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Ple municipal ordinari 30 de juny del 2021

A FAVOR 

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

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

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

EN CONTRA

 

ORDRE DEL DIA 

Incorporació de nous permisos a 
l’acord de condicions dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt

Modificació de la Relació de llocs de 
treball 2021 amb motiu de l’adequació 
singular de diversos llocs de treball

Elecció de la jutgessa de pau titular

ABSTENCIÓ

Cs i Francesc 
Guillem

L’oficina de l’ORGT, tancada 
durant l’agost
Del 2 al 27 d’agost, l’oficina de l’Organisme 
de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) de la 
Diputació de Barcelona, situada a la planta baixa 
de l’ajuntament, romandrà tancada. Les persones 
interessades a realitzar-hi tràmits en aquells dies 
ho podran fer a través del web orgt.diba.cat o 
presencialment en alguna de les oficines de l’entorn 
que continuïn obertes, com la de Mataró (ronda 
Mossèn Jacint Verdaguer, 77). Cal demanar-hi 
cita prèvia a través del web www.orgt.cat/cites o 
trucant al 932 029 802 o al 932 029 805.

Rosalia Oller, nova 
jutgessa de pau del 
municipi
Després d’haver ocupat el càrrec com 
a substituta de Juli Martín i Moliné, el 
Ple Municipal aprovava en la sessió 
celebrada el passat 30 de juny el 
nomenament de Rosalia Oller Boada com 
a jutgessa de pau titular de Sant Vicenç 
de Montalt. L’horari de visites al jutjat de 
pau, ubicat a l’edifici de l’ajuntament 
(c/ Sant Antoni, 13), és de dilluns a 
divendres de 9 a 10.30 hores.

Sant Vicenç, amb la campanya 
«És el meu mercat setmanal»
El nostre municipi s’ha sumat a la campanya de la 
Diputació de Barcelona que, sota el nom «És el meu 
mercat setmanal», vol promoure aquests espais 
com a punts de venda per al comerç local, variat i 
de qualitat, que, a més, compleixen amb totes les 
mesures de seguretat per a la prevenció de contagis 
de COVID-19. Sant Vicenç de Montalt compta amb 
el mercat dels dijous al carrer Major (Can Cinto) i el 
dels dissabtes a l’avinguda Toni Sors.

Conveni de col·laboració 
entre l’Associació de la 
Gent Gran i l’Ajuntament
Amb la voluntat de promoure i potenciar 
les activitats que s’organitzen per a la 
gent gran, l’Associació de Gent Gran 
Els Xurravins i l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt han signat un conveni 
de col·laboració. L’acord estableix que 
l’entitat desenvoluparà una sèrie de 
cursos, tallers, activitats relacionals, 
excursions i altres esdeveniments al 
llarg d’un any. Per la seva banda, el 
consistori realitza una aportació al 
voltant dels 13.000 € per a finançar 
aquestes propostes.



L’atenció a la gent gran, l’esport, la solidaritat, 
la cura pels animals i el lleure infantil 
protagonitzen els pressupostos

Ja es coneixen els cinc 
projectes a finançar 
amb els pressupostos 
participatius

Víctor Llasera Alsina 
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Tot i el recent empitjorament 
dels indicadors sanitaris, 
tot apunta al fet que ens 
trobem en una nova fase més 
esperançadora de la pandèmia i 
de la crisi social i econòmica que 
l’acompanya. Als avenços que 
han arribat amb la vacunació se 
sumen altres bones notícies com 
les dades positives en la creació 
d’ocupació, per exemple.

Com hem fet des del primer 
moment, des de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt treballem 
en ferm per contribuir a aquesta 
recuperació: per exemple, 
hem promogut directament 
nombroses contractacions, 
sobretot entre els joves i les 
dones de més de 45 anys, 
amb propostes com la Brigada 
Jove per al monitoratge de les 
activitats de lleure i formació 
durant l’estiu, per a suport tècnic 
a l’Àrea d’Urbanisme i per a 
suport administratiu a l’OAC.

A més, també continuem amb 
el nostre esforç en la inversió 
per a promoure l’activitat 
econòmica: recentment s’han 
seleccionat els cinc projectes 
dels pressupostos participatius 
als quals l’any vinent destinarem 
100.000 €, i puc anunciar la 
intenció que els cinc projectes 
restants que no hi han pogut 
ser inclosos es realitzin durant 
aquest mandat.

Les perspectives són, dins de 
la preocupació, molt positives. 
Treballem, doncs, per consolidar 
els bons auguris i per deixar 
enrere tan aviat com es pugui la 
pandèmia i els seus efectes.

l Una passa més 
endavant

Prop de 360 veïns i veïnes prenien 
part en el procés dels Pressupostos 
Participatius 2021-2022, que recent-
ment es tancava amb l’elecció dels 
cinc projectes a desenvolupar. En 
total, l’Ajuntament hi destinarà una 
partida de 100.000 €, amb la volun-
tat manifestada per l’alcalde, Víctor 
Llasera, que els altres cinc projectes 
finalistes que no han estat escollits 
siguin desenvolupats durant l’actual 
mandat. Les propostes escollides han 
estat: 

Construcció d’un rocòdrom i 
boulder municipals (38 vots)  
La previsió és que aquest nou equipa-
ment esportiu, amb unes mides de 10 
x 8 metres, s’instal·li en un dels late-
rals del gimnàs del pavelló municipal 
Toni Sors. Cost previst: 34.000 €. 

Organització del repte               
solidari Everesting XL Lupus &            
Malalties Autoimmunitàries  
(33 vots)  
S’organitzarà un esdeveniment que 
té per objectiu donar a conèixer 
aquestes malalties i recaptar diners 
per a la seva investigació. Cost pre-
vist: 8.963 €. 

Construcció d’una gatera          
(31 vots)  
Aquest espai permetrà acollir, durant 
un temps determinat, aquells gats de 
carrer que necessitin certes atencions 
específiques. Cost previst: 25.000 €. 

Adequació d’una zona de jocs 
pintats a terra (26 vots)  
Els infants tindran a la seva disposi-

ció una zona per al lleure i l’activitat 
física. El projecte es completarà amb 
la participació de les escoles en la di-
fusió de jocs tradicionals. Cost previst: 
15.000 €. 

Elaboració d’un estudi per a fer 
habitatge tutelat per a la gent 
gran (24 vots)  
Amb la voluntat de promoure l’auto-
nomia de la nostra gent gran, es tre-
ballarà per a preveure’n les necessi-
tats relatives a l’accés a un habitatge a 
preu social i amb serveis complemen-
taris. Cost previst: 15.000 €.

El passat 7 de juliol, l’alcalde —Víctor 
Llasera—, acompanyat de la regidora 
de Gent Gran —Lydia Gerónimo— i 
del representant de la Plataforma 
d’Equipaments pel Futur de Sant Vi-
cenç, de l’Associació de Gent Gran Els 
Xurravins —Toni Buch—, van visitar 
el municipi de Taradell per conèixer 
de primera mà el projecte d’habitat-
ge tutelat per a la gent gran que s’hi 
desenvolupa.
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El parc d’en Patufet és 
objecte de treballs per a la 
seva ampliació i millora
Des de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt es desen-
volupa tot un conjunt d’actuacions destinades a moder-
nitzar i fer més inclusius els parcs i les zones de joc infan-
til del municipi. Entre els darrers treballs duts a terme en 
aquest sentit destaca l’ampliació i millora del parc d’en 
Patufet, l’espai dissenyat per la popular il·lustradora Pilarín 
Bayés que s’inaugurava l’any 2013 a l’avinguda Toni Sors.

En concret, l’actuació que s’hi iniciava a les acaballes del 
juny —amb una previsió d’un mes per a la seva execu-
ció— consisteix en la formació d’una base de formigó i la 
instal·lació de paviment de cautxú, així com la incorpora-
ció d’una zona infantil d’escalada a la paret de la Seu de les 
Entitats Esportives. La inversió és de 25.500 €.

L’espai situat a la zona infantil de l’avinguda 
Toni Sors, inaugurat el 2013, és un disseny 
de Pilarín Bayés

l L’habitatge, una prioritat del 
govern santvicentí
Els regidors d’Habitatge i Serveis Socials es van 
reunir amb el Consell Comarcal per parlar de 
polítiques locals d’habitatge, del servei de l’Oficina 
Local d’Habitatge i de futures col·laboracions per 
a treballar conjuntament en polítiques de lloguer. 
Recordem que l’Oficina Local d’Habitatge és un 
servei gratuït que s’ofereix un cop al mes al Casal 
de Cultura, de les 10 a les 14 hores, i que s’hi pot 
demanar cita trucant al 93 791 01 99 o per correu: 
habitatge@svmontalt.cat.

L’Oficina 
Local 

d’Habitatge 
oferirà 

servei els 
dies 3 i 31 

d’agost i el 
5 d’octubre 

l Enllestits els treballs al camí 
de Coma de Bo
Ja ha quedat finalitzada la segona fase de les 
obres de què és objecte el camí de Coma de 
Bo per a millorar-ne el drenatge, la seguretat i 
l’accessibilitat. Els darrers treballs que s’hi han dut 
a terme, finançats amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, han suposat l’esbrossada del talús 
lateral (amb retirada de terres), la reparació i 
consolidació de la cuneta de formigó malmesa i la 
neteja de la connexió d’aigües avall.

Èxit de participació a la 
Pedalada Solidària Unzuéla
Més de 500 persones, entre les inscrites i les que hi col·la-
boraven amb una donació, van participar el 20 de juny a 
la Pedalada Solidària Unzuéla, organitzada pel Club Ciclis-
ta Xurribikers i KMS XL Lupus, amb la col·laboració de la 
Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls i l’Ajuntament. L’es-
deveniment, que comptava amb la presència de l’exfutbo-
lista i exentrenador del Barça afectat per l’esclerosi lateral 
amiotròfica (ELA), Juan Carlos Unzué, oferia dos recorre-
guts que es podien completar amb bicicletes tot terreny, 
de ciclocròs, de gràvel o tàndem.

A banda, cal destacar que aquest mes de juliol el muni-
cipi també ha rebut el Campionat de Catalunya de Roller 
Freestyle —designació en anglès de l’estil lliure de patinat-
ge de carrer sobre rodes que es practica amb patins en lí-
nia— en la modalitat park i la competició de cross training 
The Endurance Games 2021.

El municipi també ha acollit proves 
destacades de roller freestyle i de cross 
training
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Tot i l’impacte de la pandèmia, el pas-
sat mes de juny la taxa d’atur a la nos-
tra població se situava en el 8,13 %, 
una de les més baixes del Maresme i 
significativament per sota de la mit-
jana provincial, que arriba al 12,17 %, 
i de la catalana, que és de l’11,95 %. 
Cal destacar, a més, el descens regis-
trat respecte del més anterior, amb 
una disminució del 8,05 %.

L’atur al municipi, per sota 
de la mitjana provincial i 
catalana

Pel que fa a les actuacions munici-
pals destinades a promoure l’ocupa-
bilitat de les persones que es troben 
en situació d’atur, per als propers 
mesos es plantegen noves forma-
cions: d’una banda, encara es troba 
oberta al web municipal la inscrip-
ció al programa Forma’t, que permet 
participar en cursos relacionats amb 
aspectes com la millora del català, la 

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ofereix noves 
propostes formatives per a accedir al mercat laboral

La Brigada Jove 
torna a donar un 
impuls a l’ocupació

Sis joves —dues noies i quatre nois— 
formen part enguany de la Brigada 
Jove, la proposta municipal destinada 
a oferir al jovent del municipi una pri-
mera experiència laboral remunerada 
durant els mesos d’estiu. La convoca-
tòria es dirigia a joves d’entre 16 i 23 
anys.

El programa 
ofereix una

primera experiència 
laboral remunerada

a joves de 16 a
23 anys

Una trentena de 
contractacions per 
al monitoratge de 
l’activitat esportiva
L’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt ha contractat una trentena 
de joves per a desenvolupar les tas-
ques de monitoratge de les activitats 
esportives d’aquest estiu. Els moni-
tors i les monitores també s’ocupen 
de dinamitzar i acompanyar els par-
ticipants durant els serveis d’acollida 
i menjador. Enguany, més de 400 in-
fants i joves estan participant en les 
activitats. 

gestió de la pròpia trajectòria profes-
sional o les estratègies per a superar 
la discriminació laboral; d’altra ban-
da, a l’octubre també s’iniciarà el pro-
jecte «Dones en marxa: empoderem 
el talent femení», centrat en la capa-
citació professional per al sector dels 
serveis sociosanitaris.
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Des de l’Àrea d’Urbanisme, tenim prevista una 
actuació global a diferents carrers del muni-
cipi que es troben amb la calçada en mal es-
tat. Aquestes reparacions, amb un pressupost 
d’execució de 110.000 euros, les podrem tirar 
endavant gràcies a la modificació de crèdit 
que vam aprovar.

El projecte preveu la reparació dels desper-
fectes als carrers Salvador Espriu, Terral, Balís, 
Turó del Balís, de les Palmeres, Ferrera, Avets, 
la Pau, Gessamins, de Dalt, Milans del Bosch, 
Sol Naixent, Ginesta, Mossèn Jacint Verda-
guer, del Rocà, Supermaresme Golf, camí del 
cementiri, camí Antic del Cementiri, camí del 
Pedró, passeig dels Pins, passeig Marquès de 
Casa Riera, avinguda Montaltmar, avinguda 
Gaudí i carretera de Sant Vicenç.

Des d’aquest govern, ens esforcem per 
mantenir en bon estat els carrers del nostre 
poble i millorar-ne la seguretat.

Aprofitem l’ocasió per a desitjar-vos a tots i 
a totes unes bones vacances d’estiu, lamenta-
blement, amb noves restriccions per a inten-
tar frenar la propagació dels contagis. Siguem 
prudents!

El més valuós que tenim a Sant Vicenç de 
Montalt són les persones que hi viuen. Així 
ho hem d’entendre els polítics a l’hora de 
planificar les nostres actuacions. I per aquest 
motiu volem posar el focus sobre els sectors 
més fràgils.

Ens agradaria destacar les fites assolides 
quan estava l’exalcalde Sandoval en benefi-
ci dels nostres joves, ja que ells i elles són el 
nostre principal patrimoni. Malauradament, la 
situació del mercat immobiliari fa que massa 
sovint hagin de deixar el poble en el qual han 
nascut i crescut per a crear els seus propis pro-
jectes personals i familiars. Davant d’aquesta 
pèrdua de capital humà, es va desenvolupar 
un pla per a la creació d’habitatge social que 
permetrà disposar de més de 50 pisos repartits 
entre la part alta i la baixa del municipi i que es 
destinaran, en una part considerable, a aquest 
col·lectiu. Un projecte ja està aprovat inicial-
ment, el que està ubicat a l’avinguda Montalt 
Nou; un altre, a la part del litoral (zona telefòni-
ca), i un altre, destinat a l’habitatge tutelat per 
a la gent gran, ubicat al passeig Sant Joan.

No tenim cap dubte que amb aquestes me-
sures assolirem un salt significatiu en la quali-
tat de vida dels joves del nostre poble.

Normalmente, los grupos políticos aprove-
chamos esta columna para exponer nuestras 
propuestas o críticas. Pero permítanme que 
por una vez hablemos de algún pensamiento 
o reflexión.

«Qué poco disfrutamos de lo mucho que 
tenemos y cuánto sufrimos por lo poco que 
nos falta».

Nos habla del sentimiento de insatisfac-
ción permanente en estos tiempos que nos 
ha tocado vivir, tanto a nivel individual como, 
sobre todo, colectivo. Ciertamente, es natural 
querer mejorar y tener metas razonables; pero 
pareciera que no apreciamos suficientemente 
lo que tenemos, lo que somos; el esfuerzo no 
solo nuestro, sino de generaciones anteriores; 
un sistema de libertad individual y comercial, 
de respeto a la propiedad privada; mejoras so-
ciales; un progreso técnico y sanitario que ha 
favorecido la redistribución de la riqueza… A 
todo lo anterior se le llamó «prosperidad», «la 
búsqueda de la prosperidad»; otros, «la bús-
queda de la felicidad». Pero pensemos que el 
desarrollo, el progreso, la cultura... son cosas 
frágiles, que pueden perderse o destruirse con 
facilidad.Y para acabar con un poco de humor, 
otro aforismo: «No nos tomemos tan en serio 
la vida... Al fin y al cabo, ¡no saldremos vivos de 
ella!» Bon estiu!

La pandèmia no ens deixa respirar: augmen-
ten el nombre de casos i les hospitalitzacions, 
l’edat de les persones que necessiten una UCI 
baixa… Està clar que aquest estiu encara no 
serà com els d’abans. La campanya de vacuna-
ció està sent decisiva per a salvar vides i reduir 
la gravetat de la malaltia, i això convida a l’op-
timisme. Alguna cosa hem guanyat respecte 
de l’any passat: Estades Esportives, activitats 
culturals, alguns actes de festa major… tot, 
amb els seus respectius protocols i mesures. 
Convivim amb la pandèmia, aprenentatge difí-
cil, com tot el que s’aprèn per força. Quan hi ha 
un positiu, a les Estades per exemple, seguim 
el protocol sanitari i algú haurà d’estar-se a 
casa deu dies. Sap greu, però és un preu molt 
baix si així aconseguim tallar la cadena. Utilit-
zar això per a inquietar i sembrar desconfiança 
sembla oportunista i poc assenyat. En el ple del 
juliol s’ha presentat un escrit de suport a una 
reivindicació insòlita: la del respecte entre po-
lítics i treballadors; insòlita perquè se suposa 
que això es dona per fet, que forma part de la 
normalitat en una societat democràtica. Si hem 
arribat fins aquí vol dir que alguna cosa s’estava 
fent molt malament. Rectifiquem el rumb.

Aquest any estem molt contents, perquè 
s’acosta la Festa Major d’Estiu i, pel que sem-
bla, aquest any sí, la podrem celebrar; amb 
algunes limitacions, ja que no volem que aug-
mentin els casos de COVID-19, però amb ofer-
tes per a totes les edats.

Hem hagut de descartar els DJ i els concerts 
que animen a ballar. Tot haurà de ser amb 
seient, i fent reserva prèvia uns dies abans (pel 
web o per telèfon), encara que, possiblement, 
si queden places disponibles, el mateix dia 
també us hi podreu inscriure.

Espai Circ i titelles per als més menuts, esca-
pe room i cinema per a les famílies i joves, con-
certs de qualitat per a escoltar, i les havaneres, 
que no hi faltin, per a finalitzar.

Haurem d’estar pendents de les mesures 
que vagi publicant el Govern. Som conscients 
que poden haver-hi canvis d’última hora que 
ens afectin, però hem intentat ser prudents 
amb l’organització dels actes per evitar anul·la-
cions d’última hora. Un dels espais que no ha-
víem utilitzat fins ara, i que se’ns presenta com 
a millor opció per a mantenir el control d’en-
trades i sortides, és el camp de futbol: un espai 
ampli, on cabrem tots mantenint les distàncies 
de seguretat còmodament.

Us hi espero a tots!!! BONA FESTA MAJOR 
2021!!!

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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Un any i mig després d’haver-se declarat la 
pandèmia, n’estem davant de la cinquena 
onada. Durant les darreres setmanes, el nom-
bre de positius ha augmentat de forma preo-
cupant i, malgrat que l’escenari és diferent, ja 
que un nombre elevat de la població ha rebut 
la pauta de vacunació completa, sembla que 
no hem après gaire de tot plegat, o potser 
ens enganyem perquè necessitem la normali-
tat. Estar vacunat no vol dir que no es pugui 
contraure la malaltia, o que no es pugui trans-
metre; només en protegeix de la manifestació 
greu, i no té una eficiència del 100 %.

Des de la Regidoria de Joventut i Infància, 
considerem que no es pot caure en el parany 
d’assenyalar uns col·lectius concrets, ja que la 
responsabilitat d’aquest repunt tan sobtat és 
de tots, començant pels polítics.

Som conscients que és imprescindible re-
duir la interacció social, sobretot en espais 
tancats; és per això que hem decidit que el 
Cau Jove romangui tancat de dilluns a dijous 
durant el mes d’agost.

Encara no sabem quant dura la immunitat 
natural, ni la que confereix la vacunació; per 
tant, tinguem seny. Gaudim dels actes popu-
lars amb prudència, respecte i, sobretot, sentit 
comú.

Salut i República!!!

Recentment, hem vist les primeres passes per 
a complir l’acord de mínims que vam fer amb 
ERC per tal d’investir el seu candidat.

El protocol d’Interior que ha quedat sense 
efecte ha estat el mecanisme jurídic que ha 
coartat el dret a manifestació; ha estat, de fac-
to, un agent clau en la repressió dels col·lectius 
socials i independentistes.

Les necessitats de la població requereixen 
encara més canvis estructurals dins de la Con-
selleria, com el desmantellament definitiu del 
seu cos d’advocades i la retirada de les acusa-
cions particulars contra manifestants.

Cal que aquest govern es posi al costat de 
la gent i aturi aquesta persecució política. Ha 
d’acabar amb tota pràctica de seguiments, 
persecucions i arxius ideològics, així com la 
pràctica sistemàtica de gravar les mobilitza-
cions i les persones que hi participen.

És urgent també que es deixi de tractar 
l’emergència habitacional com una qüestió 
d’ordre públic: la BRIMO i l’ARRO han de deixar 
de participar en els desnonaments.

Esperem que la recentment creada comis-
sió per a revisar el model d’ordre públic ens 
permeti fer un gir de 180 graus per a avançar 
cap a un model policial en defensa de la gent 
i dels seus drets.

La Festa Major s’adaptarà a 
l’actual situació sanitària
Del 12 al 15 d’agost, la nostra població celebra la Festa 
Major de la Mare de Déu de l’Assumpció. En aquesta 
ocasió, la Festa haurà d’adaptar-se a les restriccions 
establertes a causa de la pandèmia, assumint mesures 
com ara la limitació a 500 persones assegudes en els 
esdeveniments populars. Tot i l’esforç que realitzen 
entitats i Ajuntament, se n’han hagut d’eliminar els 
concerts de gran format i els balls, així com altres 
activitats tradicionals com el vermut popular o la 
ballada de sardanes. Per tal de garantir els aforaments 
limitats a les activitats, caldrà fer la corresponent 
reserva prèvia a través del web municipal.

Carmen Conde, 
guanyadora del concurs 
fotogràfic «Un tastet de 
Sant Vicenç»
La instantània titulada Baila, baila, 
bailarina, de Carmen Conde, ha obtingut el 
primer premi —dotat amb 200 €— de la XIV edició del concurs de fotografia «Un tastet 
de Sant Vicenç». El segon premi ha estat per a Mireia Vilà i el tercer, per a Antoni Coll. 
El concurs ha servit també per a fer l’elecció de les 13 fotografies que il·lustraran el 
calendari municipal que es farà arribar a totes les llars a la darreria de l’any.

Èxit dels alumnes de l’Institut 
Esteve Albert a les PAU
Els 42 alumnes de l’Institut Esteve Albert que van 
realitzar les proves d’accés a la universitat (PAU) 
han aconseguit, en la seva totalitat, aprovar aquests 
exàmens. Cal destacar, a més, que la Júlia Roig ha 
rebut una «Distinció PAU», que es concedeix als 
estudiants que han obtingut una nota igual o superior 
a 9 punts en la fase general de les PAU. D’altra banda, 
l’Ajuntament ha distribuït a l’institut 549 agendes 
escolars ofertes per la Diputació de Barcelona i per les 
quals el consistori ha fet una aportació de 549 euros. 

L’Ajuntament atorga més 
de 15.000 € a les AMPA i als 
centres educatius
Amb la voluntat de promoure l’accés a l’educació en 
igualtat de condicions, l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt ha aportat, aquest curs passat, 7.312,55 € 
a les escoles i a l’Institut i 7.882,89 € a les associacions 
de famílies dels centres. Aquests ajuts han permès el 
desenvolupament de projectes educatius al voltant 
de qüestions com la innovació educativa i els vincles 
amb la cultura i les festes del país i del municipi, entre 
d’altres. Les AMPA, a més, han pogut adquirir material 
com pissarres digitals o productes de desinfecció.



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

AGOST
SETEMBRE

2021

PROGRAMA FESTA 
MAJOR ESTIU 

Dijous 12 d’agost
17 H, AL PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES
l CIRCANT. ESPAI DE CIRC
Inscripcions prèvies i places 
limitades
Organitza: Regidories de 
Joventut i Infància i de Cultura 
i Festes

22 H, AL CAMP DE FUTBOL
l CINEMA FAMILIAR A LA 
FRESCA
Inscripcions prèvies i places 
limitades
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Els dies 13, 14 i 
15 d’agost
DE 18 A 22 H, AL PASSEIG 
MARÍTIM
l 10è MERCAT AL MAR
Organitza: Regidoria de 
Comerç i Turisme

Divendres 13 
d’agost
DE 16.30 A 21 H, AMB 
SORTIDA DES DEL PATI 
PORXAT DE L’AJUNTAMENT
l ESCAPE ROOM
Inscripcions prèvies i places 
limitades
Organitza: Regidoria de 
Joventut i Infància

22 H, AL CAMP DE FUTBOL
l IMPRO SHOW 
Espectacle d’humor, original i 
interactiu
Inscripcions prèvies i places 
limitades
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dissabte 14 
d’agost
18 H, AL PARC DE CAN BOADA
l TITELLES: EL RATOLÍ DEL 
CASTELL
Inscripcions prèvies i places 
limitades

Organitza: Parròquia de Sant 
Vicenç i Ajuntament amb 
la col·laboració de l’Orfeó 
Parroquial El Delme

18 H, A LA PLAÇA DEL POBLE
l MÚSICA EN DIRECTE AMB 
MEN IN SWING
Inscripcions prèvies i places 
limitades
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

21.30 H, AL CAMP DE FUTBOL
l HAVANERES AMB EL 
GRUP PORT-BO
Inscripcions prèvies i places 
limitades

EN ACABAT, 
l CASTELL DE FOCS
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

ALTRES ACTIVITATS
AGOST

Diumenge 29
D’11 A 13 H, AL PARC DELS 
GERMANS GABRIELISTES
l VISITA GUIADA A LA 
TORRE DE CAN VALLS
Passis cada 20 minuts: 11 h, 
11.20 h, 11.40 h, 12 h, 12.20 h 
i 12.40 h
Preu: 2 euros/persona
Aforament: 6 persones per 
visita
Inscripcions i pagament: del 20 
al 26 d’agost a 
https://tiquets.svmontalt.cat/
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

SETEMBRE

Del 6 al 10
DE 17 A 19 H, A L’ESPAI JOVE 
EL CAU
l REPÀS D’ANGLÈS
Inscripcions: www.svmontalt.cat
Organitza: Regidories 
de Joventut i Infància i 
d’Ensenyament
 

Dissabte 11
A LES 11 H, AL MONÒLIT DEL 
C/ XALOC 
l ACTE INSTITUCIONAL 
AMB MOTIU DE LA DIADA 
NACIONAL DE CATALUNYA
Entrada dels gegants a càrrec 
de la Colla de Geganters
Rebuda i salutació dels 
representants de la Colla per 
part de l’alcalde i membres del 
consistori
Lectura del manifest per part 
de l’alcalde, Víctor Llasera
Ofrena floral a càrrec de les 
entitats de la vila
Interpretació d’Els segadors i 
altres obres del seu repertori 
a càrrec de l’Orfeó Parroquial 
El Delme

Organitza: Regidories de 
Joventut i Infància i de Cultura 
i Festes

18 H, A LES PISTES DE 
PETANCA
l TIRADA DE FESTA MAJOR
Organitza: Club de Petanca 
Santvicentí

18.30 H, A LA TERRASSA DEL 
CENTRE CÍVIC EL GORG
l TAULA RODONA: «DEL 
BALÍS AL TÚNEL. SANT 
VICENÇ DE MONTALT, 
CALDES D’ESTRAC, ARENYS 
DE MAR»
A càrrec de Núria Gifra, Lluís 
Grau, Jordi Sellarés, Rosa Grau i 
Xavier Torrentó
Inscripcions prèvies i places 
limitades: https://forms.gle/
TZRBZF83WWfs4FmUA
Organitza: Ajuntaments de 
Sant Vicenç de Montalt, Caldes 
d’Estrac i Arenys de Mar, 
Arxiu Comarcal del Maresme i 
Fundació Palau

22 H, AL CAMP DE FUTBOL
l MÒNICA GREEN EN 
CONCERT
Inscripcions prèvies i places 
limitades
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Del 14 d’agost al 
14 d’octubre
A LA SALA POLIVALENT DE LA 
BIBLIOTECA LA MUNTALA
l EXPOSICIÓ: «DEL BALÍS 
AL TÚNEL. SANT VICENÇ 
DE MONTALT, CALDES 
D’ESTRAC, ARENYS DE 
MAR»
Dibuixos de Núria Grifa amb 
el suport tècnic de Lluís Grau, 
Rosa Grau i Xavier Torrentó
Horari visites: De dilluns 
a divendres, de 16 a 20 
h, i dissabtes a partir del 
setembre, de 10 a 14 h
Inscripcions prèvies: https://
forms.gle/yT7Xj9JfzzdDZ1gPA
Organitza: Ajuntaments de 
Sant Vicenç de Montalt, Caldes 
d’Estrac i Arenys de Mar, 
Arxiu Comarcal del Maresme i 
Fundació Palau

Diumenge 15 
d’agost
10 H, DES DEL CAMPANAR
l REPICADA DE 
CAMPANES I TRONADA 
PER A ANUNCIAR LA FESTA 
MAJOR

11 H, A L’ESGLÉSIA DE SANT 
VICENÇ
l OFICI EN HONOR DE 
LA MARE DE DÉU DE 
L’ASSUMPCIÓ
Amb la participació de l’Orfeó 
Parroquial El Delme

Audició de sardanes
Inscripcions prèvies i places 
limitades
Organitza: Ajuntament amb la 
col·laboració de la Colla Gegantera 
de SVM i Orfeó Parroquial El Delme 

A LES 21.30 H, A LA PARRÒQUIA 
DE SANT VICENÇ
l CONCERT D’ESTIU 
Organitza: Orfeó Parroquial El 
Delme amb la col·laboració de la 
Parròquia de Sant Vicenç
 

De l’11 de 
setembre a l’1 
d’octubre
l CONCURS D’INSTAGRAM 
SOBRE EL CORRELLENGUA
Grava i comparteix un vídeo 
llegint textos d’Isabel Clarà Simó, 
protagonista del Correllengua 
d’enguany, amb l’etiqueta 
#svmontaltcorrellengua2021
Més informació i bases: 
www.svmontalt.cat
 

Del 20 al 26
A L’ESPAI JOVE EL CAU
l EXPOSICIÓ: «LA VIDA DE 
L’AIGUA»
Horari visites: de dilluns a 
dissabte, de 16.30 a 20.30 h
Organitza: Regidories 
de Joventut i Infància i 
d’Ensenyament

Divendres 24
19 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG
l PRESENTACIÓ DE LA 
NOVEL·LA FRANCHU Y EL 
CASTILLO DE AYALGA, DE 
MÓNICA RODRÍGUEZ (ACRA)
Amb la presència de l’autora. 
Presentació a càrrec de Joan 
Garcia i Antònia Caño
Inscripcions a 
b.st.vicensm@diba.cat
Organitza: Biblioteca Municipal 
La Muntala
 

Diumenge 26 
D’11 A 13 H, AL PARC DELS 
GERMANS GABRIELISTES
l VISITA GUIADA A LA TORRE 
DE CAN VALLS
Passis cada 20 minuts: 11 h, 
11.20 h, 11.40 h, 12 h, 
12.20 h i 12.40 h
Preu: 2 euros/persona
Aforament: 6 persones per 
visita
Inscripcions i pagament: del 17 
al 23 de setembre a 
https://tiquets.svmontalt.cat/
Organitza: Regidoria de Cultura 
i Festes

Dimecres 29 
DE 16.30 A 20.30 H, A L’ESPAI 
JOVE EL CAU
l TALLER D’INICIACIÓ A DJ
Inscripcions: www.svmontalt.cat
Organitza: Regidories de Joventut 
i Infància i d’Ensenyament


