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Inscripcions obertes per a
les Estades Esportives de
Setmana Santa

Nou projecte per a impulsar
la robòtica als centres
educatius

Actuacions de millora a les
entrades i sortides de
Sant Vicenç
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Suport al col·lectiu jove amb més
recursos i nou habitatge social
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Obertes les inscripcions per
a les Estades Esportives de
Setmana Santa
Les famílies podran inscriure-hi els seus petits fins
al pròxim dimecres 10 d’abril, al pavelló municipal
Toni Sors, de dilluns a dimecres de 16 a 19 hores i els
dimarts de 9.30 a 12.30 hores. Les Estades Esportives,
que es faran del 15 al 18 d’abril al mateix pavelló,
estan adreçades a infants que cursin des de P3 fins a
6è de primària. El preu de l’activitat és de 36 euros per
a les persones empadronades al municipi.

Mor Antoni Buch, històric
directiu del Club Futbol
Santvicentí
El passat diumenge 3 de març va morir als 91 anys
Antoni Buch Bilbeny, l’estimat directiu i col·laborador
del Club Futbol Santvicentí. En assumir la presidència
del club l’any 1973, Antoni Buch li donà una forta
embranzida i impulsà la construcció de l’actual camp
de futbol. Sempre vinculat al club d’aquest esport
en concret i a l’esport santvicentí en general, fins als
anys 80, Buch també va realitzar tasques de tresorer
municipal a l’Ajuntament.

El Sant Vicenç dels
anys 40 protagonitza
el conte de Sant Jordi
L’avi Ramon és el títol del quinzè volum
de la col·lecció de contes de Sant Jordi
que edita anualment l’Ajuntament.
La narració explica com era la vida al
poble als anys 40, fent un recorregut
per diferents indrets i personatges de
Sant Vicenç. Elaborat a quatre mans,
Evarist March ha escrit la història i Judit
Alabert n’ha creat les il·lustracions. El
dia de Sant Jordi, l’alcalde i els autors
en lliuraran un exemplar a tot l’alumnat
de les escoles del municipi.

Ple municipal ordinari 28 de febrer del 2019
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Modificació puntual del PERI Nucli
Històric referent a la correcció d’errades
amb les alineacions de l’illa 8 del c/ Baix

PSC, CiU, 9SV,
ERC+AM, C’s
i PP

Aprovació del Pla Local de Joventut
2019-2022

PSC, CiU, 9SV,
ERC+AM, C’s
i PP

Moció a favor de recuperar les estelades
del torreó del parc dels Germans
Gabrielistes, del casal de Cultura i a
les entrades al municipi, presentada
per 9SV i ERC (Es desestima en segona
votació amb el vot de qualitat de
l’alcalde)

9SV, ERC+AM

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Nous cursos de monitor
de lleure i manipulador
d’aliments
PSC, CiU (1),
C’s i PP

CiU (5)

Lectura per part dels regidors/es
de 9SV, ERC, CiU i PSC del manifest
«Llibertat, justícia i democràcia»

Pròximament s’impartiran dues noves
formacions al municipi: la primera serà
un curs de monitor de lleure per a joves
a partir de 18 anys que es farà els caps
de setmana de maig i juny a l’Espai Jove
El Cau; la segona proposta serà un curs
de nivell bàsic adreçat a professionals
relacionats amb la manipulació
d’aliments els dies 15 i 16 d’abril al
centre cívic El Gorg.

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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S’aprova el Pla Local de Joventut, un instrument
que ha de guiar les polítiques municipals en
aquest àmbit fins al 2022

Un nou full de ruta per a
atendre les necessitats del
jovent

Javier Sandoval
Carrillo
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

l Els joves són el nostre

principal patrimoni

El passat 28 de febrer, el Ple Municipal va aprovar el Pla Local de Joventut, un document de consens que ha
estat elaborat de forma participativa
amb la col·laboració del jovent, de
tècnics municipals i de tots els regidors i regidores del consistori. Es
tracta d’un instrument viu i dinàmic
que ha de guiar les polítiques de joventut que s’impulsin a Sant Vicenç
en els propers anys.
El pla preveu el desenvolupament
de 28 projectes distribuïts en tres
eixos d’actuació: l’acompanyament,
la dinamització i la comunicació.
Aquests pretenen consolidar els serveis existents, impulsar-ne de nous i
fomentar la participació i la comunicació amb el col·lectiu jove. En total
seran una vuitantena d’accions en diferents camps com la formació, l’ocupació, la salut, l’habitatge, la participació, l’associacionisme, la cultura, la
cohesió, el lleure i la comunicació.
Per tal de facilitar-ne el desplegament, s’han previst diversos mecanismes d’avaluació i seguiment com,
per exemple, la recollida de dades
quantitatives i qualitatives o troba-

El pla pretén
consolidar els
serveis existents,
impulsar-ne de nous
i fomentar la
participació i la
comunicació

des anuals amb els grups de treball
implicats en el desenvolupament
dels diversos projectes.
L’elaboració del Pla Local de Joventut ha comptat amb el suport de la
Diputació de Barcelona. El document
es pot consultar en paper a l’Espai
Jove El Cau i en versió digital al web
municipal.

Afavorint la inserció formativa
i laboral dels joves
Prop d’una desena de joves santvicentins participaran en la segona
edició d’un programa d’acompanyament juvenil impulsat des de l’Ajuntament. La iniciativa, destinada a
nois i noies de 16 a 29 anys, pretén
ajudar-los a definir i desenvolupar el
seu projecte vital i professional a través d’accions d’orientació, formatives
i d’inserció laboral. Tots els participants en l’anterior edició van aconseguir trobar feina.

El més valuós que tenim a
Sant Vicenç de Montalt són
les persones que hi viuen.
Així ho hem d’entendre des
de les administracions a
l’hora de planificar les nostres
actuacions. I per aquest
motiu, des de l’Ajuntament,
volem posar el focus sobre els
segments més fràgils, com pot
ser la nostra gent gran, per a la
qual desenvolupem polítiques
específiques.
Aquest mes voldria, en tot
cas, destacar les fites assolides
en benefici dels nostres
joves, ja que ells i elles són el
nostre principal patrimoni.
Malauradament, la situació
del mercat immobiliari fa que
massa sovint hagin de deixar
el poble en el qual han nascut
i crescut per a crear els seus
propis projectes personals i
familiars. Davant d’aquesta
pèrdua de capital humà, hem
desenvolupat un pla per a la
creació d’habitatge social que
ens permetrà disposar de 50
pisos repartits entre la part
alta i la baixa del municipi i
que es destinaran, en una part
considerable, a aquest col·lectiu.
Aquesta actuació s’ha vist
acompanyada de l’aprovació
del Pla Local de Joventut, amb
el qual establim una vuitantena
d’accions fins a l’any 2022.
No tinc cap dubte que amb
aquestes mesures assolirem un
salt significatiu en la qualitat de
vida dels joves del nostre poble.
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ROBÒTICA: REPTE i INNOVACIÓ
L’Ajuntament, en la seva línia d’activitats o projectes de suport a la funció educativa dels centres escolars
del nostre municipi, en els darrers
anys, ha col·laborat de manera ferma i decidida en diferents projectes
educatius: Estalvi Energètic, Camins
Escolars i Pessics Musicals.
Entenem la innovació com a estratègia per a anar millorant constantment. La voluntat és la de proporcionar a les escoles els recursos
necessaris que els han de permetre
accedir al coneixement d’una forma
més global, actualitzada i adaptada
als nous reptes.
Per a aquesta anualitat 2019, volem impulsar la robòtica com a eina
d’aprenentatge lúdica, al servei de
diferents aprenentatges. L’objectiu
és dotar de material els centres perquè els alumnes, des de l’educació
infantil fins al batxillerat, utilitzin la
robòtica com un sistema d’aprenentatge que utilitza els robots com a fil
conductor transversal per al potencial desenvolupament d’habilitats i
competències. Els beneficis són molt
amplis: afavoreix el raonament, la
creativitat i el treball cooperatiu, alhora que permet aprendre, a partir
de l’error, a provar, corregir i innovar.

L’Ajuntament
invertirà 20.000
euros en la compra
de material per al
projecte

És un projecte global adreçat a totes les edats, en el qual tots els alumnes podran portar a terme diferents
activitats de llenguatge computacional i robòtica amb materials adequats a la seva etapa i cicle: Beebots,
Bluebots, Probots, Makeymakey,
LegoWe Do, LegoMindstorms, Kits

Robòtica amb Arduino, Impressora
3D, etc.
Volem que aquest suport contribueixi a fer que els infants i joves de
Sant Vicenç esdevinguin ciutadans
cada vegada més competents per a
desenvolupar-se amb èxit dins d’una
societat moderna i canviant.

Els dos espais han acollit més de 30 activitats entre les quals
hi ha hagut exposicions, tallers, sessions de cinema i recitals
de poesia

Prop de 2.500 persones gaudeixen de la
programació cultural del municipi
Durant el 2018, el Centre Cívic El Gorg
va organitzar un total de 23 activitats
que van comptar amb l’assistència
d’unes 2.000 persones; tallers, sessions de cinema, espectacles de teatre i lliuraments de premis van omplir
l’espai. Per la seva part, el casal de Cultura va esdevenir la seu d’una desena
d’exposicions que van ser visitades
per prop de 500 persones.

Així mateix, els dos espais culturals han començat el 2019 acollint
diverses propostes vinculades a la
Festa Major d’Hivern que han tingut
una gran participació ciutadana, fet
que indica que la nova temporada
tindrà més afluència de públic que
l’anterior, i actualment es preparen
per continuar oferint un ampli ventall
d’activitats per a tots els públics.
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Es preveu construir uns 50 habitatges de preu assequible,
dels quals una quinzena seran de lloguer

Sant Vicenç disposarà de nou
habitatge social
Els treballs d’elaboració del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) han posat de manifest la
paràlisi urbanística i els desequilibris
existents en l’oferta d’habitatge, majoritàriament unifamiliar. Davant la
creixent demanda d’immobles a un
preu assequible, les dificultats per
a disposar de sòl adequat i el llarg
termini de tramitació del POUM,
l’Ajuntament de Sant Vicenç té previst aprovar modificacions puntuals
del planejament que permetin
construir nous habitatges
públics; concretament,
es preveu que siEs preveu que
guin al voltant de
dues promocions
50, dels quals una
d’habitatge assequible
quinzena seran de
s’ubiquin al nucli antic
lloguer social i la
i l’Eixample est i les
resta, de compra.
altres dues, a la part
Es construiran en
baixa del poble
sectors de sòl urbà
situats de forma estratègica en diversos
punts del municipi: dos a
l’entorn del nucli antic i l’Eixample est
i els altres dos a la part baixa del poble (vegeu-ne els plànols). La construcció d’aquests habitatges anirà
acompanyada de nous espais lliures
i la urbanització de nous vials.
Les noves actuacions tindran l’obligació de destinar el 30 % del sostre
residencial a algun dels règims de
protecció establerts per la legislació vigent. Així mateix, es preveu fer
canvis en el planejament actual que
permetin la creació de sòl per a habitatge de lloguer social.
L’última promoció de 24 habitatges
socials que es va fer a Sant Vicenç va
ser l’any 1998. Amb aquestes noves
promocions, l’Ajuntament vol facilitar l’accés dels veïns i les veïnes a un
habitatge assequible, especialment
als joves de 18 a 30 anys, que són un
12 % del total de la població.
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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».

Ens adrecem a vosaltres per darrera vegada
abans de les eleccions municipals del proper
mes de maig.
Aquests darrers mesos hem confiat que la
Direcció Nacional del partit revoqués la candidatura del Sr. Martínez, investigat per coacció
i prevaricació, i no el deixés presentar com a
candidat de Junts per Sant Vicenç. Recordem
que del Consell Comarcal del Maresme el va
fer dimitir de president pel mateix afer al mes
de juny. Però no ha estat així. Esperàvem que
la fundació del PDeCAT, en substitució de l’antiga Convergència Democràtica de Catalunya,
servís per a eliminar tota ombra de corrupció
dels seus càrrecs electes. Anàvem ben equivocats. La manera de fer i d’actuar no ha canviat.
Acabem amb la satisfacció de la feina feta.
Creiem, modestament, que amb el nostre treball, dedicació i compromís hem ajudat a millorar el poble, que mai deixarem d’estimar. Especialment durs han estat aquests darrers vuit
mesos al capdavant de les regidories, durant
els quals hem tingut un objectiu molt clar: no
deixar el poble en un desgovern.
L’Amadeu, la Ma. Lluïsa, l’Enric, la Gemma
i en Robert mantindrem ferm el compromís
amb Sant Vicenç i continuarem treballant i
col·laborant en altres àmbits.

El 15 de març l’Assemblea de 9SV va ratificar la
proposta de l’executiva d’escollir candidata a
l’alcaldia la Maria Villalta. Tothom que la coneix
sap de les qualitats de la Maria per a encapçalar
el projecte i que amb ella tindrem una alcaldessa que portarà seny, diàleg i conseqüència.
Però per què ens presentem a les municipals?
Per això, perquè es tracta d’eleccions municipals. Volem donar continuïtat al projecte que
vam encetar el 2010, que durant dues legislatures ens ha donat presència a l’Ajuntament i que
ens ha permès fer que la política local sigui més
transparent.
No seguim consignes, ni tenim l’aparell de
cap partit amb molts recursos al darrere, i això
té un cost: som poc visibles i difícils d’etiquetar.
És per això que encetarem a les xarxes una sèrie
d’articles breus per explicar qui som, què fem,
què volem fer i per respondre a les qüestions
que ens plantegeu.
Volem fer d’aquest espai una mena d’«espai
protegit» lliure d’insults i notícies falses, on debatre i intercanviar punts de vista. És la nostra
manera de fer i esperem que us hi afegiu. Ni tots
els polítics «són iguals» ni la política ha de passar per convertir tots els adversaris en enemics.

Ens agradaria escoltar les vostres propostes sobre el comerç, medi ambient, igualtat
d’oportunitats entre dones i homes, urbanisme, cultura, gent gran, joventut, habitatge,
seguretat i altres temes, per poder crear el
Programa Participatiu d’Esquerra Republicana, ric en diversitat d’opinions, i descobrir com
voldríeu que fos el vostre poble.
Com alguns ja sabreu, una primera trobada
ha tingut lloc aquest passat 24 de març al parc
de Can Boada, on hem començat a recollir algunes de les interessants idees i comentaris que
ens heu proposat. De totes maneres, volem
convidar-vos a les dues properes trobades, que
tindran lloc els dissabtes 30 de març i 6 d’abril,
de 12:00 a 13:30 h al parc dels Germans Gabrielistes i al parc del Patufet, respectivament.
L’objectiu de crear aquest programa participatiu és clar i de gran importància: volem
que us sentiu orgullosos de pertànyer a aquest
municipi i considerar Sant Vicenç de Montalt el
vostre poble.
També ens podeu enviar els vostres suggeriments a santvicencdemontalt@esquerra.cat.
Us necessitem a vosaltres i les vostres sinceres opinions com a veïns per a crear un Sant
Vicenç cohesionat i dinàmic per a tothom.

Com a balanç de l’actuació de C’s en aquest
municipi volem recordar que hi havíem vingut per tractar temes municipals i allunyar-lo
de l’obsessió nacionalista també a la política
municipal. No dedicar recursos personales y
económicos más que para la resolución de los
problemas del pueblo y la mejora de la calidad
de vida, que, en definitiva, son los problemas
de los ciudadanos y sus familias.
A lo largo de estos años hemos defendido que la Administración esté al servicio del
ciudadano y no al revés, el interés público, la
eficacia, equilibrio presupuestario y sostenibilidad medioambiental.
Desde C’s en St. Vicenç hemos trabajado
para la mejora del pueblo en general sin mirar
a quién se vota o dónde vive o qué bandera
defiende; hemos demostrado que estamos
por el diálogo constructivo desde la democracia, la ley y la neutralidad institucional.
Aviat els vilatans hem de decidir si volem
un ajuntament al servei de tots o només d’una
part, que es facin polítiques econòmiques i
socials per l’interès comú o pensant només en
símbols patriòtics, amb rauxa o amb seny, o si
volem representants nets o d’altres amb l’honorabilitat pública seriosament compromesa.
¡Buen mes de abril y feliz día de St. Jordi!

Valoració del mandat 2015-2019
El dia 26 de maig tenim eleccions municipals, i
els ciutadans i les ciutadanes de Sant Vicenç de
Montalt estem cridats a les urnes per decidir el
futur del nostre poble durant els pròxims anys.
Per a poder prendre aquesta decisió, cal valorar els diferents projectes que es presentin, però
també cal tenir en compte la feina feta durant
els últims quatre anys. En aquest sentit, a l’Ajuntament hem viscut un mandat atípic, amb una
moció de censura que es va produir després
d’unes presumptes irregularitats comeses per
l’anterior alcalde i que va donar lloc a un canvi a
l’Alcaldia del municipi amb en Javier Sandoval.
Els socialistes, abans des de l’oposició i ara
des de l’Alcaldia, sempre hem treballat en positiu per fer realitat les millors propostes per als
nostres veïns i veïnes. Durant aquests mesos,
amb l’alcalde Sandoval, l’Ajuntament ha posat
una marxa més en la seva intensitat de feina i
els resultats són visibles als carrers i places del
poble, i ho estem fent a través del diàleg i de la
proximitat. Si en només vuit mesos a l’Alcaldia
estem posant el poble al dia, què no es podria
aconseguir a Sant Vicenç de Montalt amb una
feina continuada durant els pròxims quatre
anys?

El PP ha presentado hasta la fecha un total de
10 propuestas en el Consell de Treball, siendo
casi la totalidad de ellas referentes a mejorar la
SEGURIDAD en nuestro pueblo. Se han conseguido grandes logros con las propuestas del
PP, que siempre ha llevado la iniciativa en estas
propuestas. SVM necesita seguir mejorando
y para ello el PP presenta cuatro ejes básicos
para la próxima legislatura: 1.- SEGURIDAD:
aumentaremos la plantilla con más agentes
y más patrullas en la calle y dotaremos a la
Policía Local de 1 dron con cámara de visión
nocturna. / 2.- LIMPIEZA: externalizaremos
gran parte del servicio, montando equipos
de trabajo por zonas de actuación, consiguiendo un resultado de pulcritud acorde
con nuestro pueblo. / 3.- AYUDAS AL COMERCIO: exoneración del impuesto de terrazas a
los comercios de hostelería, presencia en
ferias de turismo nacionales con estand propio para promocionar Sant Vicenç… Vamos
a ayudar al comerciante y NO a asfixiarlo
como hasta ahora. / 4.- BIENESTAR SOCIAL:
fomentaremos el aumento de la natalidad
con el pago de 3.000 € por nacimiento y becas para la escolarización de esos niños. El
objetivo es rejuvenecer nuestro pueblo.
CON EL PARTIDO POPULAR, JUNTOS LO
CONSEGUIREMOS.
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Les lletres «SVM» i l’escut
llueixen en els accessos al
municipi
L’Ajuntament ha instal·lat les lletres gegants
«SVM» i l’escut del poble a la rotonda de
Can Muntaner, situada a la sortida de
l’autopista C-32. Les lletres també s’han
col·locat en els accessos al municipi des
de la N-II, concretament a l’entrada de la
carretera de Sant Vicenç. El projecte pretén
transformar la imatge d’aquests espais amb
la incorporació de símbols santvicentins.

Es pavimenta una de les
voreres de l’escola Sot del
Camp
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L’Oficina Local
d’Habitatge atendrà
un dimarts al mes
Situada al segon pis de l’edifici
de l’ajuntament, l’Oficina
Local d’Habitatge assessorarà
gratuïtament els santvicentins i les
santvicentines un dimarts al mes,
de 10 a 14 hores. Enguany, prestarà
servei els dies: 9 d’abril, 7 de maig,
4 de juny, 2 de juliol, 13 d’agost,
10 de setembre, 8 d’octubre, 5 de
novembre i 3 de desembre. Per a
accedir-hi cal concertar cita prèvia
trucant al 93 791 01 99 o escrivint a
habitatge@svmontalt.cat.

Per tal de millorar l’accés de l’alumnat i de
les famílies als centres educatius, s’han
col·locat llambordes, emmarcades amb
paviment de formigó, en un tram de vorera
situat entre l’escola Sot del Camp i l’institut
Esteve Albert. L’actuació solucionarà les
molèsties i els problemes de mobilitat que hi
havia a la zona.

El veïnat de la zona
litoral tindrà un caixer
automàtic
Tot i que encara no s’ha decidit la
ubicació exacta, el consistori ha arribat
a un acord amb el Banc Sabadell per a
instal·lar un caixer automàtic als barris
de la zona litoral. El servei ha estat
llargament demandat pels veïns i les
veïnes, que no hauran de desplaçar-se
al centre del poble o a altres municipis
per treure diners o fer pagaments.

S’eliminen barreres
arquitectòniques dels
carrers de la Torrassa i
Costa Brava
La brigada municipal ha portat a terme
dues actuacions per a reduir les barreres
arquitectòniques als barris de la zona litoral.
Al carrer de la Torrassa s’han retirat els
arbres, ja que la vorera és estreta i aquests
dificultaven la mobilitat dels vianants,
mentre que al carrer Costa Brava s’ha
desmuntat una terrassa que incomplia la
normativa i ocupava gran part de la via.

L’ORGT estableix un
servei de cita prèvia
Des de l’1 de març, cal demanar
obligatòriament cita prèvia per a ser atès
a l’oficina de l’Organisme de Recaptació
i Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona al municipi. L’objectiu és
millorar l’atenció presencial que es
dona a la ciutadania reduint les cues i
els temps d’espera. Els veïns i les veïnes
poden demanar cita presencialment a
la mateixa oficina o bé per telèfon o a
través del web de la Diputació.

Es reclama el deute
de la Generalitat amb
l’Escola Bressol
L’Ajuntament ha contractat els serveis
d’un bufet d’advocats per reclamar
a la Generalitat de Catalunya les
subvencions que va deixar d’abonar
per a les escoles bressol municipals
el 2012. Concretament, el consistori
santvicentí demana prop de 100.000
euros corresponents als cursos del
2015 al 2019. Durant aquest temps, el
consistori ha cobert la despesa per tal
de no augmentar la quota a les famílies.

Agenda
SVMontalt
ABRIL
2019

Dimarts 9

19 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER DE RELAXACIÓ
Organitza: Biblioteca La
Muntala

Dijous 11 i 25

DE 18 A 19.30 H, AL CASAL
l TARDA DE BINGO
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

ACTIVITATS
Tots els dilluns
i dijous
DE 16.30 A 20 H, AL CASAL
l JOCS DE TAULA
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Dimecres 3

9.30 H, DAVANT DEL CENTRE
CÍVIC
l MATINAL A LES MINES
DE FERRO
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Dijous 4, 11, 18
i 25
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER D’ESCRIPTURA
Organitza: Biblioteca La
Muntala

Divendres 5

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

Dissabte 6

11 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER INFANTIL DE
PASQUA
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

Diumenge 7

9 H, DAVANT DEL CENTRE
CÍVIC
l VADEVÍ AL MONTALT
Caminada, pica-pica i tast
de vins DO Empordà
Preu: 5 € amb regal d’una
copa commemorativa
+ info.: 656 62 22 74
Organitza: MontalTrek amb
la col·laboració del Racó de
la Vinya

Dimarts 16

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

Dimecres 17

9.30 H, DAVANT DEL CENTRE
CÍVIC
l MATINAL A LA BASSA
DELS ÀNECS
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

DURANT EL MATÍ
l CONTACONTES
Organitza: Fem Sant Vicenç
DE 10 A 14 H
l LA BIBLIOTECA SURT AL
CARRER
Exposició de llibres i
presentació de novetats
literàries
DE 10 A 11 H
l SIGNATURA DE LLIBRES
A CÀRREC D’AUTORS
LOCALS
Organitza: Biblioteca La
Muntala

Dimecres 24
Divendres 12

A PARTIR DE LES 11 H, AL
CENTRE CÍVIC
l CANTATA AL BALL,
SENSE UN BADALL
A càrrec dels alumnes de 1r
de primària
Organitza: Escola Municipal
de Música L’Oriola i escoles
Sant Jordi i Sot del Camp
17.30 H, AL CENTRE CÍVIC
l HORA DEL CONTE: EN
BUM I EL TRESOR DEL
PIRATA
Organitza: Biblioteca La
Muntala
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l ROUND TABLE EN
FRANCÈS
Organitza: Biblioteca La
Muntala

Dissabte 13

Del divendres
19 al dilluns
22

DE 10 A 14 H, A LA PISTA
ANNEXA DEL PAVELLÓ
l PARC ESPORTIU
Per a nens i nenes a partir de
3 anys
Activitat gratuïta
Organitza: Regidoria
d’Esports

Dissabte 21
d’abril

D’11 A 13 H, A L’ESCOLA
BRESSOL
l JORNADES DE PORTES
OBERTES
Organitza: escola Bressol
Municipal Els Garrofers

DE 10 A 12.30 H, AL CENTRE
CÍVIC
l TALLER D’EDUCACIÓ
PARENTAL
Constel·lacions familiars
Organitza: Regidoria
d’Ensenyament

Dilluns 15 i
dimarts 16

DE 15 A 20 H, AL CENTRE
CÍVIC
l CURS DE MANIPULACIÓ
D’ALIMENTS
Organitza:Regidoria de
Joventut

7.30 H, DES DEL CENTRE
CÍVIC
l EXCURSIÓ PER LA RUTA
DEL CARRILET DE LA VALL
DE BIANYA
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins
19 H, A LA BIBLIOTECA
l TALLER DE LITERATURA
Organitza: Biblioteca La
Muntala

Dijous 25

18 H, DAVANT DEL CENTRE
CÍVIC
l ANEM AL TEATRE
BORRÀS A VEURE OH,
MAMI!
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins
19 H, A LA BIBLIOTECA
l SANTVI’S BOOK CLUB
Organitza: Biblioteca La
Muntala

Divendres 26

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

Dimarts 23

DURANT TOTA LA JORNADA,
A LA PLAÇA DEL POBLE
l PARADA DE VENDA DE
LLIBRES I ROSES

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.

20 H, A LA BIBLIOTECA
l PRESENTACIÓ DEL
LLIBRE UN GRANO
DE CACAO, DE JAUME
PORTELL
Organitza: Biblioteca La
Muntala

