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Tot a punt per a gaudir
de la Festa Major
d’Hivern

L’Ajuntament aprova
el Pressupost per a l’exercici
2020

Tallers als centres educatius
per a prevenir la violència
masclista
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CALENDARI FISCAL 2020
CONCEPTE

PERÍODE PAGAMENT

Impost béns immobles urbans – no domiciliat

Del 04/05/2020 al 06/07/2020

1a fracció impost béns immobles urbans – domiciliat

02/06/2020

2a fracció impost béns immobles urbans – domiciliats

01/09/2020

3a fracció impost béns immobles urbans – domiciliats

02/11/2020

Impost béns immobles rústics i b. i. rústics construïts

Del 04/09/2020 al 05/11/2020

Impost vehicles

Del 02/03/2020 al 04/05/2020

Impost activitats econòmiques

Del 19/09/2020 al 18/11/2020

Taxa residus domèstics i comercials

Del 04/05/2020 al 06/07/2020

Taxa clavegueram

Del 04/05/2020 al 06/07/2020

Taxa cementiri

Del 04/05/2020 al 06/07/2020

Taxa guals

Del 04/05/2020 al 06/07/2020

Ple municipal ordinari 28 de novembre del 2019
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Modificació parcial de l’acord de
condicions laborals del personal
municipal

PSC, Primàries, ERC, Cs,
9SV i CUP

EN CONTRA ABSTENCIÓ

Moció en defensa de la llibertat
d’expressió i la iniciativa política al
Parlament de Catalunya

PSC, Junts, Primàries,
ERC, 9SV i CUP

Aprovació dels Comptes Anuals 2018

PSC, Cs, 9SV i CUP

Aprovació de la xifra oficial de població
a 1 de gener del 2019 i de l’Estudi
Poblacional 2018

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

Aprovació de la Carta de Serveis de
l’Oficina d’Atenció Ciutadana

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

Calendari d’obertura comercial en
diumenges i festius per al 2020 i 2021

PSC, ERC, Cs, 9SV i CUP

Desafectació de béns demanials
adscrits als Serveis Municipals

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

Festius d’obertura per
al 2020 i 2021
A més dels vuit dies anuals fixats per
la Generalitat de Catalunya, el Ple ha
acordat que els comerços santvicentins
podran obrir el 26 de juliol i el 16
d’agost del 2020 i el 25 de juliol i el
8 d’agost del 2021. Les quatre dates
han estat consensuades amb els
comerciants locals i coincideixen amb
diumenges d’estiu, quan el municipi
registra una gran afluència de visitants.

Junts

Cs

Junts, Primàries
i ERC

Junts i
Primàries

Ple municipal ordinari 19 de desembre del 2019
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA ABSTENCIÓ

Aprovació del Pressupost i de la
Plantilla de Personal de l’any 2020

PSC, Cs, 9SV i CUP

Junts, ERC i PP

Aprovació de la Relació de Llocs de
Treball de l’any 2020

PSC, Primàries, Cs, 9SV
i CUP

Aprovació de l’annex de les Bases
Generals dels processos de selecció

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

Aprovació de l’agenda de participació
ciutadana per a l’any 2020

PSC, Primàries, Cs, 9SV
i CUP

Primàries
Junts, ERC i PP

Junts, ERC i PP

Ja es poden renovar les
targetes del bus urbà
Al 2019 es va lliurar a les persones
empadronades al municipi que
complien un seguit de condicions
un total de 418 targetes bonificades
per a utilitzar il·limitadament i de
manera gratuïta el servei de transport
públic urbà. Per a poder seguir
gaudint d’aquesta targeta al 2020
cal renovar-la, o bé presencialment
a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania
de l’Ajuntament o bé des del web
municipal. Les targetes del 2019
quedaran fora de servei a partir de l’1
de març.

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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l Ens comprometem

S’elabora una nova eina que ha de garantir
la qualitat dels serveis que ofereix l’OAC a les
persones usuàries

Es presenta la Carta
de Serveis de l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania
Amb la voluntat de continuar proLa Carta de Serveis de l’OAC ha
movent les polítiques de transparènestat elaborada amb el suport tèccia i bon govern, l’Ajuntament ha
nic de la Diputació de Barcelona i
elaborat la Carta de Serveis de l’Ofiha tingut en compte els resultats
cina d’Atenció a la Ciutadad’una enquesta ciutadana en
nia (OAC). Aquesta carta
la qual van participar un
S’han
dut
recull informació de
centenar de persones.
les prestacions que
Els resultats van ser
a terme millores
ofereix el consistori,
positius, i les demanper a reduir els
les condicions d’acdes de la ciutadania
temps d’espera
cés, els drets i deues centraven princii simplificar la
res de les persones
palment en el temps
tramitació
usuàries i els comprod’espera per a ser ateelectrònica
misos adquirits per a
sos i en la necessitat de
afavorir que el servei sigui
facilitar i simplificar les
de qualitat; la carta de serveis
tramitacions electròniques.
inclou eines d’avaluació per a garanDes de l’Ajuntament ja s’han dut a
tir-ne el compliment. Entre els objecterme millores en aquests àmbits,
tius establerts en el document hi ha
com la implantació d’un nou prograel d’aconseguir una bona valoració
ma de gestió d’expedients i, de cara
sobre el temps d’espera telefònica i
a l’any vinent, d’una nova carpeta
per a conèixer l’estat de tramitació de
ciutadana i un nou gestor de cues
les sol·licituds; treballar per a no teper a augmentar la productivitat del
nir comentaris negatius respecte de
personal. Es continuarà treballant
l’atenció del personal, i garantir que
per a millorar l’espai físic i les compeel 100 % de les persones siguin atetències de les professionals de l’OAC.
ses en un temps igual o inferior als
Aquesta és només la primera de les
set minuts. Es preveu revisar la carta
cartes de serveis que té previst aprode serveis cada dos anys.
var l’Ajuntament de Sant Vicenç.

de manera pública i
transparent

En el marc de les polítiques que
impulsem des de l’Ajuntament
de Sant Vicenç de Montalt per
a potenciar la transparència de
la nostra gestió i l’accés de la
ciutadania a l’acció municipal,
recentment fèiem un nou pas
endavant amb l’elaboració de la
Carta de Serveis de l’OAC. Aquest
és un document públic que
exposa detalladament els serveis
que ofereix la nostra Oficina
d’Atenció Ciutadana i que en
permet tant l’avaluació per part
de la població com la millora en
continuïtat. És un primer pas per
a portar aquestes cartes a altres
serveis municipals i facilitar-nos
el que, al cap i a la fi, és el nostre
objectiu: retre comptes de què
fem i de com ho fem.
Aquests són uns valors
que aspirem que siguin
transversals a tota la feina del
consistori. Volem que aquesta
transparència estigui present
en les grans inversions d’aquest
2020, com seran la remodelació
de la piscina municipal o
l’asfaltatge del torrent del
Ranxo i la riera de Sant Vicenç,
per posar dos exemples. Però
també és una feina de portes
obertes que s’estendrà per la
legislatura amb l’elaboració
d’un Pla d’Actuació Municipal
per a aquests quatre anys, el
qual inclourà el compromís de
l’Ajuntament de desenvolupar
projectes llargament esperats,
com la millora del nostre passeig
marítim. Ens comprometem amb
el futur del municipi i ho fem
públicament.
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l El Gran Recapte recull 2.500
Del 17 de gener a l’1 de febrer, la ciutadania
podrà gaudir d’una vintena de propostes

Sant Vicenç escalfa
motors per a la Festa
Major d’Hivern
La celebració santvicentina més esperada dels mesos hivernals està a punt d’arribar amb una renovada programació musical i cultural. Algunes de les novetats seran l’obra
teatral Clochard, del membre de Tricicle Paco Mir; el concert Cançó d’amor i de guerra, una proposta jove amb La
Tribu FM i DJ; una festa amb els 80 Principals, i l’espectacle
de tribut a La Trinca Per pebrots. Així mateix, el jovent podrà gaudir d’un divertit joc d’escapisme.
El centre cívic serà el principal espai de la celebració popular, ja que acollirà la majoria d’activitats i els concerts.
Del 17 de gener a l’1 de febrer, la Festa Major d’Hivern programarà també propostes com la tradicional Escudellada,
la Trobada de Gegants, la BiblioGimcana, el Maridatge Literari i la cursa ciclista dels Xurribikers, que enguany serà
una «crono» de muntanya.

l La ciutadania es forma en

primers auxilis i en l’ús del DEA
Durant els passats mesos de novembre i desembre,
professorat, monitors i monitores de l’Escola Sant
Jordi i una quinzena de veïns i veïnes van participar
en dos tallers gratuïts organitzats per l’Ajuntament
per a saber com actuar davant d’una parada
cardiorespiratòria. La voluntat de la Regidoria de
Sanitat i Salut Pública amb aquesta formació era
que la ciutadania perdés la por i transmetre el
missatge que salvar vides està a l’abast de tothom.

quilos d’aliments

La ciutadania es va bolcar en la tradicional
campanya de recollida d’aliments, que enguany
ha recaptat més de dues tones de productes i ha
registrat un 25 % més de donacions respecte de
l’any passat. Mensualment, l’Àrea de Serveis Socials
de l’Ajuntament, que gestiona el Banc d’Aliments
municipal, entrega un lot d’aliments bàsics i
productes d’higiene a una vintena de famílies
santvicentines que es troben en situació vulnerable.

L’Ajuntament s’ha sumat a la iniciativa
«Nadal inclusiu» i habilitarà cues
alternatives per a les persones amb
discapacitat funcional

Últims preparatius per a
la visita de Ses Majestats
d’Orient
El diumenge 5 de gener, Melcior, Gaspar i Baltasar recorreran el municipi en una divertida cavalcada organitzada pels
Amics de la Cavalcada de Reis i la Regidoria de Cultura i
Festes. A les 18 hores, i acompanyats dels seus patges i ajudants, els Reis d’Orient sortiran des del camí del Padró. El
final de la rua serà la plaça de l’Església, on l’alcalde, Javier
Sandoval, els lliurarà la clau del poble i els infants podran
entregar-los les seves cartes.
Prèviament, el divendres 3 de gener, al parc dels Germans Gabrielistes, s’organitzarà el campament reial, on els
patges reials recolliran les cartes dels nens i les nenes. Durant el Nadal, al parc també hi haurà una pista de gel que
romandrà oberta fins al dilluns 6 de gener.
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S’aproven uns comptes públics que aposten per millorar l’espai públic i
garantir la qualitat de vida de la ciutadania

El Pressupost del 2020 prioritza l’atenció
a les persones
L’Ajuntament de Sant Vicenç ha aprovat inicialment el Pressupost municipal per a l’exercici 2020, que ascendeix
a 8.165.483,80 euros. Es tracta d’una xifra un 5,75 % inferior respecte de l’any
2019. Els comptes públics incrementen les partides destinades a millorar
la seguretat ciutadana, l’atenció a les
persones i també les corresponents a
les àrees d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports. La neteja i el manteni-

ment de la via i dels espais públics són
també una altra de les prioritats de
l’actual equip de govern. Així mateix,
el Pressupost preveu reduir l’endeutament en un 30,19 %. Aquest ha estat
aprovat per majoria simple amb els
vots favorables del Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans, 9SV i la
CUP, l’abstenció de Primàries i els vots
en contra de Junts x Sant Vicenç, Esquerra Republicana i el Partit Popular.

D’on provenen els ingressos?
4.274.719,57 €
1.728.558,23 €
1.926.606 €
105.600 €
125.000 €
0€
5.000 €

IMPOSTOS DIRECTES
(plusvàlua, IBI, IAE, vehicles)
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
(aportacions d’altres administracions i empreses)
TAXES I PREUS PÚBLICS
INGRESSOS PATRIMONIALS
(cànons lloguers i concessions)
IMPOSTOS INDIRECTES
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
(subvencions)
OPERACIONS FINANCERES

Com es reparteixen aquests diners?
Medi Ambient
i Sostenibilitat

Benestar Social,
Igualtat, Gent Gran i
Salut

1.220.504,99 €

436.557,06 €

Seguretat Ciutadana

109.328,19 €

l Adquisició pantalla exterior
pavelló: 18.150 €
l Mural promocional de Sant
Vicenç de Montalt: 18.150 €
l Trasllat i ampliació pista
skate: 40.000 €

1.004.823,91 €

l Adequació platja per a
gossos: 10.000 €

Ensenyament, Cultura,
Joventut i Esports

l Adequació parcs i jardins:

1.598.637,88 €
1.156.911,39 €

L’Ajuntament ha aprovat una partida
d’inversions de 459.800 €. Aquest
decreixement respecte de l’any 2019
ve motivat perquè encara no han
estat aprovades les línies de subvencions d’administracions supramunicipals com la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
De fet, l’Ajuntament de Sant Vicenç
de Montalt ja ha tramitat diverses
sol·licituds amb la voluntat de poder
desenvolupar projectes importants
per al municipi com la millora de les
instal·lacions de la piscina municipal,
l’ampliació de la nau de la brigada i
l’asfaltatge del torrent del Ranxo i la
riera de Sant Vicenç.
Més enllà d’aquestes inversions,
que comptaran amb finançament
extern, l’Ajuntament pretén dur a
terme altres actuacions amb recursos propis:

l Adquisició marquesina Punt
Jove: 7.000 €

Promoció Econòmica,
Ocupació, Comerç i Turisme

Benestar Comunitari
i Espai Públic

Principals inversions
del 2020

Mobilitat i Transport Públic

185.618 €

20.000 €

l Inversions del Pressupost
Participatiu: 30.000 €
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La tribuna política de Sant Vicenç de Montalt
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L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt no es fa responsable de les informacions i opinions que siguin emeses per les diferents
forces amb representació municipal a l’espai «La tribuna política de Sant Vicenç de Montalt».

Plataforma d’Equipaments per al Futur de
Sant Vicenç. Recordeu aquest nom. Es tracta
d’una plataforma impulsada per Els Xurravins i que treballa per impulsar la construcció
d’infraestructures destinades a la gent gran
del nostre municipi. Fa mesos, concretament
abans de les eleccions municipals del maig,
se’ns va presentar, a tots els partits polítics, un
interessant avantprojecte que incloïa habitatge tutelat, una residència assistida, un centre
de dia i un menjador social. Nosaltres vam
portar aquest compromís al nostre programa
electoral i, com tots els grups polítics municipals, vam signar el manifest per a impulsar el
projecte.
Des de l’oposició, ens agradaria saber quines gestions s’estan duent a terme per part
del govern actual i ens preguntem, sovint, si
compten amb la nostra col·laboració, ja que es
tracta d’un projecte de gran magnitud i importantíssim per a tots nosaltres, siguem del partit
que siguem.
Des de Junts per Sant Vicenç de Montalt li
donem prioritat i convidem el Govern que ens
informi i que ens escolti. En definitiva, som la
força política amb més representació ciutadana.

Un alcalde que escolta i fa: un poble que
avança
Des del PSC de Sant Vicenç de Montalt seguim
observant amb plena satisfacció com el municipi va adquirint velocitat de creuer i, des de la
gestió del Govern municipal, s’està posant el
poble al dia.
Tenim un alcalde socialista que escolta la
gent i actua, amb un govern compromès amb
l’acció de govern, que governa i executa amb
agilitat les propostes de millora i de manteniment de la via pública i dels equipaments municipals, així com també s’ha guanyat molt en
confiança en la relació entre la ciutadana i les
entitats amb la manera en què està gestionant
el pressupost el Govern municipal.
I per al 2020, què? Sembla que tindrem un
pressupost engrescador, atès que se seguirà
invertint força en la via pública, en la millora de
parcs i equipaments, en atendre les necessitats
de les entitats —amb novetats, per exemple,
en els horaris de la biblioteca municipal, ajustats a les sol·licituds dels estudiants— i en atendre més i millor les del col·lectiu de joves.
Pel que fa als impostos, només hi ha una lleu
adequació de l’IBI a l’IPC dels darrers anys, que
suposa un increment que no supera el 3 %.

I per acabar, un bon 2020 a tothom!
Feliç any nou

La preocupació pel medi ambient és creixent
i des de Cs, i davant les Festes, volem fer extensives algunes de les coses que hem escrit
a la carta als Reis d’Orient per al 2020; això sí,
posant una mica de la nostra part perquè es
facin realitat. Els diem que volem:
• Incrementar y mejorar las instalaciones solares en edificios del Ayuntamiento.
• Promover el autoconsumo fotovoltaico en St.
Vicenç mediante un ciclo de charlas informativas dirigidas a los ciudadanos.
• Racionalizar y profesionalizar los mantenimientos técnicos de los diferentes edificios e
instalaciones del Ayuntamiento y establecer
un Plan de eficiencia energética y consumo
responsable en los mismos.
• Disponibilidad definitiva del camí del Montalt.
• Que la fibra òptica i banda ampla arribi també
a les últimes parts del poble.
• La mejora definitiva del paseo marítimo, con
fuentes a lo largo del paseo, con zona de mascotas en la playa y más aparcamientos para
motos y bicis.
• Resolver definitivamente el asfaltado y la urbanización de determinadas zonas del pueblo.
BON ANY NOU i una bona Festa d’Hivern!

Sense ànim de discutir el dret a defensar-se
davant els tribunals, ni la presumpció d’innocència, entenem que aquests són drets individuals que emparen les persones però que
quan es tracta de representants polítics i es
porten al límit tenen unes conseqüències nefastes per a les institucions. Fa massa temps
que es va abandonar la idea que quan algú es
troba immers en un procés judicial ha de dimitir per a una millor defensa i per mantenir
el prestigi de la institució. Escàndol rere escàndol, els grans partits han aconseguit que això,
que és el més assenyat i estaria d’acord amb
els més elementals principis del bon govern,
quedi embullat en un munt de conceptes jurídics que ens han fet perdre de vista el sentit
de tot plegat. Per això demanem el retorn a les
prioritats bàsiques: estem en política per defensar allò que és de tots i que compartim, no
per solucionar de la millor manera els nostres
problemes individuals. Tant de bo els afectats
aconsegueixin netejar el seu nom i tornar a la
vida pública sense cap càrrega, però mentre
això no passa, fer un pas al costat i deixar que
l’Ajuntament funcioni sense més tensions que
les pròpies de la política local és el mínim que
els podem demanar.

Estimats Reis Mags d’Orient,
Des de SOM-HI Sant Vicenç creiem que hem
treballat molt aquests mesos. El nostre regidor,
en Sergi Rabat, ens ha representat en moltes
accions.
Comissions: Info. de Ple – 3, Anticorrupció-1,
Urbanisme-1, Comptes-1 / Plens: Ordinaris-3,
Extraordinaris-2, Mocions-1, Instàncies-3, Al·legacions-1 / Reunions: Internes-7, Plataforma-2,
Diverses-3 / Comunicats-12, Paradetes-3, Entrevistes-2, Penjada d’estelades – 2
És per tot això que us demanem per a l’any
2020: • que els vilatans visquin en un entorn de
seguretat i tranquil·litat / • que la gent jove tingui
activitats per a realitzar al nostre poble / • que
la gent gran pugui veure realitzat el somni de
tenir unes instal·lacions pròpies / • que la gent
jove tingui l’esperança de poder continuar vivint
en el seu poble natal / • que la cultura impregni
tot el poble durant tot l’any i per a tots els públics / • que els nostres infants tinguin la millor
educació possible / • que els nostres esportistes
tinguin grans èxits / • que la política del nostre
poble no es vegi involucrada en més escàndols
de corrupció
En definitiva, volem un bon any nou per a
tothom i prometem seguir treballant com fins
ara per intentar que es compleixin aquests
desitjos.

Des del Partit Popular els desitgem BON ANY
2020!

TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS AMB REPRESENTACIÓ AL CONSISTORI ESTAN CONVIDATS A PARTICIPAR EN AQUESTA SECCIÓ.
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Una seixantena de tallers
per a prevenir la violència
masclista
Després de parlar amb molts veïns i veïnes del
nostre poble, volem reflexionar sobre dos fets.
El primer són els nous canvis en la circulació
d’alguns carrers, com el de Can Cinto, el de Pins
Mar o el del Transformador, que, lluny de millorar la circulació, no ajuden a fer que els vilatans
de Sant Vicenç se sentin còmodes al moment
de desplaçar-se en cotxe pels nostres carrers.
Ens omplim la boca amb processos participatius, però s’ha preguntat al poble?
Un altre punt que no acaba mai d’arranjar-se
és el tema dels desplaçaments dels nois i les
noies quan surten de l’institut a les 14:35 h. Sabem que s’ha afegit un bus a les 14:45 h, però
continua sent insuficient i molts nois i noies es
queden a terra perquè els busos van a petar, i
arriben a casa a les 16 h per dinar. Necessitem
solucions que funcionin. I finalment, ERC de
Sant Vicenç us desitja un bon Nadal i una bona
entrada d’any amb una nadala de Miquel Martí
Pol, perquè els vostres desitjos es facin realitat.
De dos amors que tenia,
l’un en terra, l’altre en mar,
el de terra l’empresonen,
l’altre viu exiliat.
Jo ni ploro pel de terra
ni em lamento pel del mar.
Plor i laments de què serveixen?
Gent que lluiti és el que cal.

L’alumnat de 5è i 6è de primària de les escoles
Sant Jordi i Sot del Camp i els nois i les noies
d’ESO i batxillerat de l’Institut Esteve Albert
participaran en unes sessions per a prevenir les
diferents violències exercides contra les dones.
La Regidoria d’Igualtat, creada en aquesta
legislatura, ha impulsat una seixantena de tallers
de tres hores de durada que començaran al gener
i s’allargaran fins al maig. L’activitat de cloenda la
dinamitzaran dues activistes feministes.

Els infants santvicentins
s’endinsen en la música
La Regidoria d’Ensenyament i l’Escola Municipal
de Música L’Oriola han organitzat un taller per
a apropar la música als infants en els primers
anys de vida. Carme Ferri, mestra de l’Escola
de Música, coordina cada divendres al matí
diferents propostes molt engrescadores per als
grups de «parlants» —nens i nenes de 2 a 3
anys— de l’Escola Bressol. Són unes sessions amb
gran varietat de cançons, jocs de mans, danses
tradicionals, instruments i audicions.

El jovent de l’Institut
participarà en una aula de
percussió
Aquest 2019 ha estat marcat per unes eleccions
que van deixar un consistori molt fragmentat,
amb uns possibles pactes molt complicats, i,
lamentablement, per diversos casos de corrupció que avui dia encara no estan resolts. I és per
això que s’ha parlat molt poc d’idees i projectes per a la millora dels serveis municipals, per
a uns impostos més socials i una tarifació més
justa; en definitiva, la millora de la vida de les
santvicentines i els santvicentins.
Una de les nostres fites per a l’any vinent
és millorar la cobertura social de les persones
que estan en situació de vulnerabilitat, i, per
tal de fer-ho, hem demanat un estudi per tenir
la informació actualitzada de les necessitats
actuals del municipi i millorar, entre d’altres, la
xarxa de voluntariat.
També estem treballant en mecanismes per
a fomentar la participació ciutadana, creant
consells de barri, facilitant els tràmits per a introduir una pregunta al Ple o fins i tot per a dur
a debat una qüestió que preocupa els vilatans
i les vilatanes.
Aquest 2020 seguirem treballant per un
municipi socialment just, feminista i sostenible, dotant-lo de sobirania energètica, alimentària i habitacional, imprescindible per a assolir l’alliberament nacional.

Al gener, l’alumnat de 3r d’ESO de l’Institut Esteve
Albert i l’Escola Municipal de Música L’Oriola
donaran el tret de sortida a una nova col·laboració
en el marc del Servei Comunitari. Els nois i les
noies assistiran a una aula de percussió on
prepararan uns ritmes sobre bases de músiques
properes a la gent gran. Posteriorment, durant
els mesos de febrer i març, el jovent dinamitzarà
diverses sessions amb els avis i les àvies de les
dues residències del municipi.

S’amplia l’horari de la sala
d’estudi de la biblioteca
A partir del 13 de gener i fins al 29 de febrer, la
Biblioteca La Muntala habilitarà un nou horari
per a la sala d’estudi de l’equipament perquè el
jovent pugui preparar-hi els exàmens i treballs
habituals d’aquests mesos de l’any: de dilluns
a divendres l’espai obrirà de les 16 a les 22
hores i els dissabtes també ho farà de les 17 a
les 22 hores. L’horari d’aquesta sala es tornarà
a ampliar coincidint amb l’època d’exàmens de
final de curs, del 18 de maig al 27 de juny.

Agenda
SVMontalt
GENER
2020

EXPOSICIONS

Fins al 22 de
gener
A LA LLAR DEL PESSEBRE
(CASAL DE CULTURA)
l PESSEBRE
MONUMENTAL
I EXPOSICIONS
NADALENQUES
Visites: vigílies de festius,
dissabtes, diumenges i dies
festius, de 12 a 14 h i de 18
a 20 h
Organitza: Amics dels
Pessebres SVM

ACTIVITATS

Divendres 3

DE 17 A 19 H, AL PARC DELS
GERMANS GABRIELISTES
l CAMPAMENT REIAL
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

Diumenge 5

A PARTIR DE LES 18 H
l CAVALCADA DE REIS
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes i Amics de la
Cavalcada de Reis

Fins 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

Dimecres 8

9 H, DES DEL CENTRE CÍVIC
l MATINAL A SANT
JERONI DE LA MURTRA
(BADALONA)
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 10

18 H, AL CENTRE CÍVIC
l TEATRE FAMILIAR:
HANSEL I GRETEL, EL
MUSICAL
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

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

20.30 H, AL CENTRE CÍVIC
l TEATRE: CLOCHARD, DE
PACO MIR
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

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

Dissabte 11 i
diumenge 12
LOCAL VEÏNAL (EDIFICI
SORLI SPORT)
l TALLER D’INICIACIÓ A
LA FOTOGRAFIA DIGITAL
Informació i inscripcions:
grupfotosv@gmal.com
Organitza: Grup Fotogràfic
SVM

Diumenge 12

8 H, A L’APARCAMENT DEL
C/ GINESTA
l MATINAL A SANT PERE
DE BERTÍ
Organitza: MontalTrek

Divendres 17
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l ROUND TABLE EN
ANGLÈS
Organitza: Biblioteca La
Muntala

20 H, AL CENTRE CÍVIC
l CONCERT: CANÇÓ
D’AMOR I DE GUERRA
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

Dissabtes 18 i
25

DE 10 A 13 H, A
L’APARCAMENT DE SORRA
DEL CAMP DE FUTBOL
l EL GRAN LABERINT I
TITERETÚ
Organitza: Regidories de
Joventut i Cultura i Festes

Dissabte 18

9.30 H, AL CASAL
l TORNEIG DE FUTBOLÍ
XURRAVINS & CAU JOVE
Organitza: Regidoria de
Joventut i Associació de Gent
Gran Els Xurravins
DE 10 A 13 H, AL PARC DELS
GERMANS GABRELISTES
l BIBLIOGIMCANA:
«ENIGMES DE SANTVI»
Organitza: Biblioteca La
Muntala

Divendres 24

18 H, A LA BIBLIOTECA
l TALLER DE LITERATURA
Organitza: Biblioteca La
Muntala
20 H, A LA BIBLIOTECA
l PRESENTACIÓ DEL
LLIBRE ELS RECORDS I
LA MORT SE’N VAN DE
MARXA
Organitza: Biblioteca La
Muntala
22.30 H, AL CENTRE CÍVIC
l CONCERT AMB LA TRIBU
FM I DJ
Organitza: Regidoria de
Joventut

Diumenge 19

14 H, A LA PISTA ANNEXA AL
PAVELLÓ
l XXIV ESCUDELLA DE
FESTA MAJOR
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l ESPECTACLE MUSICAL
DEL GRUP PLAYBACK
XURRAVINS
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

Dimarts 21

A LES 18 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER PRÀCTIC DE
REFLEXOLOGIA
Organitza: Biblioteca La
Muntala
21 H, AL CENTRE CÍVIC
l MARIDATGE LITERARI:
ANGUILAS
Organitza: Biblioteca La
Muntala

Dimecres 22
11 H, A L’ESGLÉSIA
l MISSA SOLEMNE

EN ACABAT
l VERMUT POPULAR I
SARDANES
18 H, AL CENTRE CÍVIC
l CONCERT I BALL DE
FESTA MAJOR
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

Dijous 23

17.30 H, A LA BIBLIOTECA
l L’HORA DEL CONTE: EL
LLIBRE DE LA SELVA
Organitza: Biblioteca La
Muntala

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.

Dissabte 25

DE 16 A 20 H, AL CENTRE
CÍVIC
l ESCAPE ROOM
Organitza: Regidoria de
Joventut
22.30 H, AL CENTRE CÍVIC
l FESTA AMB ELS 80
PRINCIPALS
Servei de bar
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

Diumenge 26

9 H, AL CARRER MAJOR
l TROBADA DE GEGANTS
I CAPGROSSOS
Organitza: Colla de
Geganters de Sant Vicenç de
Montalt
9 H, A LA PLAÇA DE
L’ESGLÉSIA
l 1a MONTALTCRONOBIKE
Organitza: Club Ciclista
Xurribikers
12 H, AL CASAL
l FINAL DEL TORNEIG DE
BILLAR
Organitza: Associació de
gent Gran Els Xurravins
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l ESPECTACLE: PER
PEBROTS, UN TRIBUT A LA
TRINCA
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

Dimecres 29

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

