
Habilitades 30 noves places 
d’aparcament per al veïnat de la 

riera de Torrentbò

Es reprèn una programació de 
fires amb l’objectiu de reactivar 

l’economia local
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S’intensifiquen la neteja viària 
i la recollida de residus durant 

els mesos d’estiu
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A FAVOR 

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

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

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

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

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

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

EN CONTRAORDRE DEL DIA 

Aprovació del Protocol d’assetjament 
sexual 2022-2026

Modificació de les assignacions als grups 
polítics per l’abandó del regidor Miquel 
Rovira del Grup Municipal CUP-Amunt 
per a passar a ser regidor no adscrit 

Modificació de la composició de les 
comissions informatives i altres òrgans 
col·legiats per l’abandó del regidor 
Miquel Rovira del Grup Municipal 
CUP-Amunt per a passar a ser regidor 
no adscrit

Aprovació provisional de l’Ordenança 
núm. 91, reguladora del preu públic per 
diverses accions formatives

Delegació de competències al Consell 
Comarcal del Maresme per la gestió dels 
processos de selecció d’agents de la 
Policia Local i aprovació del conveni de 
col·laboració amb diversos ens per a dur 
a terme la selecció conjunta

Aprovació dels dos dies de festa local de 
l’any 2023

ABSTENCIÓ

Una aposta per la 
transformació digital
En el marc del projecte «Treball, Talent 
i Tecnologia», el dia 17 de juny es va 
organitzar al centre cívic una jornada 
de sensibilització durant la qual es va 
presentar un programa de formació 
destinat a millorar les competències 
digitals de les empreses i les persones 
treballadores de Les 3 Viles. La sessió 
va servir també per a donar a conèixer 
una diagnosi i un pla d’acció per a 
potenciar el creixement de l’activitat 
empresarial al territori.

29 famílies obtenen 
plaça a l’escola bressol 
municipal
Un total de 30 famílies van fer la 
preinscripció a l’Escola Bressol Els 
Garrofers per al curs 2022-2023, de les 
quals 29 hi han obtingut una plaça. A 
les aules dels infants que ja caminen 
hi ha 18 places disponibles i s’hi van 
presentar 19 sol·licituds. El dia 10 de 
juny es va realitzar el sorteig públic que 
ha determinat quina família romandrà 
en llista d’espera. Les sol·licituds de 
places per a infants lactants i parlants 
no han superat l’oferta de places.

Aprovades les festes locals per a 
l’any 2023
En la sessió del passat mes de maig, el Ple Municipal va acordar per 
unanimitat el calendari festiu per a l’any vinent: les dues festes locals 
seran el dilluns 23 de gener —pròxim a la festivitat del patró del 
municipi, que se celebra el diumenge 22 de gener— i el dilluns 21 de 
maig, coincidint amb la Segona Pasqua. A aquests dos dies, caldrà afegir-
hi els dotze festius laborals aprovats per la Generalitat de Catalunya.

Evitant la proliferació del mosquit tigre
S’ha fet a tot el municipi el primer tractament preventiu per a 
combatre el mosquit tigre, que ha consistit en l’aplicació de productes 
específics per a eliminar-ne les larves en els embornals de la via 
pública. Aquesta mesura es tornarà a repetir un cop al mes fins a 
l’agost. Cal que la ciutadania també prengui mesures preventives, 
atès que el 80 % del mosquit tigre es troba en l’àmbit privat.



Víctor Llasera Alsina 
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Les administracions hem de 
treballar amb la voluntat de ser 
un referent i una punta de llança 
per al desenvolupament de la 
nostra societat en qüestions com 
la igualtat, el medi ambient o el 
civisme. I ho hem de fer, a més 
de desenvolupant les normes 
necessàries per a progressar 
en aquests i altres àmbits, sent 
els primers que ens exigim 
caminar cap a un dia a dia més 
sostenible, més just o amb 
una millor convivència. Si més 
no, així ho entenem des de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt.

Per posar un exemple, 
recentment hem posat en 
marxa l’aplicació d’un pla intern 
d’igualtat amb el qual volem 
garantir que el consistori elimini 
totalment el sexisme entre 
les persones que en formem 
part i que, alhora, prengui les 
mesures necessàries per a 
actuar en cas que s’hi detecti 
alguna desigualtat o abús. De la 
mateixa manera que ja ho som 
en moltes altres qüestions —com 
en la promoció de l’ocupació 
entre el jovent o en l’estímul de 
l’economia local—, també volem 
ser exemplars en la lluita contra 
la desigualtat entre gèneres. 
Entenem que és la nostra 
obligació moral, però també 
aspirem a contribuir a impulsar 
el comportament que el món 
en què vivim ens reclama amb 
urgència.

l Treballant per a 
ser referents

Amb la voluntat de refermar el seu 
compromís amb la igualtat de gè-
nere, l’Ajuntament de Sant Vicenç ha 
aprovat un pla intern d’igualtat que 
tindrà vigència fins al 2023. Aquest 
document preveu accions per a ga-
rantir la igualtat d’oportunitats entre 
les treballadores i els treballadors de 
l’Administració local.

L’elaboració del pla s’ha dut a ter-
me mitjançant la Comissió d’Igualtat 
—integrada per Recursos Humans, la 
Regidoria d’Igualtat i el Comi-
tè Unitari— amb el suport 
de la Diputació de Bar-
celona. En una prime-
ra fase es va elaborar 
una diagnosi per a 
avaluar la situació 
del consistori a ni-
vell de polítiques de 
gènere. Posteriorment 
es va crear un pla d’acció 
que inclou actuacions com 
ara establir un pla de treball anual 
de la Comissió d’Igualtat, promoure 
una campanya de sensibilització que 
impulsi la corresponsabilitat entre 
homes i dones en la cura de les fi-
lles i els fills o treballar les bases dels 
processos selectius tenint en comp-

te la perspectiva de gènere. Una de 
les mesures que ja s’ha dut a terme i 
que contemplava aquest pla d’acció 
ha estat l’aprovació del Protocol per 
a la prevenció i abordatge de l’asset-
jament sexual 2022-2026.

Una distribució paritària
L’estudi inicial va determinar que 
l’Ajuntament compta amb un 50 
% de dones i un 50 % d’homes. Les 
noves incorporacions han afavorit la 

paritat de la plantilla. L’equip 
de govern també està 

format per quatre ho-
mes i quatre dones. 
Tanmateix, aquestes 
continuen ocupant 
llocs relacionats 
amb l’administració, 

l’educació, el lleure 
i el treball social i, per 

contra, els homes fan ma-
joritàriament feines d’operari, 

oficial i policia local. El grup profes-
sional amb més responsabilitat està 
constituït majoritàriament per ho-
mes. Pel que fa a la bretxa salarial, 
el sou anual dels treballadors és, de 
mitjana, un 7 % més alt que el de les 
treballadores municipals.

El consistori pren mesures per a garantir la 
igualtat d’oportunitats entre els treballadors i 
les treballadores municipals

L’Ajuntament aprova un 
pla intern d’igualtat 

S’ha 
aprovat un 

nou protocol 
per a la prevenció 
i actuació davant 

de situacions 
d’assetjament 

sexual
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S’amplia el servei de neteja i 
recollida d’escombraries
Sant Vicenç es prepara per rebre l’alta afluència de visi-
tants que arriben a la vila durant els mesos estiuencs. Fins 
al 15 de setembre, el consistori augmentarà la freqüència 
de pas del camió de les escombraries, que recollirà el re-
buig cinc dies a la setmana, mentre que les fraccions dels 
envasos i del paper i cartó es recolliran tres dies per setma-
na a tot el municipi.

En la mateixa línia, altres àmbits de sanejament urbà 
també s’amplien: s’accentua el servei de buidatge de pa-
pereres, així com les tasques de neteja dels barris marítims 
i al voltant de la platja. L’escombradora d’aspiració i dos 
vehicles dotats d’equips d’alta pressió són els encarregats 
de mantenir netes les calçades i voreres d’aquestes àrees.

Vehicles d’alta pressió intensificaran els 
serveis de neteja a la façana marítima

l Millores a l’enllumenat de la 
zona del golf
Les obres, que es van iniciar a principis de juny i 
s’allargaran unes quatre setmanes, consisteixen en 
la substitució de 323 lluminàries. El cost serà de 
59.093,50 €, tot i que s’espera rebre una subvenció 
de 50.000 € de la Diputació de Barcelona. Els 
treballs augmentaran la il·luminació de la zona i 
reduiran el consum d’un 44,9 %.

El pas a la 
tecnologia 

de LED 
permetrà 
un estalvi 

econòmic i 
energètic

l Les targetes bonificades del 
bus es poden recollir a l’OAC
Les 170 persones que n’han sol·licitat una han 
de passar per l’OAC a recollir, previ pagament de 
3 euros, la targeta que permet utilitzar l’autobús 
C-21 de manera gratuïta i il·limitada. Aquestes 
targetes —destinades a persones empadronades 
a Sant Vicenç, que estiguin jubilades, siguin 
pensionistes o tinguin un grau de discapacitat 
igual o superior al 33 %— també donen dret a 
accedir gratuïtament a la piscina municipal. Les 
targetes del 2021 seran vigents només fins al 
31 de juliol d’enguany, mentre que les noves es 
podran utilitzar fins al 29 de febrer del 2024.

S’incorpora nou personal a 
l’Ajuntament
La plantilla de l’Ajuntament de Sant Vicenç incorporarà 10 
persones més durant el mes de juliol. Les contractacions, 
de dos a sis mesos de durada, s’han fet gràcies als plans 
d’ocupació subvencionats per la Diputació de Barcelona i 
al projecte de contractació de la Brigada Jove impulsat per 
l’Ajuntament.

A través dels plans d’ocupació, s’han contractat dos au-
xiliars d’administració, un agent de mobilitat i un agent 
cívic, mentre que sis persones d’entre 16 i 23 anys s’incor-
poraran a la Brigada Jove a partir del 4 de juliol. 

Aquestes contractacions se sumen a la vintena de joves 
que ja treballen per a l’Ajuntament realitzant tasques de 
monitoratge durant les Activitats Esportives d’Estiu.

Es signen contractes temporals amb persones 
desocupades i joves de 16 a 23 anys
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Tres de les 
àrees més 
beneficiades 
seran la 
d’Ensenyament, 
la d’Infància 
i Joventut i la 
d’Igualtat

En el marc del Catàleg del Pla de Con-
certació de Governs Locals, l’Ajun-
tament ha rebut de la Diputació de 
Barcelona una aportació econòmica 
de 114.275,66 euros que es distribui-
ran entre les diferents àrees del con-
sistori. Alguns dels ajuts sol·licitats 
estaven destinats a finançar l’escola 
de música i a impulsar projectes com 
el «Cau Jove Educatiu», les «Paraules 
Dibuixades» o tallers de prevenció en 
l’àmbit de la violència masclista. Amb 
aquests diners es subvencionaran 
també la redacció del planejament 
urbanístic, el desplegament del Pla 
Director de Promoció Econòmica i 
mesures per a garantir la seguretat i 
salubritat de les platges.

La posada en marxa d’accions for-
matives per a fomentar l’ocupació 
o la salut, la promoció d’un turisme 
sostenible, el desenvolupament de 
projectes territorials innovadors, la 
prevenció d’incendis forestals i la di-

L’Ajuntament rep una subvenció de la Diputació de Barcelona que permetrà 
impulsar projectes relacionats amb el jovent i la igualtat

Més de 114.000 euros de finançament extern 
per a invertir al municipi

namització de l’esport local seran al-
tres dels àmbits subvencionats. Més 
enllà d’aquests ajuts econòmics, la 
Diputació també donarà suport al 

A més de 
les aportacions 

econòmiques, la 
Diputació de Barcelona 

ofereix també suport 
material i tècnic al 

consistori

consistori amb recursos materials i 
tècnics per a desenvolupar altres pro-
jectes com, per exemple, la realització 
d’activitats en matèria de consum.

S’adeqüen 30 places al rial de la Fanera per a donar resposta 
als problemes d’estacionament a la zona

Una actuació conjunta dels ajunta-
ments de Sant Vicenç i Caldes d’Es-
trac ha permès habilitar una trentena 
de places d’aparcament destinades al 
veïnat de la riera de Torrentbò. Aquest 
nou espai es troba ubicat al rial de la 
Fanera, amb accés per la cantonada 
del Restaurant El Jardí del Vellard.

Amb aquesta mesura es vol donar 
resposta a les necessitats dels veïns i 
les veïnes de la zona, que fins al pas-

sat 6 d’abril podien estacionar a la 
vorera que pertanyia a Arenys de Mar 
gràcies a un acord que va trencar el 
municipi veí. Des de llavors, s’han fet 
reunions periòdiques per a buscar so-
lucions als problemes d’aparcament a 
la zona.

D’altra banda, una informació faci-
litada pels veïns ha permès determi-
nar que, segons indiquen els plànols, 
la vorera de la riera de Torrentbò 
pertany en realitat a Sant Vicenç. En 
aquest sentit, el dia 5 de juliol hi ha 
una reunió entre els dos ajuntaments 
i l’Institut Cartogràfic de la Generali-
tat de Catalunya (ICGC) per a revisar 
els límits dels termes municipals.

Des de Sant Vicenç s’ha demanat 
una moratòria a Arenys, però només 
s’han cedit 12 places d’aparcament 
que s’ha demostrat que habitual-
ment estan buides. 

Nou espai 
d’aparcament 
per al veïnat de la 
riera de Torrentbò 
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En el proper ple del mes de juny, s’aprova el 
Protocol d’intervenció municipal en matèria 
d’ocupacions irregulars. Es tracta d’un pro-
jecte liderat des de la Regidoria d’Habitatge i 
que compta amb la col·laboració de les àrees 
de Serveis Socials i Governació. Actualment, 
ja s’intervé quan es detecta una ocupació il·le-
gal, però la nostra aposta passa per unificar els 
criteris d’actuació i elaborar una estratègia co-
muna, que ens permetrà abordar els casos de 
manera coordinada i amb la finalitat de trobar 
una via de resolució satisfactòria.

Recordem que els motius que porten a una 
persona o grup de persones a ocupar un ha-
bitatge poden ser molt diferents, i s’avaluarà 
cas per cas per tal d’emprendre les actuacions 
pertinents, prioritzant les situacions on hi hagi 
conflictes veïnals, menors d’edat o persones 
vulnerables.

Una tasca molt important que també es 
durà a terme és la de prevenció. És a dir, es farà 
un control dels habitatges buits i susceptibles 
de ser ocupats, de manera que la propietat 
faci les actuacions necessàries per a evitar pos-
sibles ocupacions i garantir que l’immoble no 
representi cap perill per a les persones.
Continuem avançant!

Ha finalitzat el curs escolar i volem fer un es-
pecial reconeixement a mestres, professores i 
professors dels centres educatius de Sant Vi-
cenç de Montalt.

El Departament d’Educació està fent cada 
vegada més difícil la tasca dels docents, amb 
pocs recursos —econòmics i humans— i can-
vis continus i precipitats, sense escoltar la veu 
dels professionals, que són qui estan dia a dia 
a les aules. Ensenyar i educar és el pilar de la 
humanitat; donem-li el valor que es mereix.

No ens oblidem dels nostres joves que 
aquest curs han finalitzat el batxillerat. No ha 
estat sempre un camí fàcil, però amb esforç i 
motivació ho han aconseguit. Felicitats per 
haver arribat fins aquí i molta sort en aquesta 
nova etapa i d’ara endavant!!!

Aprofitem per a fer una crida al civisme ara 
que s’acosta la temporada estival: mantenir els 
espais del poble nets és cosa de tots i totes.

Us desitgem a tots els santvicentins i les 
santvicentines un feliç estiu. Gaudiu de la plat-
ja, la muntanya i els parcs que ofereix el nostre 
meravellós poble.

Ha llegado el verano; otro verano en nuestras 
vidas. Alegría, vacaciones para los estudiantes, 
nuestros hijos, tiempo de relax para ellos y 
también, a veces, más faena para los abuelos. 
Los adultos, esperando las suyas también, se-
guro que bien merecidas.

Cuando algunas cosas nos preocupen o es-
temos un poco deprimidos, recordemos que 
tenemos la suerte de vivir en Sant Vicenç, un 
poble petit i gran alhora, amb la platja si volem 
prendre el sol i banyar-nos o podem anar a la 
muntanya, la nostra muntanya, el Montalt; lle-
gir un llibre a la fresca, o escoltar música amb 
més atenció.

Ara bé, a la Nit de St. Joan ens hauria agra-
dat veure focs artificials, encara que fossin 
curts, com fa dos anys. Es pot al·legar que cos-
ten diners, però per al que interessa als que 
manen sí que hi ha diners sempre.

Altrament, voldria un record per a aquelles 
persones pròximes que ens han deixat. Una 
partida definitiva és dolorosa i ens deixa de-
vastats quan ja no pot haver-hi un petó, una 
mirada, una veu. Pero mientras sigan en nues-
tra mente permanecen a nuestro lado.
A l’estiu tota cuca viu
La dita catalana vol dir que a l’estiu és fàcil 
conservar la salut i procurar-se aliment; però 
vigileu: també hi arriben els mosquits!

Ens va sorprendre molt la intervenció del PSC 
en l’espai de política municipal de Ràdio Santvi. 
Segur que va ser un lapsus, però interessar-se 
més pels drets dels assetjadors que pels de les 
víctimes resulta molt xocant en un partit que 
ens consta que ha lluitat sempre per la igualtat 
de drets de les dones. D’altra banda, construir 
un relat amb fets dels quals no s’ha estat testi-
moni sempre resulta arriscat; si, a sobre, no es 
contrasten, el resultat és un despropòsit que 
arruïna la credibilitat del partit. Les teories de 
la conspiració queden bé a les xarxes, però són 
difícils de sostenir en el món real. Per aconse-
guir —i mantenir— l’alcaldia, excepte quan es 
disposa de majoria absoluta, s’ha de negociar 
i tractar amb respecte i correcció els possi-
bles aliats. Disparar acusacions, insinuacions 
i veritats a mitges sense altre objectiu que la 
construcció d’una èpica que justifiqui els pro-
pis errors té el seu preu. El problema és que no 
el paga qui fa servir aquesta tàctica, el paga la 
institució —en aquest cas, l’Ajuntament— en 
forma de descrèdit, desafecció de la política i 
desmobilització.

Bon estiu, i resguardeu-vos de les onades de 
calor, que han arribat per a quedar-se.

Ja ha arribat l’estiu, i per gaudir-lo plenament, 
hem preparat dues fires al parc de Can Boada 
que pensem que us agradaran.

La primera començarà el divendres 8 de ju-
liol a les 6 de la tarda, i la zona de restauració i 
actuacions musicals s’allargarà fins a la una de 
la matinada. I continuem dos dies més perquè 
pugueu gaudir de la fusió de la música, l’arte-
sania i la restauració al Santvi Market Tropical 
2022 amb intensitat.

La segona comença la tarda del divendres 
22 de juliol i continua tot el dissabte. És una 
fira centrada en la temàtica Playmobil, on tro-
bareu concursos, inflables, tallers, diorames 
i venda; una fira que agrada tant als que s’hi 
volen iniciar com als entesos. Per primera ve-
gada, a Sant Vicenç; no us la perdeu.

A falta d’un any per a les eleccions munici-
pals, Esquerra Republicana de Sant Vicenç de 
Montalt ha triat l’actual segona tinenta d’al-
calde i regidora al Govern, Laia Sorribes i Valls, 
com a cap de llista a les eleccions municipals 
del 2023, en un acte celebrat el passat 27 de 
juny al Centre Cívic El Gorg. Hi presenta una 
candidatura amb l’experiència de la feina ben 
feta i amb ganes de treballar per un Sant Vi-
cenç independentista, feminista, ecologista i 
amb igualtat d’oportunitats.

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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Per fi, tindrem mantenidor oficial dels equipa-
ments municipals. Aquesta és una de les mol-
tes negligències que vam observar en entrar 
al Govern. Fem el primer pas per a solucionar 
un defecte estructural que s’arrossega des de 
principis del 2019, moment en què va finalit-
zar l’anterior contracte i ni l’alcalde sortint, 
Miquel Àngel Martínez, va preveure l’elabo-
ració dels plecs pertinents per a dur a terme 
una nova licitació ni l’alcalde d’aleshores, 
Javier Sandoval, va considerar que fos prou 
important. El resultat d’això és que hem patit 
les conseqüències de no tenir un mantenidor: 
tenim instal·lacions sense legalitzar i hem ha-
gut de renunciar als suculents descomptes 
que ha d’aplicar el mantenidor per resoldre les 
avaries, fet que ha implicat una despesa extra 
per a l’Ajuntament. Ens preguntem: què hau-
ria passat si un dels usuaris dels equipaments 
municipals hagués patit un accident derivat 
del mal estat d’alguna de les instal·lacions 
elèctriques? Qui hauria hagut d’assumir-ne les 
responsabilitats?

Des de Som-hi, hem afrontat aquests temes 
amb valentia i decisió, tot i que sabem que no 
té un gran rèdit polític; la feina fosca que no és 
gaire atractiva per a alguns també s’ha de fer, i 
nosaltres hi estem disposats.

Un estiu esportiu per a prop de 400 infants i adolescents

L’oferta esportiva de l’Ajuntament per al sector més jove 
de la ciutadania de la vila ha tingut una gran acollida, com 
demostra la xifra d’aproximadament 400 nens, nenes i 
adolescents que participen en les estades esportives que 
es fan als equipaments municipals fins al 29 de juliol. 
Les activitats proposades són natació, ball, gimnàstica 
artística i sortides per a practicar atletisme, golf, tennis 
o vela. D’altra banda, ja s’han obert les inscripcions per 
a les activitats extraescolars del pròxim curs al Pavelló 
Municipal Toni Sors, que s’iniciaran el 5 de setembre.

Dues fires per a tota la família 
durant el mes de juliol

El parc de Can Boada acollirà la celebració de dues 
fires lúdiques durant el mes de juliol amb l’objectiu de 
revitalitzar l’activitat econòmica de la zona. La primera 
trobada serà el Santvi Market Tropical, una fira que 
fusionarà moda, música i gastronomia durant el cap de 
setmana del 8, 9 i 10 de juliol. D’altra banda, entre els dies 
22 i 23 de juliol els «playmòbils» inundaran la vila, i és que 
la popular joguina protagonitzarà una fira on es podran 
trobar productes vintage, així com les últimes novetats de 
la marca i inflables i tobogans perquè els infants gaudeixin 
d’un dia rodó.

La Mostra d’Entitats torna 
després de la pandèmia

La mostra celebrada a mitjan maig va ser una 
oportunitat perquè Sant Vicenç es retrobés amb el 
teixit associatiu de la vila i en conegués de primera mà 
la feina, després de dos anys de crisi sanitària.

La ciutadania va gaudir també de la programació 
cultural que va acompanyar l’esdeveniment, amb 
actuacions musicals, espectacles, tallers i un sopar 
al Pavelló Municipal Toni Sors. L’Ajuntament es va 
mostrar satisfet amb la tornada de la mostra i va 
emplaçar entitats i col·lectius a continuar treballant en 
la seva important tasca.

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!

Es reprèn el projecte «Migrants 
del món»

La Biblioteca Municipal La Muntala ha recuperat la 
iniciativa «Migrants del món», un projecte orientat a 
esfondrar els prejudicis contra les persones migrants, 
impulsat per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i 
subvencionat per la Diputació de Barcelona.

Enguany ja s’ha fet, al febrer, una xerrada dedicada 
als problemes que es troben les persones nouvingudes 
i, a principis de maig, una mostra teatral al Centre 
Cívic El Gorg. De cara al novembre, s’està preparant 
una exposició fotogràfica i una entrevista amb Roger 
Comas, fotoperiodista santvicentí.



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

JULIOL
2022

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

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

ACTIVITATS 

Diumenge 1 de 
juliol
18 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG      
l ESPECTACLE MUSICAL: 
EN BUM I EL LLIBRE MÀGIC 
DE LES FADES
A càrrec de la Companyia 
Homenots
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 2 de 
juliol
l VIA PIRINENCA: 
ASCENSIÓ AL PUIG DE LES 
AGUDES
La nit del 2 al 3 de juliol, 
des del cim, membres de 
Montaltrek participaran 
en l’acció d’il·luminació 
simultània que unirà 
Catalunya i el País Basc amb 
un recorregut lluminós que 
abastarà des del cap de 
Creus fins a Hondarribia.

Més informació i inscripcions: 
Josep Grau (666 771 281) / 
Joan Pallàs (660 419 465)
Organitza: ANC y Gure Esku 
amb la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya

Dissabte 2 de 
juliol
21.30 H, ESGLÉSIA DE SANT 
VICENÇ
l CONCERT D’ESTIU 
Amb la participació de la 
Coral Tianenca i l’Orfeó 
Parroquial El Delme 
Organitza: Orfeó Parroquial 
El Delme amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt i la 
Parròquia de Sant Vicenç

Diumenge 3 de 
juliol
19 H, CENTRE CÍVIC EL GORG
l CONCERT DE LA CORAL 
SANT MEDIR  
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes 

Dimarts 5 de 
juliol
DE 10 A 14 H , CASAL DE 
CULTURA 
l OFICINA LOCAL 
D’HABITATGE 
Cita prèvia: 
habitatge@svmontalt.cat
Organitza: Regidoria 
d’Habitatge

PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES 
l FESTIVAL POESIA I +
20 h – Berta Giraut + Mireia 
Tejero 
20.30 h – David Castillo + 
Xarim Aresté 
21.30 h – Inspira
Compra d’entrades: 
https://www.poesiaimes.cat/
Organitza: Fundació Palau 
i Ajuntament de Caldes 
d’Estrac amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt

Divendres 8 de 
juliol
18 H , CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l LA CUINA DE LA LEO 
Elaboració, presentació i 
tast del plat «Sèpia amb 
mandonguilles»
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins 

Del 8 al 10 de 
juliol
PARC DE CAN BOADA  
l SANTVI MARKET 
TROPICAL  
Moda, música, 
gastronomia i activitats i 
atraccions infantils
Horari Market: divendres, 
de 18 a 21 h; dissabte i 
diumenge, d’11 a 21 h
Horari zona gastronòmica: 
divendres, de 18 a 1 h; 
dissabte i diumenge, de 13 
a 1 h
Organitza: Regidories de 
Comerç i Turisme i Barcelona 
Events & Markets

PAVELLÓ MUNICIPAL TONI 
SORS  
l CAMPIONAT DE 
BARCELONA DE 
PATINATGE ARTÍSTIC 
Categories aleví/infantil
Horaris: divendres, a partir de 
les 16 h; dissabte i diumenge, 
de 8 a 20 h
Organitza: CPA Sant Vicenç 
de Montalt i Federació 
Catalana de Patinatge 
amb la Col·laboració de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt 

Dissabte 16 de 
juliol
17 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l HAVANERES 
A càrrec del grup La Tardor 
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Dijous 21 de 
juliol
17.30 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l HORA DEL CONTE: HAKI
A càrrec de Gisela Llimona 
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Divendres 22 i 
dissabte 23 de 
juliol
D’11 A 21 H, PARC DE CAN 
BOADA 
l FIRA DEL 
COL·LECCIONISME 
PLAYMOBIL  
Minidiorames, música, 
venda, concursos, «clic 
amagat», inflables i tallers

Organitza: Regidories de 
Comerç i Turisme i Esplay 
amb la col·laboració de 
Totnens, Cavall Fort i Alpino

Divendres 22 de 
juliol
19 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l CLUB DE LECTURA 
Es comentarà l’obra Somnis 
de Valparaíso amb el seu 
autor, Jaume Benavente. 
Inscripcions: 
b.st.vicensm@diba.cat
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 23 i 
diumenge 24 de 
juliol
18 H, CAMP MUNICIPAL
 DE FUTBOL TONI BUCH 
I PISTA ANNEXA AL 
PAVELLÓ MUNICIPAL 
TONI SORS  
l THE ENDURANCE 
GAMES 2022  
Competició de cross 
training per equips de 3 
o de 2+1
Organitza: The Endurance 
Games amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt 

Diumenge 31 de 
juliol
PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES 
l VISITA GUIADA A LA 
TORRE DE CAN VALLS 
Horaris: 11 h , 11.30 h, 12 h i 
12.30 h
Màxim de 10 persones per 
torn
Preu: 2 €
Compra d’entrades: del 22 
al 28 de juliol a 
https://tiquets.svmontalt.cat/
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Del 31 de juliol al 
7 d’agost 
l SORTIDA ALS PICS 
D’EUROPA
Més informació: 
www.montaltrek.org
Organitza: Montaltrek


