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El consistori treballa
per agilitzar la remodelació
del passeig marítim

El servei de recollida de residus
estrena un nou vehicle més
modern i ecològic

«Sant Vicenç Dona» acollirà
moltes propostes en favor de la
igualtat de gènere
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L’Ajuntament instal·la 22 càmeres de
videovigilància per garantir la seguretat
ciutadana al municipi
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Christian Garralaga,
nou regidor de CiU a
Sant Vicenç de Montalt
El nou regidor Christian Garralaga
substitueix Miquel Àngel Martínez, que
va presentar la seva renúncia el passat
1 d’octubre. Garralaga, que anava desè
a la llista de CiU a les darreres eleccions
municipals, va prendre possessió del
càrrec durant el passat ple ordinari.

En marxa la 13a edició
dels Jocs Florals
Fins al pròxim dissabte 30 de març, les
persones interessades poden presentar
els seus treballs a la biblioteca
municipal La Muntala. El certamen
consta de dues modalitats: prosa i
poesia. El lliurament de premis tindrà
lloc el dia 4 de maig, a les 19 hores, al
centre cívic El Gorg.

L’Ajuntament elabora
un inventari de camins
del municipi
El consistori santvicentí ha creat un
document amb 21 camins del terme
municipal que actualment poden
tenir una utilitat pública. L’objectiu és
millorar-ne la gestió, el manteniment
i la conservació. El passat dijous 14 de
febrer es va presentar l’inventari a la
ciutadania i es va iniciar una primera
fase de recollida de suggeriments i
propostes —a través d’un formulari
habilitat al web municipal— que
s’allargarà fins al dijous 14 de març.

Ple municipal ordinari
31 de gener del 2019
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Modificació del Consell de Treball i de
l’import de la indemnització que ha de
percebre el grup municipal de CiU

PSC, CiU, 9SV,
ERC+AM, C’s
i PP

Modificació de l’Ordenança Reguladora
del Civisme i la Convivència Ciutadana
(es retira el punt per a major estudi)

PSC, CiU, 9SV,
ERC+AM, C’s
i PP

Modificació de la Plantilla i de la Relació
de Llocs de Treball

PSC, CiU, 9SV,
ERC+AM, C’s
i PP

Aprovació del Conveni de delegació
parcial al Consell Comarcal del
Maresme dels projectes de Treball i
Formació

PSC, CiU, 9SV,
ERC+AM, C’s
i PP

Modificació de l’àmbit de l’Espai
d’Interès Natural del Montnegre i el
Corredor

PSC, CiU (5),
9SV, ERC+AM
i C’s

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

S’incorporen dos
nous treballadors
municipals

CiU (1) i PP

Mitjançant el programa de Treball i
Formació, l’Ajuntament ha contractat
dues persones que es trobaven a l’atur
i no rebien cap mena de prestació
econòmica. Un d’ells treballa a la
Brigada d’Obres i Serveis municipal
realitzant tasques de jardineria i l’altra
s’ha incorporat a l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà de la Policia Local com a
auxiliar administrativa.

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 consistori ha iniciat la instal·lació de 22 noves
càmeres de videovigilància

Noves actuacions per a
reforçar la seguretat al
municipi

Javier Sandoval
Carrillo
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

l Treballant per la

seguretat

L’Ajuntament continua treballant
per enfortir la vigilància al poble. Per
aquest motiu, al febrer, ha començat
la instal·lació de 22 càmeres de videovigilància en diversos punts del
municipi. Les noves càmeres són de
dos tipus: de lectura de matrícules
i d’ambient. Aquesta nova aposta
municipal per la seguretat ciutadana
suposarà una inversió aproximada de
30.000 euros.
Els punts del municipi que comptaran amb aquests nous aparells seran el parc dels Germans Gabrielistes,
on s’instal·laran 11 càmeres d’ambient, i un seguit de vies del poble.
Es posarà una càmera de matrícules i
dues d’ambient a la carretera Sant Vicenç, al carrer Avets amb Bellesguard
i al carrer Maregassa amb el passeig
Marquès de Casa Riera. També, al carrer Pica d’Estats s’emplaçaran dues
càmeres, una de cada tipologia. Un
cop enllestit aquest important projecte, Sant Vicenç disposarà d’un total de 81 càmeres distribuïdes al llarg
de tot el terme municipal. Hi haurà
càmeres de diferents tipus: de captació de matrícules, d’ambient i de control a semàfors i edificis municipals.

Sant Vicenç
comptarà
amb 81 càmeres
distribuïdes al llarg
de tot el terme
municipal

Aposta pel treball en xarxa
De la mateixa manera, l’alcalde, Javier Sandoval, s’ha reunit amb els
responsables de la Comissaria dels
Mossos d’Esquadra de Mataró, a la
qual pertany el municipi, per demanar més presència policial al poble.
Aquests efectius seran proporcionats
per l’Àrea Regional de Recursos Operatius de la Regió Policial Metropolitana Nord. Així mateix, està previst
que es convoqui pròximament la
Junta Local de Seguretat, a la qual
assistiran tots els cossos de seguretat
amb presència al territori.
Les dades de la Policia Local corresponents al 2018 mostren com les intervencions assistencials i de trànsit
es van reduir, mentre que els patrullatges i els controls policials van augmentar amb l’objectiu de fer front a
les noves formes de delinqüència.
Les dades també apunten un increment de les denúncies, però una disminució dels fets ocorreguts al terme
municipal.

A Sant Vicenç de Montalt
sempre ens hem enorgullit de la
qualitat de vida de què gaudim.
En tot cas, des de l’Ajuntament,
som molt conscients que per
a viure bé s’ha de viure també
amb tranquil·litat i confiança.
Per aquest motiu hem volgut
fer una empenta més a la feina
que es realitza al municipi en
matèria de seguretat ciutadana.
Així, actualment es treballa
en la instal·lació de 22 noves
càmeres de videovigilància,
gràcies a les quals la nostra
població se situa com a pionera
a Catalunya pel que fa a
l’establiment de mesures de
seguretat als espais públics. En
tot cas, hem volgut anar més
enllà i m’he reunit personalment
amb els responsables de
la comissaria dels Mossos
d’Esquadra de Mataró per
demanar un increment
d’efectius i de patrulles rurals
al municipi. La resposta ha
estat positiva i comptarem amb
agents de l’Àrea Regional de
Recursos Operatius (ARRO) de
la Regió Policial Metropolitana
Nord.
Per a l’Ajuntament la
seguretat del poble és una
qüestió prioritària a la qual
dediquem tots els esforços
al nostre abast. Sabem que
dels nivells de seguretat que
aconseguim establir depèn
quelcom tan important com el
descans i la tranquil·litat dels
nostres veïns i veïnes.
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l Treballs de millora a diferents parcs

infantils del municipi

La Regidoria d’Obres i Serveis ha finalitzat la remodelació del parc del carrer
Escoles, on s’ha aplanat el terreny, s’ha instal·lat una tanca perimetral de fusta,
s’han reparat els jocs infantils i s’ha incorporat una nova estructura multijoc.
D’altra banda, s’han instal·lat proteccions a les tirolines dels parcs infantils del
Terral i Can Boada; aquest també compta amb un nou element multijoc.

L’Ajuntament porta a la Fiscalia
presumptes irregularitats de l’exalcalde
Miquel Àngel Martínez
Seguint amb el compromís de transparència, el consistori vol fer públic
que té constància d’uns fets presumptament delictius que es desprenen de l’informe encarregat en
el marc de les investigacions endegades per la Comissió d’Investigació
i Anticorrupció. Conseqüentment,

l’Ajuntament n’ha informat les autoritats competents.
Els fets consisteixen en la participació de l’exalcalde Miquel Àngel
Martínez en la signatura de dues escriptures en què es concedia l’ajornament del pagament del cànon ofert
per l’empresa adjudicatària, sense

demanar interessos, i admetia la
substitució d’un adjudicatari solvent
per un altre que no va complir i no
va abonar al consistori les quantitats
econòmiques requerides.

El projecte preveu l’ampliació de la vorera del costat mar per
tal que la gent hi pugui passejar, córrer i practicar esport

Nou impuls a la
remodelació del
passeig marítim
L’Ajuntament treballa per agilitzar,
conjuntament amb el ministeri espanyol per a la Transició Ecològica,
la remodelació del passeig marítim
de Sant Vicenç de Montalt. En aquest
sentit, l’alcalde, Javier Sandoval, ha

l El consistori demana a Telefónica que

completi el desplegament de la fibra òptica
L’alcalde, Javier Sandoval, ha exigit a Telefónica que doni resposta a la
ciutadania que encara no disposa del servei de fibra òptica. Al gener,
l’Ajuntament ja es va reunir amb l’empresa per demanar explicacions
dels retards en el desplegament total del servei al municipi. El
responsable de la companyia s’ha compromès a solucionar la situació.

demanat una reunió amb la ministra Teresa Ribera i manté contacte
directe amb la delegada del Govern
espanyol, Teresa Cunillera.
Després de mesos d’inacció de l’anterior equip de govern, la voluntat de
l’actual consistori és desencallar el
projecte i intentar executar l’ampliació —en quatre metres i escaig— de
la vorera del costat mar del passeig al
més aviat possible.
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Es presenta un nou camió
més eficient i segur i nous
models de contenidors

Novetats en
el servei de
recollida de
residus
Al febrer, el servei de recollida de residus ha estrenat un nou vehicle més
modern, segur i ecològic. L’alcalde,
Javier Sandoval, acompanyat pel gerent de l’empresa responsable del
servei, va presentar en un acte amb
la ciutadania el nou camió. Durant la
trobada, l’alcalde també va mostrar
els nous models de contenidors, que
generaran un menor impacte visual
a la via pública. En total, 125 contenidors —50 aportats per l’empresa i

S’ha inaugurat
una nova àrea de
contenidors a la zona
del Golf, que dona
servei als veïns i
veïnes de l’av.
del Regadiu

75 comprats pel consistori— substituiran progressivament els existents
a partir del mes d’abril.
També aquest febrer, ha entrat en
funcionament una nova àrea de con-

Ja es poden
sol·licitar els
descomptes
de la taxa
d’escombraries
Fins al 30 de març, ja es poden demanar les bonificacions de la taxa de
recollida d’escombraries per a l’any
2019. Aquest ajut és del 100 % per
a les famílies amb pocs recursos que
tinguin uns ingressos anuals inferiors
al salari mínim interprofessional. La
bonificació s’ha de sol·licitar a l’Ofi-

L’Ajuntament
instal·la dues
minideixalleries
al municipi
Per tal de fomentar el reciclatge entre la ciutadania, el consistori ha habilitat dues minideixalleries urbanes
—una es troba al carrer Montseny, a
tocar del supermercat Sorli, i l’altra, a
l’entrada de l’aparcament de la zona
esportiva— on es poden reciclar petits residus especials d’ús domèstic.

tenidors per a la recollida selectiva
de residus a la zona del Golf. Aquest
espai, situat a l’avinguda del Regadiu
amb el carrer Can Patoi, dona servei
als veïns i les veïnes de la zona.

cina de Tributs, ubicada a la planta
baixa de l’ajuntament.
El consistori també premia el bon
ús de les deixalleries amb descomptes de la taxa que poden arribar al
25 % en funció de les aportacions
fetes durant el 2018. Aquestes bonificacions s’apliquen automàticament
amb les dades registrades.
Així mateix, els veïns i les veïnes
que realitzen compostatge casolà de
restes orgàniques i vegetals poden
optar fins a un 25 % de descompte
extra en la taxa. Aquestes bonificacions s’han de sol·licitar també a l’Oficina de Tributs de l’Ajuntament.

S’hi poden
abocar residus
com cartutxos de
tinta, aparells
elèctrics i electrònics
petits, bateries o
bombetes
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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».

Us volem parlar d’un tema que no és estrictament municipal però que ens afecta a tots
com a país: es tracta del judici al nostre govern
legítim, que va ser cessat per l’aplicació de l’Article 155, i a dos presidents d’entitats civils. No
podem dir que aquest judici sigui una sorpresa: sabíem que l’Estat els volia veure asseguts a
la banqueta dels acusats, i tot fa pensar, veient
com està anant, que la sentència ja està redactada de fa dies.
Derivar un problema polític a la justícia penal no és només un greu error; demostra que
poques coses han canviat des de la mort del
dictador. No es vol entendre ni acceptar que
una estructura diferent de l’actual Estat és
possible. Negar les legítimes aspiracions d’una
part del territori no és només un error polític,
sinó que va en contra de la Carta dels Drets
Humans i del dret dels pobles a decidir lliurement el seu futur.
Portem pocs dies de judici. Aquest matí
hem sentit la declaració del conseller Jordi Turull. Quanta enteresa, quanta dignitat i valentia demostren davant del Tribunal Suprem!!!
Han fet, han defensat i han portat a terme el
que molts de nosaltres els vam demanar. No
els jutgen només a ells: tinguem-ho present i
actuem en conseqüència.

El primer, fer poble
S’apropen les eleccions municipals del mes de
maig i, com ja vàrem anunciar, 9SV s’hi tornarà a
presentar. Des de fa uns dies, hem obert un procés per a recollir les candidatures de les persones que, sent o no sent militants de 9SV, es vulguin presentar com a alcaldables al capdavant
del nostre partit. Aquest procés finalitzarà el dia
11 de març i aleshores s’obriran les jornades de
preparació de les candidatures rebudes, que
durarà fins al dia 14. El divendres 15 de març,
els candidats presentats es reuniran per tal
d’arribar a acords previs. Amb un acord tancat
(en cas que no n’hi hagués hauríem de fer un
procés de primàries), tenim previst proclamar
el candidat o la candidata en l’assemblea que
farem el dissabte 16 de març al centre cívic del
nostre municipi.
Un cop tinguem el/la nostre/a candidat/a
proclamat/da, iniciarem les accions adients
per a enfocar la campanya com sempre hem
fet, amb propostes socials i en benefici dels
vilatans, pensant en els nostres nens, el nostre
jovent, les famílies, la gent gran... Tots tenen necessitats diferents i per a tots estem disposats
a treballar.
Això sí: sempre, tenint en compte que el primer serà fer Sant Vicenç, serà fer poble.

El 24 de febrer, ERC de S. V. vam presentar la
Laia Sorribes com a candidata a l’alcaldia de
Sant Vicenç de Montalt per a la propera legislatura. A ERC apostem per la igualtat, els
serveis i la justícia socials, la transparència,
la defensa dels valors democràtics, el medi
ambient, la sobirania del poble català i molts
altres valors republicans que defensem amb
paraules, idees i fets arreu del nostre territori.
Amb aquests valors, el nostre equip i la nostra candidata, farem de Sant Vicenç un poble
per a tothom i un ajuntament més proper a la
gent. Aquest és el repte d’ERC encapçalat per
la Laia Sorribes, que va venir ara fa 23 anys a
viure al nostre poble, on han nascut els seus
tres fills, on ha estat activa i compromesa en
diverses entitats del poble com la Junta del
Bàsquet 3 Viles, l’AMPA del Sot del Camp —encarregant-se’n de l’hort— i l’AFA de l’Institut
Esteve Albert, de la qual ha estat tresorera durant sis anys.
La Laia s’estima el nostre poble i hi gaudeix
sempre que pot caminant per la muntanya,
anant al gimnàs i cantant en corals com El Delme i, actualment, a Som Veus.
Com veieu, una persona que desprèn humilitat i tenacitat alhora que té per objectiu fer
un poble millor i més sostenible.

Hemos pedido una reunión urgente de la comisión de seguridad por las oleadas de robos
en el último año para hacer un seguimiento de
lo logrado con el refuerzo policial local y valorar nuevas propuestas (cámaras en puntos
críticos, patrullas auxiliares, drones). Paralelamente, nuestros diputados de C’s en el Parlament de Catalunya han presentado en enero
pasado una propuesta de resolución para destinar los recursos económicos necesarios para
el aumento de los medios en el Área Básica
Policial de los Mossos d’Esquadra de Mataró.
También hemos pedido reunión de la comisión anticorrupción para el seguimiento de
actuaciones y plazos judiciales sobre prácticas
poco éticas en épocas anteriores: qué pasará
con el bloque de 95 apartamentos de la c/ del
Golf, sentenciado a derruirse por irregularidades, etc.
Des de C’s en St. Vicenç hem demostrat
que estem pel diàleg constructiu i enriquidor.
Treballem per la millora del poble en general
sense mirar qui es vota, d’on es ve o viu ni quina bandera es defensa; des de la democràcia
i l’ordre constitucional, defensant el respecte
institucional a l’àmbit públic que el nostre
ajuntament ha d’oferir a tothom.

Volem destacar un dels principals aspectes
de millora d’aquesta nova etapa al nostre poble: la política de proximitat. L’Ajuntament és
l’administració més propera a la ciutadania, i
molts veïns i veïnes s’hi adrecen per formular
les seves demandes. L’alcalde, Javier Sandoval,
està realitzant una intensa tasca de proximitat
per atendre tothom, atenent personalment les
demandes que rep l’Ajuntament, presencialment, telefònicament o a través de les xarxes
socials. La proximitat implica trobar-se, parlar i
escoltar la gent, haver de conèixer el que passa,
ser capaç de tenir en compte les sensibilitats,
dialogant i posant les persones per damunt de
les ideologies. En definitiva, proximitat vol dir
posar les persones al centre de les prioritats:
fer poble. Això també implica fomentar la participació en les decisions i sumar tots i totes per
millorar el nostre municipi, dia a dia. Aquesta
és la política local en què creiem i que volem
que es segueixi fomentant. Creiem que el canvi
a l’Ajuntament s’està notant en positiu, un canvi que funciona. Podeu posar-vos en contacte
amb l’alcalde, Javier Sandoval, a través del correu —alcaldia@svmontalt.cat— o del seu telèfon directe, el 667 67 53 25.

¡Presentamos al candidato a la Alcaldía!
El pasado mes de febrero el Partido Popular,
en acto oficial, presentó a su candidato para
la Alcaldía, Francesc Guillem, actualmente
concejal del consistorio. En la presentación, se
contó con una gran afluencia de vecinos y la
presencia de miembros de la Ejecutiva y Dirección del PP de Barcelona, del exdelegado del
Gobierno, Enric Millo, y del presidente del PPC,
Alejandro Fernández. El candidat va marcar els
4 eixos fonamentals del seu programa electoral per a la legislatura del 2019-2023:
1.- Seguretat / 2.- Neteja / 3.- Ajudes al comerç / 4.- Benestar social
Va fer menció del fet que estaria atent i
col·laborant en tots els altres assumptes i
àrees del consistori, especialment amb la de
Gent Gran, però que NO ES PODEN PROMETRE MOLTES COSES PERQUÈ DESPRÉS NO
ES PODEN COMPLIR. «EL PARTIT POPULAR
PROMET POC I HO COMPLIRÀ TOT», va dir el
futur alcalde de Sant Vicenç de Montalt.
Els que no vàreu assistir a la presentació, en
breu, tindreu notícies dels detalls del nostre
programa, un programa per al bé del poble,
per al bé de tots. Del nostre programa no queda exclòs ningú; tots esteu convidats a participar-hi. Molta gent ja està amb nosaltres i la
que vindrà en breu!
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l Sant Vicenç obté dues flors que

la distingeixen com a Vila Florida
Per primer cop, el municipi ha aconseguit dues
Flors d’Honor dins de la iniciativa de Viles Florides.
El reconeixement posa en valor la riquesa natural i
paisatgística del poble, així com l’aposta municipal
pels projectes d’enjardinament i ornamentació
floral.

Els tallers es realitzaran al casal de la gent
gran i al Telecentre

L’Ajuntament renova el
conveni de col·laboració amb
“la Caixa”
A finals de gener, el consistori va signar la renovació del
conveni de col·laboració amb la Fundació Bancària “la
Caixa” i l’Associació de Gent Gran Els Xurravins. L’acord, que
s’allargarà fins al 31 de desembre, continuarà treballant pel
benestar dels avis i les àvies del municipi.
Fruit de l’acord, l’entitat bancària oferirà activitats del
seu programa de Gent Gran al poble. Els tallers giraran al
voltant de les capacitats personals, les noves tecnologies i
la participació social. Per la seva part, l’Ajuntament i l’associació santvicentina es comprometen a difondre i portar a
terme les activitats, que es faran al casal de la gent gran i al
Telecentre, una aula equipada amb set ordinadors, projector i connexió a Internet.
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La gran part de les activitats es duran a terme
la primera setmana de març

Una trentena de propostes per
a celebrar el Dia de la Dona
L’Ajuntament acaba d’enllestir el programa d’actes per
a commemorar el Dia Internacional de la Dona. Amb la
col·laboració de diverses entitats locals i serveis municipals, s’ha dissenyat un mes de març ple de propostes reivindicatives, formatives, culturals i lúdiques.
Les activitats començaran el dijous dia 4 de març i finalitzaran el dijous 21. L’acte central serà la jornada «Sant
Vicenç Dona», que se celebrarà el dissabte 9 de març i acollirà moltes propostes en favor de la igualtat de gènere. La
jornada arrencarà al parc de Can Boada amb una marxa
reivindicativa que acabarà al dels Germans Gabrielistes,
on es concentrarà el gruix dels actes. També hi haurà un
dinar popular a base de botifarra i pinxo amb pa de pagès.
Els tiquets tenen un preu de 2 euros i es poden comprar a
l’OAC de l’Ajuntament fins al 6 de març.

l L’Institut impulsa un vídeo

contra la violència masclista

Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació
de la Violència envers les Dones, la Comissió de
Coeducació de l’Institut Esteve Albert va proposar
fer un vídeo de denúncia i sensibilització sobre la
qüestió de la violència masclista. Al febrer es va
rodar l’audiovisual que mostra les reflexions de
diversos alumnes i professors.

Agenda
SVMontalt
MARÇ
2019

Del dilluns 4 al
dijous 21

l SANT VICENÇ DONA
El programa d’activitats s’ha
repartit a totes les llars i està
disponible al web municipal.
Organitza: Ajuntament

Dimecres 6
EXPOSICIONS

Fins al 30 de
març
A LA BIBLIOTECA
l EXPOSICIÓ
COL·LECTIVA DE
FOTOGRAFIES
A càrrec del Grup Fotogràfic
SVM
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

ACTIVITATS
Divendres 1

15.30 H, PELS VOLTANTS
DEL C/ ESCOLES I RIERA DEL
GORG
l RUA ESCOLAR DE
CARNAVAL
Organitza: AMPA Escola
Sant Jordi i Escola Bressol
Municipal Els Garrofers

Dissabte 2

11 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER DE
NEUROCIÈNCIA
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala
17 H, A LA PL. DEL POBLE
l RUA DE CARNAVAL
EN ACABAT, A LA PISTA
ANNEXA DEL PAVELLÓ
l BERENAR AMB
ANIMACIÓ
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

Diumenge 3

9 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
l EN RUTA PELS TURONS
DE SANT ELIES I DEL
SAMON
Organitza: Montaltrek

9 H, DAVANT DEL CENTRE
CÍVIC
l MATINAL AL CASTELL
DE TARADELL
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 8

18 H, DAVANT DEL CENTRE
CÍVIC
l ANEM AL TEATRE A
VEURE HITS, DEL TRICICLE
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins
19 H, A LA BIBLIOTECA
l CLUB DEL LLIBRE
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

D’11 A 13 H, A L’INSTITUT
ESTEVE ALBERT
l JORNADA DE PORTES
OBERTES
Organitza: Institut Esteve
Albert

Dimarts 12

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

Dissabte 9 i
diumenge 10,
i dissabte 23 i
diumenge 24

19 H, AL CENTRE CÍVIC
l SANTVI’S BOOK CLUB
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Divendres 22

17.30 H, AL CENTRE CÍVIC
l HORA DEL CONTE:
MASCOTES, ANIMALS O
ALTRES BÈSTIES
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Divendres 15

DE 9.30 A 11 H, A L’ESCOLA
SOT DEL CAMP
l JORNADA DE PORTES
OBERTES
Organitza: Escola Sot del
Camp

Diumenge 17

8 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
l SORTIDA AL CONGOST
DE CAMARASA – COVA
DEL TABAC
Organitza: Montaltrek

Dissabte 9

10 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER D’EDUCACIÓ
PARENTAL: «LA PARELLA,
FONAMENT DE LA
FAMÍLIA»
Organitza: Regidoria
d’Ensenyament

Dijous 21

Diumenge 24
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l IX MUNDIAL DE LA
POESIA
Recital poètic amb
amenització musical
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Del 26 de març
al 2 d’abril

9 H, AL PORT BALÍS
l TRIWOMAN 5K/10K RUN
Organitza: Club Triatló Costa
de Barcelona Maresme
amb la col·laboració dels
ajuntaments de les 3 viles

8 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
l EN RUTA PELS PORTS DE
BESEIT
Organitza: Montaltrek

Del dimecres
27 al
divendres 29

8 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
l SORTIDA AMB
RAQUETES DE NEU
Organitza: Montaltrek

18 H, AL CENTRE CÍVIC
l BALL DE CARNAVAL
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

7.30 H, DAVANT DEL CENTRE
CÍVIC
l EXCURSIÓ CULTURAL AL
PIRINEU ARAGONÈS
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Diumenge 10

Dilluns 18

Dimecres 27

9 H, ALS PINS DE L’ANDREU
l CURSA D’ORIENTACIÓ
Organitza: GoXtrem
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 l’Ajuntament

17 H, A L’ESCOLA SANT
JORDI
l JORNADA DE PORTES
OBERTES
Organitza: Escola Sant Jordi

Dimecres 20

9.30 H, DAVANT DEL CENTRE
CÍVIC
l MATINAL AL CASTELL
DE BURRIAC
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Trobareu tota l’agenda actualitzada i al dia (actes, activitats, preus, inscripcions, contactes...)
al web municipal www.svmontalt.cat i a l’app gratuïta santviAPProp.

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

Divendres 29

19 H, A LA BIBLIOTECA
l TERTÚLIA AMB SERGI
PÀMIES
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

