman que se hará en breve.
Pedimos una actuación rápida cuando se
inundan los pasos subterráneos y no esperar
días o incluso semanas a restituir la circulación.
Hem demanat que el repartiment de la revista municipal i dels calendaris i programes
de festes arribi també als habitatges del voltant de la gasolinera de la NII.

No fa ni un mes que la nova alcaldia ha iniciat
la seva marxa i ja podem constatar les execucions de les línies d’actuació que ens havíem proposat. S’està aconseguint una gestió
basada en el consens, el treball en equip i la
implicació de tots els grups i els treballadors
de l’Ajuntament, amb la finalitat de millorar
el dia a dia del poble. S’està obrint l’alcaldia
a la ciutadania, amb un nou programa de
ràdio obert a tothom en què l’alcalde dona
compte de les decisions i, alhora, escolta les
peticions dels ciutadans. D’altra banda, s’està
aconseguint una millor i major participació i
eficàcia en la resolució de problemes plantejats pel veïnat. S’ha aconseguit un increment
de la seguretat ciutadana, constatable en una
disminució de robatoris i una millor prevenció
enfront dels actes vandàlics contra el mobiliari urbà i instal·lacions. També ha estat notable
l’obstinació a aconseguir una millor neteja als
carrers amb diverses actuacions: col·laboració
amb entitats socials per a dur a terme tasques
de neteja i manteniment. Estem satisfets per
marcar l’objectiu clar d’una implicació, proximitat i diàleg com a valors essencials de la
gestió pública.

Recientemente, hemos iniciado una etapa
de gobierno en Sant Vicenç de Montalt con
un nuevo formato de trabajo, el Consell de
Treball, del que formamos parte todas las
formaciones políticas con representación en
el consistorio; somos doce miembros, y todos
y cada uno de nosotros, en mayor o menor
medida, hacemos propuestas de mejora para
nuestro pueblo y tomamos las decisiones más
adecuadas.
El Partido Popular, a través de su concejal
Francesc Guillem, está trabajando muy activamente en el Área de Gobernación y Movilidad,
ya que «para nosotros, la seguridad es lo
más importante para nuestros vecinos».
A propuesta de nuestro concejal, y aprobada por unanimidad de todos los miembros del
Consell de Treball, se planteó como medida
de prevención de robos el aumentar en una
patrulla el turno nocturno, ante la posible ola
de robos que se nos avecina en las próximas
fechas, si nos guiamos por las estadísticas de
los últimos años. El anterior gobierno, capitaneado por el Sr. Martínez, no quiso tomar iniciativas de esta índole y «ninguneó» la partida
presupuestaria en esta área.
¡Con la seguridad no se juega! El Partido Popular seguirá trabajando activamente en esta
línea, pueden estar totalmente convencidos.
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l Una vintena d’alumnes de Sant Vicenç de

Montalt reben beques de menjador

El Consell Comarcal del Maresme destinarà inicialment 10.912 euros per
a les beques de menjador de les famílies santvicentines. En total, es van
presentar 32 sol·licituds, de les quals 20 van ser aprovades, 7 denegades i
5 estan pendents de valoració. Cap família es quedarà, però, sense ajut, ja
que l’Ajuntament assumirà les que no atorgui el Consell Comarcal.

El programa vol oferir al jovent en situació d’atur les competències
necessàries per a aconseguir una oportunitat laboral

L’Ajuntament
contracta una jove
en el marc de la
Garantia Juvenil
El passat dimecres 31 d’octubre hi
va haver una nova incorporació al
consistori a través d’un contracte
en pràctiques a jornada completa.
La jove contractada, graduada en

Comunicació Audiovisual, donarà
suport durant sis mesos a l’Àrea de
Comunicació en la gestió de continguts, manteniment i actualització del
Portal de Transparència. El programa
de Garantia Juvenil, que està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, ofereix al jovent que es troba
en situació d’atur una oportunitat per
a adquirir les competències i aptituds
adients per a aconseguir una feina.

Es destinaran prop de 22.000 euros a
entitats esportives del municipi
L’Ajuntament donarà 21.753 euros a
nou clubs esportius del poble. L’objectiu és fomentar la pràctica de l’esport, tant de base com de competició,
entre les veïnes i els veïns. En aquesta ocasió, les nou entitats esportives
que se’n beneficiaran són Club de
Pitch and Putt, Club Patinatge, Club
Ciclista Xurribikers, CF Santvicentí,

Futsal Santvicentí, MontaltTrek, Societat de Caçadors, Club de Petanca i
Club Bàsquet 3 Viles.
Les quantitats dels ajuts s’han atorgat tenint en compte diversos factors,
com el nombre de membres esportistes del club, la promoció de l’esport base o l’organització d’activitats
obertes a tota la ciutadania.

l Nova formació en arts escèniques

per al jovent

Després de la bona acollida del casal d’estiu «creART», l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt aposta per repetir l’experiència i convertir-la en
una activitat extraescolar. La formació està dirigida a joves d’entre 13 i
18 anys i s’impartirà els divendres a la tarda. Les inscripcions es poden
fer a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.

Agenda
SVMontalt
NOVEMBRE
2018
CURSOS I
TALLERS

9, 10, 16, 17,
23, 24 i 30 de
novembre i 1
de desembre
DIVENDRES DE 16 A 21 H I
DISSABTES DE 9 A 14 H, A
L’ESPAI JOVE EL CAU
l CURS DE VETLLADOR/A
ESCOLAR
Preu: gratuït per a alumnes
empadronats/des al municipi
i 50 € per a la resta
Formació impartida per la
Fundació Pere Tarrés
Inscripcions: fins al 5 de
novembre a l’Espai Jove
Organitza: Regidoria de
Joventut

Del 8 de
novembre
al 20 de
desembre
DILLUNS I DIJOUS, DE 10 A
12 H, AL TELECENTRE
l CURS D’INFORMÀTICA:
«IMATGES PER
RECORDAR»
Activitat gratuïta
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins amb
el suport de Fundació “la
Caixa”

ACTIVITATS
Divendres 2

19 H, A LA BIBLIOTECA
l CLUB DEL LLIBRE AMB
JOAN GARCIA PEY
Tertúlia sobre el llibre El
port de les aromes, de John
Lanchester
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Diumenge 4

8 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
l MATINAL AL PUIG DEL
FAR
Organitza: MontalTrek

Dijous 8 i 22
DE 17 A 20 H, AL CASAL
l TARDA DE JOCS DE
TAULA
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Dissabte 10

Dissabte 17

10.30 H, A LA BIBLIOTECA
l «INTRODUCCIÓ A LA
NEUROCIÈNCIA»
A càrrec de Crisal Rodríguez,
biòloga i artista
Activitat gratuïta adreçada a
públic adult
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Dissabte 17 i
diumenge 18
7 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA

16.30 H, A L’ESPAI JOVE EL
CAU
l TORNEIG D’1VS1 DE
LEAGUE OF LEGENDS
Organitza: Regidoria de
Joventut

Diumenge 11
18 H, AL CENTRE CÍVIC
l CINEMA FAMILIAR:
COCO
Preu: 2 euros
Organitza: Regidoria de
Cultura

Dimarts 13

18.30 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER PRÀCTIC DE
REFLEXOLOGIA
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Dijous 15 i 29
DE 18 A 19.30 H, AL CASAL
l TARDA DE BINGO
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 16
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l ROUND TABLE EN
FRANCÈS AMB MARIE
CHAUVIN
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Dimecres 21

9 H, DES DEL CENTRE CÍVIC

l RUTA PEL PARC
NATURAL DELS
PORTS – MAS DE
BARBERANS
Organitza: MontalTrek

Diumenge 18

DE 10 A 14 H, AL CASAL
l CAMPANYA DE
DONACIÓ DE SANG I
PLASMA
Organitza: Banc de Sang
i Teixits i Associació
de Donants de Sang
del Maresme amb la
col·laboració de la Regidoria
de Sanitat, Salut i Consum i
de l’Associació de Gent Gran
Els Xurravins

l MATINAL A SANT MARTÍ
XIC
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 23
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l ROUND TABLE EN
ANGLÈS AMB ANDREEA
FLUCUS
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Dissabte 24

16.30 H, A L’ESPAI JOVE EL
CAU
l TORNEIG FIFA 2019
Organitza: Regidoria de
Joventut

Diumenge 25

Dijous 15

19 H, A LA BIBLIOTECA
l TALLER DE LITERATURA
AMB Mª JOSÉ MAGAZ
Dedicat a Rabindranath
Tagore
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

11.30 h: 500 metres – Nens/es
de 1r i 2n de primària
11.45 h: 250 metres – Nens/es
de P3, P4 i P5, que podran
córrer amb
pares/acompanyants
Inscripcions: abans del
divendres 16 de novembre a
les 20 h a través del lloc web
www.ironkids.cat
Activitat gratuïta
Organitza: Regidoria
d’Esports

DE 18 A 21 H, AL CENTRE
CÍVIC
l BALL DE NADAL
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins
11 H, A L’AV. TONI SORS
l IRONKIDS
11 h: 1.000 metres – Nens/es
de 5è i 6è de primària i 1r, 2n,
3r i 4t d’ESO
11.15 h: 750 metres – Nens/es
de 3r i 4t de primària

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.

Dimecres 28

7.50 H, AL CENTRE CÍVIC
l EXCURSIÓ CULTURAL A
LES CAVES SUMARROCA
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

