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L’Ajuntament rep ajuts 
supramunicipals per valor de 

126.000 euros

Es limita l’accés a la piscina
a les persones amb

abonament
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Reobren els parcs infantils
amb millores en les zones

de joc
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S’inicia la temporada de bany amb 
mesures per a gaudir de la platja 
de forma segura
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Es recuperen els dos 
mercats setmanals

A finals de maig es va reobrir el mercat 
dels dissabtes, a l’avinguda Toni Sors, 
i l’11 de juny es va recuperar el dels 
dijous, que s’ha traslladat a la plaça 
de l’Església per a garantir la distància 
de seguretat entre paradistes i clients. 
L’horari dels mercats és de 8 a 14 hores 
i les persones de més de 65 anys hi 
tenen tracte preferencial. Hi ha control 
d’accés i cal utilitzar-hi mascareta.

Taps solidaris amb la 
Fundació El Maresme
L’Ajuntament ha instal·lat dos grans 
contenidors amb forma de cor per a la 
recollida solidària de taps de plàstic a 
les entrades de les escoles Sant Jordi 
i Sot del Camp. Els taps vàlids són els 
de polietilè o polipropilè, que porten 
el símbol «2» o «5» i es troben en 
ampolles d’aigua, detergent o oli i en 
brics. Els diners que s’obtinguin del seu 
reciclatge es destinaran a la integració 
social i millora de la qualitat de vida 
de les persones amb discapacitat 
intel·lectual del Maresme.

L’Ajuntament reobre les 
instal·lacions esportives
Durant aquest mes de juny i de manera 
progressiva, al pavelló municipal 
Toni Sors s’han reprès algunes de les 
activitats habituals prèvia implantació 
d’un seguit de mesures per a garantir 
la seguretat dels usuaris. Inicialment 
va acollir els entrenaments del club de 
patinatge i a continuació se’n van posar 
en funcionament les pistes de petanca. 
A l’últim se n’ha obert la piscina i el 
camp de futbol i s’ha ampliat el nombre 
de clubs que hi poden entrenar.

Es celebra un nou ple 
de manera telemàtica
El passat dijous 28 de maig, l’alcalde Javier 
Sandoval va obrir la sessió extraordinària 
fent un resum de les darreres actuacions 
municipals portades a terme per a fer 
front a la crisi sanitària. A continuació, 
es va aprovar l’Expedient de modificació 
de crèdit 5/2020 amb els vots a favor de 
tots els grups i l’abstenció del regidor 
no-adscrit, Francesc Guillem. Finalment 
es va obrir un torn de paraula perquè els 
regidors poguessin fer precs i preguntes.

Unes 150 persones 
donen sang al municipi
La darrera campanya de donació de 
sang es va portar a terme al Casal de 
la Gent Gran els dies 5 i 6 de juny. En 
total, s’hi va registrar la participació de 
144 veïns i veïnes, i tretze d’aquestes 
persones ho feien per primer cop. La 
iniciativa, impulsada per l’Ajuntament 
i el Banc de Sang i Teixits, va estar 
marcada, enguany, pels nous protocols 
i mesures de seguretat i d’higiene 
derivats de la COVID-19.



Javier Sandoval
Carrillo
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Aquest mes de juliol, com cada 
any per aquestes dates, s’havia 
de celebrar el dinar de germanor 
en homenatge a la gent gran del 
municipi. Enguany, però, a causa 
de les mesures establertes arran 
de la COVID-19, no el podem 
celebrar.

Aquest és un dia molt 
important per al municipi, per 
tot el que significa d’agraïment, 
reconeixement i respecte envers 
els nostres veïns i veïnes més 
grans, i ja estem treballant 
per poder celebrar-lo durant 
la tardor si l’evolució de la 
pandèmia ens ho permet. Sou 
la nostra memòria, el nostre 
esperit. La vostra saviesa ens 
guia dia a dia i ens ajuda a 
millorar, perquè sou la veu, 
la consciència i el cor de tots 
nosaltres. Els vostres records són 
la història, el tresor més preuat i 
l’essència del nostre poble.

En aquesta crisi sanitària heu 
estat el col·lectiu més castigat, i 
l’Ajuntament, com no podia ser 
d’una altra manera, ha estat al 
vostre costat, donant-vos suport 
en tot allò que heu necessitat. I 
ho continuarem fent, per tot el 
que signifiqueu per a la nostra 
societat.

Inevitablement, us haig 
de demanar que us cuideu 
molt i que seguiu les mesures 
d’higiene i seguretat per 
mantenir allunyada la malaltia. 
A la tardor tenim una cita, i heu 
de ser-hi tots i totes!

l Gràcies, avis i 
àvies! 

El 8 de juny es va obrir la platja de 
Sant Vicenç per a fer-ne un ús recrea-
tiu. Des de l’Ajuntament s’ha treba-
llat per a posar-hi a punt els serveis 
habituals i garantir que la ciutadania 
pugui prendre-hi el sol, banyar-s’hi i 
practicar-hi esport de forma segura. 
Una de les mesures que s’han pres ha 
estat la limitació de l’aforament de la 
platja a un 50 %, que enguany per-
metrà accedir-hi a un màxim de 7.578 
persones. Així mateix, s’han instal·lat 
cartells de reforç al passeig marítim, i 
durant els caps de setmana s’ha habi-
litat un equip de dues persones que 
informen els usuaris i les usuàries de 
les normes d’ús de la platja.

La brigada municipal hi ha posat 
a punt els serveis habituals com la 
sorra, les dutxes, papereres, passeres 
i els banys portàtils. També s’hi ha 
instal·lat el mòdul de primers auxilis 
i les cinc guinguetes amb zones d’ha-
maques i ombrel·les, i s’hi ha habilitat 
una àrea adaptada per a persones 
amb mobilitat reduïda. Una de les 
novetats d’aquest estiu és l’adequa-
ció d’una zona delimitada per a gos-
sos —un espai de 3.400 m2— a la Ca-
leta. Tanmateix, a fi d’evitar contagis, 

L’Ajuntament ha reforçat els serveis i la 
informació a les persones usuàries per obrir 
la platja de forma segura

Tret de sortida a la 
temporada de platja

Una de
les novetats

d’aquest estiu és 
l’adequació d’una zona 

delimitada per a
gossos a la

Caleta

no hi haurà la plataforma flotant ni el 
parc aquàtic. La temporada de bany 
s’allargarà fins al 13 de setembre, i el 
servei de socorrisme estarà operatiu 
des de les 11 a les 19 hores durant els 
mesos de juliol i agost i des de les 9 a 
les 17 hores al setembre.

La platja en temps de COVID-19
Des del consistori es demana a la po-
blació que compleixi les mesures hi-
gièniques i de seguretat per a evitar la 
propagació de la COVID-19. Es recorda 
que també a la platja cal mantenir dos 
metres de distància, tant entre les per-
sones usuàries com entre les tovallo-
les i altres objectes personals; que les 
dutxes s’han de fer servir de manera 
individual i sempre amb calçat, i que 
cal fer ús de la mascareta en els espais 
on no es pugui mantenir la distància 
de seguretat, com en els passos sub-
terranis d’accés al passeig i a la platja.



 4   InfoMontalt Juliol 2020

Nous membres 
a la Brigada 
Jove
Aquest estiu, sis joves santvicentins 
formaran part de la 5a Brigada Jove 
i ajudaran en les tasques de man-
teniment i neteja del municipi. Els 
nois realitzaran una jornada de 25 
hores setmanals durant dos mesos 
i rebran formació i assessorament 
municipals per a assegurar l’aprofi-
tament del projecte i el seu creixe-
ment personal.

S’amplia el 
servei de 
recollida 
d’escombraries

Fins al 15 de setembre, l’Ajuntament 
augmentarà la freqüència de recolli-
da de les fraccions de rebuig (5 dies 
a la setmana), envasos, paper i cartró 
(3 dies a la setmana). Així mateix, ha 
tornat a habilitar els contenidors de 
roba, calçat i tèxtil de la llar en diver-
sos punts del municipi perquè la ciu-
tadania pugui col·laborar-hi.

Després de tres mesos tancats a cau-
sa de l’emergència sanitària genera-
da per la COVID-19, els parcs infantils 
s’han reobert. Així, infants i joves han 
pogut tornar a gaudir de les zones de 
joc i zones verdes de la població, que 
prèviament han estat arranjades per 
part de la brigada municipal. En con-
cret, s’ha millorat el parc ubicat entre 
els carrers Mossèn Jacint Verdaguer i 
Carles Buïgas, un espai popular entre 

L’Ajuntament millora els 
parcs infantils del municipi

el jovent santvicentí, on s’han ins-
tal·lat dues taules de pícnic, una de 
ping-pong i una porteria de futbol i 
se n’ha reparat la cistella de bàsquet.

També s’ha fet un rentat de cara als 
elements de joc del parc del Doctor 
Cornudella i se n’ha afegit un de nou. 
Pel que fa al parc del Terral, s’hi ha ins-
tal·lat una estructura multillocs, men-
tre que al parc de Can Boada s’han 
reparat els elements de joc danyats.

S’han portat a terme actuacions al parc ubicat entre els 
carrers Mossèn Jacint Verdaguer i Carles Buïgas, al del Doctor 
Cornudella, al del Terral i al de Can Boada

Amb la 
mesura, el 

consistori vol 
mantenir una imatge 

neta i cuidada del 
municipi
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L’Ajuntament de Sant Vicenç ha rebut 
subvencions supramunicipals per va-
lor de 126.699,59 euros. La Diputació 
de Barcelona ha destinat 83.389,07 
euros a diversos àmbits, entre els 
quals destaquen el medi ambient, la 
sanitat i salut pública i la promoció 
econòmica. La resta són 37.401,83 
euros destinats a l’àmbit del benestar 
social i 5.908,69 euros de la Genera-

Es reben més de 126.000 euros 
en ajuts supramunicipals

litat de Catalunya per al finançament 
de l’escola de música.

Un dels principals projectes que 
es podran dur a terme amb aquests 
ajuts és l’elaboració d’un Pla Director 
de Promoció Econòmica, que servirà 
per a determinar les estratègies i ac-
tuacions necessàries per a impulsar 
el desenvolupament del municipi en 
àmbits com l’ocupació, l’economia o 

La Diputació de Barcelona finançarà un pla per a impulsar el 
desenvolupament econòmic i turístic del municipi

La brigada 
Municipal es reforça 
durant l’estiu
A través d’un pla d’ocupació, l’Ajun-
tament ha contractat un nou tre-
ballador per a la Brigada Municipal. 
Després de mesos centrats en la des-
infecció de l’espai públic, han intensi-
ficat els treballs de neteja i manteni-
ment de parcs, jardins i zones verdes. 
L’equip compta amb el suport de la 
Brigada Jove i de la Fundació Privada 
Marpi, que promou la integració la-
boral de persones amb discapacitat 
psíquica del Maresme.

Es liciten les obres 
del carrer Sant 
Antoni
El consistori ha presentat el concurs 
públic per a l’execució de les obres de 
millora del carrer Sant Antoni. Es pre-
veu realitzar-hi una ordenació tipus 
de plataforma única per a garantir-hi 
la convivència entre vehicles i via-
nants, eliminar-ne barreres arquitec-
tòniques i pacificar-hi el trànsit rodat. 
El projecte donarà continuïtat a les 
obres dutes a terme a finals de l’any 
passat al carrer Major.

També es 
renovaran dos 

trams obsolets de la 
xarxa d’aigua potable 

als carrers de
Sant Antoni i
de l’Església

el turisme. Altres projectes seran la mi-
llora de la seguretat i la salubritat a les 
platges, el control de plagues, la dina-
mització del comerç local, el finança-
ment de campanyes per a fomentar la 
igualtat de gènere o la implantació de 
l’administració electrònica.
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#LGBTI El 28 de juny és el dia de l’orgull LGBTI. 
Aquesta data recorda els disturbis que hi va 
haver a Nova York l’any 1969, arran d’una ba-
tuda policial al pub StonewallInn, freqüentat 
per homosexuals.

És curiós que hi hagi una data concreta, d’un 
mes concret de cada any, en què es reivindiqui 
que tothom té dret a estimar i a compartir la 
seva vida amb qui li doni la gana. Tenim una 
societat poc madura si hem de sortir al carrer 
a reclamar aquests drets... El més normal seria 
que no calgués fer-ho!

Coses com l’excessiva atenció mediàtica al 
famós de torn que fa coming out, o la publica-
ció anual del rànquing dels gais més influents, 
no ajuden a avançar cap a una normalització 
completa. Perquè aquesta arribi, resulta im-
prescindible treballar des dels ajuntaments, 
escoles, col·lectius i associacions municipals, 
per tal que cap persona pugui sentir-se discri-
minada, assetjada, maltractada o jutjada per 
raons de gènere o d’orientació.

Per molt que hi hagi lleis que emparin el 
col·lectiu LGBTI, s’ha d’actuar de manera con-
vincent perquè tothom pugui sentir-se accep-
tat socialment. Pas a pas, ho aconseguirem si 
hi ha la voluntat de fer-ho. I la voluntat hi és!

Estimem i prou, sense etiquetes.

Tot just fa un any de la celebració de les darre-
res eleccions municipals, que van suposar la 
consolidació d’un canvi important per a  Sant 
Vicenç,  gràcies a tots els suports rebuts per-
què en Javier Sandoval aconseguís revalidar 
l’alcaldia i el seu lideratge al capdavant de 
l’Ajuntament.

Passats dotze mesos, la il·lusió segueix in-
tacta; l’energia, renovada, i la voluntat de ser-
vei públic, inalterable. Malgrat que no ha estat 
fàcil, celebrem aquest any de legislatura i ho 
fem amb l’orgull de la feina feta, demostrant 
que l’alcalde ha prioritzat sempre les neces-
sitats del poble davant de qualsevol interès 
partidista, i que la nostra forma de treballar és 
positiva per a assolir millores i reptes, sempre a 
través de la suma, el diàleg i la pluralitat.

Aquests últims mesos, marcats per la crisi 
sanitària, han estat molt durs. Ha calgut re-
plantejar-nos tota la gestió municipal i les 
prioritats per tal de prioritzar la salut i la segu-
retat dels santvicentins i les santvicentines. Vo-
lem agrair l’esforç, el civisme i la solidaritat que 
han demostrat els veïns i les veïnes en aquesta 
batalla contra la COVID-19, una batalla en la 
qual hem de ser tots. Treballant plegats i su-
mant esforços, segur que ens en sortirem.

Envejecer es como subir una montaña: 
mientras subes las fuerzas disminuyen, 
pero la vista es más libre, amplia y serena
Últimament informo de temes relacionats 
amb l’àrea d’energia, medi ambient, renova-
bles, sostenibilitat i noves tecnologies. Avui 
vull fer menció expressa de l’àrea de la gent 
gran i reconèixer el treball i la dedicació des-
interessada que fan els nostres majors, ja sigui 
a la seva família —ajudant amb els nets, reco-
llint-los al col·legi o portant-los a les extraesco-
lars, fent el dinar...— com també al teixit asso-
ciatiu del poble, dins les diverses associacions, 
organitzant activitats o participant-hi: des dels 
balls de cada mes, les sortides i excursions de 
«Caminar Saludable», les activitats diverses de 
ioga, pintura, balls i d’altres. Un reconeixe-
ment exprés a tots ells.

Tota aquesta crisi de la COVID-19 ha trencat 
la dinàmica habitual, i les activitats previstes 
per a aquest últim trimestre s’han hagut de 
cancel·lar, inclòs el tradicional dia i dinar de 
la gent gran, que s’intentarà traslladar a finals 
d’aquest any.

Per acabar, només em resta encoratjar-los 
perquè, una vegada ja passi definitivament 
aquesta pandèmia, s’animin a tornar a partici-
par, a sortir, a compartir les seves experiències.

Tot just fa un any que participem en el Consell 
Assessor amb la responsabilitat de tirar en-
davant les regidories d’Educació, Igualtat i ni 
més ni menys que Salut. Qui ho havia de dir! El 
que en principi era l’encàrrec més senzill, amb 
menys pressupost i més ben treballat per la 
part tècnica s’ha convertit en una responsabi-
litat enorme, protagonista absoluta d’aquests 
darrers mesos a causa de la COVID-19. Sense 
ànim d’alarmar ningú, tinguem present també 
que no és aquest l’únic perill que ens amenaça. 
La intolerància ataca insistent i s’ha instal·lat 
entre nosaltres com si fos filla de la lògica i el 
sentit comú. Que no ens enganyi, perquè pot 
acabar per destruir la convivència i el progrés. 
Sense fre ni aturador, assenyala, estigmatitza i 
maltracta qui s’atreveix a mostrar-se diferent: 
digueu-li diversitat sexual, ideològica, estètica 
o qualsevol altra. Va bé recordar-ho cada dia, 
encara més en el dia de l’Orgull LGBTIQ+. Grà-
cies infinites a totes les persones que us heu 
animat a participar en el vídeo. I per acabar, 
un missatge que, per evident, no deixa de ser 
necessari: ELS VIRUS NO FAN VACANCES; recor-
dem-ho també ara que avancem en la represa 
i ens submergim en la temporada d’estiu.

Aquest any tornem a celebrar la identitat i la 
llengua del poble català. Malgrat ser un poble 
tan plural políticament, s’han deixat de banda 
els colors i s’ha participat conjuntament amb 
les entitats i associacions en la festa dels Paï-
sos Catalans: La Flama del Canigó. Agraïm la 
participació de tothom que n’ha fet possible 
la celebració, tot i que enguany ha sigut més 
complicat pels protocols de la COVID-19.

S’ha presentat al Ple la licitació de la neteja 
viària. Parlem de 240.000 € anuals, una despe-
sa important. Trobem a faltar concreció en el 
document: no estipula si és per a un període 
trimestral o quadrimestral, per a l’avaluació i 
control de la feina feta. La freqüència del rentat 
hauria de ser d’un a dos dies per setmana en 
molts carrers. No es descarten els bufadors per 
a aixecar brutícia, bacteris i virus.

La modificació del Reglament Orgànic de 
l’Ajuntament 2003, totalment desfasat, ha sigut 
només perquè els plens telemàtics fossin pos-
sibles també fora de l’Estat d’Alarma. La comis-
sió ha de mantenir el ROM actualitzat, valorant 
les modificacions i idees noves aportades per 
tots els grups polítics.

ERC segueix treballant per oferir uns lavabos 
públics autorentables per als vilatans.

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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Hi ha dos tipus de dolor: el que fa mal i el que 
crema per dintre. L’estat d’alarma deixa enre-
re molt dolor, i encara no hem completat el 
procés de dol. Perquè, com si es tractés d’un 
incendi, aquesta etapa ens ha deixat al des-
cobert una terra amb una forta crisi de valors 
i amb la certesa que els mecanismes polítics 
actuals no funcionen. 

De què serveix ser un bon contribuent si 
quan hi ha una situació de crisi quedes exclòs 
del sistema? De què val transmetre valors de 
respecte i amor als nostres fills si les forces de 
l’ordre fan abús del seu poder davant d’una 
persona que no és del seu mateix color de 
pell? Per què una de les tradicions més arre-
lades a la nostra terra i a la nostra parla és 
oblidada per l’Ajuntament de SVM? El foc del 
Canigó no s’apaga mai i cada 22 de juny és 
portat a totes les viles. Però enguany el nos-
tre consistori se n’ha oblidat, d’això, però no 
de comprar focs d’artifici. Com conviure amb 
aquesta hipocresia política? És aquesta la nova 
normalitat? 

Som-hi SV va néixer perquè volem assolir 
la República Catalana formant part d’una so-
cietat més justa, que viu per fer política per a 
tothom, i no que fa el que calgui per a viure 
d’ella.

Salut i República!

Les darreres setmanes hem pogut veure com 
han sorgit nous incidents de tipus racista con-
tra col·lectius immigrants; alguns d’ells, ben a 
prop nostre, com els casos de Mataró o Premià.

El racisme i el totalitarisme són actituds que 
s’alimenten de la por o del desconeixement 
de la ciutadania davant situacions que no en-
tenen. És per aquest motiu que, més que mai, 
hem d’estar amatents a situacions protagonit-
zades per col·lectius en risc d’exclusió social, 
que grups de caràcter totalitari aprofiten per 
a alimentar la crispació social.

Però altres vegades les conductes totali-
tàries són més subtils, i tant o més perilloses 
que les anteriors. Hi ha una línia molt fina 
entre la llibertat d’expressió i les actituds que 
fomenten l’odi, però, al final, totes tenen un 
denominador comú: la intolerància i la no-ac-
ceptació de qui pensa diferent.

Combatrem el totalitarisme, sigui quina en 
sigui la derivada: racial, social o ideològica.

Combatrem el sectarisme, porti la bandera 
que porti.

Només es pot accedir a la 
piscina amb abonament
Fins al 13 de setembre, la piscina municipal 
s’obrirà amb estrictes mesures de seguretat 
com la reducció de l’aforament al 50 % i 
l’establiment de tres torns d’accés (de 10 a 13 
hores, de 13.15 a 16.15 hores i de 16.30 a 19.30 
hores). Cada usuari només podrà entrar-hi 
amb abonament i en un dels torns de forma 
diària. L’abonament, que es pot adquirir al 
web municipal, és gratuït per als infants fins 
als 8 anys i per a les persones de més de 65, 
pensionistes o jubilades, i costa 20 euros per a 
la resta de persones empadronades.

Totes les famílies 
sol·licitants obtenen plaça 
a l’escola bressol
El pròxim curs 2020-2021, l’Escola Bressol 
Municipal Els Garrofers comptarà amb 25 
infants. Un cop més, totes les famílies que han fet 
la preinscripció al centre hi han obtingut plaça. 
La quota serà de 185 euros i inclourà el material 
escolar. Les famílies nombroses, monoparentals 
o amb fills amb necessitats educatives especials 
tindran un 15 % de descompte. També s’hi 
oferiran els serveis complementaris de menjador 
i permanències al matí i al migdia.

Arrenca la matriculació 
a L’Oriola
De l’1 al 10 de juliol, les famílies hauran de 
presentar de forma telemàtica les sol·licituds 
de matrícula a l’Escola Municipal de Música 
L’Oriola per al proper curs 2020-2021, en 
què el centre tornarà a oferir activitats per a 
totes les edats per a formar-se musicalment i 
endinsar-se en la pràctica dels instruments. 
Per a més informació es pot escriure a 
oriola@svmontalt.cat.

Inscripcions obertes per 
a les activitats esportives 
municipals

La Regidoria d’Esports ha presentat les noves 
propostes esportives per al curs 2020-2021. 
Entre les novetats destaca l’«acrodance» i 
el tennis taula. També hi haurà gimnàstica 
artística, dansa i activitats dirigides per a 
persones adultes. Les inscripcions es podran 
fer fins al divendres 17 de juliol per correu 
electrònic a gomezfl@svmontalt.cat.



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.

Agenda SVMontalt

JULIOL 2020

AGENDA 
D’ACTIVITATS 
VIRTUALS  
organitzades per la 
Biblioteca Municipal La 
Muntala
DISSABTE 11 DE JULIOL, A LES 18 H
*Club de lectura: A càrrec de Joan 
Garcia Pey. S’hi parlarà del llibre Estirpe, 
de Marcello Fois.

DIMECRES 15 DE JULIOL, A LES 19 H
*Taller de relaxació: A càrrec de Montse 
Macanàs

DIVENDRES 17 DE JULIOL, A LES 18 H
*Table ronde, en francès: A càrrec de 
Marie Chauvin.

DIMECRES 22 DE JULIOL, A LES 20 H
Conte en anglès: Conte What the 
Ladybird Heard, de Julia Donaldson. 
Narració a càrrec de Nicholas Kerrell, de 
TEA, adreçada a criatures de 4 a 8 anys.
En directe als comptes d’Instagram 
@teatheenglishacademy i 
@biblioteca_la_muntala

*Aquestes activitats es podran seguir a través 
del compte d’Instagram 
@biblioteca_la_muntala, però cal inscriure-s’hi 
prèviament a b.st.vicensm@diba.cat.

Dijous 23 de juliol   
A PARTIR DE LES 17 H
l FESTA DE SANT JORDI EN MÀNIGA 
CURTA
Presentació del conte Camí de l’escola, de 
Núria Saavedra i Àlex Saavedra, a càrrec de 
l’alcalde, Javier Sandoval.

Presentació de la guia de les Biblioteques 
Municipals del Maresme El Maresme es mou 
per la sostenibilitat, a càrrec de Maria Villalta, 
regidora d’Ensenyament, i Montse Villagrasa, 
tècnica de Sanitat, Salut Pública i Consum.

Contes de Rodari i presentació de novetats 
a càrrec d’Antònia Caño, directora de la 
Biblioteca. En directe als comptes d’Instagram 
@svmontalt.cat i @biblioteca_la_muntala.

Dilluns 6 i 20 de 
juliol   
18 H
l CAFÈ VIRTUAL AMB L’ALCALDE A 
TRAVÉS D’SKYPE
Inscripcions: comunicació@svmontalt.cat
Organitza: Regidoria de Comunicació

Recordeu! Quan sortiu...

Utilitzeu mascareta 
sempre que no es pugui 

mantenir la distància 
de seguretat

Renteu-vos bé les 
mans amb sabó 
abans de sortir i 

sortir del domicili

Respecteu la 
distància d’1,5 

metres de seguretat 
entre persones

1,5 m

Necessites contactar amb 
l’ORGT de Sant Vicenç? 

L’oficina ha activat un 
telèfon directe per a 

l’atenció a la ciutadania:
934 729 115 i 674 797 444

Els contribuents poden 
posar-s’hi en contacte 

també a través dels 
telèfons del Call Center: 

932 029 802 i
932 029 805

I de manera telemàtica:

A través del lloc web orgt.diba.cat podreu fer 
tots els tràmits i presentar escrits a través del 

registre telemàtic. També hi trobareu
un formulari de contacte i us trucaran per 

donar-vos el suport que necessiteu.

Per correu electrònic a les adreces
orgt.st.vicensm@diba.cat o

orgt.atenciociutadana@diba.cat  

Oficina d’atenció ciutadana  
durant la COVID-19

Informació general 012
Urgències sanitàries 061/Salut Respon
Emergències 112
Policia Local 937 910 409 i 609 303 020

TRÀMITS 
TELEMÀTICS

(amb certificat digital)
www.svmontalt.cat

CONSULTES
oficines@svmontalt.cat

ATENCIÓ 
TELEFÒNICA

Atenció presencial amb 
cita prèvia (en casos 

excepcionals)

937 910 511
De dilluns a divendres,

de 9 a 14 h

JUTJAT DE
PAU / REGISTRE 

CIVIL
jutjat@svmontalt.cat

937 914 846
De dilluns a divendres,

de 9 a 10.30 h


