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Ple municipal ordinari 31 de març del 2022

A FAVOR 

Junts, PSC, 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

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

Cs

ORDRE DEL DIA 

Resolució d’al·legacions i aprovació 
inicial del Reglament orgànic municipal
 

Delegació parcial de competències 
al Consell Comarcal del Maresme per 
a l’execució del Programa Treball i 
Formació 2022 (peons de jardineria)

Declaració per a uns municipis i 
comunitats cuidadores

Concessió del dret funerari del columbari 
número 6

Concessió del dret funerari del nínxol 
número 44

Rescat del dret funerari del nínxol 
número 17 bis

Rescat del dret funerari del nínxol 
número 77

ABSTENCIÓ

Francesc Guillem, 
Miquel Àngel 
Martínez i Robert 
Subiron

Donació al banc d’aliments municipal
La comunitat educativa ha fet una donació de productes de primera 
necessitat al Banc d’Aliments de Sant Vicenç per valor de 1.938 
euros. Els diners es van recollir en la segona edició de la Panera 
Solidària, impulsada per l’AFA de l’Escola Sot del Camp i l’AMPA 
de l’Escola Sant Jordi. El rebost del Banc d’Aliments es distribueix 
entre una trentena de famílies del poble que es troben en situació de 
vulnerabilitat.

Es recupera el dinar de 
la gent gran
Tots els santvicentins i les 
santvicentines de més de 65 anys estan 
convidats al dinar de germanor que se 
celebrarà el pròxim 12 de maig, després 
de dos anys suspès per la pandèmia, 
al Restaurant Turó del Sol, on es 
preveu aplegar més de 300 persones. 
Prèviament se celebrarà a la parròquia 
de Sant Vicenç una missa en honor 
de la gent gran, amb la participació de 
l’Orfeó Parroquial El Delme. Hi haurà 
ball com a fi de festa.

15a edició del concurs 
«Un tastet de Sant 
Vicenç»
Fins al 31 de maig romandrà obert 
el termini per a participar en el 15è 
Concurs de Fotografia «Un tastet 
de Sant Vicenç», que recupera la 
presentació de les obres en format 
paper. La imatge guanyadora rebrà 
300 euros i hi haurà un premi de 100 
euros per al millor autor/a local. Les 
fotografies premiades serviran per a 
realitzar el calendari «SVM 2023».

Les bases del concurs es poden 
consultar al web municipal.

S’obre un procés selectiu de jutge/ssa 
de pau substitut/a
L’Ajuntament ha iniciat l’expedient per a escollir un/a jutge/ssa 
de pau substitut/a per un període de quatre anys. Les persones 
interessades tenen fins al 16 de maig per a presentar la sol·licitud, 
que haurà d’anar acompanyada del DNI i el curriculum vitae. El 
tràmit es pot fer presencialment a l’ajuntament, amb cita prèvia, o de 
manera telemàtica amb certificat digital a través del web municipal.



Víctor Llasera Alsina 
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Recentment obríem un nou 
capítol de la pandèmia, un 
que esperem que sigui l’últim 
i definitiu i que suposa un 
retrobament amb una part 
important de la vida que vam 
deixar en suspens fa poc més de 
dos anys. Des de l’Ajuntament, 
volem col·laborar a donar suport 
a aquesta etapa amb actuacions 
com l’ampliació dels horts 
urbans com a espai de lleure 
saludable, de socialització i de 
convivència. Ara és el moment 
de recuperar l’activitat en 
espais públics i compartits que 
l’arribada de la COVID-19 ens va 
prendre. Vull aprofitar aquest 
text per a animar-vos a gaudir 
sense restriccions —però sense 
deixar de banda la prudència 
necessària— de tot el que ofereix 
el nostre municipi.

Aquests anys de pandèmia 
han fet evident també com és de 
necessària una atenció primària 
de qualitat. Des del consistori 
estem compromesos a assolir 
una millora del servei sanitari 
de proximitat, i així ho hem 
transmès al delegat del Govern 
a Barcelona, Antoni Morral, en 
la seva visita a la població, a 
qui demanàvem la creació d’un 
centre d’atenció primària (CAP) 
que ampliï i millori el servei. 
Teniu el nostre compromís que 
continuarem reclamant aquest 
equipament fins que esdevingui 
una realitat. La salut és la base 
de la qualitat de vida que volem 
assolir a Sant Vicenç de Montalt.

l Una nova etapa

L’Ajuntament continua apostant pels 
horts lúdics amb l’objectiu de pro-
curar el benestar de les persones i la 
recuperació dels valors ambientals i 
socials. Sant Vicenç compta actual-
ment amb 25 parcel·les de 30 m2 ubi-
cades a les feixes del parc dels Ger-
mans Gabrielistes, finca de propietat 
municipal. Cada terreny disposa d’un 
punt d’aigua de rec, un petit armari 
per a guardar-hi eines i estris i un 
compostador.

Al mes de març es van adjudicar 
16 d’aquestes parcel·les que estaven 
vacants. Al procés de licitació es van 
presentar 27 persones, tot i que una 
sol·licitud en va quedar exclosa per 
no complir els requisits establerts. 
Per a optar als horts urbans calia 
estar empadronat/da al municipi, 
amb una antiguitat mínima de sis 
mesos, i tenir les condicions físiques 
necessàries per a poder realitzar les 
tasques pròpies de l’horticultura. Així 
mateix, només es podia sol·licitar un 
hort per unitat de convivència. Tot i 
que en un principi els horts s’havien 
destinat només a gent gran, el fet 
que hi haguessin vacants va portar 
el consistori a obrir l’accés a totes les 
persones de més de 18 anys. La ces-
sió d’ús dels horts és per a tres anys.

S’habiliten sis noves parcel·les per a atendre la 
creixent demanda de veïns i veïnes que volen 
accedir a un terreny de cultiu

Sant Vicenç amplia el 
nombre d’horts lúdics 
municipals

Els horts
lúdics fomenten

l’autoconsum d’aliments, 
milloren les relacions 

socials i beneficien
la salut de les

persones
usuàries

Més horts urbans
Davant la creixent demanda exis-
tent, l’Ajuntament ha decidit ampliar 
el nombre de parcel·les adequant, a 
la part inferior del terreny, una nova 
feixa per a crear-hi sis horts més, que 
s’adjudicaran seguint l’ordre de la 
llista d’espera. Les sol·licituds que no 
puguin ser ateses hauran d’esperar 
que alguna parcel·la quedi vacant o 
a una nova licitació.

Sant Vicenç disposarà, així, de 31 
horts lúdics municipals. Aquests 
aporten importants beneficis per a 
la salut, per l’activitat física que s’hi 
realitza i pels aliments que se n’ob-
tenen; fomenten l’autoconsum, i 
milloren tant la relació amb l’entorn 
com les relacions socials, pels lligams 
que s’estableixen entre les persones 
usuàries.
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Treballant per a garantir 
les places d’aparcament a 
la riera de Torrentbò
Fins al passat 6 d’abril, les veïnes i els veïns de Sant Vicenç 
que disposaven del distintiu de «resident autoritzat» podien 
estacionar a les places d’aparcament de la riera de Torrentbò 
que pertanyen a Arenys de Mar, gràcies a un acord verbal 
entre ambdós municipis. Tanmateix, les queixes d’alguns 
veïns d’Arenys pels problemes d’aparcament, principalment 
a l’estiu, van portar l’Ajuntament d’aquest municipi veí a 
trencar l’acord.

Davant d’aquest fet, el consistori santvicentí es va reunir 
a tres bandes amb els ajuntaments dels municipis als quals 
pertany la riera. Posteriorment se’n va fer una segona troba-
da, a la qual es va sumar una representació dels veïns i les 
veïnes de la zona, i per al mes de maig n’hi ha prevista una 
tercera per cercar una solució consensuada al problema.

Des de l’Ajuntament de Sant Vicenç es busquen també 
alternatives que permetin donar resposta a les necessitats 
d’aparcament del veïnat.

S’han fet reunions a tres bandes amb els 
ajuntaments i veïnats de Sant Vicenç, 
Arenys de Mar i Caldes d’Estrac

l  Àmplia oferta d’activitats 
per a gaudir de l’estiu
Del 27 de juny al 29 de juliol tornaran les estades 
esportives, les «miniestades», els campus de 
ball i de gimnàstica i els cursets de natació. Les 
inscripcions romandran obertes des del 9 de maig 
fins al 15 de juny per a les persones empadronades 
al municipi i des del 23 de maig fins al 16 de juny 
per a tothom. El servei de menjador s’haurà de 
contractar a través del web www.mpenta.net.

Enguany, les 
inscripcions 

es faran a 
través d’una 

plataforma 
en línia

l En marxa les obres del circuit 
de pump track
Al mes de març es van iniciar les obres d’aquest 
circuit tancat per als amants dels vehicles no 
motoritzats. La nova instal·lació tindrà una 
superfície de 1.000 m2 i es construirà en una zona 
d’equipaments de la riera del Gorg. Les obres 
tindran un cost de 308.639,14 euros i una durada 
aproximada de sis mesos.

L’Espai Jove El Cau es 
converteix en un referent 
educatiu
Les regidories d’Ensenyament i d’Infància i Joventut han or-
ganitzat activitats gratuïtes de caire formatiu amb la volun-
tat de donar un gir a l’Espai Jove perquè no sigui només un 
lloc de lleure. Per al dissabte 7 de maig, s’ha programat una 
jornada de neteja de la platja que inclourà una xerrada a 
càrrec de l’empresa Anèl·lides. L’Ajuntament facilitarà el ma-
terial, com saques i guants, i gestionarà els residus recollits.

Durant els mesos de maig i juny hi haurà un taller d’ukele-
le, impartit per L’Oriola, un curs de manipulació d’aliments 
a càrrec de la Fundació Pere Tarrés i formació destinada a 
les famílies. En el marc de la Setmana de la Diversitat Biolò-
gica, des del 16 fins al 22 de maig, l’Espai Jove acollirà ta-
llers i una exposició d’artròpodes.

Es programen activitats per al jovent com 
tallers i una jornada de neteja de la platja
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l Sant Vicenç acull la celebració 
del Dia de les Esquadres
El parc dels Germans Gabrielistes va acollir, el 6 
d’abril, la celebració del Dia de les Esquadres de 
l’Àrea Bàsica Policial de Mataró. S’hi van lliurar 
22 felicitacions a agents i 6 reconeixements a 
funcionaris d’altres cossos de seguretat, funcionaris 
de Justícia i mitjans de comunicació.

Es reclama a la Generalitat la construcció 
d’un centre d’atenció primària

El 20 d’abril, el delegat de la Generali-
tat de Catalunya a Barcelona, Antoni 
Morral, va visitar Sant Vicenç i es va 
reunir amb membres de l’equip de 
govern. En la reunió de treball es va 
parlar de l’actual situació dels con-
sultoris locals. L’alcalde va demanar 
al Govern català la construcció d’un 

CAP al municipi i va posar-hi a dispo-
sició una parcel·la municipal.

Altres temes tractats van ser l’estat 
de les platges, la incorporació al Parc 
del Montnegre i el Corredor, els pro-
jectes pendents del PUOSC, l’escola 
de música o la compra de l’edifici del 
Delme per ubicar-hi nous serveis.

Miquel Rovira 
passa a ser 
regidor no 
adscrit

El regidor Miquel Rovira ha deixat el 
Grup Municipal de la CUP per discre-
pàncies polítiques amb el partit i ha 
passat a ser regidor no adscrit. Amb 
aquesta decisió, la CUP es queda sen-
se representació al consistori. Rovira 
forma part del Govern local i dirigeix 
les regidories de Participació Ciuta-
dana i Transparència, Benestar Social 
i Solidaritat i Cooperació. 

L’Ajuntament 
tanca el 2021 
amb un superàvit 
proper als 400.000 
euros

El consistori santvicentí ha tancat 
l’exercici 2021 en positiu i amb unes 
xifres que fan palesa la bona gestió 
dels recursos públics que està duent 

La gestió econòmica realitzada pel Govern local ha permès 
reduir l’endeutament fins al 2,71 %

a terme el Govern local. El resultat 
pressupostari, que ha assolit la xi-
fra d’1.254.726,91 €, ha donat lloc a 
un superàvit de 362.376,71 € i a un 
augment del romanent de tresoreria 
de 280.837,82 €, que l’ha situat en 
5.210.484,14 €.

Pel que fa l’endeutament, s’ha re-
duït de 80.489,62 € en només un any i 
se situa en els 245.686,59 € i una ràtio 
del 2,71 %. El període mitjà de paga-
ment a proveïdors s’ha escurçat fins 
als 2,21 dies.

Deute i estalvi 2005-2021
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Estem contents d’anunciar que el dijous 12 
de maig tindrà lloc el dinar d’homenatge a la 
gent gran, després de dos anys marcats per 
una pandèmia que n’ha impedit la celebració. 
Han sigut temps molt durs per a tothom, però 
estarem d’acord que un dels col·lectius més 
afectats és el de les persones grans, que han 
vist minvades les seves trobades i activitats de 
lleure durant massa temps. De mica en mica, 
anem tornant a la normalitat, recuperant tots 
els actes que, per bé o per mal, teníem tan in-
terioritzats que hem entès la importància que 
tenen només quan s’han hagut de suspendre. 
Esperem que sigui un èxit i que la gent gran 
del nostre municipi en pugueu gaudir tal com 
us mereixeu!

Així mateix, per fi hem pogut celebrar la 
nostra estimada diada de Sant Jordi sense res-
triccions, malgrat que la pluja hi hagi estat pre-
sent per a intentar prendre el protagonisme a 
les roses i als llibres. Els diferents actes han 
gaudit de la nombrosa participació de grans i 
petits, amb parades, tallers, música, teatre i la 
Festa de les Lletres.

Amb l’arribada del bon temps, anem recu-
perant les tradicions que més ens agraden i 
que tant hem trobat a faltar.

La manca de respecte i d’honestedat políti-
ca creix en forma de transfuguisme polític a 
Sant Vicenç de Montalt. En el nostre municipi 
predominen les cadires remunerades sense 
dedicació política, les trames per a desban-
car alcaldes, la difamació i la utilització de la 
confiança dels electors per a un ús personal 
de la política. Cada persona és lliure de canviar 
d’idees, creences o partit, però quan aquesta 
ocupa llocs de representació pública hauria de 
mostrar respecte i honestedat als electors i no 
intentar ocupar cadires utilitzant la confiança 
d’aquests. En el nostre municipi, fins a cinc 
trànsfugues han passat a ser «no adscrits».

Aquests recents esdeveniments de trànsfu-
gues, ruptures de pactes, utilització conscient 
de la mentida... ens estan mostrant una classe 
política buida ideològicament, en què l’única 
finalitat en la política és el seu interès personal, 
i, per a aconseguir-ho, mancada d’escrúpols en 
usar els més indecents mitjans, basats general-
ment en la mentida i en la traïció, a qualsevol 
programa o persona.

Des de molt petits ens eduquen per a com-
plir amb les obligacions que la vida et va exi-
gint. El que mai ens podíem imaginar és que, 
si ets un polític, a Sant Vicenç tot s’hi valgués.

El mes pasado apoyamos y asistimos al acto 
de los Mossos d’Esquadra que se celebró en 
el parque dels Germans, con representación 
del resto de los cuerpos de seguridad del Es-
tado: Policía Nacional y Guardia Civil. También 
estuvo nuestra Policía Local, y fue interesante 
ver el primer vuelo público de nuestro dron de 
vigilancia, saludar a los agentes encargados de 
su control y recibir sus explicaciones.

També vaig assistir a l’assemblea de l’As-
sociació de la Gent Gran de Sant Vicenç. Vull 
agrair especialment a la Junta Directiva la tas-
ca que fan i a les persones que hi col·laboren. 
Des de Cs demanem un «bravo» per ells.

També assistirem a la Jornada de la Gent 
Gran els primers dies de maig, malgrat que, 
per diverses raons, nosaltres pensem que hau-
ria estat millor fer-la a principis de juliol com 
altres vegades.

Les últimes setmanes va esclatar el pro-
blema de l’aparcament al veïnat de la riera 
de Caldes. Som conscients i donem suport al 
malestar dels veïns. Reconeixem que és un 
tema complicat perquè la seva solució impli-
ca els ajuntaments d’Arenys i de Sant Vicenç i 
requereix converses i pactes previs. Però no és 
menys cert que hi ha dubtes raonables que no 
s’ha gestionat adientment per part de l’actual 
govern.

Amb dues legislatures a l’oposició, entenem 
la dificultat de fer política fora del govern i no 
tenim res a dir sobre les estratègies i la manera 
de procedir dels grups i regidors de l’oposició. 
El «sense comentaris» amb què acabàvem 
l’article anterior és literal. Per a nosaltres són 
importants la lleialtat institucional i el respec-
te mutu. És evident que ens separen qüestions 
ideològiques, pràctiques, d’enfocament, de 
prioritat o fins i tot la manera de fer. Dit això, 
ens agradaria aportar una reflexió sobre infor-
mació i  transparència. Transparència és tenir 
a l’abast tota la informació disponible. Les re-
gidores i els regidors disposem dels decrets, 
informes tècnics, informes jurídics, actes de 
reunions i altra documentació que permeten 
fer el seguiment dels diferents temes. Es pot 
consultar directament amb el Govern. Una 
altra cosa és estar d’acord, o no, amb les de-
cisions i reaccionar en conseqüència. Però no 
serà per falta d’informació, ni de transparència. 
D’aquí a un any, eleccions. Es refaran equilibris, 
hi haurà canvis de partits, de composició de 
govern, noves majories… no sabem en quins 
termes. Hi haurà govern i oposició, com sem-
pre. Uns i altres, al servei del  nostre poble.

Un cop aixecades gairebé totes les restriccions, 
poc a poc tot torna a la normalitat. Un Sant Jor-
di com els d’abans, començant divendres per a 
poder gaudir-ne dos dies. Hi va haver signatu-
res de llibres, actuacions de música en directe i 
moltes parades. Des de primers d’aquest mes, 
també ha tornat a la plaça del Poble el mercat 
dels dijous, on ha estat sempre.

També torna la trobada de gegants que es 
feia cada any a Sant Vicenç, però canviant de 
data —serà el 28 de maig— i de lloc: aquesta 
vegada, els nostres gegants han volgut rebre 
els gegants convidats una mica més a prop del 
mar, a la plaça de Can Boada i rodalies.

Un fet farà que el nostre poble sigui cone-
gut arreu: gràcies que una productora ha deci-
dit gravar una sèrie al nostre municipi, racons 
i vilatans (ja que s’ha donat l’oportunitat que 
hi participin fent d’extres) seran vistos en te-
levisors de diversos països. Donarem servei al-
ternatiu els dies en què romandran tancats la 
biblioteca i el centre cívic. Serà un petit sacrifici 
per a assolir la fama.

Els que vulgueu tenir l’oportunitat d’una 
primera feina al municipi us podeu apuntar a 
la convocatòria de sis places per a joves a la 
Brigada els dos mesos d’estiu. Us interessa?

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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Des de l’any 2019 hem format part del consis-
tori; primer, a l’oposició i després, al govern, 
però sempre amb una actitud constructiva 
i amb l’únic objectiu d’escoltar el convilatà i 
treballar per a millorar la qualitat de vida dels 
santvicentins.

Les nostres eines han estat les mocions, l’es-
perit crític i la ferma convicció que gestionar 
regidories vol dir treballar de forma infatigable 
per a dur a terme projectes que no s’allunyin 
dels nostres principis i valors.

Ara bé, nosaltres no hem estat mai una 
formació dòcil. Som crítics amb les decisions 
que no compartim i procurem influir al màxim 
possible, tenint en compte la força de la qual 
disposem. La democràcia és un dels nostres 
principis i, per tant, acceptem l’opinió majori-
tària, malgrat que algunes coses no les faríem 
o les faríem d’una altra manera.

L’ànim de continuar no respon pas a la vo-
luntat d’aferrar-nos a la cadira, com alguns vo-
len fer creure. Si fos així, hauríem pogut entrar 
al Govern molt abans del que ho vam fer. És 
un exercici de responsabilitat vers el municipi 
i els projectes engegats; volem fer més poble i 
menys política.

SALUT I REPÚBLICA!!!

Obert el termini per a accedir 
a la formació de L’Oriola
El dia 9 de maig s’iniciarà el procés de preinscripció 
per al curs 2022-2023 a l’Escola Municipal de Música 
L’Oriola. El centre tornarà a impartir formació per a 
totes les edats, que inclourà des de llenguatge musical 
fins a la pràctica instrumental. Així mateix, L’Oriola 
desenvolupa un projecte comunitari per a fer arribar 
la música a l’escola bressol i als centres de primària. 
Hi ha temps fins al 13 de maig per a presentar-hi les 
sol·licituds de manera telemàtica. Més informació a 
oriola@svmontalt.cat.

Recuperant el radioteatre amb 
el jovent de Som CreArt
El projecte Som CreArt i Ràdio Santvi (107.4 FM) han 
impulsat la creació d’un nou espai escènic que recupera 
el radioteatre. Les noies i els nois que participen en 
aquesta activitat extraescolar interpreten històries de 
tot tipus a l’emissora municipal, les quals escriuen i/o 
treballen ells mateixos. Aquest programa els permet 
desenvolupar la seva creativitat mitjançant la paraula 
i els dona l’oportunitat de compartir amb els oients 
diferents reflexions. El programa s’emet en diferit un 
dimecres al mes.

Sant Jordi recupera l’ambient 
festiu 

Els dies 22 i 23 d’abril es va celebrar la Fira de Sant 
Jordi, que, a causa de la pluja, va traslladar part 
dels seus actes al Centre Cívic El Gorg. A les parades 
de llibres i roses, s’hi van sumar tallers, concerts, 
espectacles infantils i el lliurament dels premis dels 
Jocs Florals. En el marc de la fira va tenir lloc també la 
presentació del llibre 5 cases amb història. Sant Vicenç 
de Montalt, editat per l’Ajuntament. A l’acte, hi va 
assistir la cònsol general de Suècia, un dels països que 
va traslladar la seva seu diplomàtica a una d’aquestes 
cases durant la Guerra Civil.

S’inicia la preinscripció a 
l’escola bressol municipal

Des del 9 fins al 20 de maig romandrà obert el termini 
de preinscripció per a les famílies que vulguin accedir 
al servei de l’Escola Bressol Municipal Els Garrofers. 
Per al curs 2022-2023, s’hi ofereixen 8 places de 
nadons, 18 de caminants (1-2 anys) i 14 de parlants 
(2-3 anys). La documentació s’ha de presentar 
preferentment a través de l’adreça de correu electrònic 
bressol@svmontalt.cat. Si això no fos possible, es 
podrà fer la sol·licitud de manera presencial amb cita 
prèvia, que s’ha de demanar trucant al 93 791 32 16, o 
bé dipositant-la a la bústia del centre.

Programa L’alcalde respon:
un repàs a l’actualitat municipal amb 

l’alcalde, Víctor Llasera
Un dijous cada 15 dies a les 12 h

Programa Àmbit municipal:
entrevista, per torns, a un 

representant de cada grup municipal i 
als cinc regidors no adscrits
Cada dimecres a les 12 h

Retransmissions dels plens en directe:
per la ràdio, al 107.4 FM

pel web www.radiosantvi.cat 
pel canal de YouTube de Ràdio Santvi

Segueix l’actualitat 
municipal a Ràdio Santvi!



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

MAIG
2022

Del 2 al 30 de 
maig
ELS DILLUNS I DIMECRES, DE 
10 A 12 H, AL TELECENTRE    
l CURS D’INFORMÀTICA: 
RETOC FOTOGRÀFIC
Organitza: Associació Els 
Xurravins amb el suport de la 
Fundació ‘la Caixa’ 

Del 2 al 31 de 
maig
BIBLIOTECA MUNICIPAL LA 
MUNTALA    
l EXPOSICIÓ: 
«FOTOGRAFIA 
INTEL·LIGENT»
Fotografies de Carmen 
Conde
A càrrec del Grup Fotogràfic 
SVM
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Del 3 de maig al 
14 de juny
ELS DIMARTS I DIJOUS, DE 
18.15 A 19.15 H , AL CENTRE 
CÍVIC EL GORG    
l TALLER: EN FORMA 2! 
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Associació Els 
Xurravins amb el suport de 
Fundació ‘la Caixa’

Dimecres 4 i 11 
de maig
DE 16 A 21 H, A L’ESPAI JOVE 
EL CAU    
l CURS DE MANIPULACIÓ 
D’ALIMENTS
Organitza: Regidories 
d’Ensenyament i d’Infància i 
Joventut 

Del 5 de maig al 
16 de juny
ELS DIJOUS, DE 19.45 A 
20.45 H, A L’ESPAI JOVE EL 
CAU    
l TALLER D’UKELELE

A càrrec de l’Escola Municipal 
de Música L’Oriola
Organitza: Regidories 
d’Ensenyament i d’Infància i 
Joventut

Divendres 6 de 
maig
A LES 18 H, AL CASAL DE LA 
GENT GRAN    
l LA CUINA DE LA LEO
Organitza: Associació Els 
Xurravins 

Dissabte 7 de 
maig
A LES 10.30 H, AL PG. 
MARQUÈS DE CASA RIERA 
AMB C/ MAREGASSA    
l JORNADA DE NETEJA 
DE PLATJA I XERRADA 
INFORMATIVA A CÀRREC 
D’ANÈL·LIDES 
Organitza: Regidoria de Medi 
Ambient

Dijous 12 de 
maig
A LES 12 H, A L’ESGLÉSIA DE 
SANT VICENÇ   
l MISSA EN HONOR DE LA 
GENT GRAN 
Amb la participació de l’Orfeó 
Parroquial El Delme

EN ACABAT, AL RESTAURANT 
TURÓ DEL SOL   
l DINAR DE LA GENT 
GRAN 
Organitza: Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt

Divendres 13 de 
maig
A LES 19 H, AL CENTRE CÍVIC 
EL GORG    
l CLUB DE LECTURA 
A càrrec de l’escriptor Toni 
Sala
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Del 16 al 22 de 
maig
A L’ESPAI JOVE EL CAU    
l EXPOSICIÓ: 
«ARTRÒPODES» 
A càrrec de Fasmids
Organitza: Regidories 
d’Ensenyament i d’Infància i 
Joventut

Dimarts 17 i 31 
de maig
A LES 18.30 H, AL CENTRE 
CÍVIC EL GORG     
l CLUB DE LECTURA DE 
PAIDONÈSIA
A càrrec d’Arnau P. Sargatal
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dimecres 18 de 
maig
A LES 9.30 H, AL CENTRE 
CÍVIC EL GORG      
l MATINAL AL SANT 
CRIST DE BALASC 
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Dimecres 18 
i dijous 19 de 
maig
DE 17.30 A 18.30 H, A L’ESPAI 
JOVE EL CAU  
l TALLERS «TOCA-TOCA»
Organitza: Regidories 
d’Ensenyament i d’Infància i 
Joventut

Divendres 20 de 
maig
A LES 17.30 H, AL CENTRE 
CÍVIC EL GORG   
l CONTES D’AQUÍ I 
D’ALLÀ 
A càrrec de Carles Cuberes
Dirigit a infants a partir de 
3 anys
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

A LES 19 H, AL CENTRE CÍVIC 
EL GORG   
l ROUND TABLE  
Aprèn anglès amb Wendie 
Joy.
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 21 de 
maig
A LES 12 H, AL CENTRE CÍVIC 
EL GORG    
l CLUB DE LECTURA 
D’HISTÒRIA LOCAL 
A càrrec de Xavier Torrentó i 
Pau Salvat  
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

A LES 17 H, A L’AV. TONI SORS     
l MOSTRA D’ENTITATS
Organitza: Regidoria de 
Participació Ciutadana amb 
la col·laboració de les entitats 
locals

A LES 18 H     
l VISITA A VILLA BLANCA 
Inscripcions: a partir del 10 
de maig, trucant al 93 791 
23 72  
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Diumenge 22 de 
maig
DE 10 A 14 H, AL CENTRE 
CÍVIC EL GORG     
l CAMPANYA DE 
DONACIÓ DE SANG 
Reserva d’hora: donarsang.
gencat.cat
Organitza: Banc de Sang 
i Teixits i Associació 
de Donants de Sang 
del Maresme amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de SVM i Associació Els 
Xurravins 

Dijous 26 de 
maig
A LES 7.30 H, DES DEL 
CENTRE CÍVIC EL GORG 
A LES 7.40 H, DES DEL SORLI   
l EXCURSIÓ CULTURAL A 
CALAF  
Preu: 45 € 
Inclou: autocar, esmorzar, 
dinar, visita i sorteig
Inscripcions: fins al 23 d’abril 
al Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Dissabte 28 de 
maig
A LES 18 H, AL PARC DE CAN 
BOADA    
l TROBADA DE GEGANTS 
Organitza: Colla Gegantera 
de Sant Vicenç de 
Montalt amb el suport de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt

Diumenge 29 de 
maig
AL PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES   
l VISITA GUIADA A LA 
TORRE DE CAN VALLS 
Horaris: 11, 11.30, 12 i 12.30 h
Preu: 2 €
Compra d’entrades: del 20 al 
26 de maig a https://tiquets.
svmontalt.cat/
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

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


