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Ple municipal ordinari 27 de gener del 2022

A FAVOR 

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

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

EN CONTRA

PSC, Cs, Francesc 
Guillem, Miquel Àngel 
Martínez i Robert 
Subiron

PSC, Cs, Francesc 
Guillem, Miquel Àngel 
Martínez i Robert 
Subiron

PSC, Cs, Francesc 
Guillem, Miquel Àngel 
Martínez i Robert 
Subiron

ORDRE DEL DIA 

Modificació de l’Ordenança número 
4 (Plusvàlues)

Modificació dels estatuts del 
CONGIAC 

Delegació de competència per a la 
gestió de la deixalleria Les 3 Viles

Aprovació de l’expedient de 
Delimitació de Sant Vicenç de 
Montalt i Dosrius

Desestimació d’al·legacions 
presentades pel Sr. J. V. C. i 
aprovació del Projecte d’Actuació 
Específica (PAE) al pg. dels Pins, 4

ABSTENCIÓ

Cs i Francesc 
Guillem

Fent camí cap a un Sant Vicenç 
digital
Durant tot l’any 2021 la ciutadania va realitzar 3.476 tràmits en 
línia amb l’Ajuntament, el que suposa un increment de gairebé 
el 7 % respecte de l’any anterior i un 66 % en només dos anys. 
Ara mateix, el 100 % de les sol·licituds es fan amb mitjans 
digitals, a través del web municipal o a l’OAC, amb tauletes 
i signatura biomètrica. S’opta també per l’Administració 
Electrònica per a comunicar-se amb altres administracions, 
recepcionar factures o publicar anuncis i edictes.

La Dora Regueira 
celebra el seu centenari
L’alcalde, Víctor Llasera, i la regidora 
de Gent Gran, Lydia Gerónimo, es van 
apropar el 23 de febrer a la residència 
Xanel per felicitar-hi la Dora Regueira 
amb motiu del seu centenari. Va ser 
un acte emotiu durant el qual van 
lliurar-li un ram de flors i una placa 
commemorativa. L’àvia va estar 
acompanyada per la seva família i els 
seus companys/es de la residència. La 
Dora és natural d’Uruguai i va arribar a 
Sant Vicenç l’any 2008.

Cinc noves 
funcionàries prenen 
possessió del càrrec
El dia 2 de febrer es va celebrar l’acte 
de presa de possessió del càrrec de 
cinc noves funcionàries de carrera 
que havien superat les oposicions 
per a cobrir cinc places d’auxiliar 
administratiu/va que, fins al moment, 
estaven ocupades interinament. 
Aquesta millora de la seva situació 
laboral és una més de les accions 
del Govern local per a consolidar 
la plantilla municipal i reduir la 
temporalitat del personal. Actualment 
hi ha obertes altres convocatòries.

Es prohibeix fer foc fins al dia 15 
d’octubre
El dia 14 de març s’iniciarà la campanya de prevenció 
d’incendis forestals. Fins al 15 d’octubre, restarà prohibit fer 
qualsevol mena de foc al bosc i a la franja de 500 metres de 
terrenys forestals que l’envolta. La Generalitat de Catalunya 
permetrà, de manera extraordinària, la realització d’activitats 
que puguin suposar un risc d’incendi sempre que s’hagi 
sol·licitat l’autorització corresponent.



Víctor Llasera Alsina 
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Des de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt hem posat en 
marxa una campanya destinada 
a promoure el compliment dels 
límits de velocitat del trànsit 
rodat en el nostre entorn urbà. 
Aquests són uns límits que ens 
venen donats pel Reglament 
General de Circulació, que no 
imposa el consistori, però que en 
tot cas som responsables de fer 
que es respectin al nostre terme 
municipal. I el que és encara més 
important: del seu compliment 
depèn la seguretat de les 
persones que ens envolten. Un 
atropellament a 50 km/h té 
un 90 % de possibilitats de ser 
mortal; a 20 km/h aquest risc 
cau per sota del 10 %: són dades 
que ens han de fer reflexionar.

Per aquests motius, hem creat 
una campanya informativa i 
hem establert el control de la 
velocitat mitjançant radars des 
del passat 1 de febrer. La idea 
de fons és senzilla: no es tracta 
de penalitzar la conducció, sinó 
de potenciar una convivència 
pacífica i respectuosa entre 
cotxes i vianants.

Guanyem els nostres carrers 
per a les persones; fem-ne un 
espai de trobada i relació en el 
qual ningú hagi de patir pels 
efectes que tindria un accident. 
El nostre és un municipi que 
val la pena gaudir amb calma i 
sense presses.

l La seguretat de 
les persones, una 
prioritat

La Regidoria d’Igualtat, encapçalada 
per la Maria Villalta, continua treba-
llant de manera transversal amb les 
diferents àrees i serveis de l’Ajunta-
ment, amb les entitats i amb els cen-
tres educatius per impulsar polítiques 
públiques que permetin avançar cap 
a la igualtat i incorporar la perspectiva 
de gènere en totes les actuacions del 
Govern local. Aquesta regidoria es va 
crear a principis de la legislatura però 
ha estat amb el govern actual 
que ha agafat embranzi-
da per la importància 
que aquest ha donat 
a l’equitat de gènere.

Durant tot l’any es 
duen a terme accions 
en defensa dels drets 
de les dones, encami-
nades a formar i sensi-
bilitzar la ciutadania sobre 
la importància d’aconseguir 
una igualtat efectiva que faci de Sant 
Vicenç un poble equitatiu, pròsper i 
més humà. Una d’aquestes és el Sant 
Vicenç Dona, un programa que es 
posa en marxa en coincidència amb 
la celebració del Dia Internacional de 
les Dones i que aquest 2022 incorpora 
prop d’una quarantena de propostes 
reivindicatives, formatives, culturals i 

lúdiques amb l’objectiu de recordar 
la feina que encara queda per fer en 
matèria d’igualtat.

Sant Vicenç Dona
El programa Sant Vicenç Dona va 
arrencar el dia 23 de febrer amb la 
presentació del Pla Intern d’Igual-
tat de l’Ajuntament i es clourà el dia 
31 de desembre amb la Cursa de la 
Dona. Durant tots aquests mesos hi 

haurà taules de treball, expo-
sicions, xerrades, tallers, 

presentacions de llibres 
i actuacions musicals 
i teatrals. El dia 8 de 
març, en el marc de 
la campanya «Avan-
cem cap a la igual-

tat», s’estrenarà un 
audiovisual, i cinc dies 

després, el dia 13, se cele-
brarà la jornada central amb 

activitats diverses al parc dels Ger-
mans Gabrielistes. El programa ha es-
tat dissenyat amb la col·laboració de 
diferents àrees municipals, d’entitats 
locals, dels centres educatius, de Rà-
dio Santvi i de la Biblioteca, i compta 
amb el suport del Ministeri d’Igualtat, 
de la Generalitat de Catalunya i de la 
Diputació de Barcelona.

Es posa en marxa el Sant Vicenç Dona, amb una 
quarantena de propostes que volen defensar els 
drets del col·lectiu femení

L’Ajuntament continua 
impulsant polítiques per a 
avançar cap a la igualtat

La Regidoria 
d’Igualtat treballa
per incorporar la 

perspectiva de gènere
en totes les actuacions

del Govern
local
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El projecte «Dones en marxa» finalitza amb la voluntat de 
crear una cooperativa centrada en els serveis a les persones

La Regidoria de Promoció Econòmica 
i Ocupació ha organitzat una jornada 
dedicada a la dona, l’emprenedoria  i 
l’autoocupació, que es durà a terme 
el dimarts 15 de març a les 11 hores 
al centre cívic El Gorg. Les persones 
participants hi podran conèixer de 

primera mà l’experiència professio-
nal i personal de la xef maresmenca 
Carme Ruscalleda.

L’esdeveniment, que serà conduït 
per l’actriu Maria Molins, servirà de 
cloenda del programa «Dones en 
marxa», que es va iniciar al mes de 
setembre amb l’objectiu de millorar 
l’ocupabilitat de les participants i em-
poderar-les per a crear una  coope-
rativa de serveis a les persones que 
pugui generar moviment econòmic 
al municipi. Les alumnes del progra-
ma l’han valorat molt positivament. 
La formació rebuda les ajudarà a des-
envolupar el projecte o a cercar nous 
reptes professionals.

Una jornada 
per a potenciar 
l’empoderament 
femení

Millora dels espais 
verds a la zona 
litoral

L’Ajuntament està realitzant una ac-
tuació integral de revegetació als 
parterres del carrer Pica d’Estats que 
transcorren paral·lels a la N-II i a la 
rotonda d’aquesta mateixa via. Les 
obres inclouran l’eliminació de les co-
bertes de gespa artificial, la retirada 
de les espècies existents, l’adequació 
del terreny per poder plantar-hi ar-
bustos i plantes i la instal·lació de reg 
automàtic. Properament es duran a 
terme treballs similars al talús de les 
pistes municipals de petanca.

S’inicien els treballs de 
revegetació dels parterres i de 
la rotonda de la N-II

Garantint una bona 
gestió i recollida de 
l’oli i la roba usats

De maig a desembre del 2021 es van 
recollir a Sant Vicenç, a través dels set 
contenidors que l’empresa d’inserció 
laboral Formació i Treball té al munici-
pi, 13.128 kg de tèxtil usat. Així mateix, 
entre gener i desembre es van conver-
tir en biodièsel 399,28 litres d’oli usat, 
evitant així la contaminació de l’aigua.

La Regidoria
de Medi Ambient 

reparteix gratuïtament 
embuts de plàstic

per facilitar la
recollida de

l’oli usat

Aquesta
actuació, que 

s’emmarca  en el Pla 
Director del Verd Urbà, 

pretén dignificar els
espais verds de la

zona litoral
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L’Ajuntament ha iniciat una acció de 
sensibilització amb el lema «Els car-
rers no són només per a anar-hi en 
cotxe», que pretén reduir les conduc-
tes incíviques al volant i incidir en la 
necessitat de respectar els límits de 
velocitat.

L’inici de la campanya coincideix 
amb l’entrada en funcionament, el 
passat mes de febrer, d’uns nous ra-
dars que es van instal·lar al mes d’oc-
tubre. Durant aquest període de pro-
ves s’han detectat 318 vehicles que 
circulaven a una velocitat de 30 a 40 

A Sant Vicenç es fomenta una conducció 
responsable

km/h i 18 que ho feien a més de 40 
km/h, quan la velocitat màxima per-
mesa en aquestes vies de plataforma 
única —com poden ser els carrers 
Major, Sant Antoni i Costa Daurada— 
és de 20 km/h.

Des del consistori s’han repartit 
uns tríptics informatius a les llars, co-
merços i equipaments públics que re-
corden que tots i totes som vianants 
en un moment o altre i que l’excés 
de velocitat augmenta la sinistralitat 
i agreuja les lesions de les víctimes en 
cas d’accident.

Es posa en marxa una campanya per a conscienciar sobre els 
riscos de conduir a una velocitat excessiva

Més de 700 nois 
i noies aprenen 
a circular amb 
seguretat
La Policia Local, amb la col·laboració 
dels centres educatius de Sant Vicenç, 
ha posat en marxa el programa de 
Mobilitat Segura, amb el qual es vol 
fomentar una educació viària i cívica 
entre el jovent. Així, de gener a maig, 
es duran a terme tallers teòrics i pràc-
tics en què participaran més de 700 
alumnes d’educació primària, ESO i 
batxillerat.

L’alumnat de 
primària participa
en un parc infantil

de trànsit que
s’instal·la a la pista

annexa al
pavelló

Es lliuren els 
distintius per a 
aparcar gratuïtament 
a la zona blava
Durant el mes de març, l’Ajuntament 
enviarà als domicilis els distintius de 
resident que permeten aparcar gra-
tuïtament a les zones blaves i verdes 
de Sant Vicenç i també en algunes zo-
nes de Caldes d’Estrac i Sant Andreu 
de Llavaneres. Els distintius de l’any 
2021 deixaran de tenir vigència el dia 
1 de maig d’aquest 2022.
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Al mes de febrer s’ha iniciat la campanya «Els 
carrers no són només per a anar-hi en cotxe», 
amb l’objectiu de sensibilitzar les persones, 
sobretot conductors, de la importància de res-
pectar els límits de velocitat. Als carrers amb 
plataforma única, on la vorera i la calçada es-
tan al mateix nivell, el límit de velocitat que 
marca la llei és de 20 km/h i la prioritat, dels 
vianants.

Malgrat que la instal·lació de radars a dos 
carrers amb plataforma única hagi sigut, en 
alguns casos, interpretada com una acció me-
rament amb afany recaptatori (si fos així els 
aparells estarien ben amagats) i que alguns 
expolítics hagin contribuït a incendiar la polè-
mica quan haurien fet exactament el mateix, la 
veritat és que això ens ajudarà a tots i totes a 
evitar danys molt més greus que el d’arriscar-se 
a ser multats si es corre massa, ja que, a partir 
dels 20 km/h, les possibilitats que un accident 
sigui mortal es multipliquen considerablement.

Per sort, des de la instal·lació dels radars, la 
velocitat de circulació ha baixat considerable-
ment (alguns vehicles superaven els 40 km/h) 
i hem guanyat en seguretat. Només que la 
presència dels aparells serveixi per a evitar un 
sol accident, ja val la pena.

De fer política hi ha moltes maneres. Se’n pot 
fer a peu de carrer des de ben d’hora del matí 
fins que s’acaba el dia, visitant i observant allò 
que el municipi necessita i cal millorar, atenent 
les demandes dels veïns i veïnes, demanant 
subvencions per a inversions, 700.000 euros 
atorgats a realitzar projectes com el carrer 
Mediterrani, la carretera de Sant Vicenç, l’apar-
cament de Sot del Camp, la remodelació de 
parcs, l’asfaltatge de carrers, més il•luminació 
o un magatzem de carrosses, i solucionant 
problemes d’inundacions a la zona del litoral; 
tot, previst per al 2019-2023, i tot, sense tocar 
un euro de l’estalvi.

Durant un any i mig, estem veient i vivint 
una altra manera de fer política: creant des-
peses importants i innecessàries, 25.000 eu-
ros per a posar plantes en zones enjardinades 
pràcticament noves que no requerien gaire 
manteniment, circuits de bici que ningú va 
demanar per un cost de 350.000 euros… i per 
a arrodonir-ho, les reunions telemàtiques dels 
regidors i membres del Govern, que alguns 
fan des del cotxe, o a la terrassa d’un bar o des 
de la feina particular, reunions que —recor-
dem-ho— són remunerades per assistència: 
aproximadament 1.800 euros mensuals de 
mitjana; és la política del mínim esforç i màxi-
ma rendibilitat.

Deixalleria
Desde que nacimos en Sant Vicenç, Ciutadans 
planteó como un deseo de futuro la unión de 
«les 3 Viles» y que, al menos de entrada, se 
mancomunaran servicios que, por razón de su 
magnitud, eran demasiado costosos para cada 
ayuntamiento. Esto, en el 2007, supuso risas y 
negativas de otras fuerzas políticas; pero a los 
pocos años se empezaron a firmar acuerdos de 
diversa índole. En el pleno pasado, Cs votamos 
a favor de la continuidad del servicio manco-
munado, pidiendo coherencia técnica y equi-
librio económico. La pega es que al preguntar 
qué problemas han surgido en estos años y 
cómo se piensa mejorar no se dio una respues-
ta satisfactoria. Pareció un tema sobrevenido, 
sin trabajo previo por parte del Gobierno.
Límits St. Vicenç i Dosrius
Inicialmente no estábamos en contra de este 
trabajo de delimitación de la Generalitat, pero 
en la documentación técnica no nos quedó 
clara la nueva delimitación. Pregunté al equipo 
de gobierno: «Al final, ¿cómo queda? ¿Gana-
mos o perdemos algún metro cuadrado? ¿Es 
que St. Vicenç ha tenido algún terreno de más 
o de menos que parece ahora pertenecer a 
Dosrius o al revés? ¿Es terreno público o afecta 
a un particular? La respuesta no lo aclaró y por 
eso no votamos a favor.

Recuperem el 8 de Març, el Dia Internacional 
de les Dones. De nou, les trobades i el contac-
te que tant hem trobat a faltar formaran part 
d’aquest esdeveniment. Cal destacar i agrair la 
implicació de les entitats col·laboradores i l’es-
forç de coordinació i organització de les treba-
lladores i treballadors de l’Ajuntament. Abans 
de començar ja ha estat un èxit: construir, 
col·laborar, sumar. Com diu el lema del Sant Vi-
cenç Dona, avancem cap a la igualtat. Hem fet 
formació sobre igualtat per a tot el personal de 
l’Ajuntament, tenim la primera fase del Pla In-
tern acabada i estem en condicions d’acordar 
i posar en marxa les primeres iniciatives. Hem 
iniciat el pla local per a consolidar les accions 
a favor de la igualtat amb la complicitat de la 
ciutadania, i n’esperem els primers resultats 
d’aquí a un any. Per desgràcia, les polítiques 
d’igualtat estan en el punt de mira dels grups 
d’extrema dreta; es normalitzen dades falses 
i s’utilitzen arguments fal·laços de tota mena. 
Però la realitat és la que és, i la desigualtat en-
tre homes i dones en els àmbits laboral, social, 
de les cures, domèstic, etc. és un fet. No po-
dem esperar que la desigualtat s’acabi sola. Ni 
és just ni tenim tanta paciència!

Amb l’arribada de la primavera, us volem ani-
mar a jugar en el nostre municipi. Teniu dues 
opcions de gimcanes digitals: «L’estiu del 
1963» us transportarà al passat del nostre po-
ble i us acompanyarà en un recorregut pel nu-
cli antic, on en diversos indrets haureu de re-
soldre enigmes molt entretinguts; «Guardians 
del cel» comença al parc dels Germans Gabrie-
listes i ens acompanya per la zona marítima, 
descobrint-ne racons on trobareu resposta als 
enigmes proposats des del vostre mòbil. Per a 
començar el joc heu d’escanejar-ne el codi QR 
amb el mòbil i seguir les indicacions que vagin 
sorgint per a anar resolent enigmes.

Recordeu que totes les persones que vis-
quin al nostre municipi o hi mantinguin algu-
na vinculació tenen fins al 31 de març per a 
participar en els XVI Jocs Florals, que celebra-
rem durant el mes d’abril.

Aquest mes, diverses regidories hem or-
ganitzat activitats per a celebrar el Dia de la 
Dona, concentrant-ne la major part el 13 de 
març al parc dels Germans Gabrielistes i finalit-
zant el 15 al matí al centre cívic, amb la cloen-
da del projecte Dones en Marxa, apadrinat per 
la gran emprenedora Carme Ruscalleda.

El 20 de març celebrem el Dia Mundial de la 
Poesia a les 12 hores al centre cívic.

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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Quan parlem d’inclusió ens referim a aquelles 
societats que són capaces d’assegurar que 
tothom tingui els seus drets garantits i que es 
respectin de forma igualitària tots els projec-
tes vitals que proposi qualsevol dels col·lectius 
que les conformen.

Si volem dir en veu alta que vivim en una 
societat inclusiva, hem de fer-ho sabent que 
estem posant les eines perquè tota la ciutada-
nia pugui actuar amb igualtat d’oportunitats 
respecte dels altres.

Des de SOM-HI estem decidits a es-
forçar-nos al màxim per lluitar contra aquesta 
rèmora que arrosseguem des d’èpoques pre-
tèrites. És una responsabilitat de tothom i no 
la podem defugir. El conjunt de la societat ha 
d’unir esforços, amb independència d’ideo-
logies, per a combatre aquest mal endèmic 
a tots els nivells, no només en l’àmbit polític, 
sinó també en el món laboral, on bona part 
de les DONES pateixen els efectes nocius de la 
bretxa salarial i massa sovint són víctimes d’ac-
tituds i de comentaris grollers, per no parlar de 
la violència de gènere.

Tenim l’obligació de fer d’aquest un món 
millor; és a les nostres mans aconseguir una 
societat més justa i inclusiva, perquè la diversi-
tat ens enriqueix i ens fa més humans.

Salut i república!

Les Nacions Unides van declarar el dia 8 de 
març «Dia Internacional de les Dones». 

Més enllà d’assenyalar un dia al calendari, 
posem en valor la lluita de moltes dones per 
assolir la igualtat efectiva, però també serveix 
per a fer visible la violència masclista. Avui dia 
ens sorprèn escoltar que fa menys de 30 anys 
la violència masclista quedava oculta i proscri-
ta a l’àmbit privat. Però, tot i el camí recorregut, 
encara són moltes les dones que viuen aques-
tes agressions en la dolorosa solitud de la seva 
intimitat.

Lluitar per la igualtat efectiva és molt més 
que un eslògan polític. Igualtat efectiva és po-
der trencar el sostre de vidre a l’àmbit laboral; 
també, cobrar per la mateixa feina el mateix 
que cobren els nostres companys, o poder 
passejar lliurament pels carrers de les nostres 
ciutats. Però igualtat efectiva també és el dret 
de conèixer i estudiar les filòsofes, científiques, 
novel·listes o activistes de la nostra història.

Aquesta és una lluita compartida, un camí 
que hem de recórrer dones i homes. I és per tot 
això que us animem a totes i tots a participar 
en els diferents actes que el nostre teixit asso-
ciatiu, educatiu i institucional ha preparat per 
a aquest mes de març.

L’alumnat d’educació infantil i 
primària va al teatre
«Anem al teatre» és un programa organitzat per 
la Diputació de Barcelona en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Sant Vicenç que ofereix, en 
horari escolar, espectacles d’arts escèniques per a 
l’alumnat d’educació infantil i primària, que només 
ha d’abonar una entrada a preu reduït. Durant el 
curs 2021-2022 s’han ofert dos espectacles al centre 
cívic El Gorg: Cromàtic, de la companyia Com Sona?, 
i Alma, a càrrec de LaBú Teatre. El programa facilita 
un dossier pedagògic al professorat amb la voluntat 
de promoure la feina posterior a l’aula.

Sant Vicenç commemora el Dia 
Mundial de la Poesia
Del 17 al 20 de març es viurà la segona celebració 
poètica organitzada de manera conjunta pels 
ajuntaments de Sant Vicenç i Caldes d’Estrac i la 
Fundació Palau. Una de les propostes programades 
serà la presentació del documental Metrònom Ferrater, 
a càrrec del poeta i editor santvicentí Jordi Cornudella, 
que aquest 2022 és el comissari de l’any Gabriel 
Ferrater. Hi haurà també una exposició, un recital 
poètic i un homenatge a Pius Morera, filòleg i poeta que 
va impulsar la commemoració del Dia de la Poesia a 
Sant Vicenç i que ens va deixar al juny de l’any passat.

Fomentant el coneixement 
científic a través de 
l’astronomia
El cap de setmana del 25 i 26 de març s’oferiran 
diferents propostes que, a través de la tecnologia 
digital i la creativitat, volen apropar el món de 
l’astronomia a la població. El dissabte es podrà gaudir 
d’una «Hora del Conte» amb històries sobre la lluna, 
així com de la projecció d’una pel·lícula i d’un taller al 
Cau Jove. El parc dels Germans Gabrielistes acollirà, 
el diumenge, un planetari digital, subvencionat per 
la Diputació de Barcelona, amb projeccions sobre 
l’espai, Darwin i el canvi climàtic en una pantalla de 
360°. Hi haurà també tallers creatius i una activitat 
d’observació astronòmica.

Una festa major molt participativa
L’Ajuntament ha valorat de manera molt positiva la 
celebració de la Festa Major, amb una gran implicació 
per part de la ciutadania i amb actes diversos i de 
qualitat destinats a diferents franges d’edat. Tot i 
que es van haver de suspendre els dos concerts de 
l’Orquestra Selvatana pels positius en COVID-19 de 
tres cantants, es van programar activitats alternatives. 
Del 20 al 30 de gener, va haver-hi presentacions de 
llibres, inflables, espectacles d’humor i de màgia, la 
missa solemne, les sardanes, la Bibliogimcana, la 
Montaltbike i, com a novetat, el mercat d’olis i vins.



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

MARÇ
2022

Del 3 de març al 
21 d’abril
DE 17.30 A 19 H, ELS DIJOUS, 
A L’ESPAI JOVE   
l TALLER DE MANGA
Organitza: Regidories 
d’Ensenyament i d’Infància i 
Joventut

Dimecres 2 
9 H, AL CENTRE CÍVIC  
l MATINAL AL PLA DE LES 
PINASSES 
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 4  
19 H, AL CENTRE CÍVIC  
l ROUND TABLE 
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 5  
DE 10 A 19 H, AL PARC DE 
CAN BOADA
l 1a FIRA ANIMALISTA
Organitza: Animals Santvi 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt

Divendres 11  
18 H, AL CENTRE CÍVIC  
l LA CUINA DE LA LEO 
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

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

Dissabte 12   
12 H, AL CENTRE CÍVIC  
l CLUB DE LECTURA 
D’HISTÒRIA LOCAL 
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dimecres 16    
9.30 H, AL CENTRE CÍVIC  
l MATINAL A LES MASIES 
D’ARENYS DE MUNT
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Sant Vicenç 
Dona 2022

De l’1 al 12 de 
març     
A L’ESPAI JOVE  
l EXPOSICIÓ «LLIURES I 
SENSE POR»

De l’1 al 31 de 
març     
A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL   
l EXPOSICIÓ «DONES», DE 
WENDIE PLANTING

Dilluns 8     
18 H, AL CENTRE CÍVIC   
l TAULA DE REFLEXIÓ: 
«CONTES INFANTILS DES 
D’UNA PERSPECTIVA DE 
GÈNERE»

Dijous 10      
18 H, AL CENTRE CÍVIC   
l PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE LA NEGRETA I 
ALTRES VEUS EMMUDIDES, 
DE JORDI FERNANDO

Divendres 11      
18 H, A L’ESPAI JOVE   
l TALLER DE GRAFFITI 
FEMINISTA

Diumenge 13      
AL PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES  
10 h: Passejada popular
11 h: Lectura del manifest 
11.45 h: Actuació 
musical – EMM L’Oriola
12.15 h: Actuació 
musical – CreArt 
12.30 h: Actuació de 
ball – Escola Municipal de 
Dansa
12.40 h: Espectacle 
musical – Playback Xurravins
14 h: Actuació 
teatral – Diario de Patri
15.30 h: Actuació 
musical – Golafres Street 
Band

EN DIFERENTS ESPAIS DEL 
PARC 
10 h: Taller de graffiti 
feminista
11.30 h: Taller «Juguem en 
família»

I MÉS A MÉS, DURANT TOTA 
LA JORNADA: 
Taller de xapes «Sant Vicenç 
Dona»
Taller de manualitats
Exposició «Lliures i sense 
por»
Recull fotogràfic de 
l’exposició «La dona més 
important de la meva vida» 

Activitats 
d’astronomia

Divendres 25     
18 H, AL CENTRE CÍVIC  
l HORA DEL CONTE: 
«CONTES DE L’UNIVERS»

18.30 H, A L’ESPAI JOVE   
l TALLER «COET APOL·LO»

20.30 H, AL CENTRE CÍVIC    
l PROJECCIÓ DE LES 
AVENTURES DE TINTÍN. 
OBJECTIU: LA LLUNA

Dissabte 26     
AL PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES  
l A PARTIR DE LES 16.30 
H: PROJECCIONS EN 
PANTALLA DE 360°
16.30 i 17.30 h: Exploradors 
de l’espai (3-8 anys) 
18.30 h: Darwin i la selecció 
natural (8-14 anys) 
19.30 h: Canvi climàtic (8-14 
anys)
20 h: Història de 
l’astronomia (8-14 anys)

l DE 16:30 A 19:30 H: 
TALLERS CREATIUS SOBRE 
ASTRONOMIA 
21 h: Observació 
astronòmica des de la torre 
de Can Valls
Organitza: Regidories 
d’Ensenyament i d’Infància i 
Joventut i Biblioteca Municipal 
La Muntala, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona

Diumenge 27  
AL PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES  
l VISITA GUIADA A LA 
TORRE DE CAN VALLS
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Diumenge 27   
18 H, AL CENTRE CÍVIC  
l TARDA DE BALL 
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Dimarts 29    
18.30 H, AL CENTRE CÍVIC  
l CLUB DE LECTURA: L’ILLA 
DE PAIDONÈSIA
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Del 30 de març a 
l’1 d’abril    
7.30 H, AL CENTRE CÍVIC  
l EXCURSIÓ CULTURAL A 
ANDORRA 
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Exposició de fotos en 
homenatge a Carmen 
Conde – Grup Fotògrafic SVM 
Exposició «Dones», de 
Wendie Planting
Servei de bar amb Els 
Golafres 
Programa en directe de 
Ràdio Santvi

Dimarts 15    
11 H, AL CENTRE CÍVIC  
l JORNADA «DONA I 
TREBALL: EMPODEREM EL 
TALENT FEMENÍ» 
Conduïda per Maria Molins i 
amb la participació de Carme 
Ruscalleda, padrina del 
projecte «Dones en marxa»

Organitza: Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt amb 
el suport de la Generalitat 
de Catalunya, Diputació de 
Barcelona i Ministeri d’Igualtat

Dia Mundial de 
la Poesia 2022
Del 17 al 20 de març 

Dijous 17      
18.30 H, A LA FUNDACIÓ 
PALAU (CALDES D’ESTRAC)  
l PRESENTACIÓ DEL 
DOCUMENTAL METRÒNOM 
FERRATER

Divendres 18       
18.30 H, AL CENTRE CÍVIC
l ESTUDI SOBRE OSSI 
DI SEPPIA, D’EUGENIO 
MONTALE

Dissabte 19        
12 H, A LA FUNDACIÓ PALAU 
(CALDES D’ESTRAC)
l INAUGURACIÓ DE 
«RE-APRENDRE», D’ÀNGEL 
MACULET  

Dissabte 19         
18 H, A LA SALA CULTURAL 
DE L’AJUNTAMENT DE 
CALDES D’ESTRAC
l RECITAL POÈTIC QUATRE 
LLUNES     

Diumenge 20          
12 H, AL CENTRE CÍVIC
l TOCADOR DE POESIA 
EN HOMENATGE A PIUS 
MORERA     

EN ACABAR,
l PRESENTACIÓ DEL 
POEMARI A TOCAR DE L’OS
Organitza: Ajuntaments de 
Sant Vicenç de Montalt i de 
Caldes d’Estrac i Fundació 
Palau            
        


