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Nova zona d’aparcament
gratuït a Montaltpark
amb 150 places

El Pressupost per a l’any 2019
prioritza la seguretat i la millora
de l’espai públic

Sant Vicenç es prepara
per viure la Festa Major
d’Hivern
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L’elaboració del nou Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal comptarà amb la
participació de la ciutadania

2

InfoMontalt Gener 2019

Nova parada de bus de
la Línia C21
La Línia C21, que recorre Sant
Vicenç i enllaça amb l’estació de
RENFE de Caldes d’Estrac, compta
ara amb una nova parada de bus
a l’avinguda del Regadiu, entre els
carrers Transformador i Fontanilles.
Actualment es troba senyalitzada amb
un pal indicador, però està previst
instal·lar-hi una marquesina. La
nova parada dona resposta així a una
demanda del veïnat de la zona del Golf.

Una quinzena de
persones es formen com
a vetlladores escolars
Per primer cop al municipi, la Regidoria
de Joventut, mitjançant l’Espai Jove
El Cau, ha promogut un curs gratuït
per als santvincentins i santvicentines
sobre coneixements bàsics i recursos
necessaris per a la tasca de suport
escolar als infants amb necessitats
educatives especials. En total, 15 joves
han participat en aquesta formació de la
Fundació Pere Tarrés.

Ple municipal ordinari 29 de novembre del 2018
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Aprovació dels comptes anuals de l’any
2017

PSC, CiU, 9SV,
ERC+AM, C’s
i PP

Aprovació de l’avanç del Pla d’Ordenació
Urbanístic Municipal (POUM) i del
Programa de Participació Ciutadana

PSC, CiU, 9SV,
ERC+AM, C’s
i PP

Aprovació del rescat del nínxol núm. 34
ampliació

PSC, CiU, 9SV,
ERC+AM, C’s
i PP

Aprovació del rescat del nínxol núm.
186 bis

PSC, CiU, 9SV,
ERC+AM, C’s
i PP

Aprovació de la modificació de crèdit
7/2018

PSC, CiU i C’s

EN CONTRA

ERC+AM i PP

ABSTENCIÓ

9SV

Dues tones d’aliments
per a famílies amb
pocs recursos
Càritas ha lliurat a l’Ajuntament dues
tones d’aliments procedents del Gran
Recapte que es va celebrar fa unes
setmanes a tota Catalunya. A Sant
Vicenç, la campanya va comptar amb la
col·laboració de les persones voluntàries
de la Creu Roja. L’Àrea de Serveis
Socials és l’encarregada de proporcionar
mensualment un lot d’aliments per
a cobrir les necessitats bàsiques
d’una trentena de famílies en situació
vulnerable.

Dos santvicentins
premiats a la Mostra
Literària del Maresme
A principis de desembre es van lliurar els
premis de la fase comarcal de la Mostra
Literària del Maresme, amb dos joves
guanyadors de Sant Vicenç: d’una banda,
la Duna Rodríguez, qui, amb la seva obra
Potser, va guanyar el primer premi de
la categoria de poesia per a joves de 15
a 18 anys; de l’altra, en Martí Castan i
el seu treball Les croquetes, que es van
emportar el 2n premi de la categoria de
poesia per a infants de 12 a 14 anys.

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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S’habilita un punt d’informació al casal de Cultura
i es programen sessions públiques per a donar a
conèixer l’avanç del POUM

Es dona veu a la ciutadania
per a definir el futur del
poble

Javier Sandoval
Carrillo
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

l Dissenyant el

futur entre tots

L’Ajuntament treballa en l’elaboració
del nou Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de Sant Vicenç de
Montalt, que ha d’ajudar a definir els
criteris i objectius en els quals s’ha
de basar el nou planejament. El passat mes de novembre se’n va aprovar
l’avanç, un document que ha comptat amb el consens de tots els grups
municipals i prioritza alguns aspectes
com la construcció d’habitatge social
per al jovent. Així mateix, el consistori
ha aprovat un programa de participació ciutadana amb la intenció que els
santvicentins i les santvicentines puguin formular al·legacions, suggeriments o propostes que enriqueixin el
futur desenvolupament del municipi.
Recordem que l’anterior POUM va
ser declarat nul de ple dret per manca del tràmit d’avaluació ambiental
estratègica i, per tant, calia formular
i tramitar un nou pla. El consistori,
però, considera necessari dur a terme modificacions puntuals de les
normes vigents en alguns sectors
mentre duri el procés.

Participació ciutadana
L’avanç del POUM romandrà en exposició pública durant un termini de

L’avanç del
POUM romandrà
en exposició pública
del dia 8 de gener
al 8 de març
del 2019

dos mesos, del dia 8 de gener al 8 de
març. La documentació estarà disponible al web municipal i també en el
punt d’informació que s’habilitarà al
casal de Cultura (plaça del Poble, 5) i
que obrirà els dijous de 16 a 19 hores.
També se’n faran tres presentacions públiques al centre cívic El
Gorg, les quals es destinaran als diversos sectors de Sant Vicenç: el dia
12 de gener, a les 11 hores, s’hi convida el veïnat del nucli urbà; el dia 17
de gener, a les 19 hores, es farà per
a totes aquelles persones residents a
la zona litoral, Bellesguard i el Balís, i
finalment, el dia 24 de gener, també
a les 19 hores, es presentarà l’avanç
del nou POUM a les ciutadanes i els
ciutadans dels sectors del Supermaresme, la Ferrera, Golf i la Plana d’en
Manent.

Des de l’inici d’aquesta nova
etapa de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt, les persones
que formem l’equip de govern
sempre hem manifestat la
voluntat de ser més que un
simple govern municipal
de transició. Assumim la
responsabilitat del càrrec i el
compromís que tenim amb
la ciutadania. I en el marc
d’aquesta voluntat d’aportar
per fer créixer i progressar el
nostre municipi hem posat en
marxa el procés per a aprovar
un Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM).
Aquest és un pla cabdal per a
qualsevol població, ja que s’hi
estableix com es desenvoluparà
en els propers anys el municipi
a nivell urbanístic, i pretenem
incloure-hi actuacions tan
indispensables com, per
exemple, la creació d’habitatge
protegit per al jovent. Atesa
aquesta transcendència, hem
establert, paral•lelament a
la presentació de l’avanç del
POUM, un procés participatiu
amb l’objectiu de sumar el
màxim nombre possible de
sensibilitats i inquietuds.
Tenim la convicció que els
municipis creixen des de la
suma d’esforços; aquest equip
de govern n’és un exemple, i
ara volem sumar també cada
santvicentí i cada santvicentina.
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S’habiliten 150 places d’estacionament
al carrer Costa Daurada per a millorar la
mobilitat a la zona litoral

Nou aparcament gratuït al
barri de Montalpark
La Brigada Municipal ha condicionat uns terrenys situats al
carrer Costa Daurada per habilitar-hi un nou aparcament
amb capacitat per a 150 vehicles. L’objectiu del consistori
era augmentar el nombre de places gratuïtes a Montaltpark
i Can Boada i millorar la mobilitat a la zona litoral de Sant
Vicenç, una demanda llargament reivindicada pel veïnat, els
comerços i els establiments de restauració del barri.
Els terrenys són propietat de l’empresa Construcciones
Luque Núñez, SA, que els ha cedit temporalment a l’Ajuntament de Sant Vicenç sense cap cost i per una vigència d’un
any prorrogable anualment.
D’altra banda, també s’han realitzat millores en l’aparcament públic de Can Mora, que dona servei a les persones
usuàries del consultori mèdic, del Cau Jove, dels Serveis Socials i de la Policia Local. S’hi han reparat els sots i reguerols
ocasionats per les pluges i s’ha previst la instal·lació d’un
punt de llum.

l Evitant esllavissades a l’entorn

del centre cívic

S’inverteixen prop de 12.000 euros en la
construcció de dos murs de contenció en una
parcel·la municipal. La intenció és evitar els
despreniments que les pluges ocasionen sovint al
voltant del centre cívic El Gorg.

La parcel·la
està situada
entre la
riera del
Gorg i el
carrer Can
Rams

l Fomentant l’esport al parc del

passeig dels Pins

L’Ajuntament ha destinat 18.029 euros a la
instal·lació d’una pista multiesportiva al parc del
passeig dels Pins, amb l’objectiu d’incrementar els
serveis i fomentar la pràctica esportiva. Aquesta
pista és d’ús lliure i compta amb dues porteries i
dues cistelles de bàsquet.

Es reforça el servei de neteja als barris de
Montaltpark, Can Boada i Can Ripoll

Més millores per a garantir
el manteniment de la via
pública
Des del passat mes de desembre, s’estan prenent algunes
mesures per a millorar el manteniment de carrers i places
als barris de Montaltpark, Can Boada i Can Ripoll: tots els
dissabtes s’hi reforça la neteja amb un sistema d’aigua a
pressió, i cada quinze dies s’hi fa una neteja manual dels
carrers i del pas soterrat amb el suport d’un vehicle.
Aquestes tasques es realitzen amb l’objectiu d’optimitzar
la borsa d’hores que l’empresa adjudicatària del servei va
oferir durant el procés de licitació. El manteniment de la via
pública, juntament amb la millora de la seguretat, són dues
de les prioritats de l’actual equip de govern per a garantir la
qualitat de vida de la ciutadania.
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S’aprova un Pressupost Municipal que vol
garantir la qualitat de vida de la ciutadania
L’Ajuntament ha aprovat un Pressupost de 8.863.604,22 euros per a l’any
2019, el que suposa un increment del
2,64 % respecte de l’exercici anterior.
Els comptes prioritzen les partides
destinades a la seguretat ciutadana i a
la neteja, manteniment i millora de la
via i els espais públics, així com l’atenció a les persones. Una de les partides
que s’incrementa és la de personal,
degut a l’augment salarial previst
l’any vinent i a la voluntat del govern
de millorar la professionalització i l’organització de la plantilla municipal. El
Pressupost destina 1.432.073,34 euros
a inversions que es diversificaran per
tot el municipi i preveu reduir l’endeutament en un 24,2 %. Els comptes per
a l’any 2019 s’han aprovat per unanimitat i amb el consens de tots els
grups municipals.

D’on provenen els ingressos?
4.146.000 €
1.707.684,91 €
1.852.606 €

IMPOSTOS DIRECTES
(plusvàlua, IBI, IAE, vehicles)
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
(aportacions d’altres administracions)
TAXES I PREUS PÚBLICS

105.600 €

INGRESSOS PATRIMONIALS
(cànons lloguers i concessions)

110.000 €

IMPOSTOS INDIRECTES

480.446,16 €

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
(subvencions)

261.267,15 €

OPERACIONS FINANCERES

Com es reparteixen aquests diners?
Medi Ambient
i Sostenibilitat

Consulta el Pressupost
de forma interactiva

Atenció Social, Gent Gran,
Salut i Benestar Social

1.303.621,69 €

386.972 €

Seguretat Ciutadana

Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme

970.227,49 €

122.101,59 €
Ensenyament, Cultura,
Joventut i Esports

1.444.205,50 €
Benestar Comunitari i Espai Públic

1.332.508,79 €

Mobilitat – Transport Públic

218.612 €

Principals inversions del 2019
l Reforma de la coberta i la segona planta de l’edifici de l’ajuntament: 200.000 €
l Ampliació i millora de la vorera del carrer Costa Daurada: 145.000 €
l 1a fase de les obres de construcció d’una plataforma única al carrer Major: 120.000 €
l Adequació de la torre de guaita del parc dels Germans Gabrielistes: 110.000 €
l Instal·lació de dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics: 100.000 €
l Altres inversions. Es preveu destinar també una part del Pressupost a altres actuacions a la
via pública, a la rehabilitació de la zona verda de l’avinguda del Parc, al condicionament de la
rotonda de la N-II, al parterre del carrer Costa Daurada i a millorar el sistema de videovigilància
del municipi.
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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».

Aquest mes de desembre hem celebrat el ple
més important de l’any: l’aprovació del Pressupost 2019.
El Pressupost és el document marc que fixa
la línia d’actuació del Govern: els ingressos,
les despeses, les inversions... Malauradament,
encara estem subjectes a les lleis estatals,
que no ens deixen plena llibertat en molts
aspectes, sobretot pel que fa a despeses i a
contractacions de personal. Però, malgrat tot,
l’hem aprovat per «unanimitat». És la primera
vegada que aquest fet es produeix en molts
anys, i no és un fet menor: denota la voluntat
d’entesa i de compromís de tot el consistori i, a
la vegada, que fer política d’una altra manera
és possible.
Hi ha previstes inversions importants per a
portar a terme aquest 2019: els carrers Major
i Costa Daurada, la torre de guaita del parc
dels Germans, el giratori del pas de la Xata, la
coberta de l’ajuntament..., entre moltes altres.
Un altre aspecte important que s’està treballant és la valoració dels Llocs de Treball.
Aquest projecte ha de permetre la justa retribució del personal municipal. Fa anys que es
va iniciar, però, per limitacions de la llei i per
circumstàncies alienes a nosaltres cinc, mai
s’ha pogut acabar.
Bona Festa Major i bon any 2019!!!

Els pressupostos de tots
Al darrer ple, del dia 13 de desembre, es van
presentar els Pressupostos per a l’any 2019,
als quals, des de 9SV, vam donar suport amb
el nostre vot a favor. Podem dir que per primer
cop des que vam entrar a l’Ajuntament fa vuit
anys, el procés que s’ha seguit per a la seva
elaboració ha estat amb la participació activa
de totes les forces polítiques, tant del Govern
com de l’oposició, i la seva aprovació ha estat
per unanimitat, un fet que no s’havia produït en
cap de les anteriors legislatures. Allò que durant
tant de temps havíem reclamat que es portés
a terme ha estat possible en aquest últim any
de legislatura com a fruit del treball conjunt de
tots/es els/les regidors/es del consistori en els
Consells de Treball.
Són aquests uns pressupostos força equilibrats en les seves inversions, destinant partides
als dos nuclis principals del poble i posant especial interès en la seguretat i en el manteniment
de la nostra vila, uns bons pressupostos per a
aquest any nou que és a punt de començar i
que desitgem que us arribi carregat de tots
aquells somnis anhelats. Feliç 2019.

«Ara, des de la presó, no us puc demostrar
aquest amor tant com voldria i tant com, sens
dubte, mereixeu. Però aquesta mancança,
aquest buit, l’ompliran de forma desbordant
una infinitat de mares i pares, de bones persones d’arreu que, conscients de la veritat, us
tindran presents en les seves oracions, els seus
pensaments, les seves salutacions, els seus gestos i les seves accions».
Oriol Junqueras
Presó d’Estremera, 7 de desembre del 2017
Ara fa un any d’aquest escrit, i les coses no han
canviat: continuem tenint els nostres a la presó
i a l’exili, víctimes d’una interpretació perversa i
segada del sentit de la Democràcia, víctimes de
la repressió i la injustícia d’un Estat espanyol que
no escolta més que els seus arguments.
Però no hem de defallir; seguirem tossuts
i alçats pacíficament en defensa dels nostres
drets com a poble, perquè només els catalans
podem parlar i ho fem a les urnes com tantes
vegades hem demostrat en els darrers anys.
Un any més, no ens queda més que pregar
que l’any que ve sigui un any més just, que els
nostres tornin a casa, amb les seves famílies i
amics.
L’equip d’Esquerra Republicana us desitja un
bon Nadal i que l’any 2019 sigui un any més
just per a tothom.

Queremos comentar algunos temas y actuaciones rápidas que hemos propuesto: relleno
de baches de alguna calle; muro de contención
del aparcamiento de arena de al lado del centro cívico; parque para mascotas en la playa,
en la zona que hay tocando a la riera del Balís;
iluminación fotovoltaica del parque para mascotas de al lado del centro cívico; campaña informativa para facilitar el voto a los ciudadanos
europeos y de otros países con derecho en las
próximas elecciones municipales…
Unas ya se están llevando a cabo y otras hay
el compromiso de realizarlas en breve.
Sobre la iluminación para el parque de mascotas de al lado del centro cívico, C’s propuso
iluminación fotovoltaica con bajo impacto
medioambiental, iluminación mínima, respetuosa con el medio ambiente, con desconexión
sin presencia de usuarios y en las horas de la
madrugada. No se ha aceptado la propuesta
con fotovoltaica, pero sí que habrá iluminación
convencional.
En relació amb una possible zona per a mascotes a la platja, amb un període de prova per
als mesos d’hivern per a veure com respon la
gent, no s’ha acceptat. Paral·lelament, s’està tirant endavant el nou POUM i entrarà en procés
d’exposició pública en breu.
BON ANY NOU i una bona Festa d’Hivern!

Noranta dies de plena activitat!!
Des del canvi produït a l’Alcaldia de Sant Vicenç
de Montalt, podem dir que els efectes de millora no han trigat a arribar. Amb el nou alcalde al
capdavant, Javier Sandoval, i amb els regidors
i les regidores del Govern i de l’oposició, Sant
Vicenç ha despertat amb una llum renovada.
L’Ajuntament s’ha obert de bat a bat cap a la
ciutadania, que aquests darrers dies té un paper important en algunes decisions que s’estan
prenent en temes de mobilitat i millores dels
carrers. Des del PSC, estem molt satisfets del tarannà del qual s’està impregnant l’Ajuntament.
Hi ha debat, diàleg, consens, propostes que
tiren endavant amb facilitat… i el Pressupost
Municipal aprovat per unanimitat: són exemples evidents que la decisió presa de canviar
d’alcalde ha estat un revulsiu per al municipi i
per als valors democràtics en si. Sabem que el
nostre alcalde creu en Sant Vicenç i la seva gent,
i que compta amb tothom, sense hipocresia, de
cara, amb honestedat, amb treball i dedicació:
és així com s’assoleixen fites inimaginables. Si
tot això ho hem assolit en 90 dies, us imagineu
aquest ritme de fets i projectes al llarg de quatre
anys?
Que tingueu unes bones Festes i un pròsper
2019.

La nova fórmula de fer política al nostre
Ajuntament ens porta a una innovadora
gestió, amb el Consell de Treball, molt positiva per a Sant Vicenç de Montalt. QUÈ HI
ACONSEGUIM:
+ Transparència
+ Representació de tots els votants al consistori
+ Comunicació
+ Proximitat
+ Bona gestió
Què aporta el PP als nostres veïns amb el seu
treball:
+ Policia al carrer
+ Augment de recursos
+ Intent de contenció de robatoris
+ Proximitat
+ Ajuda i comunicació amb els veïns, amb un
horari més ampli d’obertura de la comissaria

SEGUIREMOS INFORMANDO DE NUESTRA
GESTIÓN.
EL PP TREBALLEM PER SANT VICENÇ.
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Els cinc participants treballaran individualment i en grup com
definir i desenvolupar els seus projectes vitals i professionals

Tot a punt per a la segona
edició del Programa
d’Acompanyament Juvenil
Al febrer, cinc joves del municipi
participaran en la segona edició del
Programa d’Acompanyament Juvenil, dissenyat conjuntament entre les
àrees de Joventut, Serveis Socials i
Ocupació de l’Ajuntament. Mitjançant
sessions individuals i en grup, els joves participants treballaran com definir els seus projectes professionals. Els
requisits per a formar-hi part han estat
tenir entre 16 i 29 anys i no estar escolaritzat/da. La primera edició d’aquest
programa va ser tot un èxit, ja que

els cinc joves participants han trobat
feina. Així mateix, les darreres dades
del Servei Local d’Ocupació situen la
taxa d’atur al poble en el 8,06 % (190
persones), fet que posiciona Sant Vicenç entre els cinc municipis del Maresme amb una taxa d’atur més baixa,
a quatre punts per sota de la mitjana
comarcal (12,04 %). També durant el
2018, el Servei Local d’Ocupació ha
atès per primer cop una cinquantena
de persones i ha resolt més de 220
consultes de manera personalitzada.

del consistori en ús de les seves atribucions. La reunió es va centrar en
les possibles irregularitats que podria

haver comès l’exalcalde, Miquel Àngel Martínez, durant l’exercici del seu
càrrec.

Es posa en marxa
la Comissió
d’Investigació i
Anticorrupció
A principis de desembre es va celebrar la primera reunió de la Comissió d’Investigació i Anticorrupció de
l’Ajuntament, en la qual van participar-hi tots els grups municipals. L’objectiu d’aquest nu òrgan és investigar
els fets que puguin ser constitutius
d’infraccions penals, administratives
o laborals comesos per un membre

El Mercat
Medieval, la matinal
de paintball, el
Concert Jove i la
Bibliogimcana formen
part del programa
d’actes

S’ultimen els
preparatius de
la Festa Major
d’Hivern
Del 12 al 27 de gener, Sant Vicenç de
Montalt gaudirà d’una vintena de propostes per a tots els públics. Dues de
les activitats més populars seran l’Escudellada de Festa Major i la Trobada
de Gegants i Capgrossos, que enguany comptarà amb la participació
d’una quinzena de colles catalanes.

Dissabte 19

Agenda
SVMontalt
GENER
2019
ACTIVITATS

Dissabte 5

18 H, SORTIDA DES DEL CAMÍ
DEL PADRÓ AMB ARRIBADA A
LA PL. DE L’ESGLÉSIA
l CAVALCADA DE REIS
Organitza: Regidoria de
Cultura i Amics de la Cavalcada
de Reis

Dimecres 9

9 H, DES DEL CENTRE CÍVIC
l MATINAL A LA FONT DE
LA PORTELLA
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Dijous 10, 17,
24 i 31
DE 17 A 20 H, AL CASAL
l TARDA DE JOCS DE
TAULA
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 11
19 H, A LA BIBLIOTECA
l CLUB DEL LLIBRE
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

A LES 9.30 H, AL CASAL
l TORNEIG DE FUTBOLÍ
XURRAVINS & ESPAI JOVE
Organitza: Regidoria de
Joventut i Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Diumenge 13

11 H, A L’AV. TONI SORS
l IRON KIDS
Organitza: Regidoria d’Esports
A LES 14 H, A LA PISTA
ANNEXA AL PAVELLÓ
l XXIII ESCUDELLA DE
FESTA MAJOR
Organitza: Regidoria de
Cultura amb la col·laboració
d’Els Escudellaires

Dimarts 15

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

Dimecres 16

19 H, A LA BIBLIOTECA
l TALLER DE LITERATURA
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala

Dijous 17, 27 i
31

DE 19 A 21 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER D’ESCRIPTURA
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala

Divendres 18

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

Dissabte 12

D’11 A 14 H, ALS PINS DE
L’ANDREU
l PAINTBALL
Organitza: Regidoria de
Joventut

19 H, A L’AV. TONI SORS
l PASSEJADA NOCTURNA
Organitza: Montaltrek
22 H, AL CENTRE CÍVIC
l NIT D’HUMOR AMB
IMPRO SHOW
Organitza: Regidoria de
Cultura

Diumenge 20

A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
l SORTIDA A MONTSERRAT
Organitza: MontalTrek
A LES 9 H, AL CARRER MAJOR
l TROBADA DE GEGANTS I
CAPGROSSOS
Organitza: Colla de Geganters
de SVM

Dissabte 19 i
diumenge 20
MATÍ I TARDA, A LA PL. DE
L’ESGLÉSIA
l MERCAT MEDIEVAL
Organitza: Regidoria de
Cultura

9.30 H, DES DEL CENTRE CÍVIC
l MATINAL ALS TÒTEMS DE
VALLGORGUINA
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Divendres 25

19 H, AL CENTRE CÍVIC
l ROUND TABLE EN
FRANCÈS
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala

Dissabte 26 i
diumenge 27

A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
l SORTIDA AMB RAQUETES
DE NEU
Organitza: MontalTrek

Dissabte 26

A LES 11.30 H, AL CASAL DE
CULTURA
l PRESENTACIÓ DE LA
NOVEL·LA ENTRE EL ROIG I
EL BLAU, DE DAVID PONS
A CONTINUACIÓ:
l XERRADA: «80 ANYS DE
L’OCUPACIÓ FRANQUISTA
AL POBLE»
Organitza: Biblioteca La
Muntala

12 H, AL CASAL
l FINAL DEL TORNEIG DE
BILLAR
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins
18 H, AL CENTRE CÍVIC
l TEATRE FAMILIAR: LA
BOTIGUETA
Organitza: Regidoria de
Cultura

Dimarts 22

11 H, A L’ESGLÉSIA
l MISSA SOLEMNE
Organitza: Parròquia de Sant
Vicenç amb la col·laboració de
l’Orfeó Parroquial El Delme

Dissabte 12 i
diumenge 13
A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
l SORTIDA AMB
RAQUETES DE NEU
Organitza: MontalTrek

DE 10 A 13.30 H, AL
PARC DELS GERMANS
GABRIELISTES
l «BIBLIOGIMCANA»
FAMILIAR
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala

Dimecres 23

EN ACABAT, A LA PLAÇA DEL
POBLE
l SARDANES AMB LA
COBLA SELVATANA I
VERMUT POPULAR
Organitza: Regidoria de
Cultura l’Orfeó Parroquial El
Delme
18 H, AL CENTRE CÍVIC
l CONCERT I BALL DE
FESTA MAJOR
Organitza: Regidoria de
Cultura

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.

21 H, AL CENTRE CÍVIC
l MARIDATGE LITERARI:
«QUAN ÉREM!»
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala
20.30 H, A LA PISTA ANNEXA
AL PAVELLÓ
l CONCERT JOVE
Organitza: Regidoria de
Joventut

Diumenge 27
9 H, A L’AV. TONI SORS
l 18a MONTALT-BIKE
Organitza: Club Ciclista
Xurribikers

17 H, AL CENTRE CÍVIC
l CONCERT FAMILIAR: EL
POT PETIT
Organitza: Regidora de
Joventut

