
Info 
Montalt
REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE
SANT VICENÇ DE MONTALT

OCTUBRE
2019

L’Escola Bressol
Els Garrofers celebra el seu

20è aniversari

Actuacions policials
que garanteixen la seguretat

al municipi

5 7
Més cursos i noves

contractacions per a fomentar 
l’ocupació

4

El consistori aconsegueix 500.000 € 
de finançament extern per a millorar 
serveis i fer noves inversions



 2   InfoMontalt Octubre 2019

EDITA: Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
CONTINGUTS, DISSENY, MAQUETACIÓ 
I PRODUCCIÓ: Quid Comunicació, SL
FOTOGRAFIES: Arxiu municipal
IMPRESSIÓ: Gràfiques Ferpala 
Impressió feta en paper ecològic
DISTRIBUCIÓ: Malalts de Bústia
DIPÒSIT LEGAL: B-8120-2012
TIRADA: 3.500 exemplars gratuïts

Tota la informació del municipi al teu abast
www.svmontalt.cat · santviAPProp

svmontalt

Descarrega’t l’APP
gratuïta al teu 

mòbil o tauleta

Sant Vicenç celebra la 
Diada de Catalunya
El centre cívic El Gorg va acollir l’acte 
institucional de la Diada Nacional de 
Catalunya, que enguany va estar marcat 
per la pluja i el fort vent. La jornada va 
començar amb la tradicional ofrena 
floral de partits i entitats i el missatge de 
l’alcalde, Javier Sandoval, que va fer una 
crida al respecte i al diàleg. Tot seguit 
va haver-hi una actuació de l’Orfeó 
Parroquial El Delme, un vermut popular 
i una audició de sardanes de la Cobla 
Premià.

Ple municipal extraordinari 18 de setembre del 2019

ORDRE DEL DIA 

Moció per a la recuperació de les 
estelades dels pals de la torrassa del 
parc dels Germans Gabrielistes, del 
Casal de Cultura, del centre cívic i de 
les entrades al municipi

ABSTENCIÓ

PSC (1) i 9SV

A FAVOR 

Junts, 
Primàries, ERC 
i CUP

EN CONTRA

PSC (2), Cs i PP

En marxa un nou cicle de 
trobades amb l’alcalde
Durant els pròxims mesos, la ciutadania podrà 
tornar a compartir una beguda amb l’alcalde, 
Javier Sandoval. Les converses, informals i 
disteses, serviran per a parlar i debatre sobre 
els temes candents del municipi i que el 
nostre batlle pugui conèixer de primera mà 
les inquietuds dels veïns i les veïnes de Sant 
Vicenç. Les trobades es faran els dies 20 de 
novembre, 18 de desembre i 15 de gener, a 
les 19 hores. Per a assistir-hi cal inscriure-s’hi 
prèviament al web municipal.

S’obre el termini per a 
sol·licitar els permisos 
de crema
Els santvicentins i les santvicentines 
que entre el 16 d’octubre i el 14 de març 
vulguin fer foc en els terrenys forestals i 
a la franja de 500 metres que els envolta 
han de comunicar-ho prèviament a 
l’Administració. Per a fer-ho, cal dirigir-se 
a l’OAC i tramitar la sol·licitud de crema, 
que s’atorga de manera immediata i 
serveix per a tota la temporada.

El Casal de Cultura acull 
diversos serveis municipals
Amb motiu d’unes obres de millora que es 
faran pròximament a l’edifici de l’ajuntament, 
s’han traslladat diversos serveis municipals al 
Casal de Cultura (pl. del Poble, 6). Els serveis 
que es mantenen a la planta baixa de la seu 
consistorial són l’OAC, els departaments 
de Comunicació i Informàtica, l’Alcaldia, la 
Secretaria Municipal, el Jutjat de Pau / Registre 
Civil i l’ORGT de la Diputació de Barcelona.



Javier Sandoval
Carrillo
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

La commemoració de la passada 
Diada ens va permetre celebrar, 
un any més, la nostra catalanitat, 
però també va servir per a posar 
de manifest la voluntat d’alguns 
per a promoure la divisió, fins i tot 
per sobre del seny. Davant la pluja 
i l’avís de forts vents que emetia 
Protecció Civil i l’activació del 
pla de prevenció Ventcat, des de 
l’Ajuntament es decidí traslladar 
l’acte institucional al centre 
cívic. En tot cas, tres formacions 
polítiques es van estimar més 
celebrar l’ofrena, en contra d’allò 
que es recomanava per la seguretat 
de les persones, al monòlit situat 
a la via pública. No puc qualificar 
aquesta situació d’altra manera 
que com un gest buit que va fer 
prevaldre la voluntat d’escenificar 
una divisió a l’Ajuntament per 
sobre dels consells per a evitar 
danys personals.

Sortosament, crec que som més 
les persones que entenem que la 
feina en positiu passa per acostar 
postures i obrir ponts de diàleg. La 
vintena d’entitats i partits polítics, 
els ciutadans i les ciutadanes que 
van participar a l’acte institucional 
del centre cívic així ho entenen 
també; en tenim un exemple en els 
resultats que ens ofereix l’entesa 
assolida en el Consell Assessor del 
Govern i al Govern municipal. Així, 
es continua avançant a bon ritme 
en l’elaboració de les ordenances 
i del Pressupost per a l’any 
2020 i treballant en actuacions 
com la creació d’un espai per a 
gossos a la platja o la gratuïtat de 
l’aparcament de cotxes d’empresa 
a la zona blava. El Govern té clar 
que el bé comú i l’interès general 
han d’estar sempre per sobre dels 
gestos.

l Gestos buits o 
feina conjunta

L’Ajuntament rep 500.000 € d’altres 
administracions, que es destinaran 
majoritàriament a inversions

Millorant serveis i 
equipaments a cost zero 
per a la ciutadania  

La feina del Govern local per a acon-
seguir finançament extern ha fet 
possible que Sant Vicenç de Montalt 
pugui disposar de prop de 500.000 
euros per a cobrir algunes obres i ser-
veis a cost zero per a la ciutadania, és 
a dir, sense que això repercuteixi en 
el pressupost municipal.

Una part d’aquesta injecció econò-
mica —concretament, 375.000 eu-
ros— es preveu destinar-la a inver-
sions ja realitzades, com les obres de 
remodelació del carrer Costa Daurada 
—112.910,58 euros— i la instal·lació 
de plantes fotovoltaiques a les dues 
escoles i al centre cívic —62.535,58 
euros—. Així mateix, també s’utilitza-
ran per a cobrir el cost de les obres 
de rehabilitació de la torre de guaita 
del parc dels Germans Gabrielistes 
—82.000 euros—, que s’estan duent 
a terme aquest mes d’octubre, i les 
de la teulada de l’edifici de l’ajunta-
ment —118.000 euros—, que s’ini-
ciaran properament.

D’altra banda, Sant Vicenç també 
rebrà 123.642,52 euros de la Diputa-
ció de Barcelona a través del Catàleg 
de Serveis 2019. Aquests diners ani-

Més de
123.000 euros es 

distribuiran entre
una vintena de

projectes vinculats 
a diverses àrees 

municipals

ran destinats a més d’una vintena de 
projectes vinculats a diverses àrees, 
com Ensenyament, Igualtat, Benestar 
Social, Esports, Dinamització Comer-
cial, Medi Ambient, Promoció de la 
Salut i Administració Electrònica.

Suport tècnic
Més enllà d’aquestes subvencions 
econòmiques, les administracions 
supramunicipals també ofereixen als 
ajuntaments altres recursos de tipus 
tècnic que permeten millorar l’aten-
ció que s’ofereix a la ciutadania. En 
aquest àmbit, Sant Vicenç disposa de 
quatre visites anuals de l’Oficina Mò-
bil d’Informació al Consumidor i ha 
rebut suport per a elaborar la carta 
de serveis de l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania, per a realitzar tallers en 
els centres educatius i per a ampliar 
l’oferta formativa per a empreses i 
persones desocupades.
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Es formalitzen 9 
contractacions a través de 
plans d’ocupació
En els darrers mesos, l’Ajuntament ha posat en marxa tres 
processos de selecció de personal que han permès formalit-
zar la contractació de tres auxiliars administratives per a re-
forçar els serveis d’atenció a la ciutadania i de sis peons que 
realitzaran tasques de neteja de rieres i espais públics amb 
la brigada municipal. Així mateix, aquest mes de setembre 
s’ha celebrat l’acte de cloenda del programa «Brigada Jove». 
Cinc santvicentins de 16 a 23 anys han participat en aquest 
projecte que pretén apropar el jovent al món laboral.

D’altra banda, el Servei Local d’Ocupació, en col·laboració 
amb la Diputació de Barcelona, ofereix una àmplia oferta 
formativa per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria. Du-
rant els mesos de setembre, octubre i novembre es preveu 
impartir un total de vuit cursos destinats a les empreses i a 
persones que es troben cercant feina. Els tallers són gratuïts 
i les inscripcions es poden fer a través del web municipal.

Cinc santvicentins han participat en el 
projecte «Brigada Jove», que vol apropar 
el jovent al món laboral

l Comença la restauració de la 
torre de guaita
L’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, ha iniciat els treballs per a recuperar la 
torre de guaita del parc dels Germans Gabrielistes 
i convertir-la en un mirador. El projecte també 
preveu l’habilitació d’uns lavabos públics.

l S’inicia l’arranjament de la 
vorera de Can Rams
A través d’un procés participatiu, la ciutadania va 
escollir com a actuació prioritària l’habilitació de 
camins segurs i sense barreres arquitectòniques 
que connectin el nucli antic amb la zona marítima. 
En aquest sentit, es treballarà en un tram del carrer 
Sant Antoni, davant de Can Rams. L’actuació 
consistirà a reduir l’amplada de la calçada i 
incorporar una vorera inexistent fins ara.

Sant Vicenç aposta per 
l’energia solar en tres 
equipaments municipals
El centre cívic El Gorg i les escoles públiques Sant Jordi i 
Sot del Camp funcionen actualment amb l’energia elèctri-
ca que generen 90 plaques solars instal·lades a les cobertes 
dels tres equipaments. Mitjançant dues subvencions de la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament ha pogut impulsar 
les tres plantes fotovoltaiques amb l’objectiu de reduir la 
factura elèctrica, promoure l’autoconsum als edificis pú-
blics i apostar per l’eficiència energètica i mediambiental.

Aquestes tres noves instal·lacions se sumen a la primera 
planta fotovoltaica del municipi, que està a l’edifici muni-
cipal de l’avinguda Verge de Montserrat, on hi ha la Policia 
Local, el consultori mèdic, l’Espai Jove i els Serveis Socials.

Prop d’un centenar de panells fotovoltaics 
subministren energia al centre cívic i a les 
escoles Sant Jordi i Sot del Camp
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El curs 2019-2020 s’ha iniciat amb 
1.163 alumnes als centres públics de 
Sant Vicenç. Hi ha hagut un increment 
d’estudiants a les escoles de primària i 
secundària, així com també a l’escola 

bressol, on s’ha produït un canvi en la 
Direcció. A l’Escola Municipal de Músi-
ca s’han matriculat 60 estudiants i es 
manté la matrícula viva. Durant l’estiu 
s’ha aprofitat per a dur a terme dife-
rents actuacions de reparació i mante-
niment als centres educatius.   

El Govern municipal ha donat res-
posta a una de les demandes de les 
famílies de l’Institut: el bus de la línia 
C-21 que surt a les 14.40 hores de 
l’estació de Caldetes anirà directe a la 
parada ubicada davant de l’institut, de 
manera que el temps de viatge dels 
estudiants per a tornar a casa quedarà 
notablement reduït.

Tret de sortida al 
curs escolar amb 
1.163 alumnes a 
les aules

Fent camí al 
costat de les 
famílies
L’Escola Bressol commemorarà els 
seus 20 anys el dia 19 d’octubre amb 
una jornada festiva que inclourà una 
xocolatada, tallers, un concert infantil 
i una botifarrada, al preu de 3,5 €.

El servei va néixer com una iniciati-
va d’un grup de famílies. Un cop que 
l’Ajuntament en va assumir la gestió 
es va construir el nou edifici, que va 
entrar en funcionament el curs 1999-
2000. El centre ha passat de tenir qua-
tre estances a vuit i ha renovat alguns 
dels seus espais.

El 19 d’octubre l’Escola Bressol 
Els Garrofers celebrarà el seu 
20è aniversari 

Prop de 1.300 
persones fan ús 
setmanalment del 
pavelló municipal  
Aquesta temporada el pavelló rep 
1.300 persones usuàries. D’aquestes, 
154 participen en les propostes que 
hi ofereix l’Ajuntament i la resta, en 
les que impulsen les entitats locals. 
Aquest estiu s’ha aprofitat per a dur-hi 
a terme millores en el parquet i reno-
var les dues calderes de l’equipament.

La Regidoria 
d’Esports hi ofereix

una programació
regular d’activitats 

esportives per a
infants i

adults

L’actual
edifici de l’escola 

bressol Els
Garrofers es va

inaugurar
el dia 5 de juny

del 1999

El bus interurbà C-21 modifica el seu recorregut per 
adaptar-lo a les necessitats de les famílies de l’Institut
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El passat 18 de setembre vam guanyar una mo-
ció presentada pels tres partits de l’oposició i 
celebrada en ple extraordinari. La nostra inten-
ció era la de recuperar les estelades al municipi.

Per cert, es va guanyar per majoria absoluta, 
i es veu que això no és tan normal. El que tam-
poc és tan normal és que se’ns demani, a tots 
els regidors del consistori, que renunciem a la 
retribució corresponent.

Durant el ple vam escoltar arguments tí-
pics de qui s’obsessiona amb el passat, i això 
és com donar respostes senzilles a problemes 
complicats: un error en si mateix i una forma 
de menyspreu que banalitza, en aquest cas, 
un sentiment tan arrelat com el que l’estelada 
representa.

Si la majoria dels votants de Sant Vicenç de 
Montalt volen que la bandera onegi en deter-
minats punts del municipi, parlem-ne. Afron-
tem el tema sense excuses i sense mirar pel 
retrovisor.

Per cert, sabeu quins regidors van renunciar 
a la retribució dels 250 € del ple?

Les aparences no sempre enganyen (potser 
ho fan la primera vegada) i nosaltres estem 
preparats per a deixar al descobert tots aquells 
que s’amaguen darrere d’una amistat de políti-
ca-ficció, unida per uns ideals que comencem 
amb EU- i que acaben amb -ROS.

Els socialistes de Sant Vicenç de Montalt vo-
lem posar en valor l’estil de govern inclusiu i 
no-sectari impulsat per l’alcalde Sandoval.

El poble no pertany a ningú, per la qual cosa 
pensem que sempre s’han de respectar els 
símbols que representin tota la ciutadania i no 
només una part. El diàleg i el debat racionals, 
no alimentant emocions que alterin la convi-
vència, han de ser la norma habitual al munici-
pi. Defensar el respecte per totes les postures 
democràtiques és la nostra voluntat en qualse-
vol acció que l’Ajuntament impulsi. Tanmateix, 
també creiem que no es pot forçar cap institu-
ció a incomplir la legislació vigent, ja que les 
institucions han de representar tothom dins 
d’un marc de pluralitat democràtica.

Treballar pel poble i per al poble consisteix a 
millorar-ne la qualitat de vida, solucionar pro-
blemes reals, cercar solucions als reptes diaris i 
afrontar les necessitats de les persones.

Considerem que el consens és la fórmula 
perquè el nostre municipi esdevingui un bon 
exemple en una època en la qual la política es 
percep com una font de problemes i no de so-
lucions en la recerca del bé comú.

Amb aquesta voluntat, continuem treba-
llant per Sant Vicenç de Montalt.

El passat 18 de setembre es va celebrar un ple 
extraordinari a l’ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt amb l’objectiu que l’estelada onegi 
de forma permanent a la torre del parc dels 
Hermanos, al Casal de Cultura, al centre cívic 
i a les entrades del municipi. La moció va ser 
aprovada per majoria amb els vots de JxSVM, 
Primàries, ERC i la CUP, i actualment s’està tre-
ballant per incorporar-hi modificacions que 
permetin l’adhesió de 9SVM. Gràcies.

Aquest anhel perseverant de continuar 
tossudament alçats no ens fa perdre la nostra 
realitat més propera. El medi ambient, la cohe-
sió social i la participació ciutadana continuen 
sent part del nostre projecte. Persistirem de-
fensant la nostra moció per la creació d’una 
comissió informativa en sostenibilitat i eficièn-
cia energètica, així com tots aquells temes que 
preocupin als vilatans.

Cada primer dissabte de mes reprendrem 
allò que ja vam fer en els nostres inicis: tenir un 
punt de trobada on els santvicentins puguin 
expressar les seves inquietuds i ser informats 
d’allò que passa al consistori. La carpa estarà 
situada a l’av. Toni Sors.

Salut i República.

Aquests han estat uns mesos de presa de con-
tacte amb el personal i el funcionament intern 
de l’Ajuntament. Des de Cs de St. Vicenç, no 
venim amb el complex d’Adam, pensant que 
tot el que s’ha fet fins ara era dolent i que tot 
s’inventa de nou a partir d’ara, sinó que es trac-
ta d’agafar allò positiu, donar-li una empenta 
amb noves ganes i energies i aportar millores, 
que això és el progrés ben entès.

Si bien estamos más volcados en determi-
nadas áreas de gestión que nos han delega-
do (suministros, gent gran, tecnologías de la 
información y comunicación, eficiencia ener-
gética, sostenibilidad), nosotros, dentro del 
Consell Assessor del Govern, intentamos que 
en otros ámbitos se tengan en cuenta nuestras 
propuestas sobre: limpieza y cuidado del pue-
blo, seguridad ciudadana, control racional del 
gasto, reducción impositiva, potenciación de 
la empresa y el comercio, revisión de ordenan-
zas, políticas sociales para la juventud, mejora 
y promoción del medio ambiente y entorno 
natural, zona de mascotas en la playa, aparca-
miento, etc.

Para nosotros los temas del pueblo son 
prioritarios y las reivindicaciones identitarias 
se deben dejar para otros ámbitos políticos.

Ja ha arribat la tardor...

En termes estrictes de política local, octubre és 
el mes de les ordenances: és el moment de re-
visar-les i presentar-les al Ple perquè al gener 
estigui tot a punt per aplicar-les. No són canvis 
espectaculars, ni tenen massa èpica aquesta 
mena de debats. Sovint el que es fa, gràcies al 
treball del personal tècnic de l’Ajuntament o a 
l’assessorament de la Diputació i del Consell 
Comarcal, és estudiar i comprovar què cal mi-
llorar, com es resolen determinats problemes 
en poblacions similars, què diu la legislació 
superior, què es pot i què no es pot fer en cada 
cas. Els resultats mai agraden a tothom: que 
si ara haurem de portar una ampolleta amb 
aigua quan anem a passejar el gos, que si el 
canvi en determinada zona blava va millor per 
a uns i pitjor per als altres… El que s’intenta és 
donar solució a les disfuncions i problemes de-
tectats, sempre que es tracti de competències 
municipals, és clar. Però no us enganyeu; que 
es tracti de coses modestes i aparentment sen-
zilles no vol dir que tinguin poca importància; 
una mala ordenança és com una pedra a la sa-
bata: primer, incòmoda; després, molesta, i al 
final fa mal. I no són pedres ni pedretes el que 
necessitem ara mateix per a tirar endavant.

El PP de SVM, en la persona del seu regidor 
electe Francesc Guillem, en aquest article tan 
sols vol fer extensiu a la ciutadania de Sant Vi-
cenç de Montalt que durant la legislatura del 
2019-2023, que acabem de començar, només 
treballarà molt activament en assumptes de 
caràcter municipal, tal com porta fent el seu 
regidor des de la seva entrada el passat oc-
tubre del 2017. En cap cas perdrem el temps 
en assumptes identitaris ni en assumptes que 
estiguin fora de l’àmbit municipal del nostre 
poble, com altres forces polítiques d’aquest 
municipi fan constantment.

A l’Àrea de Governació i Mobilitat tenim 
molta feina a fer, i els fruits ja els estem veient, 
gràcies a la gran professionalitat dels mem-
bres que formen aquest col·lectiu. Gràcies, 
cap, responsables, agents, interins i tot el 
personal de la Policia Local.

A l’Àrea de Comerç i Turisme tenim uns 
grans reptes per complir, ja que son dues 
àrees que es poden dinamitzar molt a partir 
de l’exercici del 2021, després de treballar du-
rament el 2020 en els projectes a desenvolu-
par. Vull agrair públicament a la nova tècnica 
la seva professionalitat i empenta per a fer-ho 
possible.

Seguirem informant dels avanços que anem 
assolint a cada regidoria.

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».
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Aquest mes hem presentat aquestes dues mo-
cions: la primera és per a donar suport a les 
ONG que naveguen pel Mediterrani per resca-
tar persones i salvar vides, i per a denunciar la 
persecució política que reben; reiterar el com-
promís local com a municipi d’acollida; exigir 
al Govern de l’Estat el compliment dels acords 
de reubicació de persones i de transferir a la 
Generalitat les competències i recursos neces-
saris, i instar la UE i el Govern de Catalunya a 
prendre mesures.

La segona és en suport a la jornada de mo-
bilitzacions pel clima «Friday for future», per a 
demanar que es declari de manera immedia-
ta l’emergència climàtica, fomentar l’estalvi i 
l’eficiència energètica, promoure la mobilitat 
sostenible i sistemes de recollida eficients a 
nivell municipal i exigir al Govern espanyol els 
compromisos vigents en la normativa europea 
2030.

També hem donat suport a la moció que 
vam presentar conjuntament amb JuntsxSV 
i Primàries per recuperar les estelades a Sant 
Vicenç. Es va aprovar amb 6 vots a favor, 2 
abstencions i 5 en contra. Ara queda la tas-
ca de reposar les estelades cada vegada que 
desapareguin i vetllar perquè sigui visible que 
el nostre poble té una majoria de ciutadans 
independentistes.

La pobresa energètica afegeix patiment a les 
famílies més desfavorides. Malauradament, 
el nostre poble no està al marge d’aquesta 
problemàtica.

La Llei 24/2015 de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit d’habitat-
ge i la pobresa energètica, estava orientada 
a protegir aquestes famílies, amb l’obligació 
per part de les companyies subministradores 
d’informar les administracions dels ciutadans/
es amb possibles dificultats i prevenir així que 
se’ls tallés aquest subministrament de serveis 
bàsics.

Endesa, obviant la normativa, exigeix als 
ajuntaments el pagament del 50 % dels rebuts 
retornats sense identificar els usuaris, fet que 
no permet comprovar si aquests es troben o no 
en situació de risc. L’exigència va acompanya-
da per l’amenaça de tallar el subministrament a 
aquests usuaris, fet que considerem un vil xan-
tatge que el nostre poble no pot tolerar.

Des del nostre consistori, així com d’altres, 
s’ha vehiculat aquesta preocupació a través de 
la Diputació de Barcelona, des d’on s’ha iniciat 
el procés per a aturar aquest xantatge.

No permetrem que una empresa privada 
marqui el dia a dia de la gestió municipal. No 
permetrem que Endesa afegeixi patiment als 
nostres veïns/es més desfavorides.

Les darreres intervencions 
de la Policia Local han 
permès detenir dues 
persones acusades de 
robatori

Els agents de la Policia Local han dut a 
terme en les darreres setmanes diver-
ses intervencions que han contribuït 
a garantir la seguretat als carrers del 
municipi. El passat 25 d’agost van de-
tenir dos homes acusats d’un delicte 
de robatori després que un veí detec-
tés la presència de quatre individus 

en el seu domicili. Des del cos policial 
s’avisa la ciutadania que hi ha grups 
de delinqüents que posen uns marca-
dors entre el marc i la porta dels habi-
tatges que els indiquen si hi ha algú a 
casa. En cas de detectar-ne algun es 
recomana trucar al 112.

En l’àmbit assistencial, la Policia 
Local va salvar de morir ofegada una 
nena de poc més d’un any. Els fami-
liars van trucar a Emergències quan 
van trobar la criatura surant a la pis-
cina. La formació rebuda pels agents 
en primers auxilis i atenció en urgèn-
cies els va permetre iniciar les manio-
bres de reanimació mentre arribava 
l’ambulància.

Recordem que l’horari d’hivern de 
la Policia Local és dilluns i divendres 
de 9 a 16 hores i dimarts, dimecres i 
dijous de 9 a 18.30 hores.

Eficiència 
policial davant 
situacions 
d’emergència

S’adquireixen 
nous dispositius 
per a evitar 
ennuegaments
L’Ajuntament ha adquirit 17 aparells 
de primers auxilis contra l’ennuega-
ment amb la voluntat d’evitar la que 
es considera una de les principals 
causes de mort accidental. Aquests 
dispositius, que es poden utilitzar 
per a atendre tant infants com adults, 
es distribuiran entre els edificis mu-
nicipals, els centres educatius i els 
vehicles de la Policia Local. L’aparell 
està pensat com una primera inter-
venció mentre no arribin els serveis 
mèdics. L’actuació ha tingut un cost 
de 2.309,53 €.



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.

Agenda
SVMontalt

OCTUBRE
2019

EXPOSICIONS
De dilluns 7 al 
diumenge 27 
A LA BIBLIOTECA
l EXPOSICIÓ: 
«COMPANYS DE VIATGE»
L’essència dels animals i 
dels humans
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

TALLERS I 
CURSOS 
Dimecres 23 i 
30 d’octubre i 
dimecres 6 de 
novembre 
19 H, AL CENTRE CÍVIC 
l TALLER «JUGANT AMB 
LA VEU»
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Els dilluns 
18 H, AL CENTRE CÍVIC 
l TALLER DE GYM DANCE

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

Els dilluns i 
dijous 
10 H, AL TELECENTRE 
l CURS D’INFORMÀTICA

Els dimarts i 
dijous 
18 H, AL CENTRE CÍVIC 
l TALLER «EN FORMA»
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins amb el 
suport de Fundació “la Caixa”

ACTIVITATS
Dimecres 2 i 
16   
10 H, AL CENTRE CÍVIC  
l TALLER DE 
REFLEXOLOGIA PODAL
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 4  
19 H, A LA BIBLIOTECA 
l TALLER DE LITERATURA 
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Divendres 4 i 
dimecres 9  
DE 9.30 A 13.30 H, AL 
CENTRE CÍVIC 
l TALLER «RELACIONA’T I 
TROBA FEINA» 
Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica i 
Ocupació amb el suport de la 
Diputació de Barcelona

Dissabte 5   
10 H, DES DE LA BIBLIOTECA 
l RUTA DE LES 
AMBAIXADES I ELS 
CONSOLATS  
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Diumenge 6    
8 H, DES DE L’APARCAMENT 
DEL C/ GINESTA 
l MATINAL A LES 
ESCLETXES DEL PAPIOL 
Organitza: MontalTrek

11.30 H, A LA PL. DEL POBLE  
l FESTA DEL 
CORRELLENGUA 2019 
Monòleg «Pompeu Fabra: 
jugada mestra!»
Amb Òscar Intente 
Intervencions d’entitats i 
associacions locals
Brindis amb cava per la 
llengua
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes i Biblioteca 
Municipal La Muntala amb la 
col·laboració d’entitats locals

Dimecres 9     
9 H, DES DEL CENTRE CÍVIC 
l MATINAL A LES TINES 
DE LA VALL DEL FLEQUER  
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Dissabte 12 i 
diumenge 13    
l RUTA PEL 
PENYAGOLOSA
Organitza: MontalTrek

Dimecres 16, 
dijous 17 i 
divendres18  
DE 9.30 A 13.30 H, AL 
CENTRE CÍVIC 
l CURS «COM CREAR UN 
PERFIL A LINKEDIN I QUE 
SIGUI ATRACTIU» 
Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica i 
Ocupació amb el suport de la 
Diputació de Barcelona

Dijous 17   
19 H, A LA BIBLIOTECA 
l CLUB DEL LLIBRE 
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

18 H, AL CENTRE CÍVIC 
l TALLER DE 
REFLEXOLOGIA PODAL 
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Divendres 18     
19 H, AL CENTRE CÍVIC 
l ROUND TABLE EN 
FRANCÈS 
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 19      
10 H, A L’ESCOLA BRESSOL 
l 20è ANIVERSARI DE 
L’ESCOLA BRESSOL ELS 
GARROFERS 
Xocolatada, tallers, cercavila 
de gegants, concert infantil i 
botifarrada
Tiquets botifarrada: 3,50 €
Venda tiquets: a l’escola 
bressol el dia 9 d’octubre, de 
9 a 9.30 h i de 16.45 a 18 h 
Organitza: Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt amb 
la col•laboració de l’AMPA de 
l’Escola Bressol Els Garrofers i 
l’Associació Gastronòmica Els 
Golafres

Diumenge 20       
8 H, DES DE L’APARCAMENT 
DEL C/ GINESTA 
l RUTA PEL CAMÍ DE 
RONDA
De Llafranc a la platja del 
Castell 
Organitza: MontalTrek

Dimecres 23     
8.30 H, DES DEL CENTRE CÍVIC
l MATINAL A L’ALZINA DE 
CAN FERRERONS
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Dijous 24    
DE 9.30 A 13.30 H, AL 
CENTRE CÍVIC 
l TALLER «CAPTACIÓ DE 
TALENT A TRAVÉS D’EINES 
2.0»
Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica i 
Ocupació amb el suport de la 
Diputació de Barcelona

18 H, DES DEL CENTRE CÍVIC  
l SORTIDA AL TEATRE 
VICTÒRIA PER VEURE EL 
MAGO POP
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Dissabte 26     
11 H, AL CENTRE CÍVIC 
l TALLER DE PANELLETS
Destinat a nens/es d’entre 4 
i 12 anys
Preu: 2 euros
Inscripcions: a l’OAC els dies 
15 i 16  
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Diumenge 27      
7.45 H, DES DE L’AV. TONI 
SORS 
l 11a MARXA POPULAR 
CIMS DELS TRES TURONS 
Organitza: MontalTrek

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

Dimecres 30       
7.30 H, DES DEL CENTRE  
l EXCURSIÓ CULTURAL 
A SANT LLORENÇ DE 
MORUNYS I OLIUS  
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Dijous 31        
DE 9.30 A 13.30 H, AL 
CENTRE CÍVIC  
l TALLER «EINES PER 
A UNA SELECCIÓ DE 
PERSONAL EFICIENT 
I AMB RESULTATS 
SATISFACTORIS»  
Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica i 
Ocupació amb el suport de la 
Diputació de Barcelona


