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Ple municipal ordinari 28 d’abril del 2022

A FAVOR 

Junts, PSC, Primàries, 
ERC, 9SV, Francesc 
Guillem, Robert Subirón, 
Cristian Garralaga i 
Miquel Rovira

Junts, Primàries, ERC, 
9SV, Cristian Garralaga i 
Miquel Rovira

EN CONTRA

PSC, 
Francesc 
Guillem 
i Miquel 
Àngel 
Martínez

ORDRE DEL DIA 

Modificació de l’Ordenança 
núm. 8 pel que fa al preu 
públic de la piscina municipal

Expedient de modificació de 
crèdit 3/2022 

ABSTENCIÓ

Cs i  Miquel 
Àngel Martínez 

Cs i  Robert 
Subirón 

Millorant el punt de 
recollida de residus del 
carrer Carles Bohigas
En les darreres setmanes, s’ha instal·lat 
un nou tancament de fusta al voltant 
dels contenidors del carrer Carles 
Bohigas. L’objectiu és tant millorar 
la neteja com reduir l’impacte visual 
d’aquesta àrea d’aportació. L’actuació 
ha tingut un cost de 2.958,45 euros 
i, amb ella, el 75 % de les àrees 
d’aportació del municipi ja compten 
actualment amb tancaments de fusta.

Neteja de les franges 
forestals per evitar 
incendis
S’ha iniciat una campanya de 
manteniment de les franges perimetrals 
a les urbanitzacions de Supermaresme, 
el Rocà, la Plana d’en Manent i la Plana 
de l’Andreu. Aquestes actuacions es 
realitzen cada dos anys per a garantir 
l’estat òptim d’aquests espais de 
protecció contra incendis, i els treballs 
inclouen la neteja d’algunes parcel·les 
municipals. A la tardor es preveu obrir 
una nova franja al nucli de Coma de Bo, 
amb un cost de 5.391 euros.

Horari d’estiu del Servei d’Atenció a la 
Ciutadania 
Des del 15 de juny fins al 20 de setembre, l’Ajuntament aplicarà 
l’horari d’estiu al Servei d’Atenció a la Ciutadania, que passarà a 
oferir-se només al matí, de dilluns a divendres, des de les 9 fins a les 
14 hores.

Des de l’OAC es recomana demanar cita prèvia a www.svmontalt.
cat o trucant al 937 910 511. Així mateix, es poden realitzar consultes, 
tràmits i gestions durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, a 
través del web municipal.

El programa Treball i Formació permet 
reforçar la brigada municipal
L’Ajuntament ha incorporat dos treballadors en el marc del programa 
Treball i Formació per un període d’un any. Aquestes dues persones 
realitzaran tasques de peó de jardineria amb la Brigada d’Obres i 
Serveis per adequar les zones verdes i els espais públics del municipi. 
L’esmentat programa del Servei d’Ocupació de Catalunya combina, com 
el seu nom indica, feina i formació, millorant així les competències de 
les persones contractades i les seves oportunitats laborals.

L’ORGT recupera el 100 % de l’atenció 
presencial
Des del passat mes de maig, l’oficina de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona atén de manera presencial de 
dilluns a divendres, des de les 8.30 fins a les 14 hores, amb cita prèvia. 
La ciutadania pot fer ús també d’altres canals, trucant-hi per telèfon 
(al 934 729 115 o al 674 960 910) o de manera telemàtica a través del 
web orgt.diba.cat.



Víctor Llasera Alsina 
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Una de les línies de treball 
municipal que estem potenciant 
des de l’Ajuntament és fer de 
Sant Vicenç de Montalt un 
escenari per als rodatges de 
ficcions per a les plataformes 
digitals, la televisió i el cinema. 
Així, formem part d’una 
associació comarcal que facilita 
a les productores interessades 
l’accés al nostre municipi com 
a plató per a les filmacions, i 
recentment hem vist com en 
coincidien diverses en el temps.

Aquest és un tipus d’activitat 
que exemplifica perfectament 
el model de desenvolupament 
econòmic al qual aspirem des 
del consistori: és una activitat 
que genera ocupació al seu 
voltant i que afecta positivament 
altres sectors —com ara la 
restauració local—, ens ajuda a 
projectar una imatge positiva 
del municipi i del seu patrimoni, 
reforça la feina de promoció 
turística, és una indústria neta i 
mediambientalment sostenible...

En tot cas, per a tenir un 
municipi de pel·lícula cal 
cuidar-lo a través de la inversió 
en els espais públics. En aquest 
sentit, des de l’Ajuntament 
hem incorporat una despesa 
extraordinària d’un milió d’euros 
provinent del romanent de 
tresoreria (l’estalvi assolit), que 
es destinaran a una trentena 
d’actuacions. Perquè aquest 
és, al cap i a la fi, l’escenari del 
nostre dia a dia.

l Un municipi de 
pel·lícula

L’Ajuntament, a través de la Regido-
ria de Turisme, aposta fermament 
per la recerca de nous recursos que 
permetin potenciar els actius patri-
monials, naturals i culturals del mu-
nicipi i donar a conèixer la vila arreu 
del territori. En aquesta línia, el con-
sistori està adherit al Maresme Film 
Comission, un servei impulsat pel 
Consorci de Promoció Turística Costa 
del Maresme amb l’objectiu de pro-
moure i facilitar la filmació d’audiovi-
suals al territori.

En els darrers tres anys s’han rodat 
més d’una vintena de produccions 
—entre escenes de pel·lícules, sèries 
i anuncis— que han tingut com a es-
cenari algun espai públic de Sant Vi-
cenç, com ara el Centre Cívic El Gorg, 
la Biblioteca Municipal La Muntala, la 
plaça del poble o el passeig marítim. 
Aquesta xifra només fa referència a 
aquelles gravacions en què ha calgut 
algun tipus d’autorització de l’Ajun-
tament. Les sèries Palomino —de 
Netflix— i Las invisibles —de Para-
mount+—, que s’han rodat aquest 
mes de maig, o la pel·lícula El favor 
són els exemples més recents del po-
tencial cinematogràfic del municipi.

La gravació de més d’una vintena de 
produccions en els últims tres anys ha permès 
donar a conèixer el municipi arreu del territori

Sant Vicenç es posiciona 
com a seu de rodatges 
audiovisuals

El rodatge 
de sèries com 
Palomino i Las 

invisibles són un clar 
exemple del potencial 

cinematogràfic del 
municipi

Altres produccions 
Entre el novembre del 2020 i el març 
de l’any passat, tot i la pandèmia, es 
van filmar tres sèries: Maricón perdi-
do, Todos mienten i Sin huellas, i la 
pel·lícula Girasoles silvestres, dirigida 
per Jaime Rosales.

El 2019 es va estrenar a 229 sales de 
cinema la pel·lícula Gente que viene 
y bah, rodada majoritàriament a Sant 
Vicenç. El llargmetratge, dirigit per Pa-
trícia Font —guanyadora del Goya— 
i protagonitzada per Clara Lago, 
Alexandra Jiménez i Carmen Maura, 
va aterrar a Sant Vicenç l’any 2017 per 
gravar-ne algunes de les escenes més 
rellevants a la plaça del Poble i al Casal 
de Cultura. En alguns dels rodatges 
han participat veïns i veïnes de Sant 
Vicenç com a figurants.
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Es redueixen els robatoris en 
domicilis durant el 2021
Les dades de l’any passat mostren bons resultats en ma-
tèria de seguretat ciutadana. L’OAC de la Policia Local va 
rebre un total de 4.296 trucades, una xifra inferior a la del 
2020 però que ve derivada de la finalització d’algunes res-
triccions per la COVID-19 i l’augment de l’atenció presen-
cial, amb una mitjana diària de 6,25 persones ateses.

Al llarg del 2021 es van fer 5.152 patrullatges, entre els 
que es van fer a peu, els mòbils i els punts estàtics de con-
trol. Gràcies a les actuacions del cos policial, es va aconse-
guir reduir el nombre de robatoris en domicilis particulars, 
que van passar dels 59 del 2020 als 45 de l’any passat.

També s’hi van obrir menys expedients sancionadors, 
un total de 83, principalment per temes relacionats amb 
l’incivisme o per no fer ús de la mascareta. Així mateix, s’hi 
van dur a terme tasques formatives, amb les quals es va 
arribar a 518 alumnes des de primer de primària a segon 
de batxillerat.

La Policia Local realitza més de 5.000 
patrullatges anuals i augmenta l’atenció 
presencial

l Tot a punt per a gaudir de la 
temporada de platja 
S’han dut a terme diversos treballs a la platja per a 
adequar-ne els trams de sorra més malmesos pels 
temporals i s’hi han instal·lat 48 papereres noves, 
amb un cost de 9.867,40 euros. Aquest estiu no 
hi faltaran serveis com una àrea adaptada per a 
persones amb mobilitat reduïda, cinc guinguetes i 
un espai destinat als gossos a la zona de la Caleta.

El servei de 
socorrisme 

s’oferirà 
des del 18 

de juny fins 
a l’11 de 

setembre

l Finalitzen les obres de la 
Carretera de Sant Vicenç
L’actuació, amb un cost de 131.182,82 euros, ha 
inclòs la renovació de la vorera nord i l’ampliació 
de l’enllumenat públic en el tram comprès entre el 
carrer de les Feixes i el de la Puntaire. Els treballs 
han tingut una durada de dos mesos.

Millores a la piscina 
municipal per a garantir la 
qualitat del servei
Aquest mes de maig s’han dut a terme un seguit de mi-
llores a les instal·lacions de la piscina, com ara la substitu-
ció de la gespa, la renovació del paviment que envolta el 
vas —amb una superfície antilliscant— i l’adquisició d’una 
cadira elevadora per a facilitar el bany a persones amb pro-
blemes de mobilitat.

La temporada d’estiu s’iniciarà el 24 de juny i finalitzarà 
l’11 de setembre. L’equipament romandrà obert des de les 
10 fins a les 20 hores de dilluns a divendres i de les 10 a les 
20.30 hores els festius i caps de setmana. Els abonaments 
s’han d’adquirir a través del web municipal o a l’OAC, amb 
cita prèvia. Les persones empadronades poden adquirir 
l’abonament de temporada per només 20 euros, tot i que 
també hi haurà abonaments mensuals i entrades puntuals.

Les persones empadronades poden gaudir 
de l’abonament de temporada per només 
20 euros
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El Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
ha aprovat una aportació extraor-
dinària d’1.089.658,30 euros al Pressu-
post municipal, que supera així els 11 
milions d’euros. Aquests diners, que 
provenen del romanent de tresoreria 
de l’exercici 2021, permetran dur a 
terme una trentena d’actuacions des-
tinades a fomentar l’obra pública; a mi-
llorar l’espai públic, els equipaments i 
la sostenibilitat; a impulsar el comerç; 
a reforçar l’Àrea de Benestar Social, i a 
ampliar la partida destinada a atendre 
actuacions d’emergència social.

Aquesta modificació de crèdit va 
ser aprovada amb els vots favorables 
de Junts, Primàries, ERC, 9SV i els re-
gidors no adscrits Cristian Garralaga i 
Miquel Rovira; les abstencions de Cs i 
del regidor Robert Subirón, i els vots 
en contra del PSC i dels regidors Fran-
cesc Guillem i Miquel Àngel Martínez.

Es destina més d’un milió d’euros a una trentena 
d’inversions

Sant Vicenç disposarà d’un 
jardí de la biodiversitat
La Diputació de Barcelona ha aprovat una subvenció propera als 
100.000 euros que es destinarà a finançar una part del projecte de 
creació d’un jardí de la biodiversitat. Aquest espai, d’aproximada-
ment tres hectàrees, estarà ubicat al parc de la Riera del Gorg, entre 
el camí de la Puntaire, el carrer de la Coma de Bo i la rotonda de l’au-
topista. El jardí estarà obert al públic i permetrà observar, conèixer, 
aprendre i, sobretot, sensibilitzar la població sobre el patrimoni na-
tural i la biodiversitat de l’entorn de Sant Vicenç.

Una de les propostes sorgides del procés de pressupostos partici-
patius va ser la construcció d’una Aula de Natura que, tot i tenir el su-
port de la ciutadania, no es va poder dur a terme. La seva acceptació 
suposava superar els 100.000 euros destinats al procés participatiu. 
Amb la subvenció rebuda de la Diputació, l’Ajuntament no només 
ha decidit tirar endavant aquest projecte sinó que l’ha ampliat i mi-
llorat per poder tenir a Sant Vicenç un jardí de la biodiversitat, amb 
un cost que ascendirà a 140.000 euros.

A què es destina el romanent de tresoreria?
A finançar les actuacions guanyadores dels 
Pressupostos Participatius 2021-2022:
l Construcció d’un rocòdrom i boulder municipal: 34.000 €
l Construcció d’una gatera municipal: 25.000 €
l Adequació d’una zona de jocs pintats a terra: 15.000 €
l Organització del gran repte solidari Everesting XL Lupus & 
Malalties Autoimmunitàries: 8.963 €
l Estudi per a valorar la necessitat d’habitatge tutelat per a la 
gent gran: 15.000 €

A millorar els serveis i equipaments municipals i la 
via pública:
l Reforma de la primera i segona plantes de l’edifici de 
l’ajuntament i renovació del sistema de  ventilació: 
101.000 €
l Construcció d’una nova torre de comunicacions municipal 
a la zona del Balís: 71.240 €
l Pavimentació de la pista annexa al pavelló: 105.000 €
l Consolidació del torrent del Ranxo i la riera de Sant Vicenç: 
46.055 €
l Adequació del magatzem de la Brigada Municipal: 
80.000 €
l Adquisició de parquímetres: 12.500 €
l Adquisició d’enllumenat i d’altres elements decoratius 
nadalencs: 15.000 €
l Conservació i obres en vies i espais públics: 100.000 €
l Adequació del pavelló municipal: 18.000 €

A garantir la sostenibilitat:
l Canvi de làmpades al camp de futbol: 52.000 €
l Instal·lació de 2 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics: 
28.143 €
l Megainstal·lació fotovoltaica per a l’autoconsum compartit 
d’edificis públics: 46.481 €
l Construcció d’una Aula de Natura: 41.172 €

A donar suport a les entitats:
l Subvenció per a l’Associació Comerç Sant Vicenç de 
Montalt: 30.000 €
l Subvenció destinada als Amics dels Pessebres de Sant 
Vicenç: 3.000 €
l Organització de la 7a Mostra d’Entitats: 6.000 €

A reforçar l’Àrea de Benestar Social:
l Incorporació de personal tècnic per a reforçar l’Àrea de 
Benestar Social: 27.000 €
l Projecte Treball Comunitari. Dona i Infància: 12.000 €

A actuacions d’emergència social per a donar 
suport a la població ucraïnesa víctima del conflicte 
bèl·lic:
l Arranjament d’habitatge de propietat municipal per 
atendre situacions d’emergència social: 40.000 €
l Atencions benèfiques i assistencials: 15.000 €
l Solidaritat i Cooperació: 10.000 €

1

2

3

4

5

6



 6   InfoMontalt Juny 2022

Recentment, s’ha celebrat la comissió informa-
tiva d’Igualtat, amb l’assistència dels regidors 
del Govern i de l’oposició. L’Ajuntament dispo-
sarà d’un pla d’igualtat intern i d’un protocol 
d’assetjament sexual: molt bona notícia; més, 
tenint en compte els resultats d’una enquesta 
realitzada als treballadors i les treballadores de 
l’Ajuntament (s’hi participava voluntàriament i 
de manera anònima al setembre del 2020) en 
la qual es tractaven temes com la situació la-
boral durant l’estat d’alarma per la pandèmia, 
les relacions interpersonals i el clima laboral. 

Els resultats són esfereïdors. La llista de 
manifestacions sobre l’assetjament és llarga, 
i ho resumirem dient que s’hi van denunciar 
actes com insults, menyspreus, intimidacions i 
amenaces. Cenyint-nos una mica més, algunes 
respostes feien referència a bromes obscenes, 
mirades lascives, comentaris grollers sobre el 
físic o la vida sexual d’algú i l’apropament o 
contacte físic excessiu i no sol·licitat.

Aquests actes són intolerables en tots els 
àmbits i han tingut conseqüències polítiques 
importants. 

Hem fet un pas endavant moltgran per tal 
d’evitar que aquestes situacions es tornin a 
repetir. Per cert, cadascú és responsable dels 
seus actes, no ho oblidem.

Després de dos anys de pandèmia i aturada 
d’actes festius, n’hem pogut tornar a gaudir: el 
dinar de la gent gran va ser una emotiva tro-
bada i un moment molt especial, i la Fira d’En-
titats va aplegar molts veïns i veïnes que van 
gaudir de les diferents paradetes i de música 
en directe a càrrec dels Golafres Band i d’una 
banda de tribut al rei del rock, l’Elvis Presley.

D’altra banda, estem expectants i amb mol-
tes ganes que es reobri la guingueta del parc 
dels Germans, un fabulós lloc per a gaudir de 
la fresca i la calma de la natura.

Aquest estiu podrem tornar a celebrar al 
cent per cent la Festa Major. Esperem amb 
molta il·lusió poder gaudir dels diferents ac-
tes culturals, musicals i activitats per als més 
petits.

Malauradament, no es podrà gaudir com 
sempre de la piscina municipal, atès que les 
obres de canvi de gespa, de millores de la zona 
de platja i d’adequació d’una cadira per a per-
sones amb mobilitat reduïda han començat 
molt tard, en unes dates que impedeixen 
l’obertura i la utilització de l’equipament per 
part de les escoles i entitats esportives com 
sempre s’havia fet. Lamentem la poca previsió 
per part del Govern. L’obertura està prevista 
per al 24 de juny, si tot va bé.

A finales del mes pasado, se ha aprobado una 
«modificación de crédito». La mayor parte de 
esta modificación incluye proyectos previstos 
por el anterior gobierno del pueblo para los 
cuales se buscaron subvenciones. Otros que-
daron pendientes, pues no se podía utilizar 
el superávit a causa de la «Regla de Gasto». 
Ahora dicha regla está suspendida y permite 
la realización de los proyectos de envergadura 
ya previstos. Por ejemplo: reforma del ayun-
tamiento, torre de telecomunicaciones de El 
Balís, iluminación con LED en el campo de fút-
bol, mejora de la pista anexa al polideportivo, 
arreglo definitivo del torrente del Ranxo y de la 
riera St. Vicenç, puntos de recarga para vehícu-
los eléctricos, ampliación de las instalaciones 
generadoras fotovoltaicas, arreglo del alma-
cén de la Brigada, completar el cambio total 
a lámparas de LED del alumbrado exterior del 
pueblo, modernizar y legalizar cuadros y sumi-
nistros, arreglo definitivo de algunas calles…

Con nuestro voto hemos facilitado que to-
dos esos proyectos, iniciados por Cs hace dos 
años, se lleven a cabo definitivamente, y vigi-
laremos para que esas mejoras se realicen sin 
despilfarro y con eficacia.

Així mateix, felicitem tots els participants i 
organitzadors per la Fira d’Entitats.

S’ha aprovat en el Ple el Protocol per a la pre-
venció de l’assetjament sexual. És aplicable 
a totes les persones que treballen a l’Ajunta-
ment, a les empreses que s’hi relacionen i, per 
descomptat, als representants polítics. És, so-
bretot, una eina de prevenció. No està de més 
deixar clar que els espais de treball són això: 
espais per a fer-hi feina, on no hi ha lloc per a 
«brometes» que no fan gràcia, comentaris gro-
llers o al·lusions a l’aspecte físic o la vida sexual, 
per posar uns quants exemples. L’altre aspecte 
essencial és el respecte a la confidencialitat i 
la privacitat: no s’han d’explicar ni comentar 
públicament les denúncies, ni el seu resultat. 
Cal evitar per tots els mitjans l’exposició de les 
víctimes a judicis de carrer, comentaris i xafar-
deries. I pel que fa als possibles agressors, si a 
hores d’ara algú encara no sap distingir el que 
fa riure del que humilia és que té un problema 
bastant més greu que l’aplicació d’un proto-
col. Cal actuar sempre amb respecte vers les 
companyes i els companys de feina, siguin su-
bordinats, iguals o superiors en el càrrec. Qui 
no ho vegi així, que sàpiga que hem començat 
un camí sense retorn: el de la tolerància zero 
amb aquesta mena d’actituds.

Des de la Regidoria de Comerç, estem pre-
parant diverses fires per a aquest estiu. Però 
aquest mes de juny comencem repetint la Fira 
de Vins i Olis, que va tenir molt d’èxit per la Fes-
ta Major d’Hivern, com a complement del mer-
cat dels dissabtes, i l’ampliem amb parades de 
vell per fer-la més atractiva. No us la perdeu el 
segon dissabte de juny.

Anem recuperant les trobades que no s’han 
pogut fer els dos últims anys. Un cop feta amb 
molt d’èxit la dels geganters, ara toca el torn a 
les puntaires, el diumenge abans de Sant Joan. 
Desitgem que la puguin gaudir amb una gran 
assistència.

Per al divendres 17 de juny tenim progra-
mada al Centre Cívic El Gorg una trobada 
empresarial de les 3 Viles, relacionada amb el 
projecte Treball, Talent i Tecnologia. No us ho 
perdeu.

Amb moltes ganes d’estiu, arriba la Flama 
del Canigó, una de les poques tradicions que 
hem pogut mantenir durant la pandèmia. Però 
aquesta vegada serà com les d’abans, sense res-
triccions per a anar al Canigó a buscar la flama.

Esperant que tingueu un bon final de curs, 
i recomanant-vos que seguiu les mesures de 
seguretat que publicarem per gaudir d’una 
revetlla de Sant Joan segura, us desitgem que 
tingueu una bona entrada d’estiu!!!!

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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El mes de juny ens situa a les portes de l’estiu. 
És el mes del final del curs escolar i la revetlla 
de Sant Joan. La situació de la pandèmia ha 
canviat i ens permetrà fer les celebracions com 
abans. Després de més de dos anys, i gràcies a 
l’esforç de tots, serà possible.

Però calen aprenentatges. Hem sigut més 
conscients que mai de l’impacte de l’esser 
humà en la natura. El canvi climàtic no té 
aturador i any rere any se’n perceben les con-
seqüències. Els fenòmens de fortes tempestes 
i llevantades ens obliguen cada any a destinar 
uns recursos extres al condicionament de la 
sorra de les platges. Aquestes tasques s’afe-
geixen a les pròpies de neteja i llaurat previ 
anual. Encara i així, la preocupació d’un nou 
embat hi és durant tota la temporada.

D’altra banda, l’augment de les temperatu-
res i la manca de pluges ens desperten totes 
les alarmes pel perill d’incendis als nostres 
boscos. L’esport a la muntanya del Montalt es 
practica des de molts vessants, però cal ser 
més respectuosos si volem preservar-ne la 
biodiversitat.

Tots volem gaudir de la platja i de la mun-
tanya a l’estiu. Gaudir i respectar aquest bé tan 
valuós que tenim a Sant Vicenç de Montalt és 
possible. 
Salut i República!

S’inicia la fase de votació del 
projecte «Jove, proposa»

Els nois i les noies de 16 a 30 anys 
empadronats/des al municipi poden 
votar, fins al 20 de juny, quines 
activitats els agradaria que es fessin 
tant a les instal·lacions de l’Espai Jove 
El Cau com en altres ubicacions del 
poble. Les propostes s’han recollit a 
través de la plataforma Participa311 
i de dues trobades presencials convocades als mesos 
d’abril i maig. El procés participatiu «Jove, proposa» 
és una iniciativa conjunta de les regidories d’Infància 
i Joventut i de Participació Ciutadana amb l’objectiu 
d’implicar el jovent en les polítiques municipals.

Prop de 400 persones participen 
en la Festa de la Gent Gran
El passat 12 de maig es va celebrar la Festa de la Gent 
Gran, que s’havia suspès els dos anys anteriors per la 
pandèmia. Prop de 400 persones van gaudir d’un dinar 
de germanor, actuacions musicals i ball. Prèviament, va 
haver-hi una missa amb l’acompanyament de l’Orfeó 
Parroquial El Delme. Aquest homenatge a la gent gran 
tindrà continuïtat el dia 30 de juny amb una excursió a 
Lloret de Mar per a visitar-hi els jardins de Santa Clotilde 
i a la qual l’Ajuntament convida totes les persones de 
més de 65 anys que estiguin empadronades al municipi.

Aquest estiu, torna el casal 
d’arts escèniques «Som CreArt»
Des del 27 de juny fins al 22 de juliol s’oferirà el Casal 
d’Estiu «Som CreArt», una proposta coordinada 
per Carolina Llacher, llicenciada en Sociologia i 
actriu, destinada a infants i joves de 10 a 18 anys. 
Aquest espai de creació artística i expressió personal 
planteja jocs dinàmics i activitats lúdiques que es 
desenvoluparan tant en espais interiors —de l’Escola Sot del Camp— com exteriors —al 
parc dels Germans Gabrielistes—. Les inscripcions es podran formalitzar al Registre 
General de l’Ajuntament fins al dia 17 de juny.

Fomentant l’intercanvi 
gratuït de llibres

Es posa en marxa el projecte «Biblionius», impulsat per 
les regidories d’Ensenyament i d’Infància i Joventut i per 
la Biblioteca Municipal amb l’objectiu de fomentar l’hàbit 
de la lectura. Amb el lema «Deixa un llibre i agafa’n un 
altre», l’Ajuntament té previst instal·lar quatre casetes 
d’intercanvi gratuït de llibres que estaran distribuïdes 
per diversos parcs del municipi: al del Patufet, del Terral, 
de Can Boada i dels Germans Gabrielistes. El consistori 
demana respecte i civisme per garantir que el màxim 
nombre de persones en puguin fer ús.

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!

Pots votar a través 
d’aquest enllaç



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

JUNY
2022

EXPOSICIONS 
De l’1 al 30
BIBLIOTECA MUNICIPAL LA 
MUNTALA    
l EXPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA «PARATGES 
NATURALS»
A càrrec del Grup Fotogràfic 
SVM
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala 

Del 8 al 12
ESPAI JOVE EL CAU    
l EXPOSICIÓ «CARETTA A 
LA VISTA»
Organitza: Ajuntament de 
SVM i UVic-UCC 

Del 17 de juny al 
15 de juliol
CENTRE CÍVIC EL GORG    
l EXPOSICIÓ DE PINTURA 
DELS ALUMNES DEL CURS 
DE DIBUIX I PINTURA
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Del 17 al 21
RIERA DEL GORG    
l EXPOSICIÓ «MENYS 
PLÀSTICS, MÉS VIDA»

CENTRE CÍVIC EL GORG    
l EXPOSICIÓ «EL FONS 
MARÍ DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT»
Organitza: Ajuntament de 
SVM amb el suport de la 
Diputació de Barcelona

ACTIVITATS 
Dimecres 1
9.30 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG     
l MATINAL AL DOLMEN 
DE CA L’ARENAS 
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 3
18 H, AL CASAL DE LA GENT 
GRAN    
l LA CUINA DE LA LEO 
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins 

19 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l ROUND TABLE AMB 
WENDIE JOY
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 4
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

Diumenge 5
18 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l TEATRE FAMILIAR: EL 
PEIX IRISAT
Preu: 2 € (pagament amb 
targeta bancària abans de la 
funció)
Organitza: Ajuntament

Dimecres 8
18 H , AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l XERRADA: «QUÈ HI HA 
AL FONS MARÍ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT?»
A càrrec d’ Enric Cahner i 
Monzó
Organitza: Ajuntament

Divendres 10
A LA PLATJA    
l 17 H – TALLER INFANTIL: 
ROBERT I ELS PAISATGES 
MARINS  

l 18 H – XERRADA: «COM 
ACTUAR DAVANT D’UN 
NIU DE TORTUGA»
Organitza: Ajuntament de 
SVM i UVic-UCC

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

Dissabte 11
A LA PLATJA    
l 11 H – SNORKEL (+ DE 18 
ANYS) 
l 11 H – SORTIDES EN 
CAIAC I PADDLE SURF
Inscripcions: 
www.svmontalt.cat
l 18 H – TALLER: «ELS 
ANIMALS DEL LITORAL»
Destinat a infants de 4 a 10 
anys
Organitza: Ajuntament

11.30 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l STORYTIME. UNDER THE 
SEA  

Destinada a infants de 3 a 8 
anys, independentment de si 
saben anglès o no
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

19 , CENTRE CÍVIC EL GORG   
l TEATRE: PAU: 
PAISATGES ALS ULLS
Una obra de La Fam de la 
Fera, dirigida per Carolina 
Llacher
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Diumenge 12
8 H, DAVANT DEL 
CONSULTORI DEL NUCLI 
ANTIC     
l MATINAL AL PUIG 
CASTELLAR  
Organitza: Montaltrek

A LA PLATJA    
l 11 H – «BIOSNORKEL» 
FAMILIAR (+ DE 10 ANYS)  

l 11 H – SORTIDES EN 
CAIAC I PADDLE SURF
Inscripcions: 
www.svmontalt.cat

l 18 H – TALLER: 
«SOSTENIBILITAT 
CREATIVA»
Destinat a infants de 6 a 12 
anys
Organitza: Ajuntament 

Dimarts 14
18.30 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG  
l CLUB DE LECTURA DE 
PAIDONÈSIA AMB ARNAU 
P. SARGATAL
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dimecres 15
9 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG   
l MATINAL PEL CAMÍ DE 
RONDA – TRAM DE SANT 
FELIU DE GUÍXOLS A 
PLATJA D’ARO 
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 17 
18 H, AL CASAL DE LA GENT 
GRAN  
l LA CUINA DE SANT 
VICENÇ
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins  

Dissabte 18  
22 H, A LA PLAÇA DEL POBLE  
l CINEMA A LA FRESCA: 
PETER RABBIT 2
Organitza: Ajuntament 

Diumenge 19   
DE 10 A 13 H, A LA PLAÇA 
DEL POBLE  

l TROBADA DE PUNTAIRES
Organitza: Associació de 
Puntaires de SVM amb el 
suport de l’Ajuntament 

Diumenge 19    
10.30 H, AL PAVELLÓ 
MUNICIPAL TONI SORS
l FESTIVAL DE FI DE 
CURS DE LES ESCOLES 
MUNICIPALS DE 
GIMNÀSTICA I DE DANSA
Organitza: Ajuntament 

Diumenge 19    
l CELEBRACIÓ DEL 
CORPUS CHRISTI
8 h: Creació catifa de flors
13 h: Missa i processó
Organitza: Parròquia de Sant 
Vicenç amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de SVM 

18 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG   
l TEATRE FAMILIAR: LA 
MENUDA I EN PAU EL 
GEGANT
Preu: 2 € (pagament amb 
targeta bancària abans de la 
funció)
Organitza: Ajuntament 

Dijous 23 
20 H, APARCAMENT DE 
SORRA DEL CAMP DE 
FUTBOL
l ARRIBADA DE LA 
FLAMA DEL CANIGÓ
Lectura del manifest, encesa 
de la foguera i brindis popular
Organitza: Ajuntament  

Dissabte 25  
D’11 A 13.30 H I DE 15.30 
A 18 H, AL PARC DELS 
GERMANS GABRIELISTES
l JOC CONSTRUCTIU: «LA 
CITTÀ INFINITA»
Destinada a infants a partir 
de 4 anys
Organitza: Ajuntament 

Diumenge 26   
PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES
l VISITA GUIADA A LA 
TORRE DE CAN VALLS
Preu: 2 €
Compra d’entrades: del 17 al 
22 de juny a https://tiquets.
svmontalt.cat/
Organitza: Ajuntament 

Dijous 30    
10 H, DES DEL CENTRE CÍVIC 
EL GORG 
10.15 H, DES DEL SORLI
l EXCURSIÓ ALS JARDINS 
DE SANTA CLOTILDE 
Destinada a persones a partir 
de 65 anys empadronades al 
municipi
Organitza: Ajuntament 


