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Nou conveni amb Caldes
d’Estrac per a aparcar
gratuïtament a les zones blaves

El romanent de tresoreria
permetrà finançar una trentena
d’actuacions

Aquest mes de juny s’inicia la fase
de votació final del Pressupost
Participatiu
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L’Ajuntament comença a
aplicar l’horari d’estiu
Del 14 de juny al 5 d’octubre, ambdós inclosos,
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), així com
els serveis ubicats al Casal de Cultura, atendran
els veïns i les veïnes només al matí. L’horari
d’estiu serà de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
Recordem que per a ser atès/esa presencialment a
l’OAC cal demanar-hi cita prèvia, i que els tràmits
i les gestions es poden fer les 24 hores del dia a
través del web municipal.

Treballs de desinfecció a les
àrees d’esbarjo per a gossos
Darrerament s’han dut a terme tasques de
desinfecció a les quatre àrees d’esbarjo per a
gossos ubicades als parcs de Can Boada, de
les Palmeres, dels Germans Gabrielistes i de la
Riera del Gorg. Els treballs, que s’han fet amb un
producte completament innocu, han tingut un
cost de 435,60 euros. El manteniment d’aquests
espais n’inclou la neteja periòdica, així com
l’arranjament del mobiliari urbà i dels elements de
joc que contenen.

Es reobre l’Oficina
Local d’Habitatge
Al mes de maig va tornar a obrir l’Oficina
Local d’Habitatge (OLH), un servei que
ofereix l’Ajuntament en conveni amb el
Consell Comarcal. S’ofereix de manera
presencial un dimarts al mes (excepte al
setembre), des de les 10 a les 14 hores,
amb cita prèvia, la qual es pot demanar
trucant al 93 791 01 99 o per correu:
habitatge@svmontalt.cat. A l’OLH es
poden consultar dubtes sobre els ajuts
per al lloguer o inscriure’s en el Registre
de Sol·licitants d’HPO.

Ple municipal ordinari 29 d’abril del 2021
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA ABSTENCIÓ

Aprovació provisional de l’Expedient de
modificació de crèdit 3/2021

Junts, Primàries, ERC, 9SV, CUP i
Cristian Garralaga

PSC i Francesc
Guillem

Acceptació gratuïta d’un terreny ubicat a la
rotonda de Can Muntaner feta per SAICA a
favor de l’Ajuntament

Junts, PSC, Primàries, ERC, Cs, 9SV,
Francesc Guillem, CUP, Miquel Àngel
Martínez, Robert Subiron i Cristian
Garralaga

Modificació de la delegació de funcions en
la Diputació de Barcelona

Junts, PSC, Primàries, ERC, Cs, 9SV,
Francesc Guillem, CUP, Miquel Àngel
Martínez, Robert Subiron i Cristian
Garralaga

Resolució del recurs de reposició interposat
per la societat Holset, SA, contra un acord
del Ple del 28/01/2021

Junts, Primàries, ERC, 9SV, CUP i
Cristian Garralaga

PSC, Cs,
Francesc
Guillem i
Miquel Àngel
Martínez

Cs, Miquel Àngel
Martínez i Robert
Subiron

Robert Subiron

Evitant la proliferació
del mosquit tigre
L’Ajuntament ha realitzat el primer
tractament preventiu de la temporada
per a lluitar contra el mosquit tigre. Els
treballs han consistit a aplicar productes
específics en els embornals on s’acumula
l’aigua, per a eliminar-ne les larves.
Aquesta actuació, que ha tingut un cost
de 459,80 euros, es tornarà a repetir un
cop al mes fins a l’agost.

Tota la informació del municipi al teu abast

www.svmontalt.cat · santviAPProp
svmontalt

@svmontalt.cat

Descarrega’t l’APP
gratuïta al teu
mòbil o tauleta
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Es garanteix el manteniment d’equipaments i de la
via pública amb un equip de professionals estable
i al servei de Sant Vicenç

Es consolida la plantilla
de la Brigada Municipal
Víctor Llasera Alsina
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

l Un esforç

extraordinari en
la inversió

La Regidoria d’Obres i Serveis va posar
en marxa, l’any 2020, dos processos
selectius per a donar més estabilitat
a la plantilla de la Brigada Municipal.
La consolidació del personal era una
de les prioritats de l’equip de govern,
que ha fet un gran esforç per regularitzar la situació de precarietat laboral
del cos i treballa en la professionalització dels seus treballadors.
Actualment formen part de la brigada 16 persones fixes, que poden arribar a la vintena amb plans d’ocupació,
la Brigada Jove o estudiants en pràctiques. Hi ha jardiners, paletes, electricistes, pintors, desbrossadors i conductors especialistes. A partir d’ara
se’ls podrà reconèixer pels colors dels
seus nous uniformes, el groc i el blau.
A més del personal que treballa a peu
de carrer, la brigada es complementa
amb dues persones que s’ocupen de
les tasques de gestió i administració.
Els treballadors de la Brigada Municipal es posen en marxa, de dilluns a
divendres, a quarts de vuit del matí,
i els dissabtes hi ha una patrulla de
guàrdia. Durant vuit hores, s’encarreguen del correcte manteniment de la

Formen
part de la brigada
municipal 16
treballadors fixos, tot
i que el personal es
pot ampliar en
moments
puntuals
via i l’espai públics, de les dependències municipals i dels centres educatius, així com de fer les millores pertinents als parcs i a les zones de joc;
tenen cura de les zones verdes i de les
fonts públiques; fan la recollida porta
a porta de mobles vells i andròmines,
i són també una part molt important
de l’engranatge per a l’organització
de les festes i actes del municipi. En
definitiva, cuiden i mantenen Sant
Vicenç com si es tractés de casa seva.
A més de les feines que es programen amb caràcter setmanal, la brigada ha d’atendre també les incidències
que es produeixen en el dia a dia. La
seva tasca es complementa amb empreses externes que ajuden a garantir
que cap dels serveis que es donen a la
ciutadania es vegi minvat en qualitat
o en prestacions.

La gestió econòmica ha de ser
sempre la base de l’acció d’un
ajuntament o de qualsevol altra
administració, perquè els plans,
els projectes, els programes o les
actuacions puntuals no poden
esdevenir una realitat si no
existeixen els fons per a finançarlos. Amb aquest convenciment,
des de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt treballem amb
la màxima cura pels recursos
que són de tots i de totes. Fruit
d’aquesta voluntat, enguany
podem sumar al nostre pressupost
dos milions d’euros del romanent
de tresoreria, del superàvit amb
el qual comptem gràcies a la
feina financera realitzada amb
anterioritat.
Volem que l’esforç gestor fet
des del consistori per a disposar
d’aquest capital reverteixi
directament sobre els veïns i les
veïnes en forma de serveis públics
de qualitat i millors espais públics.
Al cap i a la fi, aquests diners que
ha estalviat l’Ajuntament són del
conjunt de la població i serviran,
a més, per a col·laborar en la
recuperació de la crisi econòmica
que ha arribat de la mà del
coronavirus. La nostra inversió
sumarà en la creació de negoci i
en el foment del benestar.
Ha estat una decisió meditada
i mesurada. Tenim la capacitat
de despesa necessària i no hi ha
un millor moment per a posar-la
al servei del nostre poble i de la
nostra societat.
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Es signa un nou conveni
de col·laboració entre Sant
Vicenç i Caldes d’Estrac

Aparcament gratuït
a les zones blaves
de municipis veïns
Els alcaldes de Sant Vicenç i Caldes
d’Estrac han signat un conveni per
a l’ús gratuït compartit de places
d’aparcament en les zones blaves
d’ambdós municipis. Els veïns i les
veïnes que disposin del distintiu de
resident, autoritzat i en vigor, podran
aparcar sense cost ni limitació horària
a l’estacionament de la N-II (Renfe), al
carrer Eucaliptus i a l’esplanada de Can
Muntanyà, llocs estratègics per la seva

proximitat a serveis bàsics. El conveni
tindrà una durada de quatre anys.

Es duen a terme accions per a fomentar l’ocupació, com
cursos en línia o la incorporació d’estudiants en pràctiques

Una setantena
de persones
s’inscriuen al
programa Forma’t
El passat mes de març es va iniciar el
Forma’t, un projecte conjunt de les
3 Viles que fins al mes de desembre
oferirà propostes formatives. Aquesta edició està tenint una molt bona
acollida per part de la ciutadania.

A prop de les
zones blaves
s’ubiquen serveis
bàsics com els
consultoris mèdics
o l’estació de
Renfe

S’han programat 15 cursos en línia
als quals s’han inscrit una setantena
de persones. Entre les properes accions formatives amb places lliures
hi ha un curs d’auxiliar de magatzem,
un de català i d’altres relacionats amb
la recerca de feina.
Des del Servei Local d’Ocupació
també s’ha facilitat la incorporació
d’estudiants en pràctiques a l’Ajuntament: concretament, es tracta d’una
noia que ha estat 390 hores donant
suport a l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació i d’un jove estudiant
de lampisteria que treballarà com a
aprenent a la Brigada Municipal durant els dos propers mesos.

Es facilita la
recollida d’oli de
cuina i de roba
usats
L’Ajuntament reparteix de manera
gratuïta uns embuts especials per a
facilitar el reciclatge d’oli domèstic
usat, que es poden sol·licitar a l’OAC.
Així mateix, s’han instal·lat set contenidors de roba usada al passeig dels
Pins, als carrers Costa Daurada, Josep
Brunet i Escoles, a les rieres del Gorg i

Torrentbò i al carrer Jacint Verdaguer
amb Salvador Espriu.

Cada litre
d’oli que es
llença pel desguàs
pot contaminar
fins a 1.000 litres
d’aigua

A què es destinarà el romanent
deJunytresoreria
InfoMontalt
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Es preveu incorporar al
Pressupost del 2021 una
aportació extraordinària
que permetrà finançar
prop d’una trentena
d’actuacions

L’Ajuntament
mobilitza un
romanent
pressupostari
de dos milions
d’euros
El Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç
ha aprovat provisionalment incorporar 2.060.659,02 euros del romanent
de tresoreria al Pressupost municipal
del 2021, que supera els nou milions
d’euros. Aquesta aportació permetrà
afrontar una trentena d’inversions,
projectes i actuacions de millora en
diferents àmbits. Aquesta modificació de crèdit va ser aprovada per
majoria absoluta amb els vots favorables de Junts, Primàries, ERC, 9SV,
la CUP i el regidor no adscrit Cristian
Garralaga; les abstencions de Cs i
dels regidors Miquel Àngel Martínez
i Robert Subirón, i els vots en contra
del PSC i de Francesc Guillem.

1

A donar resposta a les prioritats generades per la COVID-19
Foment del comerç: 50.000 €

Promoció del turisme:10.000 €

Foment de l’ocupació: 30.000 €

2

A fomentar l’obra pública i millorar els equipaments i l’espai públic
Tancament i pavimentació de la pista annexa:
140.000 €

Adequació i manteniment de parcs i
jardins: 140.000 €

Adequació del magatzem de la Brigada
Municipal: 180.000 €

Adquisició de jocs infantils: 40.000 €

Construcció de la nau per a les carrosses de la
Cavalcada de Reis: 286.000 €
Vorera de la carretera de Sant Vicenç:
160.194,03 €
Obres al carrer Sant Jordi, a la parcel·la de
la Riera del Gorg, i enjardinament d’espais
públics: 150.000 €
Arranjaments de vies i espais públics:
180.000 €

3
4

Circuit de bicis i patins al parc de la Riera
del Gorg: 125.000 €
Urbanització de l’entorn del parc de la
Riera del Gorg: 79.314,99 €
Gimnàs esportiu a l’avinguda
Montaltnou: 10.000 €
Millores a la piscina municipal: 18.000 €
Adquisició de bústies per a la zona del
golf: 15.000 €

A millorar la sostenibilitat
Canvi de làmpades en 551 punts de
l’enllumenat públic: 140.000 €

Renovació de les instal·lacions de
l’enllumenat públic: 25.000 €

Canvi de làmpades al camp de futbol
municipal: 45.000 €

Inversions en instal·lacions
fotovoltaiques: 10.000 €

A garantir la seguretat
Millora i ampliació del sistema de videovigilància i aparells radars mòbils: 53.150 €

5

A impulsar els serveis generals i modernitzar l’Administració
Virtualització de la infraestructura
informàtica de l’Ajuntament i renovació del
parc informàtic: 120.000 €

Honoraris de diversos professionals:
40.000 €

Formació del personal: 11.000 €

La instal·lació d’un nou espai esportiu amplia les possibilitats
de realitzar activitat física a l’aire lliure

Inaugurat el circuit de cal·listènia
al parc de la Riera del Gorg
El dia 7 de maig es va inaugurar el
nou circuit de cal·listènia situat al
parc de la Riera del Gorg. Els membres d’Icònic 3 Viles van fer exhibicions d’aquesta modalitat, també
coneguda com Street Workout, en
els diferents mòduls del circuit. La
instal·lació ha suposat una inversió
de 19.500 euros, i des del consistori

es demana les persones usuàries que
en facin un bon ús. Aquest equipament complementa els parcs de salut
ubicats al passeig marítim, a la platja i al parc del Terral. Es preveu que
en els propers mesos s’ampliï l’oferta d’espais esportius a l’entorn de la
riera del Gorg amb l’adequació d’una
pista per a bicicletes i patins.
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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.

S’acaba el curs, i comença l’estiu. És el segon
estiu des que va aparèixer la COVID-19, però
aquest no serà com el primer perquè, gràcies
a la vacunació massiva, podrem fer-hi celebracions i activitats que se’ns han negat fins ara.
El centre cívic ja el tenim obert amb múltiples propostes, encara que amb algunes restriccions d’aforament. Arrenquem en el teatre
amb una de cinema infantil el dia 6 de juny.
La Flama del Canigó arribarà puntualment al
nostre poble per encendre la foguera de Sant
Joan, com cada any, al descampat de sorra de
la zona esportiva. Et convidem a acompanyar
el grup de voluntaris que ho ha organitzat.
També us volem animar amb fires puntuals
al nostre poble, com les que acompanyaran els
actes d’aquest mes de juny a la platja i al parc
dels Germans Gabrielistes, i amb exposicions
itinerants com la del Concurs de Fotografia
2021. En breu sabrem els guanyadors d’aquest
concurs que ens permet descobrir noves mirades del nostre estimat poble.
Als que busqueu feina us recomanem anar
al Club de Feina, obert els dijous al matí i el
darrer dimecres de mes, al Cau Jove, i fer algun dels cursos que us oferim a través del
programa Forma’t; segur que us seran de gran
ajuda.

El 29 d’abril es va aprovar, en sessió plenària, la
modificació de crèdit més important de la història del nostre municipi. Parlem de 2.060.659
euros, destinats, entre altres coses, a la posada
a punt de parcs infantils, amb la compra de
nous jocs inclusius; a l’arranjament de carrers
en mal estat i la urbanització de la vorera de
la carretera de Sant Vicenç; a la construcció
de la nau per a les carrosses dels Reis; al tancament i la pavimentació de la pista annexa;
a la instal·lació de lluminàries de LED i panells
fotovoltaics per a un estalvi energètic més
elevat; a la substitució dels focus del camp
de futbol, actualment obsolets; a l’adquisició
de bústies per als veïns de la zona del golf; a
la instal·lació de noves càmeres de vigilància
per a augmentar la seguretat; a la renovació
dels equipaments informàtics del personal de
l’Ajuntament, així com a diverses accions per a
reactivar l’economia i potenciar el comerç.
És igual que alguns ens intentin posar pals
a les rodes. No desistirem de voler construir
un poble millor, prioritzant millores realment
necessàries en comptes d’instal·lar lletres gegants, gespa artificial i fer pomposes festes
discotequeres.

Fer modificacions del pressupost de més de
2 milions d’euros, el 48 % de l’estalvi, sense
un informe que garanteixi l’estabilitat pressupostària, sense aplicar el criteri establert per
l’Estat, que permet trencar la regla de despesa
per fer front a despeses originades per la COVID-19: ajuts directes al comerç, als autònoms,
ajudes socials a les persones... En veure que res
d’això està contemplat en aquesta modificació, ens vam veure obligats a ser responsables,
votar-hi «No» al ple i presentar-hi al·legacions.
El que fa el Govern és agafar les subvencions
que es van aconseguir de la Diputació, aproximadament uns 700.000 euros, i no invertir-los
al carrer, com estava previst, sinó invertir-ho
gairebé tot a remodelar l’ajuntament, innecessàriament, atès que la part més afectada,
la teulada, ja està reparada; la resta no és una
prioritat. El senzill és agafar pràcticament tot
l’estalvi per pagar-se la campanya, però sense
pensar en el que pot passar econòmicament
en el futur. Es poden fer moltes coses, i així estava previst: un parell d’inversions grans, any
rere any i a les dues parts del poble, fent les coses amb una bona gestió; però per a això s’ha
de treballar molt i escoltar els veïns i les veïnes.

Sobre la modificación de crédito —que asciende a más de 2M€— para utilizar el superávit acumulado durante años por exceso de
recaudación —esto es, de impuestos (que
permite la suspensión temporal de la Regla de
Gasto)— hemos dicho que estamos de acuerdo en una parte de los proyectos ya elaborados y pendientes de otros años; sobre todo,
en aquellos que suponen retornos y mejoras
en instalaciones y calles; pero no entendemos, en estos momentos de dificultades, otros
proyectos más lúdicos. Tampoco estamos de
acuerdo en otras inversiones que requerirán
mantenimientos, personal adicional, etc., pues
nos abocarán a más gasto corriente en ejercicios futuros y, por lo tanto, un incremento de
impuestos.
Como se sabe, la gestión de la redacción
del nuevo POUM y su tramitación se encargó a
un despacho especializado. A su vez, el Ayuntamiento dispone de los servicios técnicos en
plantilla, como son el arquitecto y el arquitecto técnico municipales. Además, el Gobierno
político es responsable de su seguimiento.
Pues bien, el alcalde nos informó de la contratación, por importe de unos 18.000 €, de un
asesor adicional para hacer el seguimiento de
todo lo anterior; consideramos que es un gasto redundante.

Quina emoció veure com unes criatures de
cinc anys acollien suaument una taràntula —sí,
ho heu llegit bé, una taràntula— o un insecte
pal entre les seves manetes en el «toca-toca»
d’artròpodes organitzat per la Regidoria de
Joventut. Que lluny queden els temps en què
les relacions dels infants amb la natura estaven
fetes de destrucció i crueltat!
En un altre ordre de coses, acabem de fer
també la cloenda del curs sobre igualtat de
gènere de les regidories de RRHH i Igualtat, un
curs intens que ha servit per a aprendre a posar
paraules del segle XXI a situacions de maltractament, d’abús i de vilesa en el tracte cap a les
dones que, de tant repetir-se, ens havien acabat semblant naturals i, per tant, inevitables.
No hi ha excusa: una «broma» que humilia i no
fa gràcia no és una broma; destacar per la falta
de respecte en el tracte amb les treballadores
i els treballadors no és ser afable: és ser masclista, assetjador laboral o les dues coses. No
és agradable d’escoltar, però encara seria pitjor
obviar-ho i passar-ho amb qualsevol excusa.
Els temps canvien; l’acció de govern és lenta,
però, poc a poc, malgrat la remor mediàtica, es
va obrint pas l’esperança; petits exemples com
aquests ho demostren.
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Es lliuren carmanyoles per
a fomentar la sostenibilitat
Quan resolem problemes de física sabem que
aquests responen a lleis; amb les matemàtiques treballem sistemes gairebé exactes, i en
el camp de la biologia estudiem patrons i regularitats. Però les ciències polítiques són un
altre món: depenen de la voluntat humana, i
de la seva generositat. Aquests dies hem pogut comprovar com, finalment, s’ha arribat a
un acord de govern a nivell de país: espurnes
que posen llum a la foscor. Esperem que no es
perdi el full de ruta cap a la independència.
I mentre a cops sembla que el món vagi a la
deriva, a nivell local treballem per seguir fent
camí cap a la millora del nostre entorn. En el
marc de protecció i conservació del nostre patrimoni natural, s’han iniciat les tasques d’inventariat de vertebrats. Aquest estudi permetrà catalogar i conèixer millor la biodiversitat
del nostre territori. Cal entendre per estimar i
respectar.
Som conscients que vivim una època plena
d’incerteses a molts nivells, però a vegades les
dificultats poden ser motor de millora. Una de
les nostres preocupacions segueixen sent els
residus; treballem per avançar significativament cap a la millora de la recollida dels residus urbans. Unim consciències.
Salut i República!!!

L’Ajuntament ha distribuït unes carmanyoles a
les escoles i a l’institut perquè siguin utilitzades
per l’alumnat per a portar-hi l’esmorzar i evitar
així els embolcalls d’un sol ús. S’han lliurat un
total de 570 carmanyoles que s’han repartit amb
uns fulletons personalitzats per a cada centre
en què es recullen dades com la quantitat de
residus i el cost que suposa embolicar tots els
entrepans de l’alumnat durant el curs.

Emotiu homenatge a Juan
López «el canario»
El bar del Camp de Futbol Municipal Toni Buch
ha estat batejat amb el nom «El Racó del Canari».
L’Ajuntament i el CF Santvicentí han volgut
retre un homenatge a Juan López «el canario»,
que durant més de 30 anys va dur a terme una
destacada tasca formativa en les categories de
futbol base del club. L’acte va comptar amb
la presència de la vídua, el fill i el net de Juan
López, que va morir l’1 de novembre del 2014,
als 71 anys, després d’una llarga malaltia.

Obert el termini per a
sol·licitar subvencions
esportives

Una de les primeres coses de les quals vam
demanar informació en entrar al consistori el
2019 va ser l’estat del servei de subministrament d’aigua. Ens vam trobar que Sorea portava gestionant-lo des del 1971, amb una licitació de vint anys atorgada el 1997 i prorrogada
quatre anys més el 2000.
Això ens donava una oportunitat per a replantejar el model de gestió i fer el canvi un
cop finalitzada la licitació, el 31 de juliol del
2021. Des de llavors, el Govern municipal ha
estat treballant buscant les diverses opcions
de gestió, i ha optat finalment per proposar-ne
una gestió pública directa a través de l’empresa pública CONGIAC.
Estem contentes que aquesta sigui l’opció
escollida perquè creiem fermament que l’aigua és un bé comú, de primera necessitat, i ha
d’estar al servei de totes, no per l’interès lucratiu d’una empresa privada.
Per sentit comú, esperem que totes les forces polítiques donin suport i apostin perquè la
gestió torni a mans de totes les santvicentines
i els santvicentins.

Les entitats i associacions de Sant Vicenç
poden demanar una subvenció per a
desenvolupar activitats esportives federades
durant el 2021. El termini es tancarà el dia 17
de juny i el tràmit s’haurà de fer de manera
telemàtica a través del web municipal.
L’Ajuntament té previst destinar-hi 26.380,96
euros, un pressupost un 5 % superior al
de l’anterior exercici. Aquests ajuts volen
potenciar l’esport base i l’organització
d’activitats obertes a tota la ciutadania.

Fomentant la pràctica de
tenis i pàdel a Sant Vicenç
Les persones empadronades gaudiran d’una
bonificació del 10 % sobre les tarifes del
curs 2021-2022 del Club Turó Blanc: així ho
estableix el conveni signat amb l’Ajuntament
per a fomentar la pràctica d’esports de raqueta.
Els participants en les estades esportives
també podran gaudir durant una jornada, i de
manera gratuïta, dels serveis i les instal·lacions
del club. Per la seva banda, el consistori s’ha
compromès a celebrar-hi dos esdeveniments
de caràcter puntual durant la temporada.

Pressupost

participatiu
2021-2022
Sant Vicenç de Montalt

Agenda SVMontalt
JUNY 2021

Del dilluns 21 de juny al
diumenge 4 de juliol
DE 16.30 A 20.30 H, A L’ESPAI JOVE EL CAU
l EXPOSICIÓ «ACTUEM AMB ENERGIA»
Organitza: Regidoria de Joventut

Dilluns 21 i 28 de juny

A LES 19.30 H, PER ZOOM
l TALLER «RELACIONS POSITIVES I
IGUALITÀRIES EN L’ADOLESCÈNCIA»
Adreçat a pares i mares amb fills/es adolescents
(de 12 a 18 anys)
https://zoom.us/j/98361641275
ID de reunió: 983 6164 1275
Organitza: Regidories d’Ensenyament i Igualtat

Dimecres 23 de juny

Vota i decideix
a què es destinen 100.000 euros del pressupost municipal

A LES 19 H, A L’ESPLANADA DE SORRA DEL
DAVANT DEL CAMP DE FUTBOL
l ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ
Lectura del Manifest 2021
Se servirà coca i cava entre els assistents.
Organitza: Regidoria de Cultura i Festes amb la
col·laboració d’entitats locals

Ja han passat a la fase final de votació les 10 propostes que han obtingut més suports i que
han superat la valoració tècnica i econòmica de l’equip tècnic de l’Ajuntament.

Viu la Música

Aquestes són les 10 propostes finalistes:

Divendres 18 de juny

Instal·lació d’una pista de pàdel municipal a la zona esportiva: 42.000 €
Construcció d’una gatera: 25.000 €
Rocòdrom i boulder municipal: 34.000 €
Gran repte solidari Montalt-Everest «Everesting XL Lupus & Malalties Autoinmunitàries»: 8.963,12 €
Elaboració d’un estudi dels habitatges orientat a promoure’n el lloguer social: 15.000 €
Aula de natura. Construcció d’un hotel d’insectes i un jardí de papallones: 35.000 €
Festival d’estiu de cinema de dones: 15.000 €
Pintar jocs infantils al terra de la parcel·la ubicada al final del carrer Pau Casals: 15.000 €
Estudi per fer habitatge tutelat per a la gent gran: 15.000 €
Instal·lar màquines de retorn d’envasos a canvi de gratificacions: 50.000 €

Com hi puc

participar?
1. Entra a la nova plataforma «SANT VICENÇ PARTICIPA» i registra-t’hi!
Només cal estar empadronat/da a Sant Vicenç i tenir 16 anys o més.
2. Assigna com a mínim 1.000 € als projectes que t’agraden i vota per
definir el pressupost.

El termini per a participar-hi anirà del 7 al 27 de juny del 2021

A diversos indrets del parc
dels Germans Gabrielistes

A LES 20.30 H. PROJECCIÓ DE L’ÒPERA
OTEL·LO

Dissabte 19 de juny

DE 12 A 14 H. ITINERARIS MUSICALS (MÚSICA
EN VIU)

17.30 H. ESCOLES DE CANT CORAL
19 H. BIG BAND
21 H. MÁS GÓSPEL
DE 12 A 22 H. PARADES DE GASTRONOMIA I
FIRA MERCAT
Per a totes les activitats del Viu la Música cal fer
inscripció prèvia, de l’1 al 15 de juny, al telèfon
93 791 07 09, de dilluns a divendres des de les
16 a les 20 h, excepte festius.
Organitza: Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt i Escola Municipal de Música L’Oriola

Dissabte 26 de juny

A PARTIR DE LES 18 H, A LA PLATJA
l PEÇA TEATRAL DIRIGIDA PER 2X2 IMPRO
l REPRESENTACIÓ DELS JOVES DE CREART
l DANSA AMB SÒNIA PRADO
l CONCERT DE LA CANTAUTORA CARLA
ESCOI
l CONCERT DE LA TESA (RAPERA) I LES
BUCH (GRUP DE POP-ROCK)
Inscripcions del 9 al 22 de juny
Organitza: Regidories de Cultura i Festes i
d’Igualtat

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.

