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Ple municipal ordinari 24 de febrer del 2022

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

ORDRE DEL DIA 

Aprovació inicial del Pressupost, 
bases d’execució del Pressupost i 
plantilla de personal de l’any 2022

Aprovació de la Relació de llocs de 
treball (RLLT) de l’any 2022

Aprovació del Manual de 
procediments de gestió i control 
dels elements de l’inventari 
municipal

Aprovació inicial del Pla estratègic 
de subvencions per a l’any 2022

Aprovació de l’Agenda de 
participació ciutadana per a l’any 
2022

ABSTENCIÓ

Sant Vicenç mostra la seva solidaritat 
amb el poble ucraïnès
Una cinquantena de veïns i veïnes es van concentrar a la plaça de l’Ajuntament per 
condemnar la invasió d’Ucraïna per part de Rússia. El consistori, per la seva part, 
s’ha posat a disposició de la vintena de veïnes i veïns ucraïnesos que resideixen 
a Sant Vicenç. Les regidories de Benestar Social i Cooperació, juntament amb la 
Creu Roja, estan gestionant l’acollida i les necessitats de les persones refugiades 
arribades al municipi. Els veïns i les veïnes que vulguin acollir persones ucraïneses 
poden enviar un correu a sersoci@svmontalt.cat. Es fa una crida també per a cercar 
persones voluntàries que parlin ucraïnès. Es desaconsella donar material per les 
dificultats que suposa fer-lo arribar al seu destí. En canvi, la ciutadania pot col·laborar 
econòmicament a través del Fons Català de Cooperació o d’ONG.

Arriben les estades 
esportives de Setmana 
Santa
S’han obert les inscripcions per a 
participar en les estades esportives 
que es faran de l’11 al 14 d’abril, des 
de les 9 fins a les 14 hores, al pavelló 
municipal Toni Sors. Les activitats van 
destinades a infants que cursin des de 
P3 fins a sisè de primària i tenen un 
preu de 53,25 euros. S’ofereixen també 
els serveis d’acollida (3 €/dia) i de 
menjador (7.70 €/dia). Hi ha temps fins 
al 6 d’abril per a fer les inscripcions i el 
pagament a través del web municipal.

Noves mesures 
per a erradicar la 
processionària
S’estan duent a terme mesures 
preventives per a evitar que, amb 
l’arribada de la primavera, les erugues 
processionàries suposin un perill per 
a les persones i els animals domèstics. 
Els treballs consisteixen a tallar-ne i 
cremar-ne les bosses i instal·lar anells 
de captura als arbres. Els propietaris 
de les finques són els responsables 
del tractament; en cas que hi detectin 
bosses d’erugues han de comunicar-ho 
a l’Ajuntament.

Comptes del Fons Català de Cooperació:
BBVA: ES91 0182 6035 4102 0160 8531

CaixaBank: ES79 2100 3200 9625 0002 9627

SANT VICENÇ DE MONTALT AMB UCRAÏNA



Víctor Llasera Alsina 
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Sant Vicenç de Montalt compta 
amb molts atractius per a les 
persones que ens visiten: un 
paisatge en el qual es donen 
la mà el mar i la muntanya, 
un microclima propi, una 
gastronomia rica i variada... El 
que per a les persones que hi 
vivim és habitual esdevé una 
troballa per a totes les persones 
que s’apropen al municipi. En 
tot cas, si volem preservar i 
potenciar aquests atractius, hem 
de treballar per tal de definir 
un model de turisme que sigui 
sostenible i responsable.

Per aquest motiu, des de 
l’Ajuntament, estem impulsant 
diverses actuacions destinades a 
fer que les persones que passin 
uns dies entre nosaltres, a més 
de poder gaudir del municipi 
del qual estem tan orgullosos, 
provoquin el mínim impacte 
possible sobre el medi ambient 
i sobre el nostre entorn. Així, 
hem elaborat una guia de bones 
pràctiques per a les persones 
que facin turisme, i estem 
promocionant entre les persones 
propietàries d’habitatges turístics 
l’aplicació de mesures que facin 
aquests allotjaments cada cop 
més sostenibles.

La matèria primera del turisme 
és, precisament, el lloc que 
es visita. Per aquest motiu, si 
volem garantir el futur d’aquesta 
activitat i fer-la compatible 
amb el dia a dia de la població, 
és imprescindible que camini 
de la mà del respecte pel medi 
ambient i pel civisme.

l Un turisme 
sostenible i 
responsable

L’Ajuntament treballa en una cam-
panya de sensibilització adreçada a 
turistes, residents i agents turístics 
del municipi, i molt especialment als 
hostes dels habitatges d’ús turístic. 
Actualment, Sant Vicenç té registra-
des més de 140 llicències d’aquest 
tipus d’allotjament. L’objectiu de la 
campanya és promoure un turisme 
sostenible i de qualitat.

En aquest sentit, s’ha dissenyat una 
guia en què es convida les persones 
usuàries d’aquest tipus de turisme 
a conèixer la població i els costums 
locals i a gaudir de Sant Vicenç i de 
la seva gent, i en què es fa un recull 
de bones pràctiques basades en el 
respecte per l’entorn, el veïnatge i 
el medi ambient, així com en el co-
neixement de normes cíviques, de 
seguretat i sanitàries.

La guia s’ha editat en tres idiomes: 
català, castellà i anglès, i compta amb 
un codi QR per a poder descarre-
gar-se el document.

Altres accions de la campanya
Amb la feina transversal de les dife-
rents àrees de l’Ajuntament, s’ha ela-
borat un altre document adreçat als 
hotelers i als titulars i gestors d’habi-
tatges d’ús turístic. Aquesta altra guia 

El consistori ha editat una guia de bones 
pràctiques destinada a les persones que 
s’allotgen en habitatges d’ús turístic

Fomentant un turisme 
responsable i sostenible

S’ha elaborat
un nou document
per a millorar la 

competitivitat del
sector turístic a través

de pràctiques
sostenibles

compta amb informació d’utilitat so-
bre el municipi i amb consells i tips 
bàsics per a millorar la competitivitat 
del sector a través de pràctiques sos-
tenibles com l’aplicació de mesures 
per a estalviar aigua o per a augmen-
tar l’eficiència energètica.

Aquesta actuació ha tingut un cost 
de 3.993 euros, dels quals 2.500 s’han 
finançat amb una subvenció de la 
Diputació de Barcelona. El projecte 
ha comptat amb la implicació dels 
tècnics municipals i de l’empresa con-
sultora Noema Consulting. L’any pas-
sat es va fer una trobada amb titulars 
dels habitatges d’ús turístic per a re-
collir-ne les propostes.

Aquesta campanya segueix la línia 
que planteja el Pla de Màrqueting tu-
rístic i sostenible de Les 3 Viles, que 
s’està treballant de manera conjunta 
amb els ajuntaments de Sant Andreu 
de Llavaneres i Caldes d’Estrac.
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Sant Vicenç convida el 
jovent a dir la seva
Aquest mes de març s’ha posat en marxa el procés par-
ticipatiu «Jove, proposa», una iniciativa impulsada per les 
regidories d’Infància i Joventut i de Participació Ciutadana 
amb l’objectiu que el jovent pugui fer aportacions, deba-
tre i decidir quines activitats vol que es desenvolupin tant 
a les instal·lacions del Cau Jove con en altres espais del 
municipi. Fins al dia 30 de juny, els nois i les noies de 17 a 
30 anys poden fer les seves propostes a través de la plata-
forma Participa311. El jovent de 12 a 16 anys podrà dir la 
seva en les diferents trobades programades. 

D’altra banda, el consistori continua ampliant l’ofer-
ta formativa destinada a aquest col·lectiu. De l’11 al 14 
d’abril, des de les 8 fins a les 14 hores, els joves a partir de 
16 anys podran participar en el curs gratuït «Arboricultura 
i esporga. Manteniment i ús de la desbrossadora». Aquest 
tipus de formació es valorarà en el procés selectiu de la 
Brigada Jove.

S’impulsa un procés participatiu perquè els 
nois i les noies decideixin quines activitats 
volen fer al municipi

l  Es treballa en l’organització 
de la 7a Mostra d’Entitats
El teixit associatiu i la Regidoria de Participació 
han iniciat un procés de cocreació per a dissenyar 
com es vol que sigui enguany la mostra. Fins al 6 
d’abril, les entitats que vulguin posar-hi una parada 
o organitzar-hi activitats s’han d’inscriure al web 
municipal.

La Mostra 
es farà el 

21 de maig, 
de 17 a 21 

h, a l’av. 
Toni Sors.

l Un llibre sobre la nostra 
història local 
Amb motiu de Sant Jordi, l’Ajuntament publicarà 
el llibret 5 cases amb història, realitzat a partir 
d’informació extreta d’arxius històrics i entrevistes 
amb testimonis de l’època. L’obra, que inclou 
fotografies antigues i els dibuixos de Núria Grifa, 
es presentarà el dia 23 d’abril i es distribuirà entre 
l’alumnat de les escoles i de l’Institut.

Deu anys impulsant la 
formació i l’ocupació
Els ajuntaments de Sant Vicenç, Sant Andreu de Llavane-
res i Caldes d’Estrac tornen a unir esforços per a posar en 
marxa la 10a edició del Forma’t. Aquest cicle formatiu, que 
compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, oferirà 
enguany més d’una trentena de propostes, la majoria gra-
tuïtes, destinades a empreses, emprenedors, persones en 
situació d’atur i treballadors/es en actiu.

Hi haurà cursos específics per a desenvolupar certes pro-
fessions, altres orientats a millorar les competències bàsi-
ques i tallers per a afavorir la recerca de feina. El Forma’t 
2022 s’organitza en dos períodes: un, d’abril a juliol, i un 
segon, de setembre a desembre. Les inscripcions s’han de 
fer al web municipal.

Es posa en marxa una nova edició del 
Forma’t, amb més d’una trentena de cursos 
i tallers 
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• MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

• BENESTAR SOCIAL, IGUALTAT, GENT GRAN I SALUT

• SEGURETAT CIUTADANA 

• ENSENYAMENT, CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS 

• MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC 

• BENESTAR COMUNITARI I ESPAI PÚBLIC 

• PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, COMERÇ I TURISME 

L’Ajuntament ha aprovat els comptes 
públics per a l’exercici 2022, que as-
cendeixen a 8.831.339,67 euros, una 
xifra que és un 3,17 % inferior a la de 
l’any passat. És un pressupost contin-
gut que cerca l’eficàcia i l’eficiència 
en la gestió municipal.

Pel que fa als ingressos, s’han con-
gelat la majoria dels tributs per a no 
augmentar la pressió fiscal a la ciuta-
dania. Tot i així, els impostos direc-
tes s’han reduït d’un 2,45 % a causa, 
principalment, de la finalització de la 
concessió de les autopistes, que su-
posarà deixar d’ingressar 109.336,53 
euros d’IBI. 

Aquesta davallada dels ingressos 
no es veu reflectida en la despesa 
corrent, atès que es reforcen àrees es-
tratègiques com Cultura, Gent Gran, 
Esports i Joventut, que recuperen 
l’activitat després de la pandèmia. 
Augmenten també les despeses de 
personal, per l’increment dels salaris, 
i les subvencions a les entitats locals.

Principals inversions
El consistori té previst destinar 
409.600 euros al capítol d’inversions, 
que es redueix d’un 67 % respecte de 
l’exercici anterior. Entre els projectes 
previstos hi ha la substitució de llu-
minàries al sector del Golf, la millora 
de la seguretat a la piscina munici-
pal i l’adquisició de les llicències ne-
cessàries per al nou sistema informà-
tic de virtualització de servidors. Si 
es confirmessin noves subvencions 
supramunicipals, es faria una modifi-
cació pressupostària.

El Pressupost ha estat aprovat 
amb els vots favorables de Junts, 
Primàries, ERC, 9SV, la CUP i el regidor 
no adscrit Cristian Garralaga i els vots 
en contra del PSC, Ciutadans i els re-
gidors no adscrits Robert Subirón, 
Miquel Àngel Martínez i Francesc 
Guillem.

S’aproven uns comptes públics per a reforçar aquelles àrees que 
recuperen la seva activitat després de la pandèmia

Un pressupost per al 2022 que avança cap 
a la normalitat post-COVID

Impostos directes 
(IBI, plusvàlues, IAE, 
vehicles) 

4.267.000 €

Impostos indirectes

150.000 €
Taxes i preus 

públics 

2.138.111 €   

Transferències corrents 
(aportacions d’altres 

administracions i 
empreses):  

2.140.657,60 €    
Operacions financeres

5.000 €

Ingressos patrimonials (cànons 
de lloguers i concessions): 

62.206 €
Transferències de capital 
(subvencions)

68.365,07 € 

D’on provenen els ingressos?

Com es reparteixen aquests diners? 

1.455.706,45 €

485.141,04 €

1.177.143,67 €

1.634.998,67 €

191.875,88 €

1.146.208,08 €

151.255,96 €
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Encara no hem sortit de la pandèmia —els in-
dicadors pugen i baixen com si d’un electro-
cardiograma es tractés— que ens endinsem 
al bell mig d’una guerra a 3.000 km, amb les 
greus conseqüències humanitàries i econòmi-
ques que això comporta.

Sembla mentida que en ple segle XXI un 
país decideixi conquerir-ne un altre, esperant 
que els seus tancs siguin rebuts per la població 
envaïda amb el llançament de flors, en mostra 
d’agraïment per salvar-los no se sap ben bé de 
què. La població ucraïnesa, però, s’ha decidit 
pel llançament de còctels Molotov, més con-
tundents que els gira-sols.

L’augment del preu dels combustibles, amb 
el sector del transport com a màxim afectat, i 
la consegüent pujada del preu dels aliments, 
sumada a la sensació d’inseguretat d’aquest 
món tan vulnerable on vivim, fa que ens tro-
bem en una situació de total incertesa.

Darrerament, hem viscut al municipi l’arri-
bada de refugiats ucraïnesos, fet que l’Ajun-
tament està gestionant des del primer dia, su-
mant esforços amb la Creu Roja, per tal que les 
mares i els infants tinguin totes les necessitats 
bàsiques cobertes. Ajudem i som solidaris en 
aquesta circumstància tan injusta.

La guerra russo-ucraïnesa ens està deixant 
imatges molt dures que ens estan esgarrifant 
a tots: morts, l’exili de famílies trencades i tot 
un país devastat. Sembla increïble que això 
estigui passant i que Europa no pugui fer 
res per a frenar aquest desastre. Però aquest 
conflicte no ens és indiferent i s’estan duent 
a terme accions de solidaritat amb el poble 
ucraïnès. Molts ajuntaments s’hi han sensibi-
litzat i solidaritzat i han posat en marxa diver-
ses accions d’ajuda.

A Sant Vicenç de Montalt han estat molts 
veïns i veïnes i diverses entitats qui han en-
gegat iniciatives de solidaritat amb el poble 
ucraïnès: famílies que acolliran mares i fills 
que han fugit del país, les germanes Torres, 
l’estanc del poble, l’AFA del Sot del Camp, la 
Cantina d’en Jordi, juntament amb l’Institut i 
l’alumnat, han posat en marxa una recollida 
de productes de primera necessitat, i el tècnic 
d’esports i l’exentrenadora de gimnàstica, Yeli-
zaveta Mamudova, han mobilitzat ajudes amb 
les entitats esportives i les famílies; tota una 
mostra de generositat i solidaritat.

Volem expressar el nostre suport i oferir la 
nostra col·laboració a totes aquelles persones 
i entitats que estan fent possible aquestes 
iniciatives.

En la situación actual es difícil hablar de temas 
municipales, que se tornan banales frente a las 
malas noticias generales: encarecimiento de 
los precios de la alimentación, energía, trans-
portes y, sobre todo, el drama humanitario 
provocado por el hecho violento de la inva-
sión de Ucrania.

Queremos trasladar que condenamos enér-
gicamente la invasión militar de Ucrania por 
parte de la Federación Rusa. Es una agresión 
injustificada, de una gran gravedad, y una vio-
lación del derecho internacional que pone en 
riesgo la seguridad y la estabilidad globales.

En estas horas tan difíciles, queremos rei-
terar también nuestro apoyo a la integridad 
territorial y la soberanía de Ucrania, así como 
mostrar todo nuestro respaldo y solidaridad al 
pueblo ucraniano; sobre todo, a la ciudadanía 
que reside y tiene vínculos en Sant Vicenç de 
Montalt.

Des de Cs, volem recordar les vies d’ajuda 
individual, complementàries a la institucional, 
tant econòmica  com d’aliments i material ne-
cessari, i també oferint l’opció de acollida re-
sidencial si fos el cas; però, si us plau, feu-ho 
de forma vehiculada, mitjançant organismes 
o institucions reconegudes i fiables. Per a més 
informació, al web de l’Ajuntament.

En aquests temps difícils i tristos, la bona vo-
luntat i l’empatia són imprescindibles per a 
ajudar, però no són suficients. Seria imperdo-
nable fracassar en la distribució dels recursos 
un cop aconseguits, o ser poc eficients i retar-
dar innecessàriament que arribin als seus des-
tinataris. No som criatures, podem entendre 
que el que importa no és la nostra angoixa, la 
necessitat íntima de donar un cop de mà, de 
no restar impassibles davant el dolor aliè; el 
que importa és ajudar; d’aquí, la crida a fer-ho 
utilitzant els canals organitzats, a ser pràctics. 
Ningú té una armilla antibales a l’armari, però 
tots podem aportar alguna quantitat de di-
ners, encara que sigui molt petita, que serveixi 
per a comprar-ne. El mateix es podria dir de 
l’ús partidista del fet d’ajudar o de la compe-
tició entre entitats. No són temps de frivolitat 
política. En aquest context, tindrem ple ex-
traordinari a l’abril, cortesia de l’oposició, que 
reclama, a un any de les eleccions, l’elaboració 
d’un PAM «participatiu». Un pla d’acció muni-
cipal és una eina de gestió possible, que no 
obligatòria, interessant i molt recomanable en 
un context d’estabilitat i que es fa a l’inici d’una 
legislatura. Sense comentaris.

El mes d’abril és sinònim de Setmana Santa 
i Sant Jordi, festes culturals molt arrelades al 
nostre municipi. Estem molt entusiasmats 
amb les propostes que ens ha fet la Parròquia 
de Sant Vicenç per a reviure les tradicions que 
teníem una mica adormides, com el Via Crucis. 
Us animem a participar-hi. I per Sant Jordi, hem 
pensat que podríeu decorar balcons, finestres i 
aparadors perquè aquest any volem viurem la 
festa al carrer. Comencem divendres a la tarda 
als voltants de la plaça del poble, amb parades 
de llibres, roses i altres productes relacionats 
amb Sant Jordi, acompanyats de Puff The Ma-
gic Dragon i música en directe, i continuem tot 
el dissabte, el dia assenyalat, amb les mateixes 
parades i moltes altres activitats ja habituals, 
com  les «paraules dibuixades», amb les quals 
crearem el 5è Llibre Gegant de contes; signa-
tures de llibres; lectures en veu alta, i tallers 
creatius. A les 11 hores, «La llegenda de Sant 
Jordi», i a les 13 i a les 19.30 hores, actuacions 
musicals.

No oblidem que el mateix dia, a les 18.30 
hores, al centre cívic El Gorg, celebrarem la 
Festa de les Lletres, amb el lliurament de pre-
mis dels Jocs Florals i la presentació del llibre 5 
cases amb història de Sant Vicenç de Montalt.

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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Més poble i menys política
Des de SOM-HI, assistim perplexos a les ma-
niobres dels diferents partits de cara a les Elec-
cions Municipals 2023.

Nosaltres, que fins fa poc ni tan sols ens 
plantejàvem formar part de l’àmbit polític, ens 
preguntem: és la crispació i la campanya per-
manent, el camí que ens ha de dur a engres-
car els santvicentins i acabar amb el desencís 
que hi ha actualment amb la política? El nostre 
parer al respecte és clar: NO. No caurem en 
aquest joc. Per a nosaltres, primer és treballar 
pels vilatans que guanyar-nos-en el vot.

Continuem centrats a dur a terme projectes 
positius per al municipi, cercant subvencions 
com, per exemple, els 50.000 € que atorga 
la Diputació, que ens serviran per a cobrir la 
major part del cost de la substitució de les 
lluminàries del golf, una demanda recurrent 
entre els veïns de la zona.

Paral·lelament, com haureu pogut observar 
passejant pel municipi, continuem treballant 
en la revegetació d’alguns espais del poble, 
com el marge de la petanca o els laterals de 
la nacional, sense deixar de banda el dia a dia, 
que és tan important per a la gent, impulsant 
el creixement del CAU JOVE i vetllant pel bon 
funcionament de l’OAC.

Salut i República!

Davant de la carta remesa pel Govern d’Es-
panya al rei del Marroc en què l’Estat pren 
partit pel regne alauita davant les legítimes 
aspiracions del poble sahrauí, la CUP mani-
festem el nostre suport a les autoritats de la 
República Àrab Democràtica Sahrauí i a la llui-
ta dels sahrauís en els territoris ocupats il·le-
galment pel Marroc, amb la complicitat, ara 
evident, d’Espanya.

Les declaracions del Govern espanyol, que 
qualifiquen la proposta marroquina com «la 
més seriosa, realista i objectiva per a resoldre 
el conflicte del Sàhara Occidental», evidencien 
el suport a l’enfocament unilateral del Marroc, 
que entra en clara contradicció amb el dret in-
ternacional i la lliure pràctica democràtica per 
part del poble sahrauí pel que fa al seu dret 
inalienable a l’autodeterminació i la indepen-
dència. La CUP tornem a reclamar la resolució 
pacífica d’aquest conflicte mitjançant l’exercici 
del dret d’autodeterminació, tal com contem-
plen les resolucions de l’ONU i de diferents 
organitzacions internacionals, perquè el poble 
sahrauí pugui decidir lliurement sobre la seva 
independència.

En conseqüència, la CUP dona suport a les 
mostres de solidaritat envers el poble sahrauí 
i fa una crida a la participació en les mobilitza-
cions que es convoquin.

El centre cívic s’omple 
de talent femení
El dia 15 de març es va celebrar 
al centre cívic El Gorg la jornada 
«Dona i treball: empoderem el talent 
femení», organitzada per la Regidoria 
de Promoció Econòmica i Ocupació 
de l’Ajuntament. L’esdeveniment, 
conduït per la presentadora Maria 
Molins, pretenia reflexionar sobre 
l’emprenedoria, l’autoocupació i l’empoderament de les dones. Durant l’acte, 
en el qual va participar la xef maresmenca Carme Ruscalleda,  es van lliurar els 
diplomes a les 11 dones que han format part del projecte «Dones en Marxa». Des de 
CoopMaresme se les va informar d’algunes opcions que ara se’ls presenten, com la 
possibilitat de crear una  cooperativa de serveis a les persones.

Aposta per unes dents fortes 
i sanes
Sant Vicenç se suma un any més a la campanya 
«Dents fortes i sanes», una iniciativa de l’Agència de 
Salut de Catalunya per a prevenir la càries dental. 
L’alumnat de primer de primària de les escoles Sant 
Jordi i Sot del Camp ha rebut un estoig de plàstic amb 
un raspall petit i de filaments suaus, un tub de pasta 
dental fluorada i un rellotge de sorra per a controlar el 
temps de raspallat. Aquests infants tenen l’edat idònia 
per a aprendre a netejar-se les dents correctament i 
mantenir aquest hàbit saludable.

Portes obertes a l’escola 
bressol municipal
Del 19 al 29 d’abril, l’Escola Bressol Els Garrofers 
organitza unes jornades de portes obertes virtuals per 
donar a conèixer el seu projecte educatiu. Tot i així, s’hi 
pot demanar atenció individualitzada trucant al 937 
913 216 o enviant un correu a bressol@svmontalt.cat. 
Els horaris de visita, amb cita prèvia, són de dilluns a 
divendres —excepte els dijous— des de les 12.10 fins a 
les 12.50 hores, i a les tardes, de dilluns a divendres, des 
de les 17.10 fins a les 17.50 hores. La preinscripció per al 
curs 2022-2023 s’haurà de fer del 9 al 20 de maig.

S’obren les inscripcions per al 
projecte «CreArt Adults»
El dia 21 d’abril s’iniciarà el projecte «CreArt Adults», 
un espai d’intercanvi, creació i aprenentatge per 
a persones que volen seguir explorant el seu món 
emocional mitjançant les arts escèniques. L’activitat és 
gratuïta i estarà conduïda per Carolina Llacher i Andrea 
Devesa. L’any passat es va posar en marxa com a prova 
pilot i va tenir molt bona acollida. Les inscripcions es 
podran fer fins al 19 d’abril, de manera presencial a 
l’OAC o de manera telemàtica —amb certificat digital— 
a través del web municipal.



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
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2022

A partir del 
divendres 1
ELS DIVENDRES, DE 10 A 
11 H    
l MOVIMENT CORPORAL 
A L’AIRE LLIURE
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins 

Divendres 1
A LES 19 H, AL CENTRE CÍVIC     
l ROUND TABLE 
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 2 
DE 9.30 A 14 H I DE 16 A 21 H,
AL CENTRE CÍVIC     
l CAMPANYA DE DONACIÓ 
DE PLASMA
Organitza: Banc de Plasma
Col·labora: Ajuntament de 
SVM

Diumenge 3  
A LES 9 H, AL CENTRE CÍVIC     
l VADEVÍ AL MONTALT
Organitza: MontaltTrek
Col·labora: El Racó de la Vinya 

AL MATÍ , AL PAVELLÓ 
MUNICIPAL      
l CAMPIONAT COMARCAL 
DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA 
Organitza: Regidoria 
d’Esports i CEM 

Dimarts 5    
A LES 18.30 H, AL CENTRE 
CÍVIC     
l CLUB DE LECTURA DE 
PAIDONÈSIA
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dimecres 6     
A LES 9 H, AL CENTRE CÍVIC     
l MATINAL EN RUTA PER 
LA VIA BLAVA, DE SANT 
CELONI A VALLGORGUINA
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 8  
AL CENTRE CÍVIC     
l CANTATA HISTÒRIA 
D’UN PENTAGRAMA

A les 10 h, a càrrec dels nens 
i les nenes de 1r de primària 
de l’escola Sot del Camp i a 
les 11.40 h amb l’alumnat de 
l’escola Sant Jordi 
Organitza: Escola Municipal 
de Música L’Oriola

A LES 18 H, AL CASAL DE LA 
GENT GRAN  
l XERRADA COL·LOQUI
A càrrec d’Estefania Flores
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins 

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

Dissabte 9  
DE 17 A 20 H, A L’ AV. TONI SORS     
l ACTIVITATS INFANTILS A 
L’AIRE LLIURE
Organitza: Regidoria 
d’Infància i Joventut

Del dilluns 11 al 
dijous 14    
DE 8 A 14 H, A L’ ESPAI JOVE 
EL CAU  
l FORMACIÓ DE 
JARDINERIA
Organitza: Regidories 
d’Ensenyament i Infància i 
Joventut

Del dilluns 11 al 
dijous 14    
DE 9 A 14 H, AL PAVELLÓ 
MUNICIPAL
l ESTADES ESPORTIVES
Organitza: Regidoria d’Esports

Del divendres 15 
al diumenge 17    
DE 10 A 14 H , AL PAVELLÓ 
MUNICIPAL
l PARC ESPORTIU
Futbol 3x3, bàdminton, tennis 
taula, 3x3 bàsquet, inflables
Per a nens i nenes a partir de 
3 anys
Entrada gratuïta
Organitza: Regidoria d’Esports

Del dimarts 19 al 
divendres 29    
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
l PORTES OBERTES
Cita prèvia: 937 913 216 i 
bressol@svmontalt.cat
Organitza: EBM Els Garrofers

Dimarts 19      
A LES 18.30 H, AL CENTRE 
CÍVIC     
l CLUB DE LECTURA DE 
PAIDONÈSIA
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dimecres 20       
A LES 9.30 H, AL CENTRE CÍVIC     
l MATINAL AL CASTELL DE 
PALAFOLLS
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

A partir del 
dijous 21        
ELS DIJOUS, DE 18 A 20 H
AL CENTRE CÍVIC    
l SOM CREART ADULTS
Organitza: Regidories 
d’Ensenyament i Igualtat

Dijous 21         
A LES 18 H, DES DEL CENTRE 
CÍVIC     
l ANEM AL TEATRE A 
VEURE ADÉU, ARTURO, DE 
LA CUBANA
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins 

Diumenge 24          
D’11 A 12.30 H, AL PARC DELS 
GERMANS GABRIELISTES     
l VISITA GUIADA A LA 
TORRE DE CAN VALLS
Preu: 2 €
Compra d’entrades: del 14 al 
21 d’abril a https://tiquets.
svmontalt.cat/
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Diumenge 24           
A LES 18 H, AL CENTRE CÍVIC     
l TARDA DE BALL 
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Dimecres 27            
A LES 7.30 H, DES DEL 
CENTRE CÍVIC
A LES 7.40 H, DES DEL SORLI     
l EXCURSIÓ CULTURAL A 
BESALÚ I CASTELLFOLLIT 
DE LA ROCA  
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Dissabte 30   
DE 10 A 19 H, AL PARC DE 
CAN BOADA   
l 1a FIRA ANIMALISTA
Organitza: Animals Santvi
Col·labora: Ajuntament de 
SVM

SANT JORDI

Del dilluns 18 al 
dissabte 23        
l FEM LLUIR SANT JORDI!
Decoreu balcons, finestres, 
portals, jardins o aparadors, 
feu-hi una foto i compartiu-la 
a les xarxes amb l’etiqueta 
#santjordisvmontalt2022

Divendres 22 i 
dissabte 23       
DIVENDRES DE 17 A 21 H, A 
LA PLAÇA DEL POBLE
DISSABTE DE 10 A 21 H, A LA 
PLAÇA DEL POBLE      
l FIRA DE SANT JORDI
Parades de llibres i roses

Divendres 22         
A LA TARDA, A LA PLAÇA DEL 
POBLE    
l SIGNATURA DE LLIBRES
Venda i signatura de llibres a 
càrrec dels autors 

l «DONEM VEU A LA 
LECTURA»
Lectura de fragments en veu 
alta

A LES 18 H    
l TEATRE INFANTIL: PUFF 
THE MAGIC DRAGON

A LES 19.30 H    
l MÚSICA EN DIRECTE

Dissabte 23         
A PARTIR DE LES 10 H, A LA 
PLAÇA DEL POBLE
l SIGNATURA DE LLIBRES
Venda i signatura de llibres a 
càrrec dels autors 

l «DONEM VEU A LA 
LECTURA»
Lectura de fragments en veu 
alta

DE 10 A 13 H
l PARAULES DIBUIXADES
Ens ajudes a crear el 5è Llibre 
Gegant de Contes de Sant 
Vicenç de Montalt? 

A LES 11 H
l ESPECTACLE LA 
LLEGENDA DE SANT JORDI

A LES 13 H
l MÚSICA EN DIRECTE

DE 17 A 18 H
l TALLER INFANTIL DE 
SANT JORDI

A LES 19.30 H
l MÚSICA EN DIRECTE 

Dissabte 23   
A LES 18.30, AL CENTRE CÍVIC  
l FESTA DE LES LLETRES
Lliurament de premis dels 
Jocs Florals i presentació del 
llibre 5 cases amb història. 
Sant Vicenç de Montalt

Organitza: Regidories de 
Comerç, Cultura i Festes, 
Ensenyament, Infància 
i Joventut i Biblioteca 
Municipal La Muntala


