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El Pla director del verd urbà: una eina 
per a millorar la gestió econòmica i 
ambiental dels espais verds
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Ple municipal ordinari 30 de setembre del 2021
A FAVOR 

Junts, Primàries, ERC, 9SV, CUP 
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

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, Francesc 
Guillem i 
Miquel Àngel 
Martínez

ORDRE DEL DIA 

Desestimació de les al•legacions 
d’AGBAR contra l’acord d’adhesió 
al CONGIAC i aprovació definitiva 
de l’adhesió

Aprovació provisional de la 
modificació puntual del Pla 
especial de reforma interior de la 
finca del c/ Nou, 4

Aprovació inicial del Document 
Únic de Protecció Civil 
(DUPROCIM)

Rescat del dret funerari del nínxol 
núm. 86

Declaració institucional de suport 
a l’illa de La Palma per l’erupció 
del volcà

ABSTENCIÓ

Cs i Robert 
Subiron

Arranjament de carrers i 
creació d’un pumptrack
El consistori està treballant en la licitació de dos 
projectes importants que es preveu que s’iniciïn 
abans de finals d’any: d’una banda, la reparació d’una 
vintena de carrers que es troben en mal estat, les obres 
dels quals s’allargaran unes tres setmanes, i de l’altra, 
la creació d’una pista de pumptrack al costat del centre 
cívic i de la pista de skate, un projecte amb una durada 
prevista de sis mesos.

Aportació de prop de 
4.000 euros a la Colla 
Gegantera
Amb la voluntat d’impulsar el teixit 
associatiu de la vila, l’Ajuntament ha 
renovat el conveni anual amb la Colla de 
Geganters i Grallers, mitjançant el qual 
atorgarà a l’entitat una subvenció d’un 
màxim de 3.620,06 euros. Aquests diners 
serviran per a finançar algunes de les 
activitats culturals i lúdiques de la colla, 
que, per la seva banda, es compromet 
a participar en tres actes del calendari 
festiu local.

Suspensió temporal de les 
llicències urbanístiques
La Generalitat de Catalunya ha aprovat l’avanç del Pla 
Director Urbanístic (PDU) i ha suspès, com a màxim 
un any, les llicències d’edificació i urbanització de 
41 municipis litorals amb l’objectiu de revisar-ne el 
planejament i protegir-ne el paisatge. A Sant Vicenç, 
la zona afectada és el sector número 2 Manent, on 
no es podrà fer cap actuació urbanística mentre duri 
aquesta moratòria, que no paralitza els projectes ja 
autoritzats.

Els consultoris mèdics 
reprenen tots els 
serveis
Des del 20 d’octubre estan oberts els dos 
consultoris mèdics, que han recuperat 
tots els serveis que oferien abans de 
la pandèmia. L’Ajuntament celebra la 
decisió, que suposarà una important 
millora en l’atenció sanitària. Els 
consultoris obren de dilluns a divendres: 
el de Montaltpark, de les 9 a les 14 hores i 
de les 15 a les 20 hores, i el del Nucli Antic, 
de les 9 a les 14 hores, per atendre visites 
concertades de medicina, infermeria, 
analítiques i pediatria.



Víctor Llasera Alsina 
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Un dels principals patrimonis 
amb què compta el nostre 
municipi són els seus espais 
públics. Tot i així, és possible 
que, com que formen part del 
nostre paisatge habitual, de 
vegades no en siguem prou 
conscients. Per aquest motiu, 
crec que és important comptar 
amb eines com el Pla director 
del verd urbà, lliurat recentment 
per la Diputació de Barcelona, en 
el qual es destaca la qualitat i la 
conservació dels espais verds de 
què disposem.

Tanmateix, la nostra voluntat 
és anar més enllà i desenvolupar 
les polítiques que facin la gestió 
dels nostres espais públics més 
sostenible i econòmica i que 
ens permetin donar cohesió a 
les zones verdes, actualment 
disperses per la nostra població. 
Precisament, pel que fa a la 
millora de la gestió d’aquestes 
zones, i de les de lleure en el 
seu conjunt, recentment hem 
externalitzat una part del servei 
de poda i estem renovant i 
millorant els parcs infantils amb 
jocs inclusius.

Els espais públics són, en 
definitiva, l’espai que compartim 
tots els veïns i les veïnes, un punt 
de trobada en el qual estrenyem 
llaços i construïm la nostra 
identitat. Els espais públics són 
la casa de tots i de totes i així els 
hem de veure, cuidar i potenciar.

l Un impuls als 
espais públics

Sant Vicenç de Montalt ja compta 
amb un pla director del verd urbà, un 
treball realitzat per la Diputació de 
Barcelona que ha de permetre gestio-
nar tots els espais verds d’una mane-
ra més acurada des d’un punt de vista 
econòmic i ambiental. El pla inclou un 
inventari i una diagnosi per a conèixer 
l’estat i les possibilitats del 
conjunt d’espais verds i 
de l’arbrat viari del mu-
nicipi, i estableix les 
línies d’actuació que 
cal desenvolupar per 
a aconseguir una mi-
llora d’aquests espais 
i un augment de l’efi-
ciència en la seva gestió.

Sant Vicenç disposa de 
27 hectàrees d’espais verds ur-
bans, 15,5 de les quals són utilitzables 
per la ciutadania. Pel que fa als arbres, 
n’hi ha 1.540 i, d’aquests, 891 formen 
part de l’arbrat viari. Una gran part 
dels espais verds —el 53 %— es tro-
ba ubicada en equipaments, i la resta 
són espais no accessibles o pendents 
de desenvolupar. En comparació amb 
altres municipis similars, Sant Vicenç 
compta amb una superfície verda de 

41,85 m2 per habitant, molt superior 
a la mitjana de la demarcació de Bar-
celona, que és de 20 m2/habitant. 

Noves línies de treball
De la diagnosi es desprèn que els es-
pais verds i l’arbrat de Sant Vicenç es 
troben en bon estat i que s’hi realitza 

un manteniment d’alta qua-
litat. Malgrat la quantitat 

de verd existent, sí que 
es considera que falta 
continuïtat entre els 
diversos eixos verds 
urbans. En aquest 
sentit, el pla director 

planteja diferents lí-
nies de treball, com la 

creació d’eixos arbrats, la 
millora de la connexió entre els 

espais del nucli històric i els situats 
en equipaments —per a generar un 
espai central més gran— o l’impuls 
d’un espai multifuncional a segona 
línia de mar amb proposta d’alinea-
ció i secció pel passeig Marítim. El pla 
també proposa generar eixos con-
nectors, d’una banda, entre el nucli 
històric i el del litoral i, de l’altra, amb 
l’entorn natural del municipi.

Sant Vicenç disposa d’un pla director del 
verd urbà que estableix les línies d’actuació a 
desenvolupar en els propers anys

Aposta per una millora de 
la gestió dels espais verds 
i l’arbrat viari

La superfície
de verd urbà per 
habitant de Sant

Vicenç és molt
superior a la mitjana

de la demarcació
de Barcelona
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Es renoven tots els 
parquímetres de Sant 
Vicenç
L’Ajuntament ha instal·lat 16 nous parquímetres que substi-
tueixen els que fins ara donaven servei a tot el municipi. Els 
nous aparells disposen d’un software que permet automa-
titzar i gestionar el control de la zona blava, i compten amb 
un disseny més modern i accessible que facilita la interacció 
amb la persona usuària. Així mateix, es millora el procés de 
pagament amb la incorporació de la tecnologia contactless 
per al pagament amb targeta i amb dispositiu mòbil.

Durant els primers mesos de funcionament caldrà intro-
duir la matrícula del vehicle i imprimir-ne el tiquet d’apar-
cament, però l’objectiu és que això no sigui necessari, amb 
el consegüent i important estalvi de temps i de paper. El 
vehicle quedarà registrat i el vigilant podrà comprovar en 
el seu dispositiu mòbil si està estacionat correctament. Així 
mateix, s’ha habilitat un nou telèfon d’atenció per a gestio-
nar possibles incidències.

Les persones usuàries de la zona blava ja 
poden fer els pagaments amb targeta o amb 
dispositius mòbils

l  S’externalitza la poda de 
l’arbrat municipal
El consistori ha decidit contractar un reforç per 
a realitzar el servei de poda i respondre a les 
necessitats de manteniment diari dels parcs i les 
zones verdes. Els treballs els realitzaran empreses 
locals. S’actuarà seguint un pla de poda que 
garanteix l’aplicació de criteris de sostenibilitat i 
racionalitat.

La poda 
afectarà més 

de 1.500 
arbres de 

48 espècies 
diferents

l S’aprova el Document Únic de 
Protecció Civil
El Ple ha aprovat inicialment el DUPROCIM, un 
document que ha de servir per a planificar les 
situacions d’emergència que es poden ocasionar al 
municipi amb l’objectiu de prevenir-les o donar-hi 
una resposta ràpida i adequada. El document tindrà 
una vigència de quatre anys. Actualment es troba 
en exposició pública, un procés obert fins al 29 de 
novembre. 

Més control de la velocitat en 
carrers de plataforma única
El dia 29 d’octubre van entrar en funcionament tres nous 
radars instal·lats en carrers amb plataforma única, coneguts 
com a «zones 20», en què els vehicles no poden sobrepas-
sar el límit de 20 km/h. L’objectiu és reduir-hi la velocitat de 
circulació i evitar-hi accidents i atropellaments de vianants.

Els radars es troben ubicats al carrer Major —davant de 
l’estanc—, al carrer Sant Antoni —davant de la Casa Parro-
quial— i al carrer Costa Daurada —a l’inici de la zona co-
mercial—. Tots els aparells estan degudament senyalitzats.

La regidora de Mobilitat, Lydia Gerónimo, ha assegu-
rat que no es tracta d’una mesura recaptatòria, sinó que 
només es vol garantir la seguretat de conductors i vianants.

S’instal·len 3 nous radars en zones on els 
vehicles no poden sobrepassar els 20 km/h
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L’Ajuntament atorga 14 beques per adquirir els llibres 
de text a famílies amb dificultats econòmiques

El consistori santvicentí ha aprovat 
la concessió de beques escolars per 
a les famílies amb fills que cursen 
de P3 a 6è de primària i amb dificul-
tats econòmiques. Per a aquest curs 

2021-2022, s’han atorgat 14 beques 
per a l’adquisició de llibres de text i 
material escolar, que beneficiaran 24 
alumnes. Els ajuts sumen 771,52 eu-
ros, amb un import mitjà de 55 euros 
per família. Aquest curs se n’han pre-
sentat 16 sol·licituds, un 20 % menys 
que l’any anterior. També es destina-
ran 383,40 euros a nou infants de tres 
famílies que van sol·licitar els ajuts 
per a accedir a les activitats d’estiu.    

D’altra banda, alumnes santvicen-
tins es beneficiaran de les beques 
que atorga el Consell Comarcal per 
a fer front al servei de menjador es-
colar; se n’han atorgat 21 i n’hi ha sis 
més pendents de resolució. 

Nous ajuts socials 
per a garantir 
l’escolarització 
dels infants

Es fomenten les 
àrees infantils 
inclusives
Amb la voluntat que tots els nens i 
les nenes puguin compartit l’espai 
amb independència de les seves ca-
pacitats, s’estan instal·lant diferents 
elements de joc adaptats als parcs de 
Can Boada, dels Germans Gabrielis-
tes, del Terral i dels carrers Josep Bru-
net, Girona i la Panissera. En paral·lel, 
s’hi estan realitzant altres arranja-

L’Ajuntament està 
instal·lant jocs adaptats 
perquè tots els infants 
puguin compartir espai

Èxit col·lectiu 
del repte solidari 
Everesting XL 
Lupus 

El 3 d’octubre es va culminar l’Everes-
ting XL Lupus, un repte solidari im-
pulsat per l’Associació Excursionista 
Montaltrek i XL Lupus i Malalties Au-
toimmunes, amb el suport de l’Ajun-
tament. L’esdeveniment també va 
servir per a commemorar l’ascensió 
de l’alpinista santvicentí Toni Sors a 
l’Everest el 28 d’agost del 1985.

L’esportista 
santvicentí Pep

Vega va córrer en
tres dies 175 km

amb 8.848 metres
de desnivell

S’estan
habilitant nous 

gronxadors,
balancins, una taula
de manipulació, un
joc del telèfon i un

castell de
jocs

ments que inclouen tasques de poda 
i enjardinament i la instal·lació de tan-
ques perimetrals. El cost de les actua-
cions ascendeix a 75.000 euros.
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Ja fa un any que estem al Govern; com passa 
el temps! El ple extraordinari es va celebrar el 
16 d’octubre de forma telemàtica i el Víctor 
Llasera va ser elegit alcalde de Sant Vicenç de 
Montalt. No sabem si ha sigut el primer alcal-
de de Catalunya a ser investit online, però pen-
sem que aquest fet no deixa de ser curiós i ens 
agrada recordar-ho.

L’equip de govern el formem un grup de 
vuit persones, quatre homes i quatre dones, 
de sis forces polítiques diferents: és una carac-
terística molt particular del nostre municipi, 
una de tantes!

Amb aquest nou govern, s’ha fet realitat 
la voluntat majoritària que els santvicentins i 
santvicentines van expressar a les urnes a les 
darreres eleccions municipals, a més de re-
presentar l’arribada d’aire fresc quan més es 
necessitava. Estem convençuts que amb la 
combinació d’una bona actitud, honestedat, 
ganes de treballar i el respecte per les perso-
nes davant de tot es poden dur a terme grans 
projectes.

Som conscients que governar no és gens 
fàcil i tenir tota la població satisfeta és pràcti-
cament impossible, però tingueu la seguretat 
que abocarem el nostre esforç a millorar cada 
aspecte del nostre municipi que suposi enri-
quir la qualitat de vida de tots i totes.

Aquests dies s’han col·locat tres radars al mu-
nicipi. Aquesta mesura no ha estat ben rebuda 
per la majoria de ciutadans. Davant les críti-
ques rebudes, membres del Govern ho justi-
fiquen afirmant que és una decisió aprovada 
pel govern anterior. La realitat no és aquesta. 
És cert que el cap de policia va presentar a 
l’exalcalde la proposta de col·locar un radar al 
carrer Major, però la resposta d’aquest va ser 
«no» al radar i buscar una altra solució; per 
exemple, col·locar un semàfor de control de 
velocitat. La proposta, doncs, no va tirar enda-
vant. Volem deixar clar que la proposta que va 
ser rebutjada anteriorment per l’exalcalde ha 
estat ara aprovada per l’actual govern, apro-
vant els Pressupostos del 2021 i la despesa 
que suposa la col·locació dels radars. No es pot 
responsabilitzar l’exalcalde de decisions que 
estan prenent els que governen actualment el 
consistori quan aquestes són motiu de crítica 
per part dels ciutadans. El govern anterior sí 
que va deixar projectes pressupostats i apro-
vats; alguns s’estan tirant endavant i d’altres 
segurament es realitzaran; si aquests són ben 
vistos, seran responsabilitat de l’exalcalde o de 
l’actual?

Hace dos años, Ciutadans, desde la Regidoría 
de Gestión Energética y Sostenibilidad, pusi-
mos en marcha un programa para fomentar el 
uso del autoconsumo solar y ayudar a la soste-
nibilidad. Entre las acciones estaban la forma-
ción sobre temas de ahorro y mejora energéti-
ca, la instalación de dos electrolineras, un ciclo 
de conferencias dirigidas a la ciudadanía para 
facilitar la instalación de placas fotovoltaicas 
(estado actual del arte, precios, instaladores, 
normativas, etc.) y la inclusión de una orde-
nanza fiscal bonificadora.

Actuaciones concretas, pequeños pasos 
pero efectivos, para hacer realidad una menor 
dependencia familiar del coste energético, 
que es elevado. Un cambio de gobierno y dos 
años después, lo único que sigue en pie de 
aquellas actuaciones es la bonificación fiscal 
para esas instalaciones.

Dada la situación actual de crisis energéti-
ca galopante, quiero ayudar recordando que 
de momento sigue vigente la bonificación 
del 95 % sobre el impuesto a obras nuevas 
(ICIO). También, el 50 % del impuesto a bienes 
inmuebles (IBI) por la instalación de sistemas 
para el aprovechamiento térmico o eléctrico 
de la energía solar; en el caso del IBI es del 50 
% cada año, durante cinco años.

Tornen els consultoris com estaven abans de 
la pandèmia, i això és una bona notícia. Tam-
bé s’han relaxat les restriccions COVID; segui-
rem, però, amb la mascareta en espais tancats 
i a l’aire lliure quan no hi hagi prou distància. 
Per a superar el repte, més que a la immunitat 
de grup, caldrà apel·lar a la solidaritat amb el 
grup: aquesta és la clau. D’altra banda, a con-
tracorrent, amb decisió i una fermesa admi-
rables, les associacions AFATRAC i VisualTEAF 
van organitzar en el Cívic la presentació d’una 
nova iniciativa del Departament de Salut 
adreçada als joves que, per dificultats perso-
nals o problemes de salut mental, acaben en 
situacions d’exclusió que no es resolen amb 
els recursos ordinaris. No els imagineu en un 
hospital, en una residència, en una comunitat 
terapèutica... Imagineu-los a la presó. Imagi-
neu les seves famílies fent un pelegrinatge im-
possible de consulta en consulta. Imagineu-les 
veient passar els anys acumulant problemes. 
Un pas endavant, tres endarrere. Què propo-
sen de nou? En diuen Equips Guia: una mà 
estesa multiprofessional que abordarà totes 
les dificultats (de salut, socials, laborals, etc.) i 
anirà on calgui a trobar qui ho necessiti. Tant 
de bo funcioni.

Ara fa un any que Esquerra forma part del nou 
Govern municipal i encapçala les regidories 
de Promoció Econòmica, Comerç, Turisme, 
Consum, Cultura i Festes. Ha sigut complicat 
agafar aquesta responsabilitat enmig d’una 
pandèmia.

Encara estem prioritzant les activitats a l’aire 
lliure, com la castanyada que es va fer al parc 
dels Germans, amb pel·lícules de terror, tallers 
i castanyes que hi van vendre els pares de sisè 
de Sot del Camp.

Ara que sembla que les mesures es limiten 
a portar mascareta i mantenir distància, estem 
molt il•lusionats a fer ressorgir projectes que 
feia temps que estaven aparcats.

Recuperem el concurs de pessebres en tres 
categories: «Infantil» (fins a 12 anys), «Popu-
lar/Tradicional» i «Artística». Esperem tenir-hi 
molta participació i que el jurat tingui feina a 
l’hora de triar els guanyadors dels tres premis.

Aquest any sí, els Amics del Pessebre estan 
treballant en un nou pessebre que inaugura-
ran per la Fira de Nadal.

Una altra iniciativa que estem valorant és 
fer un pessebre vivent darrere de l’església els 
dies assenyalats de les festes de Nadal.

També estem treballant conjuntament amb 
l’Associació de Comerciants, que tot just s’aca-
ba de reactivar, en com ajudar el comerç local.

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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Hem complert un any al Govern, al capdavant 
de les regidories delegades (Medi Ambient, 
Joventut/Infància, Atenció a la Ciutadania i 
Noves Tecnologies). La valoració d’aquest pe-
ríode és molt positiva. Hem demostrat amb es-
creix, malgrat l’escepticisme d’alguns, que un 
grup de persones que mai havien format part 
del consistori poden gestionar les regidories 
amb rigor, honestedat i amb l’única voluntat 
de prioritzar els interessos del municipi per 
davant dels personals. Només la voluntat de 
contribuir amb humilitat i sentit crític ha estat 
el nostre rumb.

Creiem fermament en l’empoderament del 
poble. Persistim en la idea d’involucrar com 
més gent millor en la presa de les decisions del 
dia a dia, en contraposició amb els sistemes 
arcaics en què només un grup reduït de perso-
nes decideixen sobre el funcionament de tot 
plegat. D’aquí, l’agraïment al grup de volunta-
ris que altruistament han decidit col·laborar en 
la gestió de les regidories.

Properament es podran reprendre les re-
unions presencials de la plataforma, així com 
també les paradetes. Us animem a seguir tota 
l’actualitat a les xarxes i al nostre web, al qual 
esperem que us registreu: https://primariessv-
montalt.cat.

Salut i República!

Ara com ara, la producció, distribució i comer-
cialització de l’energia està en mans de grans 
empreses que estan imposant preus abusius 
sense control. Aquest model energètic és un 
model centralitzat i amb enormes beneficis en 
mans d’aquestes empreses.

Darrerament, estan apostant per la transi-
ció energètica per tal de mantenir i ampliar el 
monopoli, però amb grans contrapartides que 
suposen l’expropiació de sòl agrari o forestal 
per tal de fer grans parcs eòlics i solars.

La proposta de comunitats energètiques 
locals és una forma més equànime i justa de 
fer aquesta transició. Per exemple, a Alemanya 
i Dinamarca ja superen el 50 % de la seva pro-
ducció energètica i poden generar suficient 
energia per al seu consum i fins i tot tenir un 
cert excedent.

Segons la directiva europea vigent, les 
persones i comunitats energètiques poden 
ser agents del mercat elèctric, i pensem que 
l’Ajuntament podria ser un agent clau per a fa-
cilitar l’administració i logística als santvicen-
tins i santvicentines.

El 2023 el 50 % de l’energia ha de sortir 
d’energies renovables, i de nosaltres depèn 
cap a on volem que vagi aquesta transició i 
com volem que sigui.

S’atorguen més de 26.000 
euros a les entitats esportives
L’Ajuntament ha destinat 26.380,96 euros a 
subvencions que es distribuiran entre vuit clubs 
esportius: el Club de Patinatge, el Club Ciclista 
Xurribikers, el CF Santvicentí, el Futsal Santvicentí, 
l’Associació Excursionista Montaltrek, la Societat de 
Caçadors, el Club de Petanca i el Club Bàsquet 3 Viles. 
Es tenen en compte aspectes com la promoció de 
l’esport base o les despeses que genera la competició 
i/o l’organització d’esdeveniments. Enguany, 
l’aportació municipal ha crescut un 5 % respecte de 
l’any anterior. Les entitats tenen fins al 4 de desembre 
per a justificar la subvenció.

Taller de massatge infantil en 
família a l’escola bressol
L’Escola Bressol Municipal Els Garrofers ha iniciat, 
aquest mes d’octubre, un taller de massatge infantil 
destinat als pares i les mares dels nadons. Durant 
cinc sessions, s’hi mostraran els moviments i s’hi 
donaran certes pautes per a aprendre aquest nou 
llenguatge a través de la pell. La voluntat del centre 
és aplicar noves estratègies afectives a l’escola 
que ajudin a compensar l’absència de les figures 
parentals i aportin als professionals nous recursos de 
vinculació amb els infants.

Comença el projecte «Dones 
en marxa: empoderem el 
talent femení»
A finals del mes d’octubre es va donar el tret de sortida 
a unes formacions professionalitzadores destinades a 
totes aquelles alumnes interessades a iniciar un procés 
laboral de llarg recorregut basat en els serveis d’atenció 
domiciliari a les persones. Paral·lelament, també s’està 
treballant l’autogestió en la cohesió i l’enfortiment 
grupal de totes les participants, així com els processos 
individualitzats d’entrenament a fi de descobrir les 
barreres, els reptes i els contextos de cada dona. 

Suport a les persones 
cuidadores no professionals
L’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, amb la 
col·laboració de l’Associació de Familiars d’Alzheimer 
de Barcelona (AFAB), han posat en marxa un 
servei per a acompanyar les persones cuidadores 
no professionals del municipi. El Grup de Suport 
Emocional i Ajuda Mútua compta amb un psicòleg que 
ajuda a treballar la sobrecàrrega emocional i física que 
suposa tenir cura de persones dependents. Se n’han 
programat un total de 10 sessions. Per a participar-hi 
cal trucar als Serveis Socials, al 93 791 17 49.



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

NOVEMBRE
2021

Del 2 al 30 de 
novembre
A LA BIBLIOTECA  
l EXPOSICIÓ: «NOVES 
CREACIONS»
A càrrec de Jaume Moragas
Una col·lecció 
d’interpretacions lliures amb 
pintura plàstica
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dimecres 3 de 
novembre
9:30 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG   
l MATINAL PER LA RUTA 
PREHISTÒRICA DE LA 
ROCA DEL VALLÈS
Coordinadora: Carmen 
Areales
Inscripcions: 666 77 12 81 
(Josep Grau)
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Dimecres 3, 
10, 17 i 24 de 
novembre
DE 17:30 A 19 H, A L’ESPAI 
JOVE EL CAU   
l TALLER: «CREACIÓ DE 
VIDEOJOCS ARCADE»
Organitza: Regidories 
de Joventut i Infància i 
d’Ensenyament

Dies 3, 8 
12 i 15 de 
novembre
DE 16 A 19 H, A L’ESPAI JOVE 
EL CAU
l TALLER: «GESTIÓ 
DE LA TRAJECTÒRIA 
PROFESSIONAL PER 
COMPETÈNCIES»
A càrrec de NAU, 
Desenvolupament 
Professional, SL
Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica i 
Ocupació

Dimecres 17 
de novembre
9:30 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG    
l MATINAL AL ROCATELL 
(TORDERA)
Coordinador: Josep Grau
Inscripcions: 666 77 12 81 
(Josep Grau)
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Dimecres 17 
de novembre
18 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG     
l L’HORA DEL CONTE: EL 
VIATGE D’EN KONAN
Dirigida a infants de 2 a 6 
anys
Inscripcions: 
b.st.vicensm@diba.cat
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Divendres 19 
de novembre
18 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG      
l XERRADA: «GESTIÓ DE 
L’OCI I EL TEMPS LLIURE»
A càrrec d’Alba Soler, 
terapeuta ocupacional 
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Del 22 al 28 de 
novembre
A L’ESPAI JOVE EL CAU      
l EXPOSICIÓ: 
«RECICLATGE»
Horari visites: de dilluns 
a dijous, de 16 a 20 h, i 
divendres i dissabte, de 16:30 
a 20:30 h
Organitza: Regidories 
de Joventut i Infància i 
d’Ensenyament

Dimecres 24 
de novembre
7:30 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG      
l EXCURSIÓ CULTURAL A 
PENELLES
L’autocar farà una parada a 
les 7:40 h al Sorli per recollir-
hi passatgers.
Preu: 50 € socis i 52 € no 
socis
Inclou: autocar, esmorzar, 
dinar i visita a Penelles i a 
Agramunt per comprar-hi 
torrons.
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 5 de 
novembre
18 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG   
l «LA CUINA DE LA LEO»
Preparació del plat «Pollastre 
a la tortuga»
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

19 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG    
l ROUND TABLE 
Aprèn anglès amb Wendie 
Joy 
Inscripcions: 
b.st.vicensm@diba.cat
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dilluns 8, 15, 
22 i 29 de 
novembre
DE 17 A 18 H, AL CENTRE 
CÍVIC EL GORG   
l TROBADA DEL GRUP 
DE SUPORT EMOCIONAL I 
AJUDA MÚTUA
Organitza: Regidoria de 
Benestar Social

Divendres 12 
de novembre
19 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG   
l CLUB DE LECTURA 
A càrrec de l’escriptor Toni 
Sala
S’hi comentarà l’obra Petita 
crònica: quatre narracions, 
d’Stefan Zweig.
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Del 15 al 25 de 
novembre
DILLUNS I DIJOUS, DE 10 A 
12 H, AL TELECENTRE   
l CURS: «COMPRES A 
INTERNET»
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

Dies 15, 18, 
22 i 25 de 
novembre
DE 9:30 A 12:30 H, ONLINE   
l TALLER: «ESTRATÈGIES 
PER A SUPERAR LA 
DISCRIMINACIÓ LABORAL 
EN LA RECERCA DE FEINA»
A càrrec d’AD Infinitum 
Ocupabilitat
Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica i 
Ocupació

Diumenge 28 
de novembre
D’11 A 13 H, AL PARC DELS 
GERMANS GABRIELISTES      
l VISITA GUIADA A LA 
TORRE DE CAN VALLS
Passis cada 30 minuts: 11 h, 
11:30 h, 12 h i 12:30 h
Preu: 2 €/persona
Aforament: 10 persones per 
visita
Inscripcions i pagament: del 
18 al 25 de novembre a 
https://tiquets.svmontalt.cat/
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Diumenge 28 
de novembre
18 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG      
l CINEMA FAMILIAR: 
FROZEN II
Preu: 2 €
Inscripcions i pagament: del 
19 al 25 de novembre a 
https://tiquets.svmontalt.cat/
Aforament: 200 persones
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

A partir del 29 
de novembre
DILLUNS I DIJOUS, DE 10 A 
12 H, AL TELECENTRE     
l CURS: «LA MEVA SALUT»
Tots els tràmits amb el CAP, 
els metges i la Seguretat 
Social
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Del 29 de 
novembre 
al 16 de 
desembre 
A L’ESPAI JOVE EL CAU     
l EXPOSICIÓ: «DONA LA 
VOLTA A L’ALCOHOL»
Horari visites: de dilluns 
a dijous, de 16 a 20 h, i 
divendres i dissabtes, de 
16:30 a 20:30 h
Organitza: Regidories 
de Joventut i Infància i 
d’Ensenyament


