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Ple municipal ordinari 22 de juliol del 2021
A FAVOR 

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

EN CONTRA

PSC

ORDRE DEL DIA 

Manifest de diversos grups 
municipals de compromís de no 
realitzar declaracions en què quedi 
en entredit la professionalitat dels 
treballadors

Aprovació de les festes locals per a 
l’any 2022

Ratificació del decret d’Alcaldia 
sobre l’informe OC al recurs 
presentat davant el TCCSP en la 
licitació del servei de manteniment 
de l’enllumenat públic

Rectificació de l’error material 
detectat en acord de ple el 
29/04/2021, de modificació de 
la delegació de funcions a la 
Diputació de Barcelona

Aprovació de la desafectació 
d’armes de la Policia Local 

ABSTENCIÓ

Cs i Miquel 
Àngel 
Martínez

Francesc 
Guillem 
i Miquel 
Àngel 
Martínez

Millora i manteniment dels 
equips d’emergència 
A més de la revisió i el manteniment anual dels 10 
desfibril·ladors externs automàtics (DEA) que hi 
ha al municipi, s’hi han fet algunes millores com 
la instal·lació d’elèctrodes pediàtrics per garantir 
que la descàrrega sigui més segura per al cor d’un/a 
nen/a. D’altra banda, s’han adquirit un Cardio Frist 
Angel i dos ressuscitadors manuals (AMBU) que 
s’incorporaran als vehicles policials. Aquesta actuació 
ha tingut un cost de 5.000 euros.

Sant Vicenç revalida 
les dues Flors 
d’Honor
El 17 de setembre es van lliurar les 
Flors d’Honor 2021, una iniciativa que 
promou el moviment Viles Florides 
en reconeixement als municipis que 
treballen per la transformació dels espais 
públics a través de l’enjardinament 
i la millora de les zones verdes. Sant 
Vicenç ha revalidat enguany les dues 
flors d’honor que ja tenia. El Maresme 
continua sent la comarca amb més «viles 
florides» de Catalunya.

Aprovades les festes locals per 
a l’any 2022
En el ple ordinari del passat mes de juliol es va 
aprovar per unanimitat el calendari festiu per a l’any 
vinent: les dues festes locals seran el dilluns dia 24 de 
gener —pròxim a la festivitat del patró del municipi, 
que se celebra el dissabte 22 de gener— i el dilluns 31 
d’octubre. A aquests dos dies, caldrà afegir-hi els 12 
festius laborals aprovats per a tot Catalunya.

Més de 150 participants 
en les activitats 
esportives municipals
La gimnàstica artística i la dansa tornen a 
ser les activitats amb més acceptació entre 
els infants i el jovent. Totes dues propostes 
formen part del programa d’activitats 
extraescolars impulsat per la Regidoria 
d’Esports per al curs 2021-2022, en el qual 
participen més de 150 persones. Encara 
queden places vacants en alguns grups. 
Les inscripcions es poden fer trucant 
al 687 45 98 96 o per correu electrònic: 
gomezfl@svmontalt.cat.



Víctor Llasera Alsina 
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

L’arribada del mes de setembre, 
enguany, ha suposat un reinici 
de l’activitat per partida doble: 
al començament habitual 
d’una temporada sumem, en 
aquesta ocasió, la recuperació 
de propostes que la pandèmia 
ens havia obligat a posposar i 
que el progrés de la vacunació 
ens ha permès reprendre. 
Aquest és, per exemple, el cas 
de les activitats presencials per 
a la gent gran que, després de 
més d’un any sense poder-se 
celebrar, es recuperen. Sens 
dubte, és una gran notícia per a 
un dels segments de la població 
que més ha patit l’arribada del 
coronavirus.

A més, hem començat un nou 
curs escolar. Des de l’Ajuntament 
hem treballat, un any més, en 
diferents millores als centres 
per tal de poder oferir la 
màxima comoditat i facilitats als 
estudiants i a les seves famílies. 
Enguany, per exemple, destaca 
la feina que s’ha realitzat a 
l’aparcament del Sot del Camp.

I finalment, posem en marxa 
un nou curs polític que ve 
marcat pel treball que hem 
de fer des del conjunt de les 
administracions per a consolidar 
una recuperació sanitària, social 
i econòmica i, a més, en el cas 
concret del nostre Ajuntament, 
en qüestions que són prioritàries 
per al municipi com la seguretat 
i el manteniment dels espais 
públics. Ens espera una feina tan 
important com engrescadora. 
Seguim avançant sense deixar 
ningú enrere.

l En marxa un 
nou curs

El 13 de setembre va arrencar el nou 
curs escolar 2021-2022 amb més d’un 
miler d’alumnes matriculats als cen-
tres escolars públics de Sant Vicenç. 
D’aquests, 307 són alumnes de l’Esco-
la Sot del Camp; 224, de l’Escola Sant 
Jordi, i 530 rebran educació secun-
dària a l’institut Esteve Albert. Les res-
triccions per la COVID-19 continuen 
vigents: es mantenen els grups bom-
bolla i l’obligatorietat de la mascareta, 
però s’han flexibilitzat algunes me-
sures com ara que als patis es podrà 
estar sense mascareta dins el mateix 
grup de convivència o que l’alumnat 
que ja hagi rebut la pauta completa 
de vacunació no s’hagi d’aïllar en cas 
de contacte estret amb algú que hagi 
donat positiu de la malaltia.

Per la seva banda, l’Escola Bressol 
Municipal Els Garrofers ha obert les 
seves portes amb una cinquantena 
de nenes i nens escolaritzats, i l’Escola 
Municipal de Música L’Oriola inicia el 
nou curs amb 91 alumnes inscrits/es. 

Són xifres similars a les de l’any pas-
sat però provisionals, atès que en tots 
els centres hi ha matrícula viva i, per 
tant, s’hi poden rebre sol·licituds al 
llarg de tot el curs escolar. 

L’Ajuntament ha destinat més de 17.000 euros 
a treballs de manteniment i millora en els 
centres d’educació infantil i primària

S’inicia el curs escolar 
a Sant Vicenç amb més 
d’un miler d’alumnes

Durant
aquest curs escolar, 

es mantenen als 
centres educatius els 
grups bombolla, les 

entrades esglaonades i 
l’obligatorietat de

dur-hi
mascareta

Garantint la qualitat dels        
equipaments
L’Ajuntament de Sant Vicenç ha apro-
fitat l’estiu per a invertir més de 17.000 
euros en la millora i el manteniment 
dels dos centres d’educació infantil i 
primària del municipi: s’ha millorat 
el sistema de tancament de segure-
tat de les portes de les cuines de les 
escoles Sant Jordi i Sot del Camp; 
s’ha adequat un espai segur a la Sant 
Jordi per a guardar-hi el material in-
formàtic, i s’han adquirit instruments 
musicals en el marc del projecte «Un 
infant, un instrument (UIUI)».

Les actuacions han inclòs la ins-
tal·lació d’aparcaments per a patinets, 
els treballs per a reforçar les zones 
d’ombra dels patis, la reparació de les 
tanques perimetrals i l’adquisició de 
xarxes per a les porteries, a més de 
les feines habituals de manteniment 
com ara les de pintura, lampisteria i 
jardineria.
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S’inicien les obres de 
remodelació de l’ajuntament 
de Sant Vicenç
Aquest mes de setembre han començat les obres de millo-
ra de l’edifici de l’ajuntament. La reforma integral n’afectarà 
la primera i la segona plantes i inclourà la substitució de la 
fusteria exterior, l’estintolament de parets, l’ampliació de la 
sala de plens, la renovació dels lavabos i del sistema de cli-
matització i l’adequació del menjador del personal. L’objec-
tiu és fer de l’edifici un espai adequat a la normativa vigent 
i més còmode, tant per al personal com per a la ciutadania.

Les obres tindran una durada aproximada de sis mesos, 
durant els quals es mantindran a l’edifici l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC), el Departament d’Informàtica, el Jutjat 
de Pau / Registre Civil i l’Oficina de Recaptació i Gestió Tri-
butària. La resta de serveis s’oferiran al Casal de Cultura.

El cost del projecte és de 446.490 euros, que es finança-
ran amb una subvenció de la Diputació de Barcelona i amb 
fons propis.

L’edifici consistorial serà objecte de diverses 
actuacions per a oferir un espai millorat a 
personal i ciutadania

l  Dones pioneres protagonitzen 
els grafits de l’Espai Jove 
Els i les joves que aquest estiu van participar 
en un taller de grafits són els i les autors/es dels 
nous murals de l’Espai Jove. La iniciativa pretén 
reivindicar el paper de les dones i desvincular l’art 
del grafit del vandalisme.

Les 
protagonistes 

són l’Ada 
Lovelace, 
Madame 

Curie i Clara 
Schumann.

l Noves places d’aparcament 
exprés al carrer Ginesta
S’han habilitat dues places gratuïtes «pit-stop» al 
carrer Ginesta, que s’afegeixen a les existents als 
carrers Costa Daurada i Sant Antoni i a la plaça de 
l’Església. Aquest sistema permet aparcar el vehicle 
durant un màxim de 15 minuts, tots els dies de 
la setmana, des de les 8 fins a les 14 hores i de 
les 17 a les 20 hores. És obligatori disposar d’un 
comprovant horari.

Canvi de lluminàries per 
garantir un estalvi econòmic 
i energètic
A mitjan mes de setembre van començar els treballs de 
substitució de les lluminàries que funcionen amb vapor de 
sodi d’alta pressió: un total de 551 punts de llum passaran a 
funcionar, a partir d’ara, amb la tecnologia de LED. Aquesta 
actuació té el doble objectiu d’evitar la contaminació lumí-
nica i, alhora, reduir el consum d’energia, la qual cosa su-
posarà un important estalvi d’emissions i econòmic. L’any 
2017 es va aprofitar la concessió de crèdits sense interès 
per part de l’IDAE per a substituir 1.104 lluminàries.

El projecte tindrà un cost aproximat de 122.463,56 euros. 
El material és subministrat per Novatilu, SL, i la instal·lació 
va a càrrec de SECE, SA. Es preveu que les obres tinguin una 
durada aproximada d’un mes.

Es substitueixen més de 500 làmpades de 
vapor de sodi per unes altres amb tecnologia 
de LED
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La Regidoria de Promoció Econòmica 
i Ocupació impulsa el projecte «Do-
nes en Marxa: empoderem el talent 
femení», destinat a dones de més de 
40 anys residents a les 3 Viles que es-
tiguin buscant un projecte laboral de 
llarg recorregut basat en els serveis 
d’atenció domiciliari. El programa 
crida al canvi i a l’acció perquè les do-
nes que es trobin a l’atur, o treballant 
en condicions laborals precàries, re-
cuperin la il·lusió i descobreixin totes 
les competències i habilitats de què 
disposen per a trobar feina i/o desen-

Treballant per l’empoderament 
del talent femení

volupar el seu projecte empresarial. 
Els objectius del projecte són: millo-
rar la qualificació professional; definir 
els objectius laborals —amb l’ajuda 
i l’acompanyament d’un coach— i 
treballar per a aconseguir-los, i fo-
mentar l’emprenedoria orientada al 
cooperativisme.

La presentació del projecte tindrà 
lloc el dimarts 5 d’octubre, a les 10 
hores, al centre cívic El Gorg. Per a ac-
cedir-hi caldrà una inscripció prèvia, 
que es pot realitzar a través del codi 
QR que trobareu al cartell adjunt.

El Centre Cívic El Gorg acollirà, el 5 d’octubre a les 10 h, la 
presentació del projecte «Dones en Marxa»

Es reobre 
l’aparcament 
municipal del Sot 
del Camp

Han finalitzat les obres de millora de 
l’aparcament del Sot del Camp, que 
disposa de 120 places. El projecte ha 
de permetre fer un ús més funcional i 
segur de l’espai, també en horari noc-
turn. Els treballs han inclòs la pavi-
mentació, l’ordenació, la senyalització 
i la dotació d’enllumenat i mobiliari 
urbà.

El cost del
projecte ha estat de 

82.528,45 euros,
finançats en part amb

una subvenció de la 
Diputació de

Barcelona

S’inverteixen 
25.000 euros 
en el parc del 
Patufet
L’Ajuntament ha dut a terme unes 
obres de millora i ampliació del parc 
infantil de l’avinguda Toni Sors. L’ac-
tuació, amb un cost de 25.443 euros, 
ha inclòs la col·locació d’una base de 
formigó, la instal·lació de paviment de 
cautxú, la revisió dels jocs infantils i la 
incorporació d’una zona d’escalada.
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Durant les darreres setmanes, hem pogut pre-
senciar arreu del territori català un fenomen 
que sembla fora de control: els botellons. Es 
veu que és un fenomen made in Spain, estu-
diat pels sociòlegs i tot, i que es defineix com 
un aplegament de joves a l’espai públic, millor 
en hores nocturnes, amb l’objectiu de consumir 
begudes, generalment alcohòliques.

S’entén perfectament que els nostres joves 
siguin un col·lectiu molt perjudicat per la pan-
dèmia, ja que les restriccions en l’oci nocturn els 
han tret un espai fonamental de socialització.

I aquí entren de ple les característiques que 
ofereix el nostre municipi: una llarga platja, 
parcs i boscos que es converteixen en espais 
alternatius de festa i diversió. Això comporta 
problemes de massificació (en plena pandèmia, 
no ho oblidem), rebombori i deixalles, que con-
trasten amb el model de poble harmònic que 
tots volem.

La nostra policia està duent a terme una tas-
ca encomiable en aquest sentit, vetllant per la 
seguretat de tots i, vistes les imatges recents en 
alguns municipis, jugant-se la pell per tal d’evi-
tar enfrontaments majors. Gràcies!

Potser amb l’obertura de l’oci nocturn aquest 
fenomen es dilueix. Ho esperem.

Ens trobem a les portes de posar fil a l’agulla 
amb un dels projectes més engrescadors i al-
hora més necessaris de l’actuació municipal 
en els darrers anys: la creació d’una promoció 
pública de 58 habitatges (34 de protegits i 24 
de dotacionals) a Montaltpark, a l’avinguda 
Montaltnou i al passeig de Sant Joan. Són, a 
més, pisos destinats als sectors de la nostra 
població amb més dificultats per a continuar 
vivint a Sant Vicenç de Montalt, com són els 
nostres joves, les famílies monoparentals o la 
gent gran. Els santvicentins i les santvicenti-
nes són el nostre principal patrimoni i no ens 
el volem deixar perdre.

A hores d’ara, tot està parat; les polítiques 
de treballar per les persones, deixant de 
banda les ideologies, queden anul·lades per 
aquells partits que anaven amb la bandera 
de treballar amb un sol objectiu, treballar per 
totes les persones de Sant Vicenç; doncs això 
queda en no res i preval estar tranquils, sense 
fer molt de soroll i sense enfrontaments cap a 
alguns sectors. És difícil d’entendre la política 
a Sant Vicenç quan tenim una gran oportuni-
tat, i per mirar només els interessos personals 
i deixar de costat el bé comú dels santvicen-
tins i les santvicentines, lamentablement, 
deixem d’avançar.

Desgraciadamente, y por enésima vez, de-
bemos incidir de nuevo sobre el tema de 
las calles, aceras y jardines; mantenimiento, 
limpieza, papeleras, etc. Después de haberlo 
comentado y pedido en plenos anteriores, 
observamos que sigue sin verse claramente 
un mantenimiento programado, metódico, de 
todas las partes del pueblo. Se observa que 
unas determinadas zonas se limpian cada día, 
o casi, y otras han de esperar semanas, incluso 
meses.

Recuerdo una vez más que este año dispo-
nemos de un servicio adicional muy completo 
y caro para el mantenimiento y la conserva-
ción de calles y jardines, aparte de la brigada. 
Por lo tanto, se debería hacer un seguimiento 
desde el Ayuntamiento por los responsables 
políticos. Se debe comprobar que realmente la 
empresa concesionaria está cumpliendo con 
los compromisos adquiridos en el pliego de 
condiciones de la licitación, reclamar lo pac-
tado, y si no es así, pues plantear su rescisión.

Altrament, sí que hem vist una gran displi-
cència a l’hora de col·locar banderes il·legals, 
estelades, en zones o edificis públics, que són 
de tots els ciutadans. Per a nosaltres els temes 
de poble són prioritaris i les reivindicacions 
identitàries s’han de deixar en altres àmbits 
polítics.

Estrenem curs escolar amb mascareta i «venti-
lació reforçada», remeis simples però eficaços 
per a evitar la COVID-19. Tant de bo el retorn 
a la normalitat sanitària, econòmica i social fos 
tan senzill com tornar a classe. Preocupen la sa-
lut mental, les proves i diagnòstics ajornats, el 
seguiment de malalties cròniques, la salut dels 
més grans. Cal ser conscients que recuperar el 
sistema de salut no serà fàcil ni ràpid. Tampoc 
ho serà ampliar els sistemes de protecció so-
cial o resoldre problemes extrems com l’accés 
a l’habitatge o la crisi climàtica, per citar-ne 
alguns dels més urgents. Treballem des d’un 
poble petit, on l’impacte de tot això és petit si 
ho reduïm tot a números. Però si hi posem cara, 
nom, situació, persona… la cosa canvia. Caldrà 
reivindicar l’empatia, l’esforç, la intel·ligència, 
la col·laboració, la lleialtat institucional per a 
intentar avançar al màxim possible. Que lluny 
queden aquests valors de l’astúcia, l’enganyifa, 
l’oportunisme, la hipocresia (quan no la menti-
da directa) que suporten algunes maneres de 
fer política. N’hi ha que aconsegueixen conver-
tir la lluita democràtica en una disputa de pati 
d’escola. Ara que comença el curs potser és el 
moment de pensar-hi!

Aquest onze de setembre, a Sant Vicenç, es va 
celebrar la Diada amb mesures especials, amb 
distància, com les sardanes, que es van ballar 
sense tocar-nos les mans però amb la satisfac-
ció de retrobar-nos en aquesta jornada tan es-
pecial per a tots els independentistes. A Barce-
lona es van tornar a omplir els carrers, malgrat 
la repressió i la pandèmia, i es va tornar a sen-
tir la veu de la ciutadania reclamant amnistia, 
autodeterminació i la República Catalana que 
tots desitgem.

L’inici de curs ha arrencat amb força: activi-
tats del Centre Cívic, entrenaments dels clubs 
esportius, les escoles... Les mesures van can-
viant, i cada vegada ens limiten menys.

Des de l’Ajuntament engeguem activitats 
habituals, com el Correllengua, que es cele-
brarà el dia 9 d’octubre a la plaça del Poble 
amb la col·laboració de diverses entitats; 
aquest any, dedicat a Isabel Clara Simó.

Per acabar el mes, la Castanyada. Anar a 
menjar castanyes calentes i veure pel·lícules 
de terror podria ser una bona opció al parc 
dels Germans Gabrielistes. I recordeu que el 
diumenge 31 d’octubre podreu venir a visitar 
la Torre de Guaita acompanyats d’una guia 
que us n’explicarà amb detall les característi-
ques i la història.

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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La política requereix la combinació de moltes 
qualitats humanes: esforç, passió, tenacitat, 
empatia i coneixement. Bé, probablement, 
moltes més, com la de saber escoltar. La vo-
luntat del nostre país de seguir lluitant per uns 
ideals d’independència persevera, però sem-
bla que cada cop tot queda més lluny i la gent 
es desencanta. Ningú va dir que fos fàcil. No 
podem aturar-nos ara. Cal seguir nedant. Des 
de Som-hi seguirem defensant a nivell munici-
pal aquests valors i, amb un optimisme incura-
ble, continuarem teixint projectes.

Volem protegir i tenir cura de la nostra iden-
titat com a santvicentins. Ens cal preservar les 
nostres possessions més valuoses: el futur dels 
nostres veïns i veïnes i el nostre entorn. Des 
de la Regidoria de Joventut s’oferirà un nou 
trimestre ple d’activitats al Cau. Afrontarem la 
fase final per a l’adjudicació del contracte de 
subministrament i la instal·lació de diversos 
jocs infantils inclusius en quatre parcs del mu-
nicipi. Des de la Regidoria de Medi Ambient 
seguirem treballant en l’estudi d’optimització 
del model de recollida de residus encarregat a 
l’empresa VINCLE AMBIENTAL.

Unint esforços, trobarem el camí.
Salut i República!!!

Sovint associem els drets fonamentals amb 
la democràcia, però… És això cert? Després 
d’analitzar-ho, veiem com sovint se’n vulneren 
uns quants: dret d’expressió, dret de manifes-
tació, dret a una vida digna, etc. Aquest mes 
volem parlar-ne d’un en concret: el dret a l’ha-
bitatge, un dret sistemàticament vulnerat per 
un sistema especulatiu que en el seu moment 
va inflar els preus de compra (fins a la crisi del 
2008) i avui dia infla els preus de lloguer per 
tal d’enriquir els fons voltor i les grans immo-
biliàries, després de comprar a preus irrisoris 
a la banca que hem rescatat amb els impos-
tos de totes. Aquesta economia especulativa 
ens ha deixat un municipi amb cases sense 
gent, com podem veure al camí del Pedró, i 
gent sense casa. Una altra conseqüència és 
que una part de la ciutadania, joves sobretot, 
no hi poden fer front i han de marxar. Un dels 
nostres reptes per a aquesta legislatura és tre-
ballar perquè l’Ajuntament tingui una borsa de 
pisos protegits i destinar-los al lloguer social i 
assequible per tal que totes hi puguem viure. 
És l’única manera de combatre aquest capita-
lisme ferotge que genera misèria. L’habitatge 
és un dret.

La celebració de la Diada 
s’obre de nou a la ciutadania
El carrer Xaloc va acollir enguany l’acte institucional 
de la Diada Nacional de Catalunya. Més d’un centenar 
de persones van assistir a l’esdeveniment, que es 
va celebrar amb públic assegut, aforament limitat i 
reserva prèvia. Van col·laborar-hi la Colla Gegantera 
i l’Orfeó Parroquial El Delme. A més de les autoritats 
locals, prop d’una trentena d’entitats i partits polítics 
van participar en la tradicional ofrena floral. L’acte va 
finalitzar amb una audició de sardanes interpretada 
per la Cobla Premià.

Finalitza la temporada d’estiu 
de la piscina municipal
Aquest estiu s’han emès 584 abonaments a la 
piscina per a persones empadronades o amb segona 
residència a Sant Vicenç. Per segon any consecutiu, 
la pandèmia ha obligat a reduir l’aforament al 70 % 
dintre de l’equipament; calia adquirir un d’aquests 
abonaments per a accedir-hi, i es donava prioritat 
als veïns i a les veïnes del municipi. De dilluns 
a divendres l’ocupació diària ha estat d’unes 70 
persones, i d’entre 110 i 115 els cap de setmana. 
Han pogut gaudir-ne també els i les nenes que han 
participat en els casals i en les estades esportives.

Se celebra la Setmana de 
l’Alimentació Saludable
De l’11 al 16 d’octubre, Dia Mundial de l’Alimentació, 
Sant Vicenç programarà tot un seguit de propostes per 
a promocionar estils de vida saludables. N’hi haurà 
per a totes les edats, com ara un taller i activitats 
destinats a la gent gran per a fomentar un envelliment 
actiu, tallers de cuina japonesa i de receptes amb 
pasta per al jovent, un monogràfic de cuina i una 
jornada per a gaudir en família que inclourà un circuit 
de jocs i un berenar saludable. Les inscripcions s’han 
de fer a través del web municipal.

El Casal de la Gent Gran reprèn 
les activitats presencials
L’Associació Els Xurravins ofereix una àmplia 
programació d’activitats, entre les quals hi ha 
propostes per a garantir el benestar i la salut de 
la gent gran, com la gimnàstica i el ioga; d’altres 
relacionades amb les noves tecnologies; propostes 
per a fomentar els coneixements i les habilitats, i 
activitats per a estimular la ment, com els jocs de 
taula o els tallers d’anglès i català. Més informació i 
inscripcions al 93 791 31 03 (de dilluns a divendres, 
d’11 a 12 hores), al casal o al correu 
xurravins@gmail.com.



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

OCTUBRE
2021

De l’1 al 31 
d’octubre
A LA BIBLIOTECA 
l EXPOSICIÓ: 
«TORNEM AL CARRER»
A càrrec del Grup 
Fotogràfic SVM
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Divendres 1 
d’octubre
AL CENTRE CÍVIC   
l 18 H: TALLER 
D’ESCRIPTURA 
CREATIVA PER A JOVES
l 19 H: ROUND TABLE 
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dies 1, 2 i 3 
d’octubre 

A L’AV. TONI SORS 
l REPTE SOLIDARI 
«EVERESTING XL 
LUPUS»
Organitza: XMS XL 
Lupus i MontalTrek 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt

Dies 6, 13, 20 i 
27 d’octubre 

DE 17 A 19 H, A L’ESPAI 
JOVE 
l TALLER DE MANGA
Organitza: Regidories 
de Joventut i Infància i 
d’Ensenyament

Organitza: Regidories 
de Joventut i Infància i 
d’Ensenyament

Divendres 15 
d’octubre 

DE 17.30 A 19.30 H, A 
LA SEU D’ENTITATS 
ESPORTIVES
l APRENEM RECEPTES 
AMB PASTA
Organitza: Regidories 
de Joventut i Infància i 
d’Ensenyament

Divendres 15 
d’octubre 
18 H, AL CENTRE CÍVIC  
l XERRADA-
CONFERÈNCIA SOBRE 
SANITAT
Organitza: Associació de 
la Gent Gran Els Xurravins

Dissabte 16 
d’octubre 

DE 10 A 11.30 H I DE 12 A 
13.30 H, AL MERCAT DE 
L’AV. TONI SORS
l CONÈIXER EL 
MERCAT ELABORANT 
UNA RECEPTA 
SALUDABLE  
Organitza: Regidories 
de Joventut i Infància, 
d’Ensenyament i de 
Comerç

Dissabte 16 
d’octubre 

DE 17 A 18.30 H, A 
LA PISTA ANNEXA AL 
PAVELLÓ MUNICIPAL 
TONI SORS
l JORNADES 
SALUDABLES: «ESPORT 
I ALIMENTACIÓ 
EQUILIBRADA»
Circuit de jocs i berenar 
saludable
Organitza: Regidories 
de Joventut i Infància, 
d’Ensenyament i d’Esports

Divendres 8 
d’octubre 

A LES 19 H, AL CENTRE 
CÍVIC  
l CLUB DE LECTURA 
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 9 
d’octubre 

A LES 11 H, A LA PLAÇA 
DEL POBLE   
l CORRELLENGUA  
Organitza: Regidoria 
de Cultura i Festes i 
Biblioteca Municipal La 
Muntala

Dilluns 11 
d’octubre 

DE 17 A 19 H, AL CASAL 
DE LA GENT GRAN
l TALLER 
D’ALIMENTACIÓ, 
DIETES ADAPTADES 
I ACTIVITATS PER A 
UN ENVELLIMENT 
SALUDABLE  
Organitza: Regidories 
de Joventut i Infància, 
d’Ensenyament i de Gent 
Gran

Dimecres 13 
d’octubre 

DE 17 A 19 H, A LA SEU 
D’ENTITATS ESPORTIVES
l TALLER DE CUINA 
JAPONESA  
Organitza: Regidories 
de Joventut i Infància i 
d’Ensenyament

Dijous 14 
d’octubre 

DE 17 A 18 H, A LA SEU 
D’ENTITATS ESPORTIVES
l MONOGRÀFIC DE 
CUINA MARES/PARES I 
FILLS/ES

Dies 20, 21 i 22 
d’octubre 

l EXCURSIÓ CULTURAL 
AL PALLARS SOBIRÀ 
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Diumenge 24 
d’octubre 

A LES 7.45 H , A L’AV. TONI 
SORS
l 12a MARXA POPULAR 
«CIMS DELS TRES 
TURONS»  
Organitza: MontalTrek

Dissabte 30 
d’octubre 

A LES 17 I A LES 18 H, AL 
CENTRE CÍVIC EL GORG 
l TALLERS INFANTILS DE 
PANELLETS 
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Diumenge 31 
d’octubre
AL PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES    
l DE 11 A 13 H: VISITA 
GUIADA A LA TORRE DE 
CAN VALLS 
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

l DE 17 A 19 H: TALLER 
INFANTIL DE TREBALLS 
MANUALS 
l A LES 20 H: CINEMA 
FAMILIAR A LA FRESCA: 
LA FAMÍLIA ADDAMS
l A LES 23 H: CINEMA 
PER A ADULTS A LA 
FRESCA: HEREDITARY
Organitza: Regidories 
de Joventut i Infància i 
d’Ensenyament


