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Finalitzen dos cursos de
formació destinats
al jovent

Garantint la seguretat
i la qualitat dels serveis a la
platja

Totes les famílies sol·licitants
tindran plaça a l’escola
bressol
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Javier Sandoval és reelegit com a
alcalde de Sant Vicenç de Montalt
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Els consultoris locals
modifiquen els seus horaris
Durant els mesos d’estiu, els dos centres
mèdics del municipi reestructuren els seus
horaris d’obertura: el consultori Nucli Antic
romandrà tancat del 8 al 12 de juliol i del 9
al 13 de setembre, i el consultori Montalpark
atendrà només a la tarda del 29 de juliol al
2 d’agost i únicament al matí del 12 al 16
d’agost.

L’OAC de la Policia Local
aplica el seu horari d’estiu
Fins al 15 de setembre, l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania (OAC) de la Policia Local atendrà
els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 15
hores i els dimarts i dijous de 9 a 18 hores.
No obstant això, en situacions d’urgència la
població pot trucar al 609 30 30 20.

Del 18 al 26 de juliol no hi
haurà servei de recollida
d’andròmines
El servei de recollida de mobles,
electrodomèstics i restes de jardineria no estarà
operatiu del 18 de juliol al 26 de juliol. No
obstant això, l’Ajuntament posa a disposició
de la ciutadania altres alternatives com la
deixalleria mòbil —que els dijous s’instal·la al
parc del Terral i a l’aparcament del camp de
futbol i els dissabtes, al parc de Can Boada— o la
Deixalleria 3 Viles a Sant Andreu de Llavaneres.

Ple municipal extraordinari 15 de juny del 2019
ORDRE DEL DIA
Presa de possessió dels 13 regidors i
regidores del consistori
Elecció del nou alcalde

Javier Sandoval (PSC-CP): 7 vots; Miquel Àngel
Martínez (JxSVM-JUNTS): 4 vots; Sergi Rabat
(PRIMÀRIES): 2 vots; Laia Sorribes (ERC-AM): 0 vots;
Benito Pérez (Cs): 0 vots; Maria Villalta (9SV): 0 vots;
Francisco Guillem (PP): 0 vots; Miquel Rovira
(CUP-AMUNT): 0 vots.

Una vintena de joves
es formen amb dos
cursos municipals
Durant els mesos d’abril, maig i
juny, una vintena de nois i noies
han participat en dues formacions
organitzades per l’Ajuntament. La
primera ha estat un curs de nivell bàsic
de manipulació d’aliments adreçat
al jovent interessat en el sector de
l’hostaleria. El consistori també ha
coordinat un curs de monitoratge
d’activitats de lleure infantil i juvenil. A
càrrec de la Fundació Pere Tarrés, s’han
impartit al centre cívic El Gorg i a l’Espai
Jove El Cau

En marxa els primers
tractaments preventius
contra el mosquit tigre
L’Ajuntament ha portat a terme
diverses actuacions per a lluitar contra
el mosquit tigre als espais públics. Les
feines han consistit a aplicar productes
específics de larvicida en els embornals,
ja que són espais on se sol acumular
aigua, la qual cosa facilita la cria dels
insectes. Els tractaments es repetiran en
quatre ocasions més al llarg de l’estiu
amb l’objectiu de mantenir controlada la
població de mosquits.
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L’alcalde de Sant Vicenç de Montalt va ser
escollit amb els 7 vots favorables del PSC-CP,
Cs, 9SV, PP i CUP-AMUNT

Javier Sandoval es manté
al capdavant de l’Alcaldia
Javier Sandoval
Carrillo
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

l Un govern de mà

estesa

La sala de sessions de l’Ajuntament
va acollir, el passat 15 de juny, el nomenament de Javier Sandoval com a
alcalde de Sant Vicenç de Montalt. El
ple d’investidura es va iniciar a les 12
del migdia amb la intervenció de la
secretària accidental i la constitució
de la Mesa d’Edat, presidida per Víctor Llasera, el membre de més edat
del consistori, i formada també per
Sergi Rabat, el regidor més jove, que
va actuar com a vocal.
Un cop tots els regidors i regidores
van prendre possessió de la seva acta,
es va procedir a l’elecció de l’alcalde
per votació nominal i secreta. Javier
Sandoval va rebre 7 vots favorables
sobre un total de 13, una majoria absoluta que va fer que fos reelegit alcalde de Sant Vicenç de Montalt per
al mandat 2019-2023.
Sandoval va rebre el suport del
PSC-CP, Cs, 9SV, PP i CUP-AMUNT.
Van presentar-hi també la seva candidatura Miquel Àngel Martínez, que
va rebre els 4 vots del seu grup municipal, JxSVM-JUNTS, i Sergi Rabat, de
PRIMÀRIES, que va sumar al seu vot
el d’ERC-AM.

L’alcalde vol
formar un govern
fort, comptant
amb els regidors i
regidores que li han
donat suport en la
investidura

En el seu discurs d’investidura, Sandoval va avançar que comptarà amb
els regidors i les regidores que li han
donat suport en la investidura per
poder configurar un govern fort que
doni estabilitat al municipi i permeti
desenvolupar els projectes necessaris per a garantir el benestar i la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Sant
Vicenç.
Recordem que Javier Sandoval va
ser investit alcalde per primera vegada el passat 21 de setembre, després
que prosperés la moció de censura
que va propiciar un relleu a l’Alcaldia.
El ple d’investidura va ser seguit
per molts ciutadans i ciutadanes en
directe des de la sala de plens o a través d’un circuit tancat de televisió i el
dispositiu habilitat a la primera planta de l’edifici de l’ajuntament.

Tot i l’orgull i la responsabilitat
que representa per a mi haver
estat reelegit alcalde de Sant
Vicenç de Montalt, crec que el
veritable protagonista d’aquest
inici de mandat és l’esperit de
diàleg i d’entesa que ho ha fet
possible. Un cop més, per sobre
dels personalismes, de les sigles
i fins i tot de les ideologies,
la majoria dels representants
municipals hem coincidit a
avantposar els interessos del
nostre poble a qualsevol altra
consideració. Jo sóc, d’aquesta
manera, la cara visible d’un
projecte que va, un cop més,
més enllà de la meva persona i
que pretén implicar el màxim
nombre de grups municipals en
el govern del nostre poble.
El final de la passada
legislatura i els resultats que
es van aconseguir a través
de la feina participativa ens
han de servir d’exemple de
com de lluny podem arribar
si ens unim tots i totes. Per
la meva part, us puc garantir
que mantinc intacta la meva
voluntat de governar amb el
màxim consens possible. Tenim
per endavant reptes decisius
per al futur de San Vicenç,
com l’aprovació del POUM o la
construcció d’habitatge social
o d’equipaments per a la gent
gran. És el moment de demostrar
generositat personal i estima pel
nostre poble i per la gent que hi
viu. Les portes de l’ajuntament
estaran obertes a tothom durant
els propers quatre anys per a
continuar progressant.
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Es constitueix el nou Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt
En el ple municipal del passat 15
de juny, van prendre possessió del
seu càrrec els 13 regidors i regidores
que formaran part del plenari durant

aquest mandat 2019-2023. Segons els
resultats obtinguts en les eleccions
municipals del passat 26 de maig,
el nou consistori de Sant Vicenç de

Montalt està format per 3 regidors
del PSC-UNIT, 4 de JxSVM-Junts, 1 de
Primàries, 1 d’ERC-AM, 1 de Cs, 1 de
9SV, 1 del PP i 1 de la CUP-AMUNT.

Javier Sandoval Carrillo
(PSC-CP)

Robert Subirón Olmos
(PSC-CP)

Cristian Garralaga Alonso
(PSC-CP)

Alcalde
alcaldia@svmontalt.cat

Miquel Àngel
Martínez Camarasa
(JxSVM-JUNTS)

Regidor
martinezcma@svmontalt.cat

Sergi Rabat Fajardo
(PRIMÀRIES)

Regidor
rsubiron@svmontalt.cat

Víctor Llasera Alsina
(JxSVM-JUNTS)
Regidor
llaseraav@svmontalt.cat

Lydia Gerónimo
Guardiola
(JxSVM-JUNTS)

Regidora
geronimogl@svmontalt.cat

Laia Sorribes Valls
(ERC-AM)

Regidor
garralagaac@svmontalt.cat

Sonia Miquel Suñé
(JxSVM-JUNTS)

Regidora
miquelss@svmontalt.cat

Benito Pérez
(Cs)

Regidor
rabatfs@svmontalt.cat

Regidora
sorribesve@svmontalt.cat

Regidor
bperez@svmontalt.cat

Maria Villalta Morro
(9SV)

Francisco Guillem Molins
(PP)

Miquel Rovira Mariné
(CUP-AMUNT)

Regidora
villaltamm@svmontalt.cat

Regidor
guillemmf@svmontalt.cat

Regidor
roviramm@svmontalt.cat
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El municipi compta amb més de mil metres de platja que han estat adequats
per al gaudi de la ciutadania

Tret de sortida a la temporada de platges
Durant el juny, els serveis municipals
han estat treballant per preparar el
litoral del municipi per al gaudi amb
seguretat i comoditat dels santvicentins i les santvicentines. El dissabte
15 de juny es va inaugurar la nova
temporada, que s’allargarà fins al
diumenge 8 de setembre.
Prèviament, els 1.237 metres de
litoral del poble han estat adequats
per al bany amb l’abalisament de la
platja i la programació d’un servei
diari de salvament i socorrisme a
càrrec de Pro-Activa Serveis Aquàtics. De la mateixa manera, s’hi han
instal·lat les dutxes, els WC portàtils,
les passeres, les papereres, el mòdul
de primers auxilis i les cinc guinguetes amb una zona d’hamaques i ombrel·les. Tanmateix, l’Agència Catalana
de l’Aigua, que durant l’estiu analitza
quinzenalment l’aigua del mar, ha
confirmat que les darreres anàlisis
n’han donat una qualitat excel·lent.
Les platges de Sant Vicenç de
Montalt ofereixen també altres serveis com una plataforma lúdica flotant, un parc aquàtic amb descomp-

A Sant Vicenç oneja la
bandera Biosphere

tes per als veïns i les veïnes i una àrea
adaptada per a les persones amb
mobilitat reduïda.

El passat mes de març, el
municipi es va adherir a la
certificació Biosphere, que
reconeix el compromís del
poble amb el medi ambient
i la sostenibilitat turística. El
projecte ha estat liderat per
la Diputació de Barcelona,
la Cambra de Comerç de
Barcelona i el Consorci de
Promoció Turística Costa del
Maresme. Després de passar
una auditoria independent,
la platja de Sant Vicenç de
Montalt va ser distingida per a
l’adhesió a la certificació que
atorga l’Instituto de Turismo
Responsable, vinculat a la
UNESCO.

Prop de 600 infants i adolescents participen en
activitats esportives durant l’estiu

Fomentant la pràctica
d’exercici físic durant tot l’any
Més de 400 nens i joves s’han inscrit
aquest estiu en alguna de les activitats
municipals programades, entre les
quals hi ha estades esportives, cursets
de natació i campus de ball, de gimnàstica artística i de vela. Així mateix,
el CF Santvicentí i el Club de Patinatge
reuneixen als seus campus més d’un
centenar de participants.

Curs 2019-2020
Fins al proper 12 de juliol es poden

tramitar les inscripcions per a les activitats extraescolars del curs 20192020, que s’oferiran al pavelló municipal Toni Sors a partir de setembre.
Entre les propostes hi haurà gimnàstica artística, dansa, activitats dirigides,
cheerleading i parkour i acrobàcies
urbanes. L’horari d’atenció ciutadana
del pavelló, fins al 6 de setembre, és de
dilluns a divendres de 9 a 11 h i de 15 a
16 h, exceptuant del 2 al 25 d’agost, en
què l’equipament romandrà tancat.
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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».

Som la força més votada amb 908 vots i quatre regidors. No està gens malament, amb vuit
partits a escollir i una campanya electoral...
diríem que complicada, si volem ser elegants.
A partir de l’endemà de les eleccions els partits queden, parlen, s’observen i fan hipòtesis
sobre el que pensa l’un o l’altre.
Nosaltres teníem clar que el PSC pactaria
amb el PP, Cs i 9SV. Només havíem de posar-nos d’acord amb les altres forces polítiques.
Fàcil, oi?
Doncs no.
Perquè no n’hi ha prou amb guanyar les
eleccions: s’han de trobar aliances. Durant les
negociacions amb SOM-HI Primàries, ERC i CUP
vam ser molt generosos, fins i tot cedint l’alcaldia al Sr. Sergi Rabat, de SOM-HI Primàries.
La majoria de l’electorat de Sant Vicenç de
Montalt no vol un govern PSC-PP-Cs-9SV i així
ho ha transmès a les urnes. Per tant, la reflexió
que fem és: quin control té l’elector del seu vot?
Què en sap, dels pactes a posteriori que faran
els partits?, de l’estratègia que seguiran?
Si els 195 votants de la CUP haguessin sabut
que el seu vot serviria per a tenir un alcalde
socialista l’haurien votada igualment? No ho
sabem.
Ens veiem a l’ajuntament fent el que toca: treballant per a la gent de Sant Vicenç de Montalt.

Comença una nova etapa
El passat 15 de juny, en Javier Sandoval va
tornar a ser escollit alcalde de Sant Vicenç de
Montalt, gràcies al suport que va rebre de set
regidors i regidores pertanyents a cinc grups
polítics diferents: PSC, CUP, PP, Cs i 9SV. Volem
agrair públicament aquests suports.
En aquest mandat, el nostre ajuntament
serà un dels més fragmentats de Catalunya,
amb un total de vuit grups polítics. Això és un
reflex de la gran diversitat del poble i suposa
un repte col·lectiu que ens obliga a ser coherents amb el que la ciutadania ens ha exigit en
aquesta nova etapa: fer una aposta pel diàleg i
per la recerca de consensos i acords entre tots
i totes, posant els interessos de Sant Vicenç de
Montalt per damunt de tot.
Per això, l’alcalde Javier Sandoval vol continuar treballant a través del Consell de Treball,
un òrgan que permetrà que tots els regidors i
regidores de tots els grups municipals puguin
fer aportacions per a la millora del poble i en
el qual es discutiran els principals projectes
que l’Ajuntament durà a terme per impulsar
el futur del municipi. Ara més que mai, creiem
que comença una nova etapa, en què tothom
haurà de ser capaç de fer concessions per sumar i buscar el bé comú.

El passat dissabte 15 de juny es va celebrar
el ple extraordinari d’investidura de qui serà
alcalde del nostre poble durant els propers
quatre anys. Després de moltes converses que
no van arribar a bon port, va ser escollit com a
alcalde el Sr. Javier Sandoval Carrillo, del Partit
Socialista.
Des de SOM-HI Sant Vicenç – Primàries Catalunya, entomem la nostra part de culpa per
no haver aconseguit que les forces sobiranistes sumessin per a poder fer un govern clarament independentista, que creiem que era la
voluntat majoritària del poble a la vista dels
resultats obtinguts. Lamentem que altres partits no hagin considerat aquesta qüestió com
a prioritària.
Des de l’oposició treballarem per fer un
poble més just i més participatiu, perseguint
i denunciant les males praxis i irregularitats i
fent respectar la nostra adhesió com a poble
a l’AMI. Com vam dir en campanya, «no volem
que signis un xec en blanc cada quatre anys»;
volem que s’escolti la teva veu.
Moltes gràcies a ERC pel seu suport al nostre
candidat, en Sergi Rabat, al ple d’investidura i
a totes i tots els que heu confiat en nosaltres.
Salut i República!

El 15 de juny passat va tenir lloc el ple de constitució del nou consistori i l’elecció del nou alcalde, Sr. Sandoval. Volem fer un resum de la
nostra postura.
Fa nou mesos aproximadament, Cs va donar
suport a una moció de censura contra el candidat actual de Junts. Hem de ser conseqüents
amb aquella decisió i amb el programa de Cs,
en el qual no podem donar suport a persones
amb la seva honorabilitat política seriosament
compromesa. Altrament, i al marge del tema
purament personal, tampoc podem, per acció u omissió, afavorir l’elecció d’un candidat
independentista que anteposi estratègies polítiques alienes a l’àmbit municipal.
Hem donat suport al nou alcalde i li demanem que sigui coherent amb el discurs que va
fer de transparència, honestedat, participació,
de tractar només temes del poble i mantenir la
neutralitat institucional a l’Ajuntament.
Respecto a nuestra relación con las otras
formaciones, decimos que nuestra actitud
será positiva y respetuosa en el plano personal; somos adversarios políticos, pero no
enemigos. Vamos a jugar limpio y de forma
constructiva, si bien, en el terreno de las ideas
políticas, estaremos contra las propuestas que
vulneren la legalidad democrática que rige
nuestra sociedad.

Després d’una campanya complicada, uns
pactes més que excepcionals i una investidura difícil, arriba el moment de constituir
el nou govern municipal. A la pregunta de si
9SV entrarem en aquest govern la resposta és
sí, si ens conviden a fer-ho, naturalment. No
serem un inconvenient en cap negociació, ni
pretenem posar condicions, però està clar que
volem participar i aportar a la governabilitat
del nostre poble. Tenim una experiència força
llarga d’estar a l’oposició i una altra, molt breu,
de participació i implicació en el Consell de
Treball. Francament, no hi ha color: una cosa
és poder fer preguntes i que et contestin —o
no— i l’altra, poder donar respostes; una cosa
és presentar mocions que no passen del paper
i l’altra, veure com idees i propostes esdevenen
realitat. Intentarem fer-ho de la millor manera
possible i posar en marxa tot el que puguem
aconseguir del nostre programa, en col·laboració amb tot el Govern, amb transparència i
amb la màxima participació. D’altra banda, la
idea que un càrrec és un premi, o un preu que
es cobra a canvi d’un suport, diu ben poc de
la política i dels polítics; per alguna cosa serà!
Esperem que la nostra actuació ajudi a canviar
aquesta perspectiva.

El passat 15 de juny, el Partit Popular va decidir
donar suport a la candidatura a l’Alcaldia del
candidat del PSC, en Javier Sandoval. No va ser
una decisió gaire complicada, ja que només hi
havia dos candidats amb possibilitats fermes
d’assolir l’Alcaldia.
Teníem l’opció de la continuïtat dels últims
12 anys (tan sols interrompuda els darrers vuit
mesos) —i això volia dir RETROCEDIR i tornar al
supremacisme, a la supèrbia, a no deixar participar a cap partit, a l’hermetisme, a la falta de
transparència, etc.— o l’opció dels darrers vuit
mesos —i això volia dir més comunicació, més
participació, més transparència, treball seriós i,
sobretot, bones maneres—, i vàrem optar per
donar suport a en Javier Sandoval per poder
treballar colze a colze amb ell i amb la resta de
partits que li hem donat suport a la investidura,
pel bé del poble i pel seu futur.
El Partit Popular —i en concret el seu regidor, en Francesc Guillem— treballarà sense
cap tipus de distinció enfront de la diversitat
d’ideologies polítiques que hi ha entre els set
regidors. L’únic que volem —i és la responsabilitat de qualsevol bon polític— és treballar per
als veïns i veïnes de Sant Vicenç de Montalt.
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Es garanteix l’escola
bressol a totes les
famílies
L’endemà de les eleccions vam fer una valoració de resultats en què vam veure molt positiu
que n’haguessin sortit quatre partits independentistes. En aquesta línia, vam iniciar converses i més converses amb uns i altres: primer,
tres; després, quatre; després, cinc, perquè
també comptàvem amb 9SV. La nostra prioritat era que fos un alcalde independentista,
però també teníem clar que no podia ser algú
sobre qui hi hagués una ombra de corrupció.
Es va fer una proposta perquè el cap de llista
de Junts per Sant Vicenç fes un pas al costat.
La seva contraproposta va ser dos anys d’alcalde en Sergi Rabat i dos anys en Miquel Àngel
Martínez, sempre que no tingués cap procés
judicial obert i no se l’hagués declarat culpable dels càrrecs dels quals se l’acusa actualment; en cas que passés això últim seria algú
altre de Junts.
En no acceptar-la, Junts va cedir l’alcaldia a
en Sergi Rabat els quatre anys, però, com que
no va renunciar al càrrec de regidor la persona
sobre la qual hi ha dubtes d’honestedat, es van
trencar les negociacions.
Al ple del dia 15 de juny, ERC a Sant Vicenç
de Montalt va decidir votar en Sergi Rabat,
perquè és l’alcalde que volíem per a Sant Vicenç: un alcalde independentista i sense ombra de corrupció.

En primer lloc, volem expressar el nostre agraïment a les persones que el passat 26 de maig
ens vau donar la confiança. Era el primer cop
que la CUP ens presentàvem a unes eleccions
municipals a Sant Vicenç de Montalt i valorem
els resultats de forma molt positiva: ens han
permès obtenir un regidor que, des del primer
moment, tindrà la difícil tasca de dur a terme
les nostres propostes en un entorn polític molt
complex.
Som conscients que la legislatura ha començat d’una forma que moltes no volíem. Per
a algunes ha estat difícil d’entendre; per a altres
ha estat una solució coherent amb els nostres
principis.
Entenem la ràbia i l’enuig que la decisió presa
hagi pogut provocar, però, tal com va dir el nostre regidor: «Tot i respectar la presumpció d’innocència, no podem confiar la gestió pública a
persones investigades per delictes relacionats
amb la corrupció».
Ens equivoquem com a poble, si volem construir una república clonant els defectes i vicis
d’un estat del qual ens volem desconnectar.
Ara tenim quatre anys al davant per a treballar pel poble, pels que ens heu votat, però també pels que no ho heu fet. No defallirem a l’hora
de dur a terme les nostres polítiques i projectes
al consistori.

Per al curs 2019-2020, han obtingut
plaça a l’escola bressol municipal totes
les famílies que l’havien sol·licitada.
La quota d’escolarització serà de 185
€/mes i caldrà fer un únic pagament
de 185 euros més en concepte de
matrícula i material escolar. Gaudiran
d’un descompte del 15 % les famílies
nombroses, monoparentals i aquelles
amb infants que tinguin necessitats
educatives especials. La bonificació
serà del 100 % per al tercer membre
matriculat d’un mateix nucli familiar.
El 18 de juliol hi haurà una reunió
informativa a les 19.30 hores al centre
cívic.

Una nova entitat per a
dinamitzar el jovent
Un grup format per vuit nois i noies,
majors d’edat, han constituït l’Associació
de Joves Xurra-Beans. La nova entitat
vol activar i dinamitzar el jovent i
col·laborar amb la Regidoria de Joventut
en l’organització d’activitats. Durant el
mes de juny han treballat en el disseny
de la Nit Jove. La intenció és que sigui
el jovent mateix el qui decideixi de quin
tipus d’activitats vol gaudir durant la
Festa Major d’Estiu. La creació d’una
associació i el foment de la participació
del jovent són dos dels projectes inclosos
en el Pla Local de Joventut.

Celebrant el 75è
aniversari de l’Orfeó
El 22 de gener del 1944 es fundava
l’Orfeó Parroquial El Delme. Amb
motiu del seu 75è aniversari, es va
organitzar, el dia 1 de juny, una missa
commemorativa i un dinar per als
socis i cantaires. Els dies 6 i 13 de
juliol oferirà dos concerts gratuïts
i oberts a tothom. El primer serà a
l’església parroquial i comptarà amb
les actuacions del Cor Parroquial Sant
Feliu, de Cabrera de Mar, i les Gràcia
Swing Sisters. El dia 13 de juliol l’Orfeó
interpretarà al centre cívic l’Argentona
Suite Musical amb la col·laboració
d’altres veus i músics de renom.

Agenda
SVMontalt
JULIOL
2019
EXPOSICIONS

Del 5 al 28 de
juliol
AL CASAL DE CULTURA
l XII EXPOSICIÓ DE
FOTOGRAFIES «UN TASTET
DE SANT VICENÇ»
Horaris: Divendres, de 18 a
20 h; dissabtes, d’11 a 13.30
h i de 18 a 20 h, i diumenges,
d’11 a 13.30 h
Organitza: Regidoria de
Cultura

Del 29 de juliol
al 16 d’agost
A LA BIBLIOTECA
l EL REBOST DEL CAU
En homenatge al conte
infantil Frederick, de Leo
Lionni
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

ACTIVITATS
Dilluns 1, 8, 15,
22 i 29 i dijous
4, 11, 18 i 25
DE 16.30 A 20 H, AL CENTRE
CÍVIC
l TARDA DE JOCS DE
TAULA
+ info.: Teresa Gol
(tel.: 620 91 98 88)
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Dimecres 3

12 H, A L’ESGLÉSIA
PARROQUIAL
l MISSA EN HONOR DE LA
GENT GRAN
Amb la participació de
l’Orfeó Parroquial El Delme

14 H, AL RESTAURANT TURÓ
DEL SOL
l DINAR DE GERMANOR
DE LA GENT GRAN
Organitza: Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt
amb la col·laboració de la
Parròquia de Sant Vicenç,
l’Orfeó Parroquial El Delme i
el Restaurant Turó del Sol

Dijous 4, 11, 18
i 25
DE 16.30 A 18 H, AL CENTRE
CÍVIC
l TALLER DE DANSA
LLIURE MALKOVSKY
A càrrec de Mercè Bracons
Dirigida a tothom
que vulgui gaudir del
moviment harmònic i viure
la joia alliberadora del
moviment
+ info.: 630 14 71 11
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins
DE 18 A 19.30 H, AL CASAL
DE LA GENT GRAN
l TARDA DE BINGO
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 5

17.30 H, A LA BIBLIOTECA
l L’HORA DEL CONTE:
L’AVI JAN
A càrrec de Mireia Jaques
Marimon
Activitat gratuïta
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala
19 H, A LA BIBLIOTECA
l CLUB DEL LLIBRE
A càrrec de Joan Garcia Pey
Tertúlia sobre la novel·la
Lleó l’Africà, d’Amin
Maalouf
Activitat gratuïta
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala
20 H, AL CENTRE CÍVIC
l CONCERT ARGENTONA
SUITE MUSICAL
A càrrec de l’Orfeó
Parroquial El Delme,
la Coral Càntir d’Or,
d’Argentona, els solistes
Lidia Martínez (soprano),

Josep Ruiz (tenor) i Josep
Pieres (baix) i el pianista
Pere González.
Activitat gratuïta
Organitza: Orfeó Parroquial
El Delme

Dissabte 6

12 H, AL LOCAL VEÏNAL DEL
SORLI SPORT
l TORNEIG DE BILLAR
Partit d’exhibició i
lliurament de premis
Activitat gratuïta
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins
21.30 H, A L’ESGLÉSIA
PARROQUIAL
l CONCERT D’ESTIU DE
L’ORFEÓ
A càrrec de l’Orfeó
Parroquial El Delme, el Cor
Parroquial Sant Feliu, de
Cabrera de Mar, i les Gràcia
Swing Sisters
Activitat gratuïta
Organitza: Orfeó Parroquial
El Delme

Diumenge 7

7 H, AL PÀRQUING DEL
C/ GINESTA
l MATINAL A LA VALL
DE MARFÀ I AL MOLÍ DE
BROTONS
Nivell: fàcil
Cal portar esmorzar
Coordinador: Toni Buch
(tel.: 656 62 22 74)
Organitza: MontalTrek
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l TEATRE AMB L’OBRA
CASATS PER AMOR A LA
PASTA
A càrrec del Grup de Teatre
dels Xurravins
Activitat gratuïta
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Dimecres 10,
17 i 24

DE 18 A 20 H, AL CENTRE
CÍVIC
l TALLER DE
FOTOCOLLAGE «L’ART DE
RETALLAR I ENGANXAR»
A càrrec de Carme Vives

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.

Inscripcions gratuïtes a la
biblioteca a partir de l’1 de
juliol
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Dissabte 13

PARC CENTRAL I DIVERSOS
ESPAIS D’IGUALADA
l SORTIDA PER
A FOTOGRAFIAR
L’ENLAIRAMENT I
COMPETICIÓ DE GLOBUS
AEROSTÀTICS
+ informació: grupfotosv@
gmail.com
Organitza: Grup Fotogràfic
SVM

Diumenge 14

DE 10 A 14 H, AL CASAL DE
LA GENT GRAN
l CAMPANYA DE
DONACIÓ DE SANG I
PLASMA
Per a ser donant de sang
cal tenir entre 18 i 65 anys,
pesar més de 50 quilos,
trobar-se bé de salut i no
haver donat sang en els
darrers dos mesos.
Per a donar plasma cal
reservar hora trucant al 93
557 36 30 o enviant un mail
a plasma@bst.cat.
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

Dissabte 20 i
diumenge 21

l EN RUTA PER MAÇANET
DE CABRENYS – LES
SALINES
Nivell: fàcil
Dificultat: moderada
Es farà nit en un refugi
lliure.
Cal portar sopar, esmorzar
i dinar.
Coordinador: Joan Pallàs
(tel.: 660 41 94 75)
Organitza: MontalTrek

