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CALENDARI FISCAL 2022
CONCEPTE

Impost béns immobles urbans – no domiciliat   Del 02/05/2022 al 05/07/2022

1a fracció impost béns immobles urbans – domiciliat  01/06/2022

2a fracció impost béns immobles urbans – domiciliat  01/09/2022

3a fracció impost béns immobles urbans – domiciliat  02/11/2022

Impost béns immobles rústics    Del 01/09/2022 al 04/11/2022

Impost vehicles     Del 04/03/2022 al 05/05/2022

Impost activitats econòmiques    Del 16/09/2022 al 16/11/2022

Taxa residus domèstics i comercials    Del 02/05/2022 al 05/07/2022

Taxa clavegueram     Del 02/05/2022 al 05/07/2022

Taxa cementiri     Del 02/05/2022 al 05/07/2022

Taxa guals      Del 02/05/2022 al 05/07/2022

PERÍODE PAGAMENT

Ple municipal ordinari 28 d’octubre del 2021

A FAVOR 

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

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

ORDRE DEL DIA 

Modificació de les Ordenances 
Generals números 62 i 69 per a 
l’exercici 2022

Modificació de les Ordenances 
Fiscals per a l’exercici 2020

Aprovació del Compte General 
de l’exercici 2020

Modificació puntual del PERI del 
Nucli Històric en l’àmbit de la 
façana principal de l’edifici de la 
pl. del Poble, 7

Modificació de l’addenda 
del Conveni de delegació 
de competències del Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD) en 
el Consell Comarcal del Maresme

Esmena de l’acord d’aprovació 
del rescat del dret funerari del 
nínxol número 9

ABSTENCIÓ

Cs, Francesc 
Guillem, Miquel 
Àngel Martínez i 
Robert Subiron

Noves actuacions 
de millora a la via 
pública
Per a aquest mes de desembre es preveu 
la substitució d’un tram de la xarxa de 
clavegueram del carrer Sant Jordi. Els 
treballs inclouran la pavimentació de la 
plataforma, la millora de l’accessibilitat i 
la correcció de la maniobra de gir amb el 
carrer del Drac. Així mateix, es renovarà 
la vorera nord d’un tram de la carretera de 
Sant Vicenç entre les cruïlles dels carrers 
de les Feixes i de la Puntaire i s’ampliarà 
l’enllumenat públic. 

Més il·luminació a 
l’aparcament del 
carrer de la Pau
L’Ajuntament ha instal·lat un nou 
enllumenat a l’aparcament del carrer 
de la Pau amb la voluntat de fer-lo 
més segur. Les cinc noves llumeneres 
donen servei a les persones usuàries 
de les platges. Amb aquesta actuació, 
l’Ajuntament continua treballant en la 
línia de ser més eficients energèticament 
i dotar la ciutadania de més punts de 
llum a la via pública. L’actuació ha tingut 
un cost de 6.257,67 euros.

Podeu consultar el contingut íntegre del calendari fiscal a www.svmontalt.cat



Víctor Llasera Alsina 
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Després de mesos complicats 
i de les renúncies que hem fet 
des de l’aparició de la pandèmia, 
ens trobem a les portes d’un 
Nadal en què recuperarem 
bona part de les tradicions a 
les quals estàvem acostumats. 
El procés de vacunació ens ha 
permès arribar, tot i l’increment 
de casos registrat en les darreres 
setmanes, a un moment d’una 
seguretat sanitària suficient per 
a oferir aquestes activitats que 
tant enyoràvem.

Ens preparem, doncs, per a 
rebre un nou any per al qual, 
des de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt, hem decidit 
congelar les taxes i els impostos 
municipals. No és una decisió 
senzilla en el moment actual: 
a l’efecte incert que tindrà la 
reforma de la plusvàlua, que 
constitueix la segona font 
d’ingressos del consistori, 
hem de sumar la pèrdua de 
recaptació de l’IBI que obteníem 
de la C-32, en haver-ne finalitzat 
la concessió. En tot cas, som 
conscients de les dificultats 
que encara han d’afrontar les 
economies familiars, i és amb els 
veïns i les veïnes amb qui tenim 
el nostre primer compromís.

 Finalment, voldria aprofitar 
aquest espai per a desitjar-vos 
unes molt bones Festes i el 
millor 2022 que entre totes i tots 
puguem construir.

l Ens retrobem 
amb el Nadal

Arriba el mes de desembre i s’apro-
pen les festes de Nadal, que enguany 
ens conviden a recuperar tradicions 
estretament arrelades al nostre po-
ble. La principal és el Concurs de 
Pessebres, que, després d’anys de no 
fer-se, torna per premiar el millor dio-
rama en les categories «Infantil», «Po-
pular/Tradicional» i «Artístic». Aquest 
certamen s’afegirà al Pessebre Mo-
numental —organitzat pels Amics 
dels Pessebres—, la pujada del pes-
sebre al Montalt i el Pessebre Vivent, 
que es podrà visitar els dies 25 i 26 de 
desembre i 1 i 2 de gener a la plaça 
de l’Església.

Prèviament a aquests actes, els dies 
18 i 19 de desembre, es farà la Fira de 
Nadal a l’entorn de la plaça del Poble, 
amb parades d’artesania, alimentació 
i objectes de regal, espectacles, acti-
vitats solidàries, jocs, tallers i un tre-
net turístic.

Pel que fa a propostes per als in-
fants, no hi faltarà la tradició del Tió 
de Nadal, la instal·lació del campa-
ment reial al parc dels Germans Ga-
brielistes i un dels actes més esperats: 
la Cavalcada de Reis, que el dia 5 de 
gener recorrerà els carrers del poble.

L’Ajuntament felicita les Festes a la ciutadania 
amb la distribució d’una nadala i el calendari 
del 2022 a totes les llars

El Nadal santvicentí 
recupera els actes més 
tradicionals

La Fira de
Nadal, el Tió i la 

Cavalcada de Reis
són alguns dels actes

més esperats
d’aquestes

festes

A causa de la COVID-19, caldrà fer 
inscripció prèvia per a alguns actes i 
es prendran les mesures necessàries 
per a garantir unes festes segures.

Calendari i felicitació de Nadal
L’Ajuntament té previst distribuir a 
totes les llars el programa de Nadal, 
el calendari de l’any 2022 i una nada-
la, amb la qual l’alcalde, els regidors 
i les regidores del consistori i el per-
sonal municipal volem felicitar les 
Festes a tots els santvicentins i les 
santvicentines.

El Calendari SVM 2022 està ela-
borat amb les fotografies finalistes 
del 14è Concurs «Un tastet de Sant 
Vicenç» i vol ser un homenatge a la 
Carme Conde, guanyadora de l’edi-
ció d’aquest any i que ens va deixar 
de manera sobtada el passat mes de 
novembre.
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La recollida selectiva de 
residus va pujar fins al 
60,13 % l’any passat
Sant Vicenç de Montalt va millorar els resultats de recollida 
selectiva en el 2020, amb un augment del 0,07 % respecte 
de l’exercici anterior. Segons dades de l’Agència de Resi-
dus de Catalunya (ARC), tot i haver generat un 3 % més 
de residus —la xifra total va assolir les 4.180,68 tones—, 
el percentatge de recollida selectiva va augmentar fins 
al 60,13 %, molt per sobre de les mitjanes catalana i co-
marcal. Concretament, es van recollir de manera selectiva 
389,61 quilos de residus per habitant i any.

Amb aquestes dades, Sant Vicenç esdevé un dels set 
municipis del Maresme que més i millor reciclen, i supera 
de 10 punts l’objectiu europeu del 50 % de reciclatge mar-
cat per al 2020.

Les xifres avalen la política d’incentius impulsada pel 
consistori amb campanyes informatives i bonificacions a 
la taxa d’escombraries, de les quals s’han beneficiat més 
de 700 llars.

Sant Vicenç és una de les set poblacions 
que més i millor reciclen de la comarca 
del Maresme

l  Creació d’una «Aula Mentor» 
al Cau Jove
El Ministeri d’Educació ha concedit a l’Ajuntament 
4.000 euros per a la implantació d’una «Aula 
Mentor», un sistema de formació oberta a través 
d’internet destinat a persones de més de 16 anys. 
Qui que no disposi a casa seva de l’equip necessari 
podrà seguir els cursos des d’aquest espai, que 
estarà ubicat al Cau Jove.

L’Aula 
Mentor 
ofereix 

més de 170 
cursos a 

un preu de 
24 €/mes 

cadascun.

l Es promou un turisme 
sostenible amb una «Gymkana 
Digital»
L’Ajuntament ha posat en marxa un joc de 
pistes per a telèfons mòbils que vol transformar 
l’experiència de les persones visitants. S’hi pot 
accedir de manera gratuïta a través dels QR o de 
l’enllaç web. El cost de l’actuació ha estat de 6.958 
euros i compta amb una subvenció de 2.800 euros 
de la Diputació de Barcelona.

Es posa en marxa una 
campanya per a dinamitzar 
el comerç local
La Regidoria de Comerç impulsa la campanya de dinamitza-
ció comercial «Comprant a Sant Vicenç, tothom hi guanya!» 
amb l’objectiu de potenciar les vendes i consumicions en 
els establiments locals.

Del 3 al 18 de desembre, els comerços adherits a la cam-
panya lliuraran a la clientela, quan aquesta realitzi una com-
pra o consumició, una butlleta que s’haurà de rascar per a 
comprovar si té premi. Es poden aconseguir 300 unitats de 
la primera tassa d’una col·lecció amb motius de Sant Vicenç, 
200 carregadors USB, 500 bosses plegables i un miler de ta-
pes de càmeres web per a mòbil, ordinador o tauleta. Els 
obsequis es podran recollir a la carpa que l’Ajuntament ha-
bilitarà els dies 18 i 19 de desembre a la Fira de Nadal.
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L’Ajuntament ha donat llum verda 
a les ordenances fiscals per al 2022 
amb la voluntat de no augmentar la 
pressió fiscal a la ciutadania. La totali-
tat dels impostos, les taxes i els preus 
públics es mantenen igual respecte 
d’aquest exercici, amb l’única ex-
cepció de l’impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana (les plusvàlues). El tipus de 
gravamen passarà a ser del 26 %, un 
percentatge que equival a la mitjana 
del que apliquen els municipis del 
Maresme.

D’altra banda, es mantenen les bo-
nificacions existents amb alguna mo-
dificació puntual, com la que s’aplica 
a l’IBI per la instal·lació de sistemes 
per a l’aprofitament tèrmic o elèctric 
de l’energia solar per a l’autoconsum, 
que s’amplia i ara es concedirà per un 
període de cinc anys. Altres modifi-
cacions corresponen a adequacions 
concretes per ajustar-se a la normati-
va, a la realitat dels serveis municipals 
o a les necessitats de la ciutadania. 

Impost sobre 
béns immobles 

(IBI)
90 %

50 %

Per a famílies nombroses i en 
l’habitatge habitual, sempre que 
tingui un valor cadastral inferior a 
73.864 €

Per la instal·lació de sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia solar per a l’autoconsum, 
amb un màxim de 500 € anuals i 
durant 5 anys

Per a vehicles històrics 

Per a vehicles amb una antiguitat 
superior a 25 anys

100 %

100 %

75 %

50 %

100 %

Per a vehicles amb zero emissions

Per a vehicles ECO amb emissions fins 
a 120 g/km de CO2

Per a vehicles matriculats a nom de 
persones amb discapacitat en grau 
igual o superior al 33 %

Per incorporar-hi sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia solar

Per afavorir-hi les condicions d’accés 
i habitabilitat de les persones amb 
discapacitat

Per a construccions, instal·lacions 
i obres en habitatges de protecció 
oficial

Per a famílies amb ingressos inferiors 
al salari mínim interprofessional

Per a famílies que facin compostatge 
casolà

100 %

De10 a 25 €

25 %Fins al 

Com sol·licitar 
aquestes 
bonificacions?

l Els ajuts s’han de demanar 
a l’Organisme de Recaptació i 
Gestió Tributària (ORGT).

Es congelen 
els principals 
tributs 
municipals

Bonificacions en taxes i impostos municipals

Fins al 

Per a construccions, instal·lacions 
i obres que siguin declarades 
d’especial interès o utilitat municipal

S’aproven les 
ordenances fiscals per 
al 2022 amb la voluntat 
de garantir uns serveis 
públics de qualitat

Impost sobre 
vehicles 

de tracció 
mecànica

Impost sobre 
instal·lacions, 

construccions i 
obres

95 %

90 %

50 %

95 %

Impost sobre 
l’increment 
de valor de 

terrenys 
urbans

En casos d’execució hipotecària 

Per transmissions de béns del Conjunt 
Històric Artístic o declarats d’interès 
cultural

Per transmissions que afectin 
l’habitatge habitual per causa de mort 
a favor dels cònjuges i descendents i 
ascendents de primer grau 
En terrenys on es desenvolupen 
activitats econòmiques declarades 
d’especial interès o utilitat municipal

100 %

100 %

95 %

95 %

Taxa de residus 
domèstics 

Per fer ús de les deixalleries mòbil i 
fixa
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A finals d’octubre, els ajuntaments ens vam 
despertar amb la notícia que el Tribunal Cons-
titucional anul·lava part de la llei sobre l’im-
post de plusvàlua per considerar-ne errònia 
la fórmula de càlcul, ja que s’hi donava per fet 
que el valor del terreny sempre augmenta.

Una decisió així provoca un fort impacte en 
les finances municipals, ja que és el segon im-
post que dona més entrades, per darrere del 
de béns immobles (IBI). Tampoc oblidem que 
coincideix en plena època d’elaboració dels 
pressupostos municipals, i això ens dona poc 
marge de reacció.

Segurament estarem d’acord que una revol-
ta per part dels ajuntaments era tan improba-
ble com no trobar una alternativa. Així doncs, 
sembla que hi haurà dos sistemes de càlcul 
de plusvàlues a escollir, que reflectiran d’una 
manera més objectiva la realitat del mercat 
immobiliari.

Sort, perquè renunciar a una part important 
del nostre pressupost equivaldria a no tenir 
la capacitat econòmica per a fer cap mena 
d’inversió per al nostre municipi; com a con-
seqüència, molts projectes quedarien paralit-
zats, i això no ens ho podem permetre!

Seguim, doncs, treballant amb optimisme a 
les portes de Nadal i de la nostra estimada Fes-
ta Major. Per cert, gaudiu d’unes bones festes!

Acaba l’any amb una anàlisi agredolça de la 
gestió del govern amb la majoria més àmplia 
en la història de Sant Vicenç de Montalt: vuit 
regidores i regidors, un d’ells d’UNITS, abans re-
gidor del PSC; un govern sense dedicació, que 
ens costa als ciutadans el doble que l’anterior 
(una mitjana de 15.000 euros mensuals). 

I tanquem l’any amb dos milions d’euros 
menys de l’estalvi, amb l’apujada de l’impost de 
la plusvàlua de l’11 % al 26 %, amb tres radars al 
municipi amb finalitat recaptatòria, amb menys 
servei de neteja i més brutícia, sense avançar en 
l’habitatge nou de lloguer protegit..., però amb 
bona gestió, gràcies a les subvencions acon-
seguides per l’anterior alcalde, duent a terme 
alguns projectes que estaven pendents de rea-
litzar: pavimentar i adequar el pàrquing del Sot 
del Camp, la licitació de reparació de la vorera 
de la carretera de Sant Vicenç, la  pacificació de 
la segona fase del carrer Sant Antoni... 

Després d’un any, no veiem gran cosa; al 
contrari: algunes que estaven funcionant molt 
bé s’han degradat. Segur que aquest any que 
entra, l’últim abans de les eleccions municipals 
del 2023, veurem un canvi significatiu.

Justament el mateix dia en què es publicava 
que el TC en qüestionava la naturalesa, al Ple 
es va tractar la modificació de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de natura-
lesa urbana, més conegut com «impost de la 
plusvàlua», perquè el tipus de gravamen pas-
sés de l’11 % al 26 % (!). La postura de Cs ha es-
tat en contra d’aquesta apujada tan brutal (de 
fet, a nivell personal, tot impost que depassi el 
15 % em sembla confiscatori).

Aquest impost es nodreix fonamentalment 
de situacions de venda per herència o canvi 
d’habitatge. Considero que és un dels impos-
tos més injustos. En aquests temps de dificul-
tats per a tothom, penso que el que hauríem 
de fer és que la càrrega d’aquest impost no 
sigui més gran, almenys en aquests casos.

Certament, és una de les fonts d’ingrés 
importants dels ajuntaments, però també 
és més cert que ja feia anys que se sabia que 
s’estava fent malament. El 2017 els experts van 
indicar l’existència d’una situació de doble, o 
triple, imposició sobre la transmissió d’immo-
bles. Des de Cs defensem que es suprimeixi la 
plusvàlua i que part de l’IRPF o de l’impost de 
societats que es cobra a aquestes transaccions 
vagi als ajuntaments.

Bones Festes! ¡Feliz Navidad y un mejor año 
nuevo!

Contraposar els drets i les llibertats d’uns 
col·lectius envers uns altres, de vegades, por-
ta a situacions complicades de solucionar. 
Només un exemple: de veritat algú pensa cir-
cular per una zona de vianants sense respectar 
la limitació d’anar a 20 per hora? Quan hi hagi 
un accident, què farem?: dir allò de «Ho sento 
molt, em sap greu, no tornarà a passar»? Pot-
ser cal acceptar que és més efectiu un radar… 
Un cop encetat el debat, sorprèn l’ànim patri-
monialista amb què es valora aquesta mesu-
ra. S’equivoca qui vulgui treure pit i posar-se 
medalles personals amb la política  municipal. 
A no ser que tornem al temps de les majories 
absolutes, qui governi sempre ho haurà de fer 
en col·laboració i d’acord amb altres grups po-
lítics, des del respecte, l’escolta activa i la hu-
militat. Fa riure que algú pugui pensar que, per 
mèrits personals, dedicació o simple tossude-
ria, resoldrà tot sol problemes complicats i en-
quistats com si tingués el do de la clarividència 
i pogués trobar en un moment «la solució» on 
d’altres no se’n van sortir! I parlant de meda-
lles, una de ben grossa per a les treballadores 
de l’Ajuntament que han aconseguit portar 
al poble 251.932,03 € en subvencions. Això sí 
que té mèrit!

Amb molta Il·lusió, hem arribat al mes de desem-
bre. Serà el segon Nadal des que va esclatar la 
pandèmia, i les previsions indiquen que aques-
ta vegada podrem fer una celebració més sem-
blant a les que anomenem «normals».

La Fira de Nadal ocuparà una part del carrer 
Major i del carrer Sant Antoni, per deixar més 
lliure la plaça i poder fer-hi activitats i tallers. 
Si heu anat a comprar als comerços de Sant Vi-
cenç les primeres setmanes del mes de desem-
bre, a la parada de l’Ajuntament, hi podreu re-
collir els obsequis de la campanya «COMPRANT 
A SANT VICENÇ TOTHOM HI GUANYA!». També 
hi podreu escanejar el codi QR (amb el vostre 
mòbil) que us donarà accés a la nova Gymkana 
Digital de Sant Vicenç, que us farà voltar per tot 
el poble buscant-hi enigmes; segur que us di-
vertireu molt.

Per les dates assenyalades, no faltarà el Tió a 
la plaça el dia de Nadal, ni el campament reial 
ni la cavalcada de les carrosses dels Reis per la 
ruta habitual, amb la novetat que l’adoració es 
farà en el pessebre vivent, que també podreu 
veure els 25 i 26 de desembre i 1 i 2 de gener.

Destacar la nova ubicació del naixement, 
que, per donar-li més protagonisme, podreu 
visitar a l’entrada d’El Delme.

Bones Festes i feliç 2022!!!!

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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Torna a ser Nadal! Definir només amb un sol 
mot aquesta època tan bonica per a petits i 
grans és del tot impossible. Són festes en què 
l’alegria, la fraternitat i les esperances són pro-
tagonistes. Ara que el 2021 s’acaba, val la pena 
fer balanç de tots els objectius assolits, dels 
quals ens sentim molt orgullosos. En assumir 
la Regidoria de Joventut i Infància, vàrem cons-
tatar, sorpresos, que només s’havien previst 
atraccions inclusives en el 30 % dels parcs del 
municipi, percentatge que per a nosaltres és 
insuficient.

Amb el pressupost de què disposàvem, hem 
pogut fer actuacions en sis parcs i hem acon-
seguit augmentar fins al 45 % els parcs que ja 
poden satisfer les necessitats de tots els infants 
del poble, amb independència de les seves ca-
pacitats funcionals. Tot s’ha fet sense reduir-hi 
el nombre d’atraccions. Cal remarcar que, des-
prés de realitzar totes les tasques, hi ha hagut 
un increment de vuit atraccions en el conjunt 
de parcs de Sant Vicenç. Ara ens toca agafar 
forces per a seguir fent camí. Des de Som-hi, 
volem aconseguir la inclusió de tothom, per a 
seguir defensant la custòdia del territori i pro-
tegir el futur dels infants i dels joves.

Bones Festes i els nostres millors desitjos per 
al proper any.

Salut i República!

Aquest mes, hem tornat a viure un nou atac a 
la nostra llengua; aquest cop, de la mà del TS i 
del TSJC, que es vol carregar la immersió lin-
güística a l’escola pública catalana obligant a 
impartir-hi el 25 % de les classes en castellà. És 
una evidència més que continua existint una 
estructura franquista dins del poder judicial, 
que menysprea també la resta d’idiomes coo-
ficials: l’occità, el valencià, el gallec, l’eusquera i 
el bable, entre d’altres.

I la realitat és que el català està perdent 
terreny, sobretot entre les joves i en especial 
a l’àrea metropolitana en la qual ens trobem. 
Hem de normalitzar l’ús del català en tots els 
àmbits de la vida quotidiana, posar més recur-
sos a l’educació pública i recuperar la progra-
mació juvenil a la televisió pública catalana, 
entre d’altres.

Demanem a la Generalitat desobeir i man-
tenir el model d’educació pública catalana en 
què algunes ja ens hem pogut educar, gràcies 
a la feina ingent de totes les que ho varen llui-
tar i aconseguir.

Per últim, volem expressar tot el nostre su-
port al personal docent, que, tot i que cada 
any sentim que els pressupostos són els mi-
llors de la història, continua sense recuperar la 
sisena hora educativa.

La pandèmia no atura 
l’activitat de l’Espai Jove  
L’obertura de les restriccions sanitàries ha permès 
a l’Espai Jove assolir un 81,82 % de les activitats 
programades per a aquest any 2021. El jovent ha 
pogut participar en tallers tecnològics i gaudir 
del dia a dia de l’equipament amb propostes 
lúdiques i serveis com el de reforç escolar, el 
d’acompanyament juvenil o el Club de Feina, que 
han funcionat al 100 %. Així mateix, s’hi han 
incorporat noves activitats, com ara tallers o el 
Castanyaween. La voluntat és continuar oferint al 
jovent activitats vinculades amb els seus interessos.

Descobreix el talent femení 
del programa Dones en Marxa
Fa una mica més d’un mes que es va donar 
el tret de sortida a les sessions formatives del 
programa Dones en Marxa, i sembla que el lema 
«Empoderem el talent femení» comença a agafar 
sentit. En aquest codi QR trobareu un vídeo en 
què les mateixes protagonistes expliquen la 
seva experiència. La resposta de tot el grup és 
molt positiva, i des de la Regidoria de Promoció 
Econòmica i Ocupació es vol encoratjar més dones 
perquè es sumin al projecte.

Potenciant l’estimulació 
sensorial a la llar d’infants 
La Diputació de Barcelona ha atorgat una 
subvenció de 10.676,63 euros per a l’adquisició 
de material i equipaments per a l’estimulació 
sensorial a la llar d’infants Els Garrofers. El 
projecte va néixer al curs 2009/2010, però no es 
va fer realitat fins al curs passat. Les educadores 
ambienten l’espai i treballen amb materials 
adequats per a afavorir la imaginació dels infants, 
treballar-hi l’equilibri i el moviment i detectar de 
manera precoç les seves necessitats.

II Campus de Gimnàstica 
Artística de Nadal
La Regidoria d’Esports organitza la segona edició 
del campus de Gimnàstica Artística de Nadal, 
una iniciativa que pretén oferir als infants, a 
partir de P3, alternatives de lleure durant les 
vacances escolars. L’activitat es farà del 27 al 31 
de desembre, des de les 9 a les 13 hores, al pavelló 
municipal Toni Sors. El preu és de 42,60 euros, 
amb servei d’acollida gratuït. 

Hi ha temps per a formalitzar la inscripció 
fins al dia 22 de desembre, enviant un correu 
electrònic a gomezfl@svmontalt.cat.



Trobareu tota l’agenda actualitzada i al dia (actes, activitats, preus, inscripcions, contactes...) 
al web municipal www.svmontalt.cat i a l’app gratuïta santviAPProp.

Agenda
SVMontalt

DESEMBRE
2021

Desembre 2021

Fins al 16 de 
desembre
A L’ESPAI JOVE   
l EXPOSICIÓ: «DONA LA 
VOLTA A L’ALCOHOL»
Organitza: Regidories 
d’Infància i Joventut i de 
Sanitat i Salut Pública amb 
el suport de la Diputació de 
Barcelona

Dies 1, 14, 
15 i 22 de 
desembre
DE 17:30 A 19 H, A L’ESPAI 
JOVE    
l TALLER DE CREACIÓ 
D’UN ROBOT
Organitza: Regidories 
d’Ensenyament i d’Infància i 
Joventut

Dimecres 1 de 
desembre
A LES 9:30 H, AL CENTRE 
CÍVIC      
l MATINAL AL FAR DE 
CALELLA
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 3 de 
desembre
DE 16:30 A 20:30 H, A LA SEU 
D’ENTITATS ESPORTIVES     
l TALLER: «CUINA SENSE 
PARES»
Organitza: Regidories 
d’Infància i Joventut i de 
Sanitat i Salut Pública

A LES 18 H, AL CENTRE CÍVIC       
l LA CUINA DE LA LEO
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

A LES 19 H, AL CENTRE CÍVIC         
l ROUND TABLE 
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

A LES 12 H, A LA LLAR DEL 
PESSEBRE           
l INAUGURACIÓ DEL 
PESSEBRE MONUMENTAL 
«EL PESSEBRE D’AVUI DIA»
El pessebre i les exposicions 
es podran visitar del 18 de 
desembre al 22 de gener, 
els dissabtes, diumenges, 
vigílies de festa i festius, de 
12 a 14 h i de 18 a 20 h
Organitza: Amics dels 
Pessebres amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de SVM

A LES 12 H, AL MERCAT DE 
L’AV. TONI SORS         
l TALLER: «CONÈIXER 
EL MERCAT ELABORANT 
“TARTALETES” FARCIDES» 
Organitza: Regidoria de 
Comerç

A LES 17 I 18 H, AL CENTRE 
CÍVIC       
l CONCERTS DE NADAL 
Organitza: Escola Municipal 
de Música L’Oriola

Dissabte 18 i 
diumenge 19 
de desembre
D’11 A 14 H I DE 17 A 20 H, 
A LA PL. DEL POBLE I ALS 
CARRERS MAJOR I SANT 
ANTONI        
l FIRA DE NADAL
Organitza: Regidoria de 
Comerç

Diumenge 19 
de desembre
D’11 A 13 H, AL PARC DELS 
GERMANS GABRIELISTES       
l VISITA GUIADA A LA 
TORRE DE CAN VALLS
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dimarts 21 de 
desembre
A LES 9 H, AL CENTRE CÍVIC        
l FESTIVAL DE NADAL
Organitza: Escola Sot del 
Camp

A LES 15 H, AL CENTRE CÍVIC         
l FESTIVAL DE NADAL
Organitza: Escola Sant Jordi

A LES 17:30 I 18 H, AL 
CENTRE CÍVIC          
l AUDICIONS DE NADAL
Organitza: Escola Municipal 
de Música L’Oriola

Diumenge 5 de 
desembre
A LES 18 H, AL CENTRE CÍVIC       
l TARDA DE BALL
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 10 
de desembre
DE 16 A 20 H, A L’ESPAI JOVE       
l TALLER 
D’AUTOPROTECCIÓ, 
SUPORT VITAL BÀSIC I DEA 
Organitza: Regidories 
d’Infància i Joventut i de 
Sanitat i Salut Pública

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

Dissabte 11 de 
desembre
A LES 18 H, A LA BIBLIOTECA        
l PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE HÁGASE SU 
VOLUNTAT 
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dimecres 15 
de desembre
A LES 9 H, AL CENTRE CÍVIC          
l MATINAL AL CASTELL 
D’HOSTALRIC
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Dijous 16 de 
desembre
A LES 17:30 I 18:30 H, AL 
CENTRE CÍVIC           
l AUDICIONS DE NADAL
Organitza: Escola Municipal 
de Música L’Oriola

Dissabte 18 de 
desembre
A LES 8 H, DAVANT DE 
L’ESPAI JOVE             
l PUJADA DEL PESSEBRE 
AL MONTALT
Organitza: CC Xurribikers 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de SVM

A LES 11 H, A LA PL. DEL 
POBLE              
l ESPECTACLE INFANTIL: 
HISTÒRIES DE LA BLEDA
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dies 25 i 26 de 
desembre i 1 i 
2 de gener
DE 18:30 A 19:30 H , A LA PL. 
DE L’ESGLÉSIA       
l PESSEBRE VIVENT
Organitza: Parròquia de Sant 
Vicenç amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de SVM

Dissabte 25 de 
desembre
D’11:30 A 13 H, A LA PL. DEL 
POBLE        
l EL TIÓ DE NADAL
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes 

Gener 2022

Diumenge 2 de 
gener
DE 8 A 15 H, AL CAMP 
MUNICIPAL DE FUTBOL TONI 
BUCH        
l VI TORNEIG DE FUTBOL 
7 SOLIDARI – COSSOS DE 
SEGURETAT
Organitza: Regidoria 
d’Esports i Policia Local de 
Sant Vicenç de Montalt

DE 10 A 14 H, AL PAVELLÓ 
MUNICIPAL TONI SORS   
l FESTA DE L’ESPORT!
1 joguina nova = 1 entrada
Organitza: Regidoria 
d’Esports

A LES 18 H, AL CENTRE CÍVIC    
l TEATRE MUSICAL: NIT 
DE REIS 
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dilluns 3 de 
gener
DE 17 A 19 H, AL PARC DELS 
GERMANS GABRIELISTES       
l CAMPAMENT REIAL  
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dimecres 5 de 
gener
A LES 18 H, PEL CAMÍ DEL 
PADRÓ       
l CAVALCADA DE REIS   
Organitza: Amics de la 
Cavalcada de Reis amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de SVM


