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Més ajuts per als centres
educatius i les AMPA

Moltes activitats per a gaudir de
les festes nadalenques

Acte de reconeixement a set agents
de la Policia Local
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Es garanteix l’aparcament dels
veïns als barris de la zona litoral
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S’actualitza la Borsa
Local d’Ocupació
Per tal de millorar l’atenció a la
ciutadania, es demana a les persones
que es van donar d’alta a la base de
dades XALOC abans del 2019 i que
vulguin continuar formant part de
la Borsa Local d’Ocupació que hi
actualitzin les seves dades, emplenant
un formulari i adjuntant-hi el
currículum. La data límit per a fer-ho
és el 31 de desembre; les persones
que no ho hagin fet fins llavors seran
eliminades de la base de dades
municipal.

Es retiren les
competències al
regidor Francesc
Guillem
L’alcalde, Javier Sandoval, ha signat
una resolució per a retirar totes les
competències delegades en el regidor
Francesc Guillem, a causa de la seva
detenció per un presumpte cas d’estafa.
Sandoval ha afirmat que «hi ha una
línia vermella que no es pot traspassar,
que és la de la corrupció o estar immers
en un procés judicial, sigui del tipus
que sigui». Les competències que
fins ara tenia Francesc Guillem seran
assumides per l’alcalde.

Ple municipal ordinari 24 d’octubre del 2019
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA ABSTENCIÓ

Aprovació ordenança
62 – Reglament zona blava

PSC, Cs, 9SV, PP i CUP

Junts,
Primàries i ERC

Aprovació ordenança 36 – Tinença
d’animals

PSC, Junts, Primàries,
ERC, Cs, 9SV, PP i CUP

Aprovació ordenança 28 – Civisme i
convivència ciutadana

PSC, Cs, 9SV, PP i CUP

Junts,
Primàries i ERC

Aprovació ordenança 25 – Circulació

PSC, Primàries, Cs,
9SV, PP i CUP

Junts

ERC

Aprovació ordenances fiscals

PSC, Cs, 9SV, PP i CUP

Junts

Primàries i
ERC

Aprovació preus públics

PSC, Cs, 9SV, PP i CUP

ERC

Junts i
Primàries

Delegació parcial de competències
del programa de Treball i Formació
2019 al CCM

PSC, Junts, Primàries,
ERC, Cs, 9SV, PP i CUP

Moció per al reconeixement de les
dones deportades als camps de
concentració nazis

PSC, Junts, Primàries,
ERC, 9SV i CUP

PP

Cs

Moció de resposta a la sentència
del Tribunal Suprem per a demanar
l’amnistia de les persones catalanes
que són preses polítiques i en
defensa del dret d’autodeterminació

PSC (1), Junts,
Primàries, ERC, 9SV
i CUP

Cs i PP

PSC (2)

Festes locals per a
l’any 2020
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat que
les festes locals de l’any 2020 siguin el
dimecres 22 de gener, coincidint amb
la festivitat del patró del municipi, i
el dilluns 1 de juny, dia de la Segona
Pasqua. A aquests dos dies, cal afegir-hi
12 festius laborals més aprovats per a
tot Catalunya.

Es demana col·laboració
veïnal per a evitar les
ocupacions de pisos
il·legals
El consistori anima els veïns i
les veïnes a donar suport en la
prevenció, detecció i denúncia de les
ocupacions conflictives d’habitatges.
En aquest sentit, es demana que en
cas de detectar que algú vol ocupar
il·legalment un habitatge es truqui a la
Policia Local, al 93 791 04 09.

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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Les ordenances per al 2020 estableixen millores en
l’aparcament o l’accés de gossos a la platja entre
altres qüestions

S’aproven les ordenances
generals i fiscals i els
preus públics del municipi

Javier Sandoval
Carrillo
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

l Sense una ombra

de dubte

El ple ordinari celebrat el passat 24
d’octubre servia per a aprovar inicialment les modificacions a les ordenances generals i fiscals i als preus
públics del nostre municipi per a l’any
vinent. En aquella sessió plenària s’introduïren diverses modificacions en
la normativa local, entre les quals
destaquen les que tenen per objectiu
facilitar l’aparcament al municipi a les
persones que hi viuen. En aquest sentit es donava llum verda a la creació
de la zona verda, reservada exclusivament per a residents i que permet
aparcar-hi gratuïtament a les persones que disposin del corresponent
distintiu. Les zones verdes seran d’ús
exclusiu per a residents de l’1 de juny
al 30 de setembre, mentre que la resta de l’any hi podrà aparcar tothom. A
més, també s’elimina el pagament de
70 € per distintiu per a les persones
residents que fan servir vehicles de
rènting o d’empresa.
Encara dins dels accessos a les platges, es modifica l’ordenança d’animals de companyia per tal de permetre que els gossos puguin accedir
durant tot l’any i banyar-se a l’àrea

Els residents
que fan servir
vehicles de rènting
o d’empresa podran
obtenir gratuïtament
el distintiu per
aparcar a les zones
blava i verda
que tindran reservada a la zona de la
Caleta. D’altra banda, s’inclou també
en aquest text l’obligatorietat que
els propietaris portin una ampolla
d’aigua per a netejar o diluir els orins
dels animals a la via pública.

Altres modificacions
Pel que fa a la resta de modificacions
establertes, cal remarcar la congelació de la majoria d’impostos, taxes i
preus públics. En el cas de l’IBI, i un
cop finalitzada la carència per la revisió del cadastre, se n’apujarà el rebut
un 3,04 %, seguint la línia marcada
en els darrers tres anys. De la mateixa
manera, també es van modificar els
preus del servei de piscina per tal
d’evitar a les instal·lacions una excessiva afluència de persones procedents de municipis on aquest servei
és més car.

La detenció del regidor del Partit
Popular al nostre ajuntament ha
posat a prova els compromisos
que havíem adquirit amb la
ciutadania ja des del final de la
passada legislatura. I crec que
hem actuat sense
apartar-nos un mil·límetre de
la línia de conducta que hem
marcat al consistori. Així, tot i
que es tracta d’un presumpte
delicte comès en el seu àmbit
particular i que encara no
ha estat jutjat, hem pres la
decisió de retirar-li les seves
competències a l’Ajuntament.
Independentment que el cas no
afecti directament el consistori,
entenem que les persones
que exercim responsabilitats
públiques hem d’estar lliures
de tot tipus de sospita sobre la
nostra honorabilitat i honradesa.
Vull remarcar igualment que
aquest regidor no formava part
de l’equip de govern i que la
resta de persones que formen
part del Consell Assessor del
Govern continuen treballant
amb la mateixa empenta que
fins al moment. Així, tenim en
l’horitzó immediat l’aprovació
del pressupost municipal per al
2020 i projectes tan destacables
com la remodelació del passeig
marítim, actuacions de millora
de vies públiques —com la ctra.
de Sant Vicenç o la riera del
Ranxo, entre d’altres— i l’impuls
a diversos serveis. Un cop més,
hem d’avantposar el nostre poble
i el seu interès a qualsevol altra
consideració.
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Les escoles i l’Institut han rebut 6.600 € i les
associacions de famílies, 7.150,01 €

L’Ajuntament atorga més de
13.000 € en subvencions per
a centres educatius i AMPA
Amb l’objectiu de promoure l’equitat en l’accés a l’educació,
el Govern municipal ha destinat 13.750,01 euros a concedir
ajuts als centres educatius i a les AMPA del municipi. Concretament, l’Escola Sant Jordi ha emprat els 1.404,53 euros
rebuts per a editar la seva revista i potenciar un projecte
d’entrenament de la lectura. L’Escola Sot del Camp, per la
seva banda, ha invertit els seus 1.983,25 euros a impulsar
la seva revista, el pla de lectura i l’hort escolar, mentre que
l’Institut Esteve Albert ha utilitzat els 3.212,22 euros que se li
han atorgat per a adquirir instruments musicals, un projector i ordinadors. Finalment, les AMPA de les dues escoles, de
l’Institut i també de l’Escola Bressol Els Garrofers han rebut
7.150,01 euros per a promoure activitats complementàries
per a l’alumnat.
Durant el 2019, l’Ajuntament ha incrementat un 10 % la
partida destinada a subvencions educatives i preveu augmentar-la un 5 % més cada any al llarg d’aquesta legislatura.

l Els infants santvicentins

visiten l’ajuntament i l’estació
meteorològica
Una cinquantena d’alumnes de 3er de primària de
l’Escola Sot del Camp van conèixer les instal·lacions
i el dia a dia del consistori. Per la seva banda,
els nens i les nenes de 5è i 6è de l’Escola Sant
Jordi van aprendre el funcionament de l’estació
meteorològica automàtica instal·lada al parc dels
Germans Gabrielistes.

l Inscripcions obertes per a les

Estades Esportives del Nadal

Fins al 16 de desembre, les famílies podran apuntar
els seus infants a la nova proposta esportiva per
a les vacances de Nadal. Les inscripcions es faran
al pavelló, de dilluns a dimecres de 16 a 19 hores
i dimarts de 9.30 a 12.30 hores. La iniciativa,
adreçada a nens i nenes de 3 a 12 anys, s’oferirà
els dies 23, 24, 27, 30 i 31 de desembre i el 2 i 3 de
gener.

Enguany hi han participat les obres
guanyadores de les mostres literàries locals
de 22 municipis de la comarca

Sant Vicenç obté dos premis
a la Mostra Literària del
Maresme
El passat diumenge 17 de novembre, les santvicentines
Manraj Kaur i Aitana Fernández van ser premiades a la 36a
edició de la Mostra Literària del Maresme. Kaur va rebre el
segon premi del grup A en categoria de prosa per la seva
obra La capsa màgica, i Fernández va aconseguir el segon
premi del grup C en categoria de poesia per M’agradaria. La
cerimònia de lliurament dels guardons es va fer a Sant Vicenç de Montalt —concretament, al centre cívic El Gorg— i
va ser presidida per l’alcalde de Sant Vicenç, Javier Sandoval, i pel president del Consell Comarcal del Maresme, Damià del Clot. A més, l’acte va comptar amb la presència de
diverses autoritats locals i comarcals.
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L’Ajuntament repartirà
el programa d’actes i la
felicitació institucional, que
enguany és obra de l’Escola
Sant Jordi, a totes les llars del
municipi

El calendari
SVM 2020 es podrà
recollir durant la Fira
de Nadal a l’estand de
l’Ajuntament o a l’OAC
fins a exhaurir-ne
existències

Moltes propostes
per a gaudir del
Nadal a Sant
Vicenç
El dissabte 14 i el diumenge 15 de
desembre, la Regidoria de Comerç i
Turisme impulsarà una nova edició
de la Fira de Nadal a la plaça del Poble. Un any més, es comptarà amb
una àmplia oferta de productes gastronòmics, decoratius i de regal oferts
per comerciants, artesans i artistes
santvicentins. A més, hi haurà activitats per a tota la família. Així mateix,

l’AMPA de l’Escola Sant Jordi hi muntarà una paradeta per recaptar diners
per a La Marató.
Durant les festes nadalenques, al
parc dels Germans Gabrielistes s’instal·larà una pista de gel i el campament reial. També s’organitzarà un

S’ha ampliat la zona d’esbarjo de gossos, s’han canviat els
bancs i s’han instal·lat diferents elements de joc

Finalitzen els
treballs de
millora del parc
de Can Boada
El parc de Can Boada, situat entre els
carrers Maresme i Montseny, ha experimentat una important remodelació

Restablerta
la normalitat
després dels
aiguats
A causa de les dues fortes tempestes
que van descarregar a finals d’octubre, s’han realitzat un seguit d’intervencions per a adequar les zones
afectades. Els treballs han consistit en
la neteja dels espais públics, la reparació dels murs de contenció i el buidatge dels passos soterrats.

5

pessebre gegant, exposicions nadalenques, concerts, la Cavalcada
de Reis i moltes activitats més. Així
mateix, el consistori s’ha sumat a la
campanya de Nadal Inclusiu i habilitarà una cua per a nens i nenes amb
capacitats diverses.

dels seus espais. Entre les darreres
actuacions destaca l’ampliació de la
zona d’esbarjo de gossos —on també
s’ha instal·lat una font doble per a ús
de les mascotes i de les persones—, la
substitució dels bancs i el tancament
amb fusta de la pista dura, on s’han
habilitat dues porteries i dues cistelles de bàsquet.
Durant aquest any, el parc també
ha millorat la il·luminació i la zona
de jocs infantils, i actualment s’està
treballant en la instal·lació d’un punt
d’accés wifi gratuït.

En total,
l’Ajuntament ha
hagut de fer front
a una despesa
de 27.000
euros
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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».

Han sigut unes setmanes molt mogudes al
nostre municipi, entre notícies d’estafes i estafadors, entrades a domicilis, bitllets d’euros i
pistoles i tot. També hi ha hagut l’empresonament del regidor del PP i alguna temptativa de
voler relacionar forçosament aquest fet amb
d’altres que poc hi tenen a veure.
Mentrestant, aquest govern que tenim, on
són set però es veu que només en governen
tres (sabem que costa d’entendre), aprova una
ordenança en què es prohibeix i sanciona la
llibertat d’expresió escrita o dibuixada a la via
pública. Això, gràcies al vot determinant del
partit dels ingovernables, ja sabeu, aquells que
al seu web proposen la desobediència institucional i popular.
Però com que governar és «guai», els mateixos set aprofiten per a incrementar l’IBI de
més del 3 %, modificar sentits de circulació de
carrers i, ja que hi són, canviar o directament
eliminar àrees de contenidors de la brossa.
Per acabar d’alterar el normal funcionament
de les coses, van a Can Boada i Can Ripoll i pinten zones d’aparcament blaves i verdes, donant unes explicacions tan recargolades que
potser ni ells mateixos entenen.
Sort que han posat de nou l’ocellet a la rotonda! Ho heu vist?

PSC Sant Vicenç: ple suport a l’alcalde
L’alcalde, Javier Sandoval, ha resolt per decret
d’alcaldia retirar les competències delegades al
regidor del Partit Popular en el si del Consell Assessor del Govern, arran de la seva detenció per
un assumpte vinculat al seu àmbit particular.
Sempre hem defensat que els representants
de les institucions públiques s’han de regir per
una conducta exemplar, no només en l’àmbit
públic sinó també en la faceta privada, mentre
siguin càrrecs electes.
Des del PSC opinem que l’alcalde ha actuat
amb responsabilitat per salvaguardar la institució d’ombres de sospita, preservant l’honorabilitat i l’honradesa de la gestió municipal.
Dit això, i salvant, per descomptat, la presumpció d’innocència de l’edil del PP, els i les
socialistes de Sant Vicenç de Montalt demanem al Govern que segueixi treballant amb la
mateixa força i intensitat amb què ho està fent
des que Javier Sandoval està al capdavant de
l’Alcaldia, centrant el focus en l’aprovació del
pressupost per al 2020 i els projectes de la reforma del passeig marítim i actuacions de millora a vies públiques, com la carretera de Sant
Vicenç o la riera del Ranxo entre d’altres.
Felices Festes i bon any 2020

Como el conejito de Duracell, algunas formaciones siguen y siguen y siguen... presentando
mociones cada mes con la finalidad, también
en los ayuntamientos, de socavar, que no de
mejorar, el sistema democrático, social y de
libertades que tenemos.
Desde Cs seguimos también, erre que erre,
intentando dar nuestras aportaciones positivas para la mejora del pueblo en general y
apoyando al tejido asociativo.
Días atrás se trataron las ordenanzas generales y las fiscales (impuestos y tasas). Desde
Cs hemos defendido la no subida de impuestos innecesaria, apoyado a la baja determinadas tasas y adecuado otras, como la de uso de
la piscina municipal en verano.
Des del Consell Assessor treballem per millorar l’enllumenat en diverses zones i resoldre
amb rapidesa les incidències; s’ha aconseguit
que per fi la Biblioteca Municipal disposi de
fibra òptica i banda ampla; manteniment i
millora de les xarxes de comunicació dels diferents equipaments de l’Ajuntament; millora
dels llums de Nadal; demanar que la platja de
mascotes sigui una realitat pròximament; més
llocs d’aparcament per a motos i bicis, i posar
alguna font al llarg del passeig marítim.
BON NADAL I UN MILLOR ANY NOU

Arriben dies de festa i, com cada any, seran un
esclat d’alegria i il·lusió per a uns i moments
agredolços, farcits d’enyorança, per a altres.
Trobarem a faltar els qui més hem estimat i ja
no hi són i retrobarem també els qui fa massa dies que estan lluny. Amb tot, des de 9 SV
us desitgem que, cadascú a la vostra manera,
gaudiu al màxim d’aquests dies tan especials.
Per part nostra, quan en estrenar el nou any renovem les bones intencions i els bons desitjos,
a la nostra particular «carta als Reis» demanarem molta màgia per a aconseguir sumar sempre en favor del poble, aire fresc per a portar
transparència a tots els racons i assossec i encert per a prendre les millors decisions. Abans,
però, haurem parlat de pressupostos —que
són justament el contrari de la màgia!—, tocarem de peus a terra i sabrem amb què comptem. No són temps de fantasies i seran uns
pressupostos ajustats, pensats, sobretot, per a
posar al dia els números en personal, manteniment i contractes que caldrà renovar. Aquest
no serà un pressupost gaire èpic ni agosarat.
Responsable, sí; com el que faríem tots a casa
nostra. En nom de 9 SV, us desitgem molt bones Festes!

Al llarg de les darreres setmanes el nostre
municipi ha estat notícia. Un dels motius més
rellevants ha estat la detenció del regidor del
PP, acusat d’un presumpte delicte d’estafa. Era
responsable de Governació, Mobilitat, Comerç
i Turisme al Govern del nostre consistori, àrees
que estan sent gestionades provisionalment
des de l’Alcaldia.
Hi ha molts tipus de corrupció; innegablement, configuren un fenomen corrosiu que
aboca en crisis socials, econòmiques i polítiques. Aquests fets generen desànim i impotència en la població. Els comportaments
corruptes i fraudulents sorgeixen en societats
de certa ambigüitat moral, on predomina l’individualisme i on es posa de manifest una profunda crisi de valors.
Primàries va sorgir de gent del poble decidida a fer la política d’una altra manera. Vam
dir obertament «NI corrupció NI 155». Vam
reconèixer obertament el desig d’independència del país i la necessitat de ser TRANSPARENTS treballant amb el poble i pel poble.
Volem ser la finestra oberta on la gent del
poble trobi tota la informació. Així, us animem
a seguir-nos a les xarxes socials i a visitar-nos
a les paradetes que fem al carrer el primer dissabte de cada mes.
Salut i República!

TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS AMB REPRESENTACIÓ AL CONSISTORI ESTAN CONVIDATS A PARTICIPAR EN AQUESTA SECCIÓ.
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L’Ajuntament reconeix la
tasca de set agents de la
Policia Local
Aquesta vegada hem cregut necessari portar
al Ple una moció de denúncia a la censura que
el Tribunal Constitucional pretén imposar al
Parlament de Catalunya. Reivindiquem el dret
dels diputats i les diputades, dels regidors dels
ajuntaments i dels membres dels consells comarcals i de les diputacions a poder debatre
tots els assumptes que interessen a la ciutadania, inclòs el dret a l’autodeterminació, la
monarquia o la sobirania. Defensem que els
representants polítics escollits democràticament puguin expressar-se lliurement, sense limitacions, perquè altra cosa seria desvirtuar el
sentit de les institucions. Manifestem el nostre
suport i solidaritat amb la Mesa del Parlament
de Catalunya i el seu president, amenaçats judicialment per defensar la llibertat d’expressió.
També volem sumar-nos al crit de «Si en
toquen una ens toquen a totes!», perquè ERC
és un partit feminista, que ha sumat moltes
dones els darrers anys com a militants però
també com a càrrecs electes, arran d’haver implantat les llistes cremalleres. Seguim transformant el partit a partir dels debats, com el del
passat 23 de novembre a l’Assemblea Anual de
Dones, i seguirem transformant la societat fins
aconseguir-ne la igualtat total.

Per primer cop, el consistori va organitzar
un acte d’agraïment i felicitació a set agents
de la Policia Local. Concretament, s’hi van
voler reconèixer dues actuacions: la detenció
in fraganti de dos lladres que havien comès
un robatori i la intervenció de reanimació
que va salvar la vida d’una nena. Els agents
homenatjats han estat Juan Manuel Marini,
Francisco José Sánchez, Rafael Montañés,
Lorena Ruiz, José Farelo, Andrea Román i Adrià
Gálvez.

Sant Vicenç supera el 75 %
de participació en les
Eleccions Generals
El diumenge 10 de novembre, ERC-Sobiranistes
va repetir com a força més votada al municipi.
El segon lloc va ser per a Junts x Catalunya,
seguit del PSC i En Comú Podem. Per darrere
es van situar el PP i Vox —amb una notable
pujada de vots respecte dels comicis de l’abril—
i Ciutadans, que va patir una davallada. També
van destacar-ne els resultats de la CUP, que es
presentava per primera vegada al Congrés dels
Diputats.

Descomptes per utilitzar
la deixalleria municipal
Una de les mancances cròniques que des de
la CUP de Sant Vicenç de Montalt hem detectat al nostre consistori és la falta d’eines per
a potenciar la participació ciutadana. És per
això que creiem necessari involucrar totes les
persones que participem en el municipi: treballadores, càrrecs electes i electors.
Volem apropar l’Ajuntament a les persones
fomentant més espais de participació ciutadana on poder resoldre dubtes, rebre queixes
i escoltar propostes. L’objectiu és posar els
mitjans perquè tothom pugui ser escoltat i
garantir la transparència.
També volem posar mitjans anònims per
a resoldre preguntes o rebre queixes, per tal
que cap quedi en l’oblit per por a les conseqüències. En definitiva, una nova manera
d’enfocar la comunicació entre el consistori i
les persones.
Perquè són la participació ciutadana i la
transparència un dels fronts per a combatre
la corrupció que, lamentablement, estem
patint darrerament. És per això que aquesta
és una de les nostres grans prioritats aquesta
legislatura.

Amb l’objectiu d’augmentar l’ús de la deixalleria
de les 3 Viles per part de la ciutadania, el
consistori aplica bonificacions en la taxa de
recollida d’escombraries en funció de les visites
que es realitzen a l’equipament. A la deixalleria,
s’hi poden dipositar mobles, bateries, restes de
jardí, olis de cuina o pintures, i per a fer-ne ús
cal tenir la targeta d’usuari que s’obté a l’OAC.

S’insta la ciutadania a
netejar les parcel·les
buides
Al llarg de tot aquest 2019, l’Ajuntament ha
impulsat una campanya per a reclamar la
neteja dels solars particulars sense edificar.
Inicialment, es van obrir 56 expedients per
abandonament i deixadesa de les parcel·les.
A dia d’avui, 52 dels casos ja han estat resolts.
Pel que fa als avisos desatesos, el consistori
recorda que pot imposar multes. Paral·lelament,
l’Ajuntament ha realitzat treballs de neteja dels
terrenys municipals ubicats al turó del Balís.

Agenda
SVMontalt
DESEMBRE
2019

EXPOSICIONS

Del 14 de
desembre al
22 de gener

Divendres 13

16.45 H, A L’ESCOLA
BRESSOL
l FESTA DE NADAL
Organitza: AMPA Escola
Bressol Municipal Els
Garrofers
19 H, A LA BIBLIOTECA
l CLUB DEL LLIBRE
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l ROUND TABLE EN
FRANCÈS
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

A LA LLAR DEL PESSEBRE
(CASAL DE CULTURA)
l PESSEBRE
MONUMENTAL
I EXPOSICIONS
NADALENQUES
La inauguració hi tindrà
lloc el dissabte 14 de
desembre a les 12 h.
Visites: vigílies de festius,
dissabtes, diumenges i
festius, de 12 a 14 h i de 18
a 20 h
Organitza: Amics dels
Pessebres SVM

Dissabte 14

ACTIVITATS

DE 10 A 20 H, A LA PLAÇA
DEL POBLE
l 8a FIRA DE NADAL
Organitza: Regidoria de
Comerç i Turisme

Dimecres 11

DE 10 A 11.30 H, AL
CENTRE CÍVIC
l TALLER PRÀCTIC DE
REFLEXOLOGIA
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER DE
RELAXACIÓ
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

Dijous 12

18 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER PRÀCTIC DE
REFLEXOLOGIA
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala
18 H, A LA BIBLIOTECA
l TALLER DE
LITERATURA
Organitza: Biblioteca
Municipal La Muntala

17 H, AL CENTRE CÍVIC
l CONCERT DE NADAL
Organitza: Escola
Municipal de Música
L’Oriola

Dimecres 18

Dimecres 25

Divendres 20

Dijous 26

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

Diumenge 29

9 H, DES DEL CENTRE
CÍVIC
l MATINAL AL CAMP
D’AVIACIÓ DE ROSANES
(LA GARRIGA)
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

18 H, AL CASAL
l BRINDIS DE NADAL
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Dissabte 21
Dissabte 14 i
diumenge 15

Diumenge 15

DE 17.30 A 22 H, AL
PAVELLÓ
l FESTIVAL BENÈFIC:
15è ANIVERSARI CPA
SANTVI – MARATÓ TV3
Organitza: Club Patinatge
Artístic SVM

Del dilluns 16
al divendres
20

17 H, AL PAVELLÓ
l JORNADES DE
PORTES OBERTES DE LES
ESCOLES MUNICIPALS
DE GIMNÀSTICA
ARTÍSTICA I DANSA
Organitza: Regidoria
d’Esports

21.30 H, A L’ESPAI JOVE
l SOPAR JOVE DE
NADAL
Organitza: Regidoria de
Joventut

Diumenge 22
7 H, A L’APARCAMENT
DEL C/ GINESTA
l MATINAL A
LES AGUDES PEL
CASTELLET
Organitza: MontalTrek

8 H, DAVANT DE L’ESPAI
JOVE
l PUJADA DEL
PESSEBRE AL MONTALT
Organitza: Club Ciclista
Xurribikers

Dimarts 24

23 H, A L’ESGLÉSIA DE
SANT VICENÇ
l MISSA DEL GALL
Organitza: Parròquia de
Sant Vicenç
EN ACABAT
l VISITA NOCTURNA
AL PESSEBRE
Organitza: Amics dels
Pessebres de SVM

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.

D’11.30 A 13 H, A LA
PLAÇA DEL POBLE
l VINE A FER CAGAR EL
TIÓ!
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

11 H, CAMP MUNICIPAL
DE FUTBOL TONI BUCH
l PARTIT DE FUTBOL
DE SUPERVETERANS
Organitza: Regidoria
d’Esports
18 H, A L’ESGLÉSIA DE
SANT VICENÇ
l CONCERT DE NADAL
Organitza: Orfeó
Parroquial El Delme

Del 30 de
desembre al 6
de gener

D’11 A 14 H I DE 16 A
20 H, AL PARC DELS
GERMANS GABRIELISTES
l PISTA DE GEL
Preu: 1 euro
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

Dimarts 31

22 H, AL CENTRE CÍVIC
l REVETLLA DE CAP
D’ANY
Sopar popular i ball amb
el conjunt D’Altra Banda
Preu: 30 euros (pagament
amb targeta de crèdit o
dèbit)
Venda tiquets: a
l’ajuntament els dies 12
(persones empadronades)
i 13 (obert a tothom), de
9 a 13 h
Màxim 8/10 tiquets per
persona
Places limitades
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

