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Nou servei de mentoria
per a afavorir la inserció
laboral

S’aprova un pla local
per a millorar la seguretat
al municipi

El CF Santvicentí imparteix
un campus de futbol
a l’Índia
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JxSVM-JUNTS guanya les eleccions
municipals i el PSC-CP es converteix
en la segona força
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Durant els mesos d’estiu l’Ajuntament
només obrirà al matí
Des del dijous 13 de juny fins al dimarts 17 de setembre
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt aplicarà el seu horari d’estiu
i obrirà només als matins. Per aquest motiu, l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania atendrà de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Ple municipal ordinari 25 d’abril del 2019
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA ABSTENCIÓ

Aprovació del nom del camp municipal PSC, CiU, 9SV, ERC+AM,
de futbol Toni Buch
C’s, PP i regidors/es
no-adscrits/es
Concessió d’una subvenció
extraordinària al CF Santvicentí amb
motiu del Campus de Futbol a l’Índia
2019

PSC, CiU, 9SV, ERC+AM,
C’s, PP i regidors/es
no-adscrits/es

Conveni entre l’Ajuntament i el CF
Santvicentí per a la concessió d’una
subvenció extraordinària

PSC, CiU, 9SV, ERC+AM,
C’s, PP i regidors/es
no-adscrits/es

Creació de la Comissió Informativa de
seguiment dels nous equipaments
municipals i infraestructures públiques

PSC, CiU, 9SV, ERC+AM,
C’s, PP i regidors/es
no-adscrits/es

Aprovació inicial del Pla Local de
Seguretat

PSC, CiU, 9SV, ERC+AM,
C’s, PP i regidors/es
no-adscrits/es

Aprovació inicial de l’Inventari
Municipal de Camins

PSC, CiU, 9SV, ERC+AM,
C’s, PP i regidors/es
no-adscrits/es

Modificació de la indemnització
mensual que percep el grup municipal
de CiU

PSC, CiU, 9SV, ERC+AM,
C’s, PP i regidors/es
no-adscrits/es

Modificació de la composició de les
comissions informatives

PSC, CiU, 9SV, ERC+AM,
C’s, PP i regidors/es
no-adscrits/es

L’Escola Municipal de Música L’Oriola
obrirà el procés de matriculació per al
curs 2019-2020 a finals del mes de juny.
Les sol·licituds es podran presentar els
dies 25 i 27 de juny i 1, 2 i 4 de juliol
al mateix centre, situat al número 10
del carrer Escoles. L’horari serà de 17
a 20 hores. El pròxim curs, L’Oriola
continuarà apostant per les classes
d’instruments en grups reduïts, els grans
conjunts vocals i instrumentals, les
orquestres i les corals.

ERC-Sobiranistes
guanya les eleccions
generals a Sant Vicenç
de Montalt

Ple municipal extraordinari 16 de maig del 2019
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Aprovació del Manual per a la gestió
i actualització dels llocs de treball de
l’Ajuntament

PSC, CiU, 9SV, ERC+AM,
C’s, PP i regidors/es
no-adscrits/es

Modificació de l’article 37.7 de l’Acord
de condicions dels empleats de
l’Ajuntament

PSC, CiU, 9SV, ERC+AM,
C’s, PP i regidors/es
no-adscrits/es

Aprovació de la Modificació de crèdit
3/2019

PSC, CiU, 9SV, ERC+AM,
C’s, PP i regidors/es
no-adscrits/es

Comença el període
de matriculació de
l’Escola Municipal de
Música

EN CONTRA ABSTENCIÓ

Els santvicentins i les santvicentines
van exercir el seu dret a vot el passat
diumenge 28 d’abril, quan 1.057 electors
van situar ERC-Sobiranistes com la
força més votada (29,26 % dels vots).
Junts per Catalunya va obtenir la segona
posició, seguit pel PSC, Ciutadans i En
Comú Podem. El Partit Popular, Vox i el
Front Republicà van completar la llista
de les vuit formacions més votades.
La participació ciutadana va enfilar-se
fins a prop del 80 %, amb un increment
de més de 12 punts en comparació amb
les darreres eleccions generals.

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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MAJORIA ABSOLUTA

JxSVM-JUNTS 4 28,48 % - 908
ERC-AM 1 9,91 % - 316

PSC-CP 3 22,87 % - 729
Cs 1 7,47 % - 238

1
PRIMÀRIES 1 11,89 % - 379

9SV 1 6,27% - 200

PP 1 6,15 % - 196

CUP-AMUNT 1 6,12 % - 195

La participació en els comicis del passat 26
de maig va ser del 69,33 %, més de 7 punts
superior a la de fa quatre anys

JxSVM-JUNTS és la força
més votada en les
eleccions municipals
El passat 26 de maig, les vuit canCUP-AMUNT, que obtingué 195 vots
didatures que es presentaven a les
(6,12 %).
eleccions municipals van aconseguir
Pel que fa a la participació, un total
representació al consistori santvicende 3.201 persones van exercir el seu
tí. JxSVM-JUNTS va ser la força més
dret a vot, una xifra que representa
votada —amb 908 vots (28,48 %)— i
el 69,33 % de l’electorat i és més de
obtingué quatre regidors, dos menys
set punts superior a la registrada en
que l’any 2015 sota les sigles de CiU;
els anteriors comicis municipals, ceel PSC-CP, amb 729 vots (22,87 %) i
lebrats l’any 2015.
tres regidors —dos més que els que
Eleccions europees
tenia fins ara—, es situa com a segoLa coincidència amb les eleccions
na força al consistori. Per darrere van
municipals va propiciar un augment
quedar ERC-AM amb 316 vots (9,91
de la participació en els comicis
%) i 9SV amb 200 vots (6,27 %).
al Parlament Europeu de
Totes dues formacions permés de 18 punts respecden un regidor respecte
Les vuit
te de l’any 2014. Un
dels dos obtinguts ara
formacions que
68,66 % dels inscrits
fa quatre anys. En
es
presentaven
a
les
en el cens electoral
canvi, mantenen la
eleccions municipals
van exercir el seu
representació amb
han aconseguit
dret a vot en aquesun regidor Cs —amb
tes eleccions, que va
238 vots (7,47 %)— i
representació al
guanyar JXCAT-JUNTS
el PP —amb 196 vots
consistori
amb 1.233 vots (39,06 %),
(6,15 %)—. Aquesta proseguit d’ERC – ARA REPÚBLIpera legislatura entraran
QUES, amb 658 vots (20,84 %), i el
per primera vegada al consistori,
PSC amb 456 vots (14,44 %). Cs va
amb un regidor cadascun, els partits
aconseguir 335 vots (10,61 %) i el PP,
PRIMÀRIES —que se situa com a ter180 (5,70 %).
cera força amb 379 vots (11,89 %)— i

Javier Sandoval
Carrillo
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

l Per un nou govern

de consens

Per sobre d’ideologies i
d’interessos de partit, el que més
necessiten els municipis per a
progressar són mans disposades
a treballar. Tot i que hagi estat a
partir d’una situació excepcional,
com la viscuda al llarg dels
darrers mesos, a Sant Vicenç de
Montalt hem pogut demostrar
que quan ens oblidem de les
sigles i avantposem l’interès
comú, sempre guanyen el
municipi i els veïns i veïnes.
Així, aquest temps hem
governat seguint l’esperit de
la moció aprovada pel Ple
Municipal en la qual ens exigíem
consens i acords, i hem posat a
consideració de tots els regidors
i regidores, en el marc dels
consells de treball, totes les
decisions preses. Hem compartit
la responsabilitat.
Ara, que ens trobem a les
portes de crear un nou govern
municipal, m’agradaria demanar
continuïtat a aquest esperit
de cooperació i de tolerància
zero a la corrupció que hem
promogut en els darrers
temps al consistori. Al llarg
dels quatre anys que tenim
per davant, hem de promoure
actuacions clau per al nostre
poble com l’aprovació del
POUM o la creació d’habitatge
social i d’equipaments per a la
gent gran. Ens hi juguem molt.
Tornem, doncs, a posar l’interès
de Sant Vicenç per davant de les
sigles i de les ideologies. No tinc
cap dubte que això és el que els
santvicentins i les santvicentines
esperen de nosaltres.
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l En marxa una enquesta per a millorar els

serveis de l’OAC

Per tal d’elaborar la Carta de Serveis de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania
(OAC), el consistori ha dissenyat un qüestionari per a conèixer l’opinió
dels veïns i les veïnes. L’objectiu és implementar millores en els serveis
adreçant-les als interessos de la ciutadania. L’enquesta es podrà emplenar
al web municipal o presencialment a l’OAC fins al divendres 28 de juny.

Més de 200 persones gaudeixen del bus
urbà gratuït
Des del passat gener, un total de 233
santvicentins i santvicentines ja es
beneficien d’una targeta de transport que permet utilitzar sense cost
el bus urbà C21. D’aquesta manera,
l’Ajuntament bonifica el servei al jovent d’entre 12 i 16 anys, a la gent
gran i a les persones amb diversitat

funcional. La mesura vol facilitar els
desplaçaments, dins del poble i fins a
l’estació de Renfe de Caldes d’Estrac,
dels col·lectius més vulnerables, amb
menys recursos o que no tenen mitjans de transport propis.
La targeta és personal, intransferible i té un cost d’emissió de tres eu-

ros. Per a gaudir-ne cal sol·licitar-la a
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o
bé a través del web municipal.

El programa de mentoria ofereix suport personalitzat i gratuït
a aquelles persones que han de participar en un procés de
selecció de personal

Un servei
municipal per
a promoure la
inserció laboral
La Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament ha posat en marxa una nova edició del programa de
mentoria. Emmarcat en el pla d’actuació Banc d’Oportunitats 2019, el servei

l Es convoquen cinc llocs de treball per al

jovent del municipi

Dins del programa Brigada Jove, el consistori ha creat cinc places
d’ajudant en els serveis municipals durant l’estiu. Amb una jornada de 25
hores setmanals, els llocs de treball estan destinats a joves d’entre 16 i 23
anys que estiguin inscrits en el Servei Local d’Ocupació. Les sol·licituds
per a les vacants es podran fer a l’ajuntament fins al dilluns 17 de juny.

està pensat per a assessorar aquelles
persones que es troben immerses en
un procés de selecció de personal i
dotar-les d’eines per a superar-lo amb
èxit. El programa, que s’ofereix durant
tot l’any, treballa els diferents tipus
d’entrevistes i ofereix consells pràctics.
Per a participar-hi cal contactar amb
l’Ajuntament trucant al 93 791 47 18 o
enviant un correu electrònic a promocioeconomica@svmontalt.cat.
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El projecte, que estableix cinc eixos i una seixantena d’accions, va ser aprovat
amb els vots favorables de tots els grups municipals en el darrer ple municipal

El municipi disposa d’un Pla Local de
Seguretat amb perspectiva de gènere
El dijous 25 d’abril, durant la reunió
del Ple Municipal i amb els vots a favor de tots els grups municipals, es
va aprovar el Pla Local de Seguretat,
elaborat a partir d’una comissió de
treball formada per tècnics i agents
claus de la ciutadania i amb el suport
de la Diputació de Barcelona.
El Pla Local de Seguretat 2019-2021
estableix i planifica les actuacions
que s’han de realitzar en l’àmbit de
la seguretat al municipi, tenint en
compte una perspectiva de gènere
i una mirada transversal. Concretament, el projecte estableix 61 accions
classificades en cinc eixos.
El primer eix posa el focus en la
millora de la coordinació, el coneixement i la comunicació en les polítiques de seguretat. El segon grup es
centra en la reducció dels fets delictius i el foment de la convivència ciutadana i del civisme. El tercer apartat
aborda diferents accions per a acabar
amb les violències masclistes. El quart

punt aprofundeix en la millora de la
mobilitat i de la seguretat viària. Finalment, el cinquè eix gira al voltant
de la seguretat urbanística i la protecció dels veïns i les veïnes davant dels
riscos naturals i les emergències.

Enllestides les obres d’un projecte integral llargament
reivindicat pels veïns i veïnes del barri

El carrer Costa
Daurada llueix
una nova imatge
Després de gairebé dos mesos
d’obres, el carrer Costa Daurada
compta amb una nova aparença. Els
treballs han consistit en l’ampliació
de la vorera est, en el tram comprès
entre els carrers Costa Brava i del Mediterrani; l’eliminació de l’aparcament
en aquest tram, i l’adequació de les
zones de càrrega i descàrrega a la vorera esquerra. Així mateix, l’actuació

El Pla
Local de Seguretat
planteja les actuacions
necessàries per a
solucionar
les disfuncions
detectades
al poble

ha inclòs la pavimentació del carrer
en plataforma única, la creació d’un
parterre i la instal·lació de nou mobiliari urbà.
El projecte pretenia donar resposta
a una llarga reivindicació veïnal. Ara
el carrer Costa Daurada té un caràcter
més afable i funcional, a més d’afavorir la convivència entre l’oferta comercial i el trànsit de vianants. Les obres
han tingut un cost de 164.197 euros.

Nova àrea de contenidors
En el tram del carrer Costa Daurada
més proper a la N-II s’han reagrupat les
dues àrees de contenidors existents
en un sol punt de reciclatge. Aquest
inclou una quinzena de contenidors
nous aïllats amb una tanca perimetral
de fusta per a millorar la neteja de la
zona i reduir-ne l’impacte visual.
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La tribuna política de Sant Vicenç de Montalt
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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».

Resultats eleccions municipals 2019
JUNTS SUMEM (PDeCAT)
12 rajoles + 4 regidors = 4 anys a l’oposició!!!

Gràcies, Sant Vicenç!
Des de 9SV us agraïm la confiança dipositada
al nostre projecte per a Sant Vicenç de Montalt.
Malgrat la polarització i divisió en blocs,
els atacs rebuts amb falses notícies, el fet que
molts vilatans votin en clau nacional i també
el de tenir noves formacions, que ha provocat
un transvasament de vots, a 9SV estem molt
orgullosos de ser, de moment, l’únic partit
municipalista que tindrà presència durant tres
legislatures consecutives.
Només podem tenir paraules d’agraïment
per la vostra confiança i dir-vos que gestionarem els vostres vots amb honradesa, treball i
esperit de servei cap a tothom, sense excloure
ningú perquè no hi ha ciutadans de primera ni
de segona. Tant la Maria com tot l’equip aportarem el consens i l’entesa que ens mereixem i
ens arremangarem per treballar pels nous reptes. Seguirem sent coherents amb la línia que
hem defensat sempre i amb els nostres valors,
que ens caracteritzen per fer de Sant Vicenç un
poble sense cap ombra de corrupció, cohesionat, participatiu i al servei de la gent. Només
junts podrem afrontar els grans reptes dels
propers quatre anys.
Gràcies en general a tothom qui ha votat i, en
particular, 200 gràcies a qui ens ha fet confiança!

Des d’Esquerra Republicana de Sant Vicenç de
Montalt agraïm al poble de Sant Vicenç la seva
dedicació i implicació en la tasca municipal,
tant en l’assistència i escalf a nivell personal
com des de les associacions, tant en les presentacions del programa i de la nostra candidata, la Laia Sorribes, com en els debats.
Un fort agraïment als 3.201 ciutadans de
Sant Vicenç de Montalt que van anar a votar
en aquests comicis municipals del passat 26
de maig, en una jornada marcada per una participació del 69,33 %, i molt especialment als
316 votants que ens han fet confiança per a
continuar treballant amb el nostre argumentari de valors republicans, que durant aquests
quatre anys hem defensat i pel qual, sense
dubte, continuarem lluitant sense defallir.

En nombre de las personas que han formado parte de la lista de la candidatura de Cs
en Sant Vicenç y en el mío propio, queremos
dar las gracias a todos los ciudadanos que nos
han votado y han decidido que Ciutadans
continúe siendo una de las voces que estén
representadas en la vida política oficial del
consistorio.
Lógicamente, vamos a defender los principios por los que nos hemos presentado a estas elecciones: limpieza y cuidado del pueblo,
mejoras en infraestructuras y en la seguridad
ciudadana, transparencia, no a la corrupción,
no al clientelismo, control racional del gasto, reducción impositiva, potenciación de la
empresa y el comercio, políticas sociales y de
progreso para los jóvenes y la gent gran... sin
olvidarnos de exigir lealtad y neutralidad institucional en el Ayuntamiento.
En definitiva, vamos a defender con firmeza
una sociedad de ciudadanos libres e iguales
también en St. Vicenç.
Ese es el compromiso que hemos adquirido
y, por lo tanto, nuestra acción política irá encaminada a su consecución, ya sea mediante un
pacto de gobierno, control legislativo, oposición o apoyos puntuales.
De nuevo, muchas gracias a todos. Nos tenéis a vuestra disposición, como siempre.

Sant Vicenç de Montalt no s’atura!
Un total de 729 persones van confiar en el projecte encapçalat per l’alcalde, Javier Sandoval,
a les eleccions del dia 26 de maig. Volem donar-vos les gràcies per aquest suport, que ens
encoratja a continuar treballant per la millora i
el benestar del nostre poble.
Precisament, malgrat les campanyes de les
eleccions generals i municipals, hem seguit
impulsant projectes i millores en tot moment:
• Hem continuat executant les obres al barri
de Montalpark, que milloraran la qualitat dels
espais públics amb noves voreres, nou arbrat i
un asfalt renovat.
• Nova imatge d’entrada al municipi a la rotonda de la N-II.
• Reparació del rellotge del campanar de
l’església, amb canvi d’esferes i agulles. Per fi
tornem a sentir les campanes.
• Més millores als parcs, amb nous jocs infantils, jardineria renovada i condicionament
del nou mòdul de bar al parc dels Gabrielistes.
La nostra obsessió és que la feina no s’aturi
i que Sant Vicenç de Montalt millori, dia a dia,
en tots els detalls. Per això, creiem que durant
els pròxims quatre anys l’Ajuntament ha de
mantenir aquest rumb i treballar en la mateixa
línia: posant els interessos del poble per damunt de tot.

La voluntat dels veïns i les veïnes s’ha vist reflectida a les urnes el passat 26 de maig. Només
ens queda, per la nostra part, DONAR 196
AGRAÏMENTS A LA GENT QUE HA CONFIAT
EN NOSALTRES; NO US DEFRAUDAREM.
La voluntad de los vecinos y las vecinas se
ha visto reflejada en las urnas el pasado 26 de
mayo. Tan solo nos queda, por nuestra parte,
DAR 196 AGRADECIMIENTOS A LA GENTE
QUE HA CONFIADO EN NOSOTROS; NO OS
VAMOS A DEFRAUDAR.
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El camp de futbol rep
el nom de Toni Buch
El dia 30 d’abril es va celebrar el bateig
del camp municipal de futbol amb el
nom de l’emblemàtic directiu del CF
Santvicentí, que ens va deixar el passat
3 de maig. Antoni Buch va ser un dels
fundadors del club l’any 1945 i president
honorífic de l’entitat. El canvi de nom
vol ser un homenatge a la implicació i
dedicació que va mostrar al llarg de la
seva vida a favor de l’esport santvicentí.

Dotzena edició d’un
campus de futbol a
l’Índia
Onze entrenadors del CF Santvicentí
han viatjat a Anatapur, a l’Índia, en
col·laboració amb la Fundació Vicente
Ferrer, per oferir un campus de futbol
per a infants i entrenadors locals.
L’expedició hi ha viatjat amb 330
quilos de material esportiu cedit per
diversos clubs i entitats. També s’hi
han inaugurat dues cases adaptades
finançades amb els diners recollits pel
Club en el sopar de fi de temporada.

Es lliuren els premis
dels XIII Jocs Florals
El dia 4 de maig es va celebrar la
XIII edició dels Jocs Florals, a la qual
enguany s’han presentat 103 treballs. El
jurat va escollir els 16 guanyadors, entre
els quals repetien la Duna Rodríguez i el
Xavier Carles. L’actuació dels alumnes
de L’Oriola va ser un dels moments
destacats d’aquesta vetllada dedicada a
la cultura. Els premiats participaran en
la Mostra Literària del Maresme.

Es convida la gent gran
a un dinar de germanor
L’Ajuntament organitza, un any més, el
tradicional dinar de germanor per a les
persones de més de 65 anys. Es farà el
dia 3 de juliol al restaurant Turó del Sol.
Caldrà fer-hi la inscripció els dies 17 i
18 de juny, de 9 a 14 h, a l’OAC o trucant
al 93 791 05 11. Les persones que hi
assisteixin com a acompanyants s’hi
hauran d’inscriure de forma presencial a
l’OAC i abonar els 40 euros del menú.

7

Sant Vicenç ampliarà
els punts de wifi
gratuït
L’Ajuntament rebrà una subvenció
de 15.000 euros per a instal·lar nous
punts de wifi gratuït a l’espai públic. Es
tracta d’una iniciativa de la Comissió
Europea que vol promoure un accés
a internet lliure i de qualitat en parcs,
places i equipaments municipals. Entre
les actuacions previstes hi ha la millora
de la zona wifi del parc dels Germans
Gabrielistes i la creació d’una de nova
al parc de Can Boada.

Tot a punt per a gaudir
de la revetlla de Sant
Joan
El dia 23 de juny, la pista annexa al
pavelló acollirà un sopar popular amb
pa amb tomàquet, embotits, coca,
aigua, vi i cava. Els tiquets tindran un
preu de 20 euros i s’hauran d’adquirir
a l’OAC. El dia 6 de juny es posaran
a la venda només per a les persones
empadronades, i el dia 7, per a tothom.
L’horari d’atenció serà de 9 a 14 h. La fi
de festa serà gratuïta i comptarà amb
l’actuació de l’Orquestra Marinada.

25 anys fomentant la
pràctica de futbol sala
Aquest 2019, el Club Futbol Sala
Santvicentí commemora el seu 25è
aniversari. El divendres 14 de juny es
disputarà un torneig triangular amistós
de veterans que comptarà amb la
participació del Barça i el Sant Cugat.
La celebració continuarà el dissabte
15 amb un sopar a la pista annexa al
pavelló i un espectacle al centre cívic
a càrrec de Pep Plaza. La festa clourà
passada la mitjanit amb ball amb DJ.

Agenda
SVMontalt
JUNY
2019
ACTIVITATS
Divendres 7

19 H, A LA BIBLIOTECA
l CLUB DEL LLIBRE AMB
JOAN GARCIA PEY
Organitza: Biblioteca La
Muntala

Dissabte 8

DE 10 A 12.30 H, AL CENTRE
CÍVIC
l TALLER D’EDUCACIÓ
PARENTAL: «GESTIONAR
LA RÀBIA»
Organitza: Regidoria
d’Ensenyament
20.30 H, A L’AV. TONI SORS
l SOPAR SOLIDARI
A benefici de la Fundació
Vicente Ferrer
Organitza: CF Santvicentí

Diumenge 9

DE 18 A 21 H, AL CENTRE
CÍVIC
l TARDA DE BALL AMB EL
DUET LAZENA
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Dimarts 11

18 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER DE RELAXACIÓ
AMB MONTSE MACANÀS
Organitza: Biblioteca La
Muntala

Dimecres 12

18 H, AL CASAL
l XERRADA SOBRE EL
LLIBRE ENTRE EL ROIG I EL
BLAU AMB DAVID PONS
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Dijous 13, 20 i
27

DE 16.30 A 18 H, AL CENTRE
CÍVIC
l TALLER DE DANSA LLIURE
MALKOVSKY
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Divendres 14

18 H, AL CASAL
l LA CUINA DE SANT
VICENÇ
Presentació i tast de plats
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l ROUND TABLE EN
ANGLÈS AMB ANDREEA
FLUCUS
ROUND TABLE EN FRANCÈS
AMB MARIE CHAUVIN
Organitza: Biblioteca La
Muntala

20 H, AL PAVELLÓ
l FESTIVAL FI DE CURS DE
LES ESCOLES MUNICIPALS
DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
I DANSA
Organitza: Regidoria d’Esports

Dilluns 17 i
dijous 13, 20
i 27

DE 16.30 A 20 H, AL CASAL
l JOCS DE TAULA
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

20.30 H, AL PAVELLÓ
l TRIANGULAR 25è
ANIVERSARI CF SALA
SANTVICENTÍ
Santvicentí – Barça – Sant
Cugat
Organitza: CF Sala Santvicentí

Dilluns 17

Dissabte 15 i
diumenge 16

Dimarts 18 i
dijous 20

l EN RUTA PEL BESIBERRI
SUD
Organitza: MontalTrek

Dissabte 15

17.30 H, AL CENTRE CÍVIC
l CONCERT DE FI DE CURS
DE L’ORIOLA
Organitza: EMM L’Oriola

Dissabte 15

17.30 H, AL CENTRE CÍVIC
l CONCERT DE FI DE CURS
DE L’ORIOLA
Organitza: EMM L’Oriola
21 H, A LA PISTA ANNEXA AL
PAVELLÓ
l SOPAR 25è ANIVERSARI
CF SALA SANTVICENTÍ
23 H, AL CENTRE CÍVIC
l ESPECTACLE DE PEP
PLAZA
00.30 H, A LA PISTA ANNEXA
AL PAVELLÓ
l BALL AMB DJ
Organitza: CF Sala Santvicentí
22 H, A LA PL. DEL POBLE
l CINEMA A LA FRESCA:
HOTEL TRANSYLVANIA 3
Crispetes i refrescs gratuïts fins
a esgotar-ne existències
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

Diumenge 16
10 H, A LA PL. DEL POBLE
l 23a TROBADA DE
PUNTAIRES
Organitza: Associació de
Puntaires de SVM

18 H, AL PATI DE LES
MORERES DE L’ESCOLA DE
MÚSICA
l AUDICIONS MUSICALS
Organitza: EMM L’Oriola

A LES 17 H I A LES 18.30 H,
AL PATI DE LES MORERES DE
L’ESCOLA DE MÚSICA
l AUDICIONS MUSICALS
Organitza: EMM L’Oriola

Dimecres 19

9.30 H, DAVANT DEL CENTRE
CÍVIC
l MATINAL PEL DOLMEN
DE CA L’ARENAS
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Dijous 20 de
juny

18.30 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER PRÀCTIC DE
REFLEXOLOGIA AMB ISABEL
SERRANO
Organitza: Biblioteca La
Muntala
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l SANTVI’S BOOK CLUB
AMB JOE SALAS
Organitza: Biblioteca La
Muntala

Dissabte 22

10 H, AL CASAL
l TORNEIG DE FUTBOLÍ
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins
18 H, AL CENTRE CÍVIC
l CANTADA D’HAVANERES
AMB MAR BLAVA
A la mitja part, se servirà coca
i cava
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.

Diumenge 23

20 H, A L’ESPLANADA DEL
CAMP DE FUTBOL
l ARRIBADA DE LA FLAMA
DEL CANIGÓ
Lectura del manifest i encesa
de la foguera
22 H, A LA PISTA ANNEXA AL
PAVELLÓ
l SOPAR POPULAR DE
SANT JOAN
Amb tiquet
EN ACABAT
l BALL DE REVETLLA AMB
L’ORQUESTRA MARINADA
Entrada lliure
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

Divendres 28

20 H, A LES PORTES DEL
CENTRE CÍVIC
l SORTIDA AL LICEU:
TOSCA
Organitza: Biblioteca La
Muntala i Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Dissabte 29

23 H, A L’APARCAMENT DE
L’ESGLÉSIA
l FESTA DISCO 80
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

Diumenge 30
de juny
7 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
l EN RUTA PEL CAMÍ DE
RONDA GR92
Tram Altafulla-Tarragona
Organitza: MontalTrek

12.30 H, AL CASAL DE
CULTURA
l LLIURAMENT DE
PREMIS DEL CONCURS DE
FOTOGRAFIA
INAUGURACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ «UN TASTET
DE SANT VICENÇ»
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l TEATRE: CASATS PER
AMOR A LA PASTA
A càrrec del Grup de Teatre
dels Xurravins
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

