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Comencen les obres
per a perllongar la vorera de
l’avinguda Montaltnou

Noves bonificacions per a
fer front als impostos i taxes
municipals

Sant Vicenç recupera
els concursos de disfresses
del Carnaval
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Els robatoris en domicilis disminueixen
un 50 % durant l’any 2019
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El municipi rep la visita
del delegat del Govern de
la Generalitat
El passat desembre, l’alcalde, Javier Sandoval,
es va trobar amb el delegat del Govern de
la Generalitat a Barcelona, Juli Fernández.
Durant la reunió van parlar de diversos
temes d’interès municipal com la seguretat
ciutadana, la sanitat, l’ensenyament, el jovent,
la gent gran i les subvencions del PUOSC, així
com dels pròxims reptes del municipi. També
van formar part de la trobada els dos tinents
d’alcalde, Robert Subirón i Cristian Garralaga,
i el regidor Miquel Rovira.

Es presenta el calendari
de l’Oficina d’Habitatge
A través d’un conveni amb el Consell
Comarcal del Maresme, l’Ajuntament
ofereix un servei d’assessorament en temes
d’habitatge. A partir del març, l’Oficina
d’Habitatge obrirà el primer dimarts de cada
mes, de les 10 a les 14 hores. Per a accedirhi, cal sol·licitar cita prèvia trucant al telèfon
93 791 01 99 o escrivint per correu electrònic
a habitatge@svmontalt.cat.

Normativa per al bon ús
dels patins elèctrics a la
via pública
Amb la voluntat d’evitar accidents i
promoure una conducció responsable i
segura, la Direcció General de Trànsit ha
publicat una instrucció prèvia sobre l’ús
dels patins elèctrics a l’espai públic. El text
recull normes com que només hi pot circular
una persona o que la conducció nocturna
s’ha de fer amb els llums encesos i roba
reflectant; també s’hi recomana l’ús del casc
de protecció i s’hi prohibeix la circulació per
voreres i zones de vianants.

Nova jornada de
donació de sang
El pròxim diumenge 1 de març, el
Banc de Sang i Teixits instal·larà
una unitat mòbil des de les 10 a
les 14 hores al casal de la gent gran
(centre cívic El Gorg).

El PP es queda sense
representació al
consistori
El regidor Francesc Guillem va presentar,
el passat dissabte 21 de desembre, una
instància en què sol·licitava deixar de
formar part del grup municipal del Partit
Popular i passar a ser regidor no-adscrit.
La decisió es va fer oficial en el plenari
del passat dijous 30 de gener.

L’Ajuntament licita
vuit horts urbans
El consistori cedeix a la ciutadania
vuit horts lúdics que es troben ubicats
a les feixes del parc dels Germans
Gabrielistes. Els espais es poden
utilitzar per a cultivar-hi verdures,
hortalisses i flors per al consum propi
durant tres anys. Un dels requisits és
estar empadronat al municipi amb
una antiguitat mínima de sis mesos. El
període per a presentar les sol·licituds
serà del dilluns 10 de febrer al
divendres 6 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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La incorporació de nous agents i la instal·lació
de càmeres de videovigilància han ajudat a
disminuir el nombre de delictes

Es redueixen un 50 % els
robatoris a domicilis
Javier Sandoval
Carrillo
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

l Una aposta per

l’habitatge públic

L’aposta del Govern local per garantir i millorar la seguretat ciutadana
ha començat a donar els seus fruits.
Les dades de l’any 2019 mostren que
els robatoris comesos en domicilis a
Sant Vicenç de Montalt van disminuir
un 49,26 % respecte de l’any anterior.
De gener a desembre es van comptabilitzar 69 robatoris, mentre que se
n’havien denunciat 136 el 2018, un
any en el qual aquests delictes havien augmentat de forma considerable, no només a Sant Vicenç sinó a tot
el Maresme i al conjunt de Catalunya.
Des del consistori s’han destinat
molts recursos humans i materials
a la prevenció de robatoris: la instal·lació de noves càmeres de videovigilància, la incorporació de nous
agents, el nomenament de dos responsables de torn i l’ampliació del
nombre de patrulles han ajudat a
disminuir notablement la quantitat
de robatoris.
Actualment, el cos de la Policia Local està format per 21 efectius. Sant
Vicenç compta també amb una vuitantena de càmeres de videovigilància, una xifra que es veurà incrementada aquest 2020 amb la implantació

La prioritat
del consistori
és que la ciutadania
tingui la convicció
de viure en
un entorn
segur
de nous aparells en diferents zones
del municipi.

Garantint la seguretat
El Govern municipal segueix apostant per la professionalització de la
plantilla de la Policia Local i impulsa
una política de seguretat centrada a
donar resposta a les preocupacions
de la ciutadania i fer que els veïns i les
veïnes tinguin la convicció de viure
en un entorn segur. En aquesta línia,
durant el 2019 es van atendre 4.224
trucades telefòniques i una mitjana
diària de 10 persones de manera presencial. El cos policial va realitzar 634
actuacions relacionades amb abocaments incontrolats de residus, la
tinença d’animals o la contaminació
mediambiental. Així mateix, es va incrementar un 43,5 % el nombre d’expedients sancionadors per infraccions de les ordenances municipals.

Ens trobem a les portes de posar
fil a l’agulla a un dels projectes
més engrescadors i alhora
més necessaris de l’actuació
municipal en els darrers anys:
la creació d’una promoció
pública de 58 habitatges (34 de
protegits i 24 de dotacionals)
a Montaltpark, av. Montaltnou
i pg. de Sant Joan. Són, a més,
pisos destinats als sectors de
la nostra població amb més
dificultats per a continuar vivint
a Sant Vicenç de Montalt, com
són els nostres joves, les famílies
monoparentals o la gent gran. Els
santvicentins i les santvicentines
són el nostre principal patrimoni
i no ens el volem deixar perdre.
En tot cas, per a posar
en marxa aquest projecte
necessitarem una àmplia
majoria del Ple que permeti les
tres modificacions de les normes
subsidiàries necessàries per
a posar en marxa el projecte.
M’agradaria aprofitar aquest
espai per a tornar a reclamar
generositat política i alçada de
mires al conjunt de persones que
formem el Ple Municipal. Hem
demostrat que amb la suma de
voluntats podem arribar molt
lluny, i ara tenim una oportunitat
més d’exemplificar com, fins i
tot per sobre d’ideologies, som
capaços d’assolir acords amb
la vista posada exclusivament
en el bé comú. Tenim una gran
oportunitat davant nostre.
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Els alcaldes han acordat ampliar el nombre
de places que cada municipi posa a
disposició de l’altre perquè la ciutadania
pugui estacionar-hi de franc

Es podrà aparcar
gratuïtament a la zona del
CAP de Llavaneres
A més de les dues zones d’estacionament que es troben a
tocar de l’estació de RENFE de Sant Andreu de Llavaneres,
a partir d’ara, els santvicentins i les santvicentines que disposin del distintiu de resident autoritzat podran aparcar
sense cost a la zona del CAP del municipi veí.
El passat gener, els alcaldes de Sant Vicenç de Montalt
i Sant Andreu de Llavaneres es van reunir per parlar de la
renovació del conveni de col·laboració en matèria d’intercanvi de zones blaves i van decidir incrementar-ne el nombre de places.
Així mateix, els veïns i les veïnes de Sant Andreu de Llavaneres que tinguin distintiu podran continuar aparcant
gratuïtament a la zona blava del carrer Pica d’Estats i a
l’aparcament de sorra del carrer de la Pau, i ara també a les
zones blaves de l’avinguda Toni Sors.

l Augmenta l’accés al web

municipal a través de dispositius
mòbils
Durant l’any 2019 el web municipal va rebre
1.864.000 visites, una xifra un 36,25 % superior
respecte de l’any anterior. A més, un 72 % de
les persones usuàries van accedir-hi a través de
telèfons mòbils o tauletes digitals.

l El consistori aposta pel

pagament per Internet

Amb la voluntat d’apropar l’Administració local a
la ciutadania i oferir un millor servei mitjançant
les noves tecnologies, l’Ajuntament ha posat en
marxa una nova plataforma digital per a realitzar
pagaments a través del lloc web municipal. La nova
eina permetrà l’abonament de serveis i activitats
organitzades pel consistori.

S’inicien les obres d’ampliació de la vorera
que uneix la rotonda de Can Muntané amb
la riera del Gorg

Es millora la mobilitat a peu
a l’avinguda Montaltnou
A finals del mes de gener van començar les obres de perllongament de la vorera de l’avinguda Montaltnou, entre
la riera del Gorg i la parada d’autobús de la rotonda de Can
Muntané. El projecte inclou la construcció de cinc embornals i la instal·lació de cinc noves llumeneres. El cost és de
55.265,50 € i serà finançat de forma conjunta per l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. Es preveu que les obres
tinguin una durada de dos mesos.

Manteniment de la via pública
Darrerament s’han dut a terme altres actuacions com l’asfaltatge de tres trams de la riera del Gorg i un tram del
carrer Montseny que es trobaven en mal estat. Aquestes
actuacions han tingut un cost de 3.593,70 euros.
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L’Ajuntament ofereix bonificacions per a fer front als rebuts de l’IBI,
l’impost de circulació i la taxa de recollida de residus

Suport per a reduir la pressió fiscal
a les famílies
Amb la voluntat d’ajudar els santvicentins i les santvicentines amb les
despeses fiscals, l’Ajuntament de
Sant Vicenç ofereix diverses bonificacions en els rebuts dels impostos
i taxes municipals: les veïnes i els
veïns es poden beneficiar d’un descompte del 50 % en l’impost sobre
béns immobles (IBI) pels habitatges
que tinguin instal·lat un sistema per
a l’aprofitament tèrmic o elèctric de
l’energia del sol. Aquesta bonificació
pot arribar al 90 % en el cas de les famílies nombroses sempre que el seu
habitatge habitual tingui un valor cadastral inferior a 73.864 euros.
En el cas de l’impost de circulació, tenen una bonificació del 100 %
aquells vehicles matriculats a nom
de persones amb discapacitat, els
considerats històrics i els que tinguin
una antiguitat superior als 25 anys. El
consistori ofereix també descomptes
del 75 % per als vehicles elèctrics i del
25 % per als híbrids.

Es fomenta
la instal·lació
de sistemes per a
l’aprofitament
tèrmic o elèctric
de l’energia
solar

Taxes municipals
El suport a les famílies arriba també a la taxa de recollida de residus,
amb una reducció del 100 % per a
les famílies amb pocs recursos. Així
mateix, hi ha bonificacions per fer un
bon ús de la deixalleria i per apostar
pel compostatge casolà. A aquests
ajuts cal afegir els preus especials

L’any passat es van contractar 17 persones a través de plans
d’ocupació; entre elles, cinc joves

Un 2019
treballant per
a millorar la
inserció laboral
Reduir la taxa d’atur i millorar l’atenció a les persones desocupades han
estat sempre una prioritat del Govern
municipal. Entre els mesos de març i
desembre del 2019 es van incorporar
53 noves persones usuàries a la Borsa de Treball i es van oferir més d’un
centenar de tutories per a donar suport en la recerca de feina. El Servei
Local d’Ocupació va organitzar ac-

per a les persones empadronades
que vulguin accedir a la piscina municipal i les bonificacions del 15 %
que s’apliquen en els preus de les
activitats esportives, casals, escola
bressol i escola de música per a les
famílies nombroses i aquelles que
tinguin un fill amb necessitats educatives especials.

cions formatives —algunes, finançades per la Diputació de Barcelona— i
va gestionar 22 ofertes de treball que
van propiciar la contractació d’una
trentena de persones. Així mateix,
l’Ajuntament va incorporar 17 persones a la seva plantilla a través de
plans d’ocupació; d’aquestes, cinc
van formar part de la Brigada Jove.
Aquest 2020 les prioritats del Govern local són augmentar el nombre
de persones usuàries del servei, gestionar un nombre més elevat d’ofertes de feina, atendre les necessitats
dels col·lectius amb més dificultats
d’inserció, posar en marxa nous plans
d’ocupació i obrir el Club de Feina. El
Servei Local d’Ocupació roman obert
els dimecres —de les 9 a les 14 hores
i de les 16 a les 18.30 hores— i els dijous —de les 9 a les 13 hores—.
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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».

TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS
ESTAN CONVIDATS A PARTICIPAR EN
AQUESTA SECCIÓ.

Després del pas de la tempesta Glòria pel nostre municipi, ha quedat encara més palesa la
manca de manteniment que hi ha en certs carrers i la manca de neteja en carrers secundaris
(només els carrers principals es netegen amb
regularitat).
Voldríem fer un agraïment a tots els veïns
que van anar a la crida solidària i van recollir
les deixalles que va abocar el mar a la nostra
platja, i, alhora, fer una denúncia de l’incivisme que tenen alguns a l’hora de desfer-se de
deixalles voluminoses davant dels contenidors
de diverses localitzacions del municipi. Hi ha
càmeres que no sabem ben bé per a què serveixen. Per què no s’està multant?
D’altra banda, volem comentar que hem
demanat dues instàncies: la primera sol·licita
a l’Ajuntament quina flota de cotxes té actualment cada departament i l’ús que se’n fa; la segona sol·licita quina quantitat va rebre l’Ajuntament per part d’Autopistes i en què s’ha
invertit. Ens sembla important saber aquestes
dades, perquè és un signe de transparència.

Ha sigut un inici d’any intens, el del 2020, un
d’aquells que trigarem a oblidar, amb la tràgica explosió a la petroquímica de Tarragona
i l’aparició del misteriós coronavirus xinès de
Wuhan, del qual poc es coneix. En l’àmbit polític català tampoc ens podem queixar, entretinguts amb el judici al major Trapero, a la sala
penal de l’Audiència Nacional, i els onze anys
de presó que se li demanen; amb la retirada de
l’escó al president Torra per voluntat de la Junta Electoral, a causa d’aquella pancarta treta
fora de termini, i amb l’espectacle esperpèntic
dels taronges a crits de «delincuente, delincuente». També hem viscut la compareixença
d’Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva,
Joaquim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa al
Parlament, a la Comissió del 155. Per acabar,
l’esvalotadora visita de la borrasca Glòria, amb
tots els danys que ha ocasionat arreu del país,
especialment a les Terres de l’Ebre.
Amb tot això, han sigut dies de festa major al nostre municipi, amb diferents actes en
què hem participat. Hi hem trobat a faltar la
presència d’alguns dels regidors que manen;
quina llàstima; se’ls hauria pogut preguntar sobre la polèmica apujada de l’IBI, per exemple.

Un pressupost a favor del poble
Acaba de començar el 2020 i hem iniciat l’any
amb la bona notícia d’haver aprovat un bon
pressupost municipal. Ho diem des del convenciment, pensant que això és bàsic perquè el
poble no s’aturi i per a assegurar que es prestin
adequadament els serveis municipals.
Aquest és un pressupost que prioritza l’atenció a les persones i que permetrà seguir realitzant inversions de millora a la via pública, com
la cura dels parcs i jardins, el trasllat i ampliació
de la pista de skate o l’adequació de la platja per
a gossos; uns comptes en què les principals partides, efectivament, van destinades al benestar
comunitari i a l’espai públic, però també a qüestions importants com l’ensenyament, la cultura,
la joventut, els esports, el medi ambient o la
sostenibilitat.
Es tracta, doncs, d’una eina que va a favor
del poble, i per això volem manifestar el nostre agraïment a tots els grups que hi han donat
suport amb el seu vot favorable, perquè votar
en contra del pressupost municipal, quan s’està fent bona feina, vol dir votar en contra d’un
poble millor.
Els socialistes volem un Sant Vicenç de Montalt referent de la qualitat de vida i creiem que,
amb aquest pressupost, anem en la bona direcció per a aconseguir-ho.

En el momento de escribir este artículo, hace
pocos días que nos asoló el temporal «Gloria»,
dejando destrozos a particulares y al municipio. Desde Cs queremos reconocer la gran
labor llevada a cabo por los funcionarios para
recuperar la normalidad y, cómo no, también
la positiva iniciativa ciudadana de la retirada
de la playa de restos plásticos y diversos que
dejó la resaca.
La Festa Major de Sant Vicenç es va acabar
i volem reconèixer la tasca feta als organitzadors i col·laboradors dels diferents actes —esportius, culturals, musicals, teatrals, gastronòmics i de diversa índole— que s’hi van portar a
terme, així com la participació dels ciutadans,
malgrat que alguns dies van coincidir amb la
tempesta «Glòria», abans citada.
Dir que volem portar a terme un cicle de
xerrades per tal d’informar la ciutadania de
les possibilitats de l’aprofitament solar i de les
bonificacions de què actualment ja disposem
a les ordenances, i sobre sensibilització i educació ambiental en general, dins l’estratègia de
fer petits passos, segurs, eficaços i sostenibles,
fora de la demagògia i grandiloqüència d’alguns dels discursos polítics de moda que es
queden en res o generen angoixa.

Fa pocs dies es va celebrar a Madrid la COP25
(Conference of the Parties), 25a trobada dels
estats que van subscriure la Convenció Marc
de Nacions Unides contra el Canvi Climàtic.
Segur que arran d’aquesta notícia us resulten familiars expressions com «canvi climàtic», «emergència climàtica» o «escalfament
global» i, inevitablement, també un munt de
bestieses sobre els canvis de temps, els avisos
de sequera i la «Glòria». Potser fins i tot algú es
frega les mans d’amagat pensant que un parell
de graus més a l’hivern no ens faran mal: trist
error, perquè la ignorància és la pitjor arma de
destrucció massiva, i més en qüestions vitals.
Doncs bé, al voltant de l’emergència climàtica
i en la modesta escala del nostre ajuntament,
Som-hi SV ha presentat una moció amb propostes concretes que compta amb el suport
de tots els grups municipals: bona notícia,
però no podem badar; atesa la situació del
planeta i les evidències científiques, és com
si ara que ja se’ns ha calat foc a les cortines i
al sofà de casa comencéssim a pensar a avisar
els bombers. Ja és molt que ningú hi estigui en
contra! Des de 9SV ho celebrem i estem disposats a col·laborar en tot el que calgui. No es pot
perdre ni un minut!
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El Carnaval recupera els
concursos de disfresses
Acomiadem la festa major d’enguany amb
un regust agredolç. Hi ha hagut gran varietat
d’actes, alguns dels quals s’han solapat —la
qual cosa ha creat un desconcert entre els vilatans— i d’altres, com el format de les festes
nocturnes, que han generat força polèmica,
tant entre un sector dels joves —per l’organitzador «Cocoa»— com entre els adults —per
l’horari i la durada d’aquestes—.
Paral·lelament, seguim donant veu a les
inquietuds que ens traslladen els vilatans, presentant-les en forma de moció. Una és en favor
de la implementació d’unes «Jornades temàtiques sobre el medi ambient», amb conferències, itineraris diversos, jocs educatius per als
més menuts i tot un seguit d’activitats.
D’altra banda, i prenent nota del missatge
que ens van transmetre els santvicentins organitzant-se per a netejar la platja dels efectes
de la llevantada «Glòria», hem cregut convenient tornar a presentar la moció per a la
creació d’una «Comissió informativa de medi
ambient», en què, a més de les forces del consistori, pugui participar tot aquell qui consideri
que pot enriquir el debat aportant-hi els seus
coneixements.
Esperem que totes dues mocions siguin
aprovades i ben aviat us puguem informar de
les accions a desenvolupar.

Sota les ordres del rei Carnestoltes, el dissabte
22 de febrer, el centre cívic El Gorg s’omplirà de
disbauxa. La gran novetat serà la recuperació
dels concursos de disfresses infantil i per a
adults amb tres categories: individual, parelles
i comparsa. Les inscripcions es faran el mateix
dia. A més, hi haurà animació infantil a càrrec
dels Karaokes Kids i festa grossa amb els
Tarzan Boys. El divendres se celebrarà la rua de
Carnaval dels centres educatius.

Nous tallers per a treballar
les habilitats parentals
El dissabte 22 de febrer es donarà el tret
de sortida a una nova edició del programa
«Pessics Educatius». Impulsat per la Regidoria
d’Ensenyament, la iniciativa vol aportar a
la tasca educativa de les famílies recursos
que els permetin construir bons vincles amb
els fills i les filles. En total, seran cinc tallers
gratuïts que es faran un dissabte al mes, de
les 10 a les 12.30 hores, al centre cívic El Gorg.
Les següents dates seran el 21 de març, el 25
d’abril, el 9 de maig i el 6 de juny.

Els centres educatius
s’endinsen en el teatre
Després de cinc mesos de legislatura, els nostres projectes en clau social comencen a agafar
forma. Estem treballant per modificar la normativa que regula la concessió d’ajuts, per tal
que més vilatans i vilatanes s’hi puguin acollir i,
d’aquesta forma, poder destinar a les llars més
desfavorides els 45.000 € pressupostats per a
aquest any. En els darrers anys només s’hi ha
pogut destinar la meitat d’aquesta quantitat,
per causa del nivell d’exigència dels criteris
que s’hi regulen. De poc serveix engalanar els
pressupostos amb una xifra que mai es podrà
gastar. Volem recuperar el control dels serveis
essencials i hem començat per l’aigua, un servei que porta prestant l’empresa Sorea des del
1973 i que té atorgat fins al juliol del 2021; i
hem iniciat l’elaboració d’un cens d’habitatges
buits per tal de poder arribar a acords amb
els propietaris per a oferir un lloguer social. El
dret a un sostre digne ha d’estar a l’abast de
tothom. És prioritari que els nostres joves, i els
vilatans i vilatanes amb menys recursos, no hagin d’anar-se’n a viure a un altre municipi. No
ens volem acomiadar sense donar tot el nostre
suport i escalf a totes les persones afectades
pel temporal Glòria.

Amb l’objectiu d’apropar les arts escèniques
i musicals a nous públics, l’Ajuntament i la
Diputació de Barcelona han tornat a posar
en marxa el programa «Anem al Teatre». Des
del passat novembre i fins al maig, uns 900
alumnes de les escoles Sant Jordi i Sot del
Camp i de l’Institut Esteve Albert gaudiran
d’una quinzena d’espectacles al centre cívic
El Gorg, a l’institut, al teatre Monumental de
Mataró i al Principal d’Arenys de Mar.

En marxa una vintena
d’activitats relacionades
amb la salut
Aquest 2020, l’Ajuntament, amb el suport de
la Diputació de Barcelona, oferirà als centres
educatius 18 tallers d’educació per a la salut.
Les propostes aprofundiran en l’alimentació,
la postura corporal, la sexualitat i l’ús de les
noves tecnologies. Així mateix, el consistori
impulsarà una nova sessió d’«Autoprotecció,
suport bàsic i DEA» oberta a tota la
ciutadania.

Agenda
SVMontalt
FEBRER
2020

Dissabte 1

19 H, AL CENTRE CÍVIC
l FOTOFÒRUM: «LA SAL
DE LA TIERRA»
Sobre la vida i trajectòria
professional del fotògraf
Sebastião Salgado
Organitza: Grup Fotogràfic
SVM i Biblioteca La Muntala

Dimecres 5
TALLERS i
CURSOS

Dimarts i
dijous
DE 18 A 19 H, AL CENTRE
CÍVIC
l TALLER: «EN FORMA»
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins amb el
suport de Fundació ‘la Caixa’

Dimarts i
dijous
DE 10 A 12 H, AL
TELECENTRE
l CURS: «FES TRÀMITS
PER INTERNET»
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins amb el
suport de Fundació ‘la Caixa’

Els dijous
A LES 18 H, AL CENTRE CÍVIC
l CURS DE FRANCÈS AMB
ANDRY
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Els dijous
DE 19 A 21 H, AL CENTRE
CÍVIC
l TALLER D’ESCRIPTURA
A càrrec del professor, filòleg i
poeta Pius Morera
Organitza: Biblioteca La
Muntala

ACTIVITATS

Els dilluns i
dijous

DE 17 A 19.30 H, AL CENTRE
CÍVIC
l TARDA DE JOCS DE
TAULA
Organitza: Associació de
Gent Gran Els Xurravins

9 H, DES DEL CENTRE CÍVIC
l MATINAL AL PANTÀ DE
LA GAVARRESA
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Divendres 7
18 H, AL CASAL
l LA CUINA DE LA LEO
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins
19 H, A LA BIBLIOTECA
l CLUB DEL LLIBRE
Organitza: Biblioteca La
Muntala

Dijous 13 i 27

Dissabte 15
10 H, AL CENTRE CÍVIC
l 1a TROBADA
EXTRAESCOLARS DANSA
Categories baby, infantil,
prejúnior i júnior
A l’exhibició participaran
una vintena de grups del
Maresme
Organitza: Regidoria
d’Esports

Dimecres 19
9.30 H, DES DEL CENTRE
CÍVIC
l MATINAL A L’ALZINA DE
CAN FERRERONS
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

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

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

Dijous 13

Dijous 20

18 H, DAVANT DEL CENTRE
CÍVIC
l ANEM AL TEATRE TÍVOLI
A VEURE WEST SIDE
STORY
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

18 H, A LA BIBLIOTECA
l TALLER DE LITERATURA
Organitza: Associació de
Gent Organitza: Biblioteca La
Muntala

Divendres 14

15 H, AL C/ ESCOLES
l RUA DEL CARNAVAL
ESCOLAR
Organitza: Escola Sant Jordi,
Escola Bressol Municipal Els
Garrofers i les seves AMPA

18 H, AL CASAL
l XERRADA: «LA
NOVA MEDICINA
COM UN CAMÍ CAP A
L’AUTOCONEIXEMENT»
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l ROUND TABLE EN
FRANCÈS
Organitza: Biblioteca La
Muntala
20 H, A LA BIBLIOTECA
l PRESENTACIÓ DEL
LLIBRE TOT ABULCÀSSIM,
DE JORDI CORNUDELLA
Organitza: Biblioteca La
Muntala

Divendres 21

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

Dissabte 22
DE 10 A 12.30H, AL CENTRE
CÍVIC
l TALLER D’EDUCACIÓ
PARENTAL
Organitza: Regidoria
d’Ensenyament

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 22
17.30 H, AL CENTRE CÍVIC
l CARNAVAL INFANTIL I
CONCURS DE DISFRESSES
Berenar, concurs de disfresses
i animació amb Karaoke Kids
Premis: individual, parella i
comparsa
Inscripcions concurs: el
mateix dia
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes
19 H, AULA DEL CENTRE
CÍVIC
l FOTOFÒRUM: «CURTS
BAFTA»
Subtitulats en castellà
Organitza: Grup Fotogràfic
SVM i Biblioteca La Muntala

22.30 H, AL CENTRE CÍVIC
l CARNAVAL ADULTS
Concurs de disfresses i
actuació del grup Tarzan Boys
Premis: individual, parella i
comparsa
Inscripcions concurs: el
mateix dia
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

Diumenge 23
18 H, AL CENTRE CÍVIC
l TARDA DE BALL
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Dimecres 26
7.30 H, DAVANT DEL CENTRE
CÍVIC
l EXCURSIÓ CULTURAL A
VIMBODÍ
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER DE RELAXACIÓ
Organitza: Biblioteca La
Muntala

