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L’Ajuntament atendrà 
només al matí durant 
l’estiu
Del 15 de juny al 15 de setembre 
l’Ajuntament de Sant Vicenç aplicarà 
el seu horari d’estiu i l’atenció a la 
ciutadania s’oferirà només al matí. L’OAC 
continuarà prestant atenció telefònica i 
telemàtica, de dilluns a divendres de 9 a 
14 hores. Excepcionalment, si el tràmit o 
gestió no es pot fer per internet o resoldre 
amb una trucada, caldrà demanar cita 
prèvia al 93 791 05 11.

Mesures per a evitar 
la proliferació del 
mosquit tigre
S’han començat a aplicar en espais 
públics els primers tractaments contra 
el mosquit tigre. Aquests treballs, que 
es duran a terme un cop al mes al 
llarg de l’estiu, consisteixen a aplicar 
productes específics en els embornals 
per a eliminar les larves. Es recorda, 
però, que la població ha d’evitar 
l’acumulació d’aigua en exteriors, 
atès que aquesta facilita la cria dels 
insectes. La campanya de control del 
mosquit tigre compta amb el suport del 
Consell Comarcal.

Es prohibeix fer foc al 
bosc sense autorització
Fins al dia 15 d’octubre restarà prohibit 
fer foc en terrenys forestals i a la franja de 
500 metres que els envolta: no s’hi poden 
cremar restes de poda o similars sense una 
autorització del Departament d’Agricultura. 
També queda prohibit llançar-hi objectes 
encesos i abocar-hi residus que puguin 
esdevenir l’origen d’un incendi. Només està 
permès fer foc dins les àrees recreatives 
quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb 
mataguspires.

Se celebra un nou ple 
municipal de forma 
telemàtica
En el ple urgent i telemàtic del passat 30 
d’abril l’alcalde va informar de les actuacions 
impulsades per a fer front a la COVID-19 i 
es va comprometre a mantenir una reunió 
virtual amb l’oposició per a informar-los de 
la gestió de la pandèmia i estudiar les seves 
propostes. L’únic punt de l’ordre del dia 
que es portava a votació va ser la ratificació 
de la gratuïtat del bus urbà durant l’estat 
d’alarma, que es va aprovar per unanimitat.

Es completa el 
desplegament de la 
fibra òptica
Els veïns i les veïnes de la riera de 
Torrentbò ja poden disposar dels 
serveis que ofereix la fibra òptica. Al 
mes de febrer també es va fer arribar al 
passeig Marquès de Casa Riera, l’altra 
zona del municipi sense cobertura. 
Durant el darrer any, l’Ajuntament ha 
exigit reiteradament a Telefònica que 
completés el desplegament de la xarxa 
iniciat al 2015, però la companyia no 
ha reaccionat fins que s’han iniciat 
reunions amb altres empreses.



Javier Sandoval
Carrillo
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Els ajuntaments, com a 
administració més propera a la 
ciutadania, tenim l’obligació, 
en el moment actual, de fer tot 
el possible per a continuar amb 
la nostra tasca, per sobre fins 
i tot de les dificultats que ens 
imposa el distanciament social. 
Aquest ha estat un dels primers 
reptes que hem volgut assumir 
des de Sant Vicenç de Montalt, 
i, a dia d’avui, aquesta voluntat 
de continuar treballant al costat 
dels nostres veïns i veïnes ens ha 
permès que l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana hagi tramitat 
telemàticament més de 1.500 
instàncies. Per aconseguir-ho, 
hem acompanyat la població en 
l’obtenció de certificats digitals 
i hem provat de posar totes les 
facilitats necessàries, a més de 
mantenir, a través de cita prèvia, 
les gestions presencials que no 
es poden realitzar d’una altra 
manera.

Aquesta obstinació ens permet 
que durant aquesta desescalada 
s’estiguin podent reprendre amb 
la màxima normalitat possible 
bona part dels serveis que 
oferim. De la mateixa manera, 
per a aquells que ens costarà 
més recuperar enguany, com l’ús 
social i recreatiu de la piscina i la 
platja, posarem tots els mitjans 
perquè la ciutadania en pugui 
gaudir amb seguretat.

Haurem d’esperar encara 
mesos per a tornar a tenir la 
vida que vam deixar enrere 
al mes de març. Però, mentre 
no arriba, podeu comptar que 
farem el possible per a gaudir 
d’una normalitat que sigui la 
més semblant que podrem 
aconseguir.

l Sempre al costat 
de la ciutadania

La pandèmia de la COVID-19 ha 
canviat la manera de treballar de 
l’Administració local, que ha pogut 
mantenir actius tots els serveis a la 
ciutadania gràcies a la gestió telemà-
tica. Amb l’inici del desconfinament, 
l’Ajuntament treballa en un proto-
col d’actuació per a garantir 
la seguretat del personal 
municipal quan es re-
incorpori a la feina 
presencial. Així ma-
teix, es comencen 
a reprendre alguns 
serveis, com és el 
cas de la biblioteca. 
L’atenció a la ciutada-
nia prestada per l’OAC es 
mantindrà preferentment de 
forma telefònica i telemàtica; només 
es farà de forma presencial en casos 
excepcionals i sempre amb cita prè-
via. La resta de serveis aniran obrint 
al públic de forma progressiva i ate-
nent a les necessitats actuals. L’as-
sistència als col·lectius més afectats 
per la crisi del coronavirus continua 
sent una prioritat per al consistori, 
així com el pagament a proveïdors, 
la promoció del teixit comercial i pro-
ductiu i mantenir informada la po-
blació sobre les diferents fases de la 
desescalada. Aquest pla de retorn a 

la nova normalitat s’anirà adaptant a 
l’evolució de les directrius sanitàries.

A punt per als mesos d’estiu
La temporada d’estiu es veurà con-
dicionada per les mesures de se-
guretat que caldrà tenir en compte 

per a garantir la salut de la 
ciutadania. Així, doncs, hi 

haurà serveis que no 
es podran reprendre 
enguany, com és el 
cas de les Estades 
Esportives. Pel que 
fa a la celebració de 

Sant Joan, aquest any 
no hi haurà revetlla per 

evitar l’acumulació de 
gent però es llançaran focs 

d’artifici des del Centre Cívic i la torre 
del parc dels Germans Gabrielistes 
per a garantir que els pugui veure 
tota la ciutadania. 

La piscina s’obrirà del 20 de juny 
al 13 de setembre, però amb el 50 
% de l’aforament (un màxim de 114 
banyistes) i en tres torns. Només 
s’hi podrà accedir amb abonament. 
L’Ajuntament també treballa en la 
preparació de les platges perquè, 
quan se’n pugui fer un ús social i re-
creatiu, la ciutadania en pugui gau-
dir amb garanties.

Sant Vicenç avança en la desescalada amb la 
reobertura de serveis i pensant en la temporada 
d’estiu

L’Ajuntament es prepara 
per tornar a una nova 
normalitat

La piscina 
s’obrirà del 20
de juny al 13

de setembre amb
el 50 % de

l’aforament



 4   InfoMontalt Juny 2020

S’han instal·lat 
nous jocs 
infantils i 
taules de 
pícnic en 
diversos parcs 
del municipi.

El procés de desconfinament i l’ús més 
intensiu de la via pública per part de la 
ciutadania ha portat el consistori a re-
forçar la neteja dels carrers i recuperar 
el servei de manteniment de les zones 
verdes del municipi. Aquests treballs 
els realitza el personal de la brigada 
municipal, que torna a funcionar al 
100 %, com ho feia abans de l’inici de 
la pandèmia, amb totes les mesures 
necessàries per a protegir els treballa-
dors i les treballadores.

Durant el mes de maig s’han man-
tingut les tasques de desinfecció de la 
via pública i s’han fet millores com la 
substitució de contenidors a les àrees 
de recollida selectiva del passeig dels 
Pins, Can Calella, Can Rams, Sant An-
toni – passeig Sant Joan, Riera del 
Gorg, carrer Escoles i avinguda Països 
Catalans; el tancament amb fustes de 
noves àrees de contenidors i la col·lo-
cació de panells decoratius; la instal·la-
ció de gespa artificial als parterres dels 

La brigada municipal torna a funcionar al 100 % i reprèn alguns dels serveis 
habituals, com la neteja de les zones verdes 

S’intensifiquen els treballs de manteniment 
a la via pública

carrers Turó de l’Home i Maregassa; 
tasques de condicionament a la plat-
ja per a reparar els danys ocasionats 

S’han
substituït

contenidors i s’han 
instal·lat tancaments
de fusta a les noves
àrees de recollida 

selectiva

pel temporal Glòria, i la instal·lació de 
nous jocs infantils i cinc taules de píc-
nic en diversos parcs i d’una taula de 
ping-pong al parc del Jovent.

L’Ajuntament enviarà per correu pos-
tal durant aquest mes de juny els nous 
distintius que permeten estacionar de 
manera gratuïta en les zones blaves i 
verdes de Sant Vicenç i també en al-
gunes zones de municipis veïns com 
Caldes d’Estrac, Arenys de Mar i Sant 
Andreu de Llavaneres. Els actuals 
deixaran de tenir validesa el dia 1 de 
juliol i la previsió és que aquestes zo-
nes d’aparcament deixin de ser gra-
tuïtes a partir del dia 15 de juny. 

Recordem que aquesta temporada 
entraran en funcionament les zones 

Els distintius anuals per a aparcar gratuïtament 
deixaran de tenir validesa el dia 1 de juliol

Les zones blaves i verdes 
s’activaran el 15 de juny

verdes, reservades exclusivament per 
a residents fins al 30 de setembre. Així 
mateix, podran accedir al distintiu de 
forma gratuïta les empreses i perso-
nes amb vehicles de rènting empa-
dronades al municipi, que s’estalvia-
ran els 70 euros que costava fins ara. 
Aquest, però, s’ha de sol·licitar fent 
arribar una instància a l’adreça mpa-
rera@svmontalt.cat.

Una altra de les novetats d’aquest 
estiu és que es podrà pagar a la zona 
blava amb el telèfon mòbil, amb l’ob-
jectiu d’evitar al màxim els contagis.
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L’Ajuntament ha obert una nova línia 
d’ajuts de 50.000 euros per a em-
preses i persones autònomes que 
tinguin un local comercial a Sant Vi-
cenç de Montalt. L’objectiu és donar 
una resposta urgent als propietaris 
d’aquells establiments que a causa 
de la COVID-19 no hagin pogut des-
envolupar la seva activitat amb nor-
malitat i, per tant, hagin vist reduïts 
els seus ingressos de manera consi-
derable. L’ajut serà de fins a 1.000 eu-
ros i s’haurà d’utilitzar per a fer front 
al pagament del lloguer del local i 
dels subministrament bàsics. Les per-
sones que vulguin accedir-hi tenen 
fins al 31 de juliol per a presentar-ne 
la sol·licitud de manera telemàtica a 
través del lloc web municipal: www.
svmontalt.cat.

Reactivació del comerç de 
proximitat
Des de les regidories de Promoció 
Econòmica i Ocupació i Comerç s’han 
posat en marxa altres iniciatives de 
suport al comerç de proximitat, com 
un servei gratuït d’assessorament 
en màrqueting digital; l’adhesió al 
servei Digiemprèn, impulsat per la 

Es destina una bossa de 50.000 euros a aquells establiments que no han 
pogut desenvolupar la seva activitat a causa de la COVID-19

Suport al comerç local per a pal·liar 
els efectes de la pandèmia

Diputació de Barcelona i que ofe-
reix formació gratuïta relacionada 
amb el comerç digital, i l’entrada en 
funcionament del nou portal www.
les3viles.cat, que ofereix una guia 
comercial i informa de les iniciatives 
empresarials que es desenvolupen 
en els municipis de Sant Vicenç de 

Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i 
Caldes d’Estrac.

Entre els mesos de juny i juliol, 
també es programaran un seguit 
de cursos i tallers per a les persones 
usuàries del Servei Local d’Ocupació, 
que comptaran amb el suport de la 
Diputació de Barcelona.

S’atorguen més de 33.000 euros en 
ajuts a les famílies
L’Ajuntament ha rebut 177 sol·licituds 
per a accedir als ajuts extraordinaris 
destinats a cobrir les necessitats bàsi-
ques de persones afectades per un ex-
pedient d’ocupació. Fins al moment, el 
consistori ja ha acceptat 120 d’aques-
tes demandes i ha atorgat 33.345,71 
euros. Les prestacions s’han tramitat 
amb caràcter d’urgència. Del total 

de sol·licituds presentades, 91 han 
estat per a fer front al pagament del 
lloguer; 17, per als subministraments, 
i 69, per a l’adquisició d’aliments. 
D’aquestes, 120 han estat aprovades 
i 29 es troben pendents de resolució, 
mentre que n’hi ha hagut 6 renúncies 
i se n’han denegat 22 per no complir 
els requisits de la convocatòria.

Es tramiten amb caràcter d’urgència les sol·licituds 
presentades per veïns i veïnes amb dificultats econòmiques

Formació en línia per als usuaris/àries del Servei Local d’Ocupació:

Curs de preparació per a l’ACTIC (nivell II) Durada aproximada: 25 hores

«Utilitza el teu telèfon intel·ligent per a la recerca de feina» Durada aproximada: 6 hores

«El teu currículum web en pocs passos» Durada aproximada: 6 hores

«Coneix els nous canals de recerca de feina» Durada aproximada: 12 hores

«Com ser seleccionat a Infojobs! 70 % d’efectivitat» Durada aproximada: 5 hores

«Xarxes socials – Comunica’t i comparteix» Durada aproximada: 24 hores

Més informació i inscripcions al web www.svmontalt.cat
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De mica en mica, ens anem apropant a la nor-
malitat (perdó, hem de dir-ne «nova normali-
tat»). La crisi de la COVID-19 ens porta molts 
canvis en la nostra manera d’interactuar. Actes 
tan propis com fer-se petons, abraçades i una 
estreta de mans desapareixeran per donar lloc 
a trobades amb mascareta, on les mirades tin-
dran més protagonisme que mai.

Per als més joves, una bona ocasió per a 
aprendre a adaptar-se als canvis seria partici-
par en les Estades Esportives d’estiu, que, per a 
qui no ho sàpiga, han estat cancel·lades.

No s’ha demostrat que al nostre municipi hi 
hagi més risc de contagis, però queda demos-
trat que en altres municipis les activitats d’es-
tiu es faran, adaptades al nou context.

En moments de canvi s’ha de ser creatiu, i 
per a un jove que ha deixat d’anar a l’escola a 
mitjan març, que ha estat relacionant-se amb 
els amics a través d’una pantalla i que l’única 
activitat esportiva que ha fet ha sigut, amb 
molta sort, al jardí de casa, participar en les 
Estades Esportives hauria sigut més necessari 
que mai, per no parlar dels pares que a l’estiu 
treballen.

Cancel·lar és més fàcil que trobar alternati-
ves. Quina llàstima!

En un moment de molta dificultat i complexi-
tat provocades per la COVID-19, la tasca mu-
nicipal, liderada per l’alcalde Sandoval, s’ha 
centrat a afrontar dues grans prioritats: asse-
gurar la protecció de la salut i, alhora, garantir 
l’activitat municipal.

Sant Vicenç de Montalt ha estat un dels pri-
mers pobles a disposar de mascaretes i, durant 
la pandèmia, hem pogut garantir la realització 
de tots els tràmits municipals, malgrat el tan-
cament de les dependències de l’ajuntament. 
Per a assegurar la gestió diària, al mateix temps 
que s’afrontava la crisi sanitària, s’han multipli-
cat els esforços de tot el personal municipal, 
que està fent una tasca excel·lent.

Amb una vocació total de servei públic i de 
proximitat, hem donat un impuls a la gestió 
local per garantir la informació sobre les noves 
normatives, adoptar mesures de prevenció i, 
en definitiva, fer costat a tothom qui ho ne-
cessiti. I per a fer possible un millor descon-
finament, també s’ha fet un gran esforç per a 
poder-nos retrobar un poble amb un espai pú-
blic de qualitat, amb més espais infantils i tam-
bé amb una platja a punt per a l’estiu, sense 
oblidar que la nova normalitat requerirà molta 
prudència per part de tots i totes.

Cal saber gaudir del que tenim
Cuando lean estas líneas probablemente se 
esté viendo la luz al final del túnel de esta pe-
sadilla que es la pandemia de la COVID-19. Es 
previsible que en estas próximas semanas el 
retorno a la normalidad se acelere y que en lo 
personal y afectivo se vean cumplidos, por fin, 
nuestros deseos de reunirnos y abrazar a nues-
tros seres queridos.

Ciertamente, este verano vamos a padecer 
algunas limitaciones sociales a las que no es-
tábamos acostumbrados al ir a la piscina, a la 
playa o al realizar actividades grupales sin ma-
yor precaución.

Sin embargo, en lo relativo a la vida laboral 
y empresarial, nos vamos a encontrar con una 
crisis cuyo impacto se va a dejar notar tanto en 
las personas y las familias como en el comercio 
y las empresas. Debemos hacernos a la idea de 
que nos espera una lenta y costosa vuelta al 
nivel de vida anterior.

Desde el Ayuntamiento deberíamos esta-
blecer aquellas ayudas y relajar determinadas 
regulaciones, dentro de nuestras competen-
cias, para hacer más llevadera esta recupera-
ción. Y más que nunca, establecer qué actua-
ciones deben ser prioritarias y eliminar gastos 
superfluos o no tan necesarios.

Il·lusió i ànims a tots, que ens farà falta!

Comença una temporada d’estiu plena d’in-
cògnites, sobretot si volem que la tornada a la 
normalitat avanci sense ensurts. Amb el bon 
temps és fàcil deixar-se anar i oblidar les ruti-
nes de prevenció més bàsiques, i encara no és 
el moment. Pensar que tot són exageracions i 
un excés de prudència no ajuda a combatre els 
dos virus més perillosos en aquest moment: la 
insolidaritat i la ignorància. Són molt agraïts 
els  missatges que animen a fer cadascú el que 
li sembli i les teories de la conspiració de tota 
mena. Tot això estaria molt bé si no existís el 
risc, ben real, d’acabar en una UCI o connectats 
a un respirador. Tenir sentit crític, imprescindi-
ble ara més que mai, exigeix disposar d’infor-
mació contrastada i veraç, i això no sempre és 
el que trobem a les nostres xarxes preferides. 
És vital indagar i contrastar per a no que-
dar-nos atrapats entre el conformisme acrític 
i la rebequeria irresponsable.

En un altre ordre de coses, és molt d’agrair 
el paper de l’oposició durant tot aquest temps 
de crisi. El que està passant no ha de servir per 
a treure rèdit polític ni en un sentit ni en un 
altre; al contrari: és una prova molt dura que 
només podrem superar amb generositat i 
molt d’esforç.

Des del passat 25 de maig, ja hem entrat a la 
Fase 1 de desconfinament al nostre poble. Ara 
que ja ens podem moure lliurement des de Ba-
dalona fins a Arenys de Mar, esperem que tots 
els accessos de Sant Vicenç quedin oberts i que 
els controls policials es suavitzin. Els santvicen-
tins/es ja han patit prou les restriccions extre-
mes imposades per l’Ajuntament.

A data 16 de maig, encara queden en el 
municipi 17 casos positius i 191 sospitosos 
de COVID-19; per aquest motiu, us demanem 
responsabilitat en mantenir les distàncies de 
seguretat i les mesures higièniques. La nostra 
prioritat són les persones, les seves necessitats 
i el seu futur postCOVID; per això no veiem ne-
cessari gastar ara els diners dels veïns i veïnes 
per a fer nous parterres ni canvis de circulació i 
senyalització dels carrers.

Des d’ERC hem detectat que el nostre muni-
cipi no disposa de lavabos públics, i hem pro-
posat al Ple Municipal l’estudi i col·locació de 
cabines de lavabo autorentables en tres zones 
del municipi, que podrien ser els aparcaments 
del carrer de la Pau i del Condis i el parc de Can 
Boada. Els hem trobat a faltar quan hem tornat 
a sortir al carrer a gaudir de l’aire lliure.

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.
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Aviat farà tres mesos que va començar el mal-
son del confinament per la COVID-19. Hem ha-
gut d’aprendre en poc temps a adaptar-nos a 
una nova situació, a gestionar la por i acceptar 
la incertesa permanent. Ha estat un esforç i un 
patiment compartit per tota la humanitat. La 
solidaritat i fraternitat envers els altres ens ha 
permès sortir-nos-en. Sí, un altre cop, la força 
de la gent. 

Ara bé, això no s’ha acabat. El virus segueix 
aquí. 

Haurem de seguir actuant amb prudència 
i cura, fent de la prevenció un hàbit. Haurem 
de treballar pel consum de proximitat ajudant 
el nostre comerç, els autònoms i els afectats 
pels ERTO. Haurem de donar suport als nos-
tres veïns que es trobin en dificultats, físiques, 
psíquiques o econòmiques. Haurem de vetllar 
per no perdre cap dret fonamental en aquesta 
aplicació del 155 encoberta. 

Ara és el moment de demostrar que no ens 
poden deshumanitzar i que, malgrat que al-
tres miren per si mateixos buscant treure rèdit 
de la situació, la gent seguirà atenta al seu en-
torn per ajudar qui ho necessiti. 

Per tot això, volem donar-vos les gràcies, pel 
que heu fet i pel que segur que seguireu fent. 
Sou el nostre referent, perquè sense la gent 
nosaltres no seríem res. Gràcies.

Durant el darrer mes, hem volgut tirar enda-
vant accions que des del nostre punt de vista 
ajuden a la vertebració social del nostre poble.

Els tres projectes posen el focus en la parti-
cipació ciutadana com a actors dels processos 
de transformació per a assolir la justícia social i 
la igualtat d’oportunitats.

Des de la Regidoria de Participació Ciutada-
na s’ha impulsat una enquesta de satisfacció 
ciutadana sobre la gestió de la COVID-19 per a 
estudiar millores.

Des de la Regidoria de Promoció Econòmi-
ca s’està impulsant el projecte solidari sense 
ànim de lucre Consultors Solidaris: un espai 
perquè els professionals i executius sèniors del 
nostre municipi puguin ajudar les empreses i 
comerços de Sant Vicenç.

També des de Promoció Econòmica, jun-
tament amb la Regidoria de Joventut, volem 
tirar endavant el projecte Santvi Impacta, 
adreçat als joves del municipi i enfocat a la in-
novació social i l’emprenedoria d’impacte.

Noves contractacions 
per a reforçar el 
personal municipal
El consistori ha incorporat tres persones a 
través de plans d’ocupació: dues auxiliars 
administratives per a reforçar els serveis 
d’atenció ciutadana i un operari per a la 
brigada municipal, que realitzarà tasques 
de suport en el manteniment dels 
equipaments i espais públics. Enguany 
no s’ha pogut dur a terme el procés de 
selecció a causa de les restriccions per 
la COVID-19 i l’Ajuntament ha optat per 
contractar persones que van superar 
anteriors processos selectius i que, per 
tant, ja tenen experiència i coneixen els 
sistemes de treball.

Es reordena l’aparcament 
del carrer Costa Brava
Amb la voluntat de millorar la fluïdesa 
del trànsit, s’ha reordenat la circulació 
i l’estacionament de vehicles al carrer 
Costa Brava, on s’ha establert el sentit 
únic de circulació i s’han creat 15 noves 
places d’aparcament.

D’altra banda, s’han fet canvis al 
voltant del centre cívic i de la zona 
esportiva: deixa de ser zona blava l’espai 
ubicat a la cantonada de l’avinguda Toni 
Sors amb Montaltnou; s’han convertit 
en aparcaments públics gratuïts les dues 
àrees de la riera del Gorg, i queda fora de 
servei la zona de sorra ubicada entre la 
riera i el camp municipal de futbol.

Obert el termini 
per a sol·licitar les 
subvencions esportives
La Regidoria d’Esports destinarà 
25.124,72 euros a subvencionar activitats 
desenvolupades per entitats i associacions 
esportives del municipi. Hi ha temps 
per a presentar-ne la sol·licitud fins al 20 
de juny a través del web municipal. Es 
tindran en compte criteris com el foment 
de l’esport base i l’organització d’actes 
oberts a la participació de la ciutadania.

Alhora, l’Ajuntament treballa en una 
línia d’ajuts extraordinaris per als clubs 
que estiguin formats per esportistes de 
4 a 18 anys, a la qual té previst destinar 
16.000 euros. L’objectiu és que aquestes 
aportacions beneficiïn les famílies amb 
una reducció de les quotes.
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Agenda SVMontalt
JUNY 2020

Divendres 5 i 
dissabte 6
DE 10 A 14 I DE 17 A 21 H, AL CASAL 
DE LA GENT GRAN
l CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG
Important: Per a poder donar sang caldrà 
reservar hora prèviament a través del web  
donarsang.gencat.cat.
Organitza: Banc de Sang i Teixits i Associació 
de Donants de Sang del Maresme, amb la 
col·laboració de la Regidoria de Sanitat, Salut 
i Consum i de l’Associació de Gent Gran Els 
Xurravins

ACTIVITATS VIRTUALS
*DISSABTE 6 DE JUNY, A LES 19 H
Presentació del llibre El camí d’escola, a càrrec 
dels autors, Núria Saavedra i Àlex Saavedra

*DIMECRES 17 DE JUNY, A LES 19 H
Taller de relaxació a càrrec de Montse Macanàs

*DIVENDRES 19 JUNY, A LES 19 H
Presentació del llibre La quinta essència de la 
pols, a càrrec de l’autora, Marta Pera Cucurell, 
escriptora i traductora

*DISSABTE 27 DE JUNY, A LES 18 H
Presentació de l’autor Isaac Asimov, a càrrec de 
l’Antònia Caño i en Jordi Parcerisa (1920-1992)

*Aquestes activitats estan organitzades per la 
Biblioteca Municipal La Muntala i es podran 
seguir a través del seu compte d’Instagram: 
@biblioteca_la_muntala.

Dilluns 8 i 22 
18 H
l CAFÈ VIRTUAL AMB L’ALCALDE
A través d’Skype
Inscripción: comunicacio@svmontalt.cat
Organitza: Regidoria de Comunicació

Diumenge 28   
l CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL 
DE L’ORGULL LGTBI
Vídeo participatiu 
de reconeixement i 
suport al  col·lectiu 
LGTBI i concert de 
les cantautores 
Kenya, Flor Lucena 
i Virgina Zaldívar
Organitza: 
Regidoria 
d’Igualtat

Les activitats de 
l’Orgull LGTBI es 
podran seguir 
a través de les 
xarxes 
@svmontalt.cat.

Neix la primera 
associació feminista 
del municipi
En el marc del Dia Internacional 
de les Dones es va presentar 
oficialment l’associació Dona Lliure. 
Fundada per tres santvicentines, 
ja s’han sumat al projecte una 
quarantena de dones. L’objectiu 
és treballar per a crear una xarxa 
de solidaritat i un espai segur on 
compartir experiències i inquietuds. 
L’entitat feminista col·labora en 
l’organització dels actes que es fan 
amb motiu del Dia Internacional 
de l’Orgull LGTBI, que se celebrarà 
el diumenge 28 de juny. Entre les 
activitats destaca la gravació d’un 
vídeo i un concert.

El camí de l’escola és 
el nou conte de Sant 
Jordi
Coincidint amb la diada de Sant Jordi, 
l’Ajuntament ha editat un nou conte 
adreçat a nens i nenes d’entre 3 i 
12 anys. L’obra, que porta per títol 
El camí de l’escola, ha estat escrita 
per la santvicentina Núria Saavedra 
i compta amb les il·lustracions 
del també veí del municipi Àlex 
Saavedra. A causa de la crisi sanitària, 
el llibre es va presentar a través de 
les xarxes socials i la ciutadania se’l 
va poder descarregar en format PDF 
des del web municipal. Amb l’inici 
del nou curs escolar, es distribuirà 
gratuïtament entre tot l’alumnat de 
P3 fins a 6è de primària.

La Biblioteca obre les 
seves portes
La Biblioteca Municipal La Muntala 
torna, a poc a poc, a la normalitat. De 
moment, només s’hi poden agafar 
documents en préstec demanant cita 
prèvia al telèfon 93 791 23 72, per correu 
electrònic: b.st.vicensm@diba.cat, 
o a través del web municipal. Durant 
aquesta primera fase d’obertura, l’horari 
de l’equipament és de les 17 a les 20 
hores els dilluns, dimecres i divendres 
i de les 10 a les 13 hores els dimarts i 
dijous. Per a accedir a l’espai cal portar 
mascareta.


