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Ple municipal ordinari 30 de juny del 2022

A FAVOR 

Junts, PSC, Primàries, ERC, 9SV, 
Miguel Àngel Martínez i Camarasa, 
Robert Subiron Olmos, Cristian 
Garralaga Alonso i Miquel Rovira 
Mariné

Junts, PSC, Primàries, ERC, Cs, 9SV, 
Francesc Guillem Molins, Miquel 
Àngel Martínez i Camarasa, Robert 
Subiron Olmos, Cristian Garralaga 
Alonso i Miquel Rovira Mariné

Junts, PSC, Primàries, ERC, Cs, 9SV, 
Francesc Guillem Molins, Miquel 
Àngel Martínez i Camarasa, Robert 
Subiron Olmos, Cristian Garralaga 
Alonso i Miquel Rovira Mariné

Junts, PSC, Primàries, ERC, 9SV, 
Miquel Àngel Martínez i Camarasa, 
Cristian Garralaga Alonso i Miquel 
Rovira Mariné

Junts, PSC, Primàries, ERC, 9SV, 
Miquel Àngel Martínez i Camarasa, 
Cristian Garralaga Alonso i Miquel 
Rovira Mariné

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

EN CONTRA

PSC, Cs, Francesc 
Guillem Molins, 
Miguel Àngel 
Martínez i 
Camarasa i 
Robert Subiron 
Olmos

ORDRE DEL DIA 
Adhesió al Pla Comarcal per la 
Diversitat Sexual i de Gènere 
(pla LGTBI) 2022-2025

Aprovació provisional de la 
Modificació de l’Ordenança 
núm. 22 (preu públic per la 
prestació de serveis d’escola 
bressol)

Aprovació del Pla de Mesures 
Antifrau

Aprovació del Compte 
d’explotació del servei 
municipal d’abastament 
d’aigua potable per als anys 
2017-2020

Creació de la Comissió 
Informativa d’Habitatge

Aprovació del Protocol 
d’intervenció en ocupacions 
irregulars d’habitatges

ABSTENCIÓ

Cs i Francesc 
Guillem Molins

Cs, Francesc 
Guillem Molins i 
Robert Subiron 
Olmos

Cs, Francesc 
Guillem Molins i 
Robert Subiron 
Olmos

El servei presencial de 
l’ORGT tornarà al mes 
de setembre
L’oficina tributària, situada a la planta 
baixa de l’ajuntament, tancarà durant 
el mes d’agost. Les vacances de l’entitat 
seran de l’1 al 26 d’agost tot i que en 
cas d’estricta necessitat, les gestions 
presencials es podran fer a qualsevol 
altra oficina del territori que romangui 
oberta. La Diputació de Barcelona 
recorda a la ciutadania que, durant 
aquestes dates, l’atenció també es 
continuarà prestant de forma telemàtica 
a través de l’adreça electrònica 
orgt.atenciociutadana@diba.cat i 
telefònicament al 932 029 802 o al 
932 029 805.

Fomentant la 
digitalització de les 
empreses locals
Emmarcada en el projecte Treball, 
Talent i Tecnologia (TTT), la iniciativa 
«Les 3 Viles, intel·ligents i sostenibles» 
convida les empreses locals a 
inscriure’s en un programa dirigit a 
implementar solucions digitals. Les 
empreses locals ja poden sol·licitar 
plaça en la iniciativa a través d’un 
formulari disponible al web municipal, 
en el qual s’ha de seleccionar l’apartat 
d’assessorament individualitzat per a 
empreses.

El Consultori del Nucli Antic tancarà 
del 16 al 24 d’agost
L’equipament, situat a l’avinguda Verge de Montserrat, romandrà tancat 
des del dia 16 d’agost fins al 24, mentre que el Consultori de Montalpark 
farà el seu horari habitual durant tot el mes: de dilluns a divendres, des 
de les 9 del matí fins a les 14 hores i, a la tarda, de les 15 a les 20 hores. 
Fora de l’horari del centre, per a atencions o dubtes sanitaris urgents, cal 
trucar al telèfon 061. En cas d’emergències vitals s’ha d’avisar al 112.

El servei de bus s’amplia als diumenges 
i festius 
La línia de transport públic C21 també funcionarà els diumenges 
i dies festius fins al dia 30 d’agost amb l’objectiu de facilitar a la 
ciutadania l’accés a la platja. El recorregut, que també incrementa 
el nombre de viatges els dissabtes, enllaça Sant Vicenç amb 
l’estació de Rodalies de Caldes d’Estrac. Durant tot l’any, el servei 
està operatiu de dilluns a dissabte. Podeu consultar els horaris i les 
parades de la C21 al web municipal.



Víctor Llasera Alsina 
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

L’arribada de l’estiu suposa per 
a l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt un increment de la 
seva activitat. El creixement de 
població que experimentem a 
través de les segones residències 
i dels habitatges turístics fa 
que sigui necessari ampliar 
determinats serveis, com ara 
la neteja viària o la recollida de 
residus. En tot cas, els beneficis 
que comporta aquesta situació 
per a la restauració o el comerç 
local compensen amb escreix 
l’esforç que cal realitzar.

M’agradaria demanar-vos que 
també prengueu consciència, 
en l’àmbit individual, del que 
suposa l’estiu per al municipi: 
durant unes setmanes, som més 
les persones que hi habitem, 
i ens hem d’exigir a nosaltres 
mateixos/es més civisme 
i més cura pels espais que 
compartim, tal com demanem 
a les persones que ens visiten 
a través, per exemple, de la 
campanya informativa dirigida 
als habitatges turístics.

L’activitat municipal a l’estiu 
va, en tot cas, més enllà de 
l’increment de població, ja 
que tampoc no hi descansen 
les obres, com les que es 
desenvolupen al torrent del 
Ranxo o les de pavimentació 
de la pista annexa al pavelló. 
L’estiu és un moment ideal per 
a aquests treballs i, com no, 
també per al lleure i la diversió, 
que tindran el seu moment 
culminant amb la Festa Major. 
Participeu-hi i gaudiu-la; la Festa 
us espera!

l Un estiu per 
a l’activitat i el 
civisme

La Festa Major se celebrarà enguany 
lliure de restriccions sanitàries, des-
prés de dos anys de limitacions deri-
vades de la pandèmia. La celebració 
recuperarà els actes més tradicionals 
i populars, anul·lats durant la crisi de 
la COVID-19, com l’espectacle de focs 
d’artifici, la cantada d’havaneres amb 
rom cremat, el bany nocturn a la pis-
cina o el correfoc.

El gruix dels actes festius co-
mençarà el 10 d’agost, tot i que els 
dies 5 i 6 hi haurà la inauguració del 
XV Concurs de Fotografia i la sortida 
nocturna organitzada per l’Associa-
ció Excursionista Montaltrek.

El parc dels Germans Gabrielistes i 
la platja seran els escenaris principals 
de la celebració, però també acolli-
ran actes l’Espai Jove, la biblioteca i 
la zona esportiva. Entre les propos-
tes musicals es troben el concert de 
Mònica Green, música i ballaruga 
amb l’Orquestra Montecarlo, la Fes-
ta Quattro amb DJ David Oleart, la 
«Moon Party» i un bany de nit amb el 
DJ Straw&Berry.

La «Festa al Mar»
El consistori presenta enguany, del 
12 al 15 d’agost, la «Festa al Mar», 

Del 12 al 15 d’agost, l’entorn de la platja 
acollirà la «Festa al Mar», un espai firal dedicat 
a l’artesania, la gastronomia i la música

Torna la Festa Major 
d’Estiu 

El parc dels 
Germans

Gabrielistes i la platja 
seran els escenaris 

principals on tindrà
lloc la majoria

d’actes i
concerts

una versió renovada del «Mercat al 
Mar», amb un espai firal dedicat a 
l’artesania, la gastronomia i la músi-
ca. Es farà a l’entorn de la platja i s’hi 
podrà accedir amb el trenet que con-
nectarà amb el nucli històric i amb el 
parc dels Germans Gabrielistes, on hi 
ha aparcament gratuït.

El programa es completa amb xerra-
des, gastronomia, sardanes, contes i in-
flables per als més menuts, una cursa 
d’obstacles, la «bibliogimcana» —que 
portarà el títol de «Pippi Calcesllar-
gues»—, el concert infantil Reggae 
per xics i la Festa de l’Escuma. En la 
darrera jornada hi haurà un ofici reli-
giós en homenatge a la Mare de Déu 
de l’Assumpció amb la participació 
de l’Orfeó Parroquial El Delme.

El programa complet de la Festa 
Major es pot consultar al web muni-
cipal i a l’aplicació per a dispositius 
mòbils «SantviAPProp».
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l Sant Vicenç s’adhereix a 
una prova pilot de selecció de 
policies locals
El consistori ha signat un conveni per a impulsar 
la creació d’una borsa d’agents de la Policia Local 
amb la col·laboració del Departament d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya, l’Institut de Seguretat 
Pública i el Consell Comarcal del Maresme.
La voluntat és dotar els municipis d’instruments 
comuns per a seleccionar el personal més idoni i 
garantir un servei local de seguretat eficaç.

l Sis joves participen en la 
Brigada Jove
Una noia i cinc nois d’entre 16 i 23 anys han estat 
escollits d’un total de 19 candidatures per a participar 
en la Brigada Jove. La iniciativa, que s’allarga fins 
a finals d’agost, té el propòsit d’estimular valors 
com el treball en equip mentre s’executen tasques 
necessàries per al manteniment del municipi.

Pla de Mesures Antifrau per a gestionar 
els fons Next Generation EU
L’Ajuntament ha aprovat un Pla de 
Mesures Antifrau per a gestionar els 
fons que arribin a través del progra-
ma europeu Next Generation EU, 
nascut per a pal·liar els efectes econò-
mics i socials derivats de la crisi sani-
tària. La voluntat del consistori és fer 
un pas més enllà del que estableix la 

normativa i aplicar les mesures anti-
frau recollides en el pla a tots els pro-
cediments de contractació pública 
i atorgament de subvencions. Així 
mateix, s’ha aprovat el Canal Ètic per 
a alertar de possibles irregularitats en 
qualsevol d’aquests procediments 
administratius.

Nou protocol d’intervenció en casos 
d’ocupacions il·legals d’habitatges

El Ple Municipal va aprovar al juny un 
nou protocol per a intervenir i tractar 
cada cas d’ocupació irregular d’ha-
bitatges de forma individualitzada. 
La guia d’actuacions, elaborada per 
la Mesa de Coordinació en Matèria 
d’Ocupacions, neix amb la intenció de 
millorar la resposta de les autoritats 

locals davant d’aquest tipus de casos, 
tot articulant una estratègia comuna 
per a evitar conflictes. El sistema de-
fineix quatre fases d’intervenció: la 
identificació policial, la recollida d’in-
formació, la valoració d’actuacions i, 
finalment, un plantejament de dife-
rents itineraris d’intervenció.
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El litoral santvicentí compta de nou amb un parc aquàtic 
i una zona per a gossos 

Un any més, la platja disposa d’una 
zona de jocs flotant, amb diferents 
mòduls i el seu propi servei de so-

corrisme. Els mòduls d’atraccions 
estaran oberts al públic des de les 
10 fins a les 20 hores durant tota la 
temporada d’estiu.

Els tiquets d’accés a aquesta zona 
de jocs aquàtics, amb descompte del 
50 % per a la ciutadania empadrona-
da al municipi, es poden comprar a 
la taquilla situada just al davant de 
la instal·lació. D’altra banda, els gos-
sos podran gaudir del bany en una 
part de la platja ubicada a l’àrea de 
la Caleta.

La platja torna a 
acollir nous espais 
d’esbarjo

Les millores a 
l’espai públic no 
s’aturen durant 
l’estiu
Al mes de juny van finalitzar els tre-
balls de millora de la piscina munici-
pal; en breu s’enllestirà la reforma de 
l’ajuntament, i el dia 11 d’agost està 
previst que s’inauguri el circuit de 
pump track, en el marc dels actes de 
la Festa Major.

Pel que fa a les noves obres, es pre-
veu també l’arranjament del torrent 
del Ranxo i de la riera de Sant Vicenç 

Es preveu la construcció 
d’una torre de comunicacions 
i obres al pavelló, al torrent 
del Ranxo i a la riera de Sant 
Vicenç

Èxit dels 
abonaments de 
temporada a la 
piscina 

L’Ajuntament ha emès un total de 
483 abonaments per a accedir a la 
piscina municipal, dels quals 328 són 
de pagament (a un preu de 20 €) i 
155, de franc, per als infants de fins 
a 8 anys i les persones de més de 65, 
pensionistes i jubilades. Pel que fa a 
les entrades gratuïtes, cal sumar-hi 
les 188 persones empadronades al 
municipi que disposen de la targeta 

Un total de
343 veïnes

i veïns gaudeixen
de les instal·lacions

de la piscina
a cost zero

Els nous
treballs es podran 

finançar gràcies a la 
incorporació de més 

d’un milió d’euros del 
romanent de tresoreria 

al pressupost 
municipal

—finançat en part per la Diputació 
de Barcelona—, la construcció d’una 
nova torre de comunicacions muni-

cipal a la zona del Balís i la pavimen-
tació de la pista annexa al pavelló, 
finançades amb fons municipals.

de bonificació del bus urbà, amb la 
qual també poden entrar a l’equipa-
ment sense pagar.
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Aquest mes d’agost porta bones notícies, amb 
la nostra estimada Festa Major d’Estiu a punt 
de començar, en la qual gaudirem d’una gran 
varietat d’activitats pensades per a públics de 
totes les edats. Estigueu atents al programa! A 
més, el trenet, iniciativa de l’Associació de Co-
merç de Sant Vicenç de Montalt i que ja circula 
pel municipi, ens permetrà desplaçar-nos cò-
modament als diferents actes.

També hi haurà, l’11 d’agost a les 19 hores, 
la inauguració del circuit de pump track, situat 
a la riera del Gorg. Es tracta d’un espai lúdic i 
esportiu on els més joves podran divertir-se 
exercitant-se amb les seves bicicletes, skates, 
patins i patinets dins d’un espai segur, sense 
les interferències amb els vianants i vehicles 
presents a la via pública. No us ho perdeu!

Esperant que la calor ens doni treva, desit-
gem que gaudiu d’aquest estiu i de totes les 
coses bones que ens ofereix el nostre munici-
pi, situat en un entorn privilegiat i ric en tradi-
cions i activitats lúdiques i culturals. Tingueu 
unes bones vacances, ens veiem a la Festa 
Major!

Una vegada estabilitzada (però no erradicada) 
la pandèmia de COVID-19, torna la norma-
litat a les festes dels pobles, i Sant Vicenç de 
Montalt podrà tornar a gaudir-la. Les festes 
dels pobles són importants, són el centre de la 
convivència, de la trobada entre els ciutadans 
i les ciutadanes en els dies de festa major, dies 
de somriures i diversió que necessitem per a 
deixar enrere uns anys molt complicats que no 
han deixat ningú indiferent.

Aquests dies de festa major alleugen el mo-
ment tan greu que travessem per culpa d’unes 
guerres egoistes que destrossen tot un país i 
n’arrosseguen uns altres al desastre econòmic 
i social.

Per tot això i molt més, us desitgem una 
bona festa major d’estiu; esperem veure-us-hi 
a tots i a totes, gaudint-ne en família, amb els 
amics, amb els veïns…, amb molts somriures, 
afecte i amor.

Visca Sant Vicenç de Montalt!!!

Limpieza calles, jardines, papeleras, refuer-
zo verano y fin de semana, mantenimiento 
playa
Las quejas vecinales continúan: ¿para qué una 
concesión del mantenimiento por 240.000 €? 
Lo venimos diciendo desde hace un año: se 
requiere hacer un seguimiento y un control, 
una fiscalización, y reclamar a la empresa si no 
cumple. Y si no, rescindir el contrato. Lo demás 
es perder dinero si, además, como ocurrió el 
año pasado, se contrata adicionalmente a otra 
empresa para que haga lo que debe realizar la 
concesionaria. ¿Aquí hay dejadez o incompe-
tencia política en la gestión del Gobierno?

La Justicia declara nula la delegación del 
servicio de agua de Sant Vicenç de Montalt 
a CONGIAC
El gobierno actual quiere seguir pleiteando: un 
gesto autoritario e ideológico. Pero mi opinión 
es la misma ya expresada otras veces: no sigan 
gastando tiempo y dinero del contribuyente, 
elaboren un pliego técnico y administrativo 
que recoja las necesidades actuales y futuras 
de Sant Vicenç, convoquen un concurso de lici-
tación y elíjase la empresa que ofrezca mejores 
condiciones a la ciudadanía de Sant Vicenç. Tan 
simple como cumplir con las normas antico-
rrupción y transparencia españolas y europeas.

Sembla que les successives onades de calor i 
l’acalorament propi de la campanya preelec-
toral ens estan passant factura. Malgrat ser 
conscients que no s’apaguen focs amb benzi-
na, n’hi ha que alimenten el malestar d’alguns 
veïns amb mentides, notícies falses i compara-
cions enganyoses. Però quan s’acabi la calor, a 
la pròxima legislatura, qui governi prendrà les 
decisions que es puguin prendre dins l’estricta 
legalitat, i que no seran precisament les que es 
proclamen en moments de màxima exaltació, 
per a decepció d’alguns que inevitablement 
hauran de sentir-se utilitzats i manipulats. La 
proposta que va al ple del juliol es presenta a 
aprovació inicial i passarà a continuació per 
exposició pública, seguida d’un període prou 
ampli per a presentar-hi al·legacions. Qui s’hi 
senti perjudicat o cregui que pot fer-hi apor-
tacions ho podrà fer. Qui cregui que no es res-
pecta alguna norma ho podrà dir. Això sí, dins 
el termini i de la forma escaient: ni a crits, ni a 
les xarxes ni de qualsevol manera.

Per contra, si no s’aprova inicialment i no es 
posa en marxa aquest procés, continuarem en 
aquesta ambigüitat tan convenient en època 
d’eleccions i tan poc útil per als qui en veritat 
afecta. Bon estiu i cuideu-vos!

Comença el mes d’agost amb moltes ganes de 
festa major. Aquesta vegada tindrem escenari 
a la platja durant quatre dies, amb actuacions 
per a totes les edats, i un espai nou: la «Festa 
al Mar», on trobarem el Mercat al Mar, que es 
feia cada any al passeig, convertit en un espai 
diferent on relaxar-nos, menjar i beure algu-
na cosa, i gaudir de les activitats proposades; 
tot, al final del passeig marítim, davant de la 
Caleta. Per arribar-hi podreu utilitzar el trenet 
Tricutricu, que aquest dies allargarà l’horari. El 
trenet és una bona manera de desplaçar-nos 
per Sant Vicenç sense utilitzar el cotxe i, per 
tant, despreocupant-nos d’on aparcar. Tenir 
trenet tot l’estiu és una iniciativa de l’Associa-
ció de Comerciants que està tenint molt èxit. 
Ja hi heu pujat?

Però no tot serà a la platja: tindrem al parc 
dels Germans Gabrielistes la Monica Green 
Septet i l’Orquesta Montecarlo; sardanes i ge-
gants a la plaça del Poble; activitats diverses 
per als més joves, diumenge, a la zona espor-
tiva; la sortida nocturna i el correfoc acabaran 
a la piscina municipal amb un bany nocturn, 
com sempre s’havia fet… i molts altres actes 
que trobareu detallats al web municipal i al 
programa de mà. Bona Festa Major!!!

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 SOM-HI Sant Vicenç sempre hem cre-
gut en la necessitat d’establir uns criteris clars 
sobre els quals es fonamentin els posiciona-
ments en qualsevol matèria.

Necessitem recopilar i analitzar tota la in-
formació objectiva, copsar l’opinió de totes les 
parts implicades i fer una valoració per part del 
grup de treball especialitzat en la matèria.

Posteriorment es produeix un debat i s’arri-
ba a un consens; per tant, defensarem el po-
sicionament fins a les últimes conseqüències.

És el cas, entre d’altres, de l’aposta que 
vàrem fer per la municipalització de l’aigua, sa-
bent que probablement no era la decisió més 
còmoda, però sí que és, en la nostra opinió, la 
més beneficiosa per al poble.

Recentment, els jutjats han emès una sen-
tència que, si bé no ha estat favorable, ente-
nem que no es pronuncia sobre el fons de la 
qüestió i, a més, admet recurs en tractar-se 
d’una primera instància.

Som conscients que el camí serà llarg, difí-
cil i ple d’entrebancs, però creiem fermament 
en el model i farem tot el possible perquè es 
pugui aplicar.

Ajudeu-nos a continuar fent més poble i 
menys política.

Salut i República!!!

El trenet ja recorre els racons 
de la vila 
Tota la ciutadania està convidada a pujar al 
Tricutricu, el trenet de l’Associació de Comerç 
de Sant Vicenç que, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, fomenta els desplaçaments per la 
vila sense necessitat d’utilitzar el vehicle privat i a 
un preu reduït (només 1,5 € per viatge i gratuït per als infants de menys de 4 anys).
El trenet circularà fins al dia 11 de setembre, des de les 11 del matí fins a les 14 hores 
i de les 16.30 a les 20.30 hores, a excepció dels dies de festa major, en què ampliarà 
l’horari fins a la matinada. El Tricutricu enllaça totes les zones d’aparcament del 
municipi i unirà tots els escenaris on se celebraran actes de la Festa Major.

L’escolarització dels infants de P2 
serà gratuïta
A partir del proper curs 2022-23, la Generalitat de 
Catalunya finançarà el cost que suposa l’escolarització 
dels nens i les nenes del grup de «Parlants» de la llar 
d’infants, que tenen entre 2 i 3 anys. Les famílies hauran 
d’abonar només el preu de la matrícula i els serveis 
complementaris, com el d’acollida o menjador.
L’Escola Bressol Els Garrofers s’iniciarà el dia 7 de 
setembre amb un procés de familiarització. Prèviament, 
el dia 1 de setembre, a les 18.30 hores, hi ha prevista 
una reunió informativa al centre.

Una campanya contra 
l’assetjament sexual 
en l’àmbit laboral
La campanya contra el masclisme 
«#EsDiuAssetjament», engegada 
per l’Ajuntament, ja està en marxa. 
La finalitat és conscienciar de la 
importància de crear espais de treball segurs i evidenciar la tolerància zero envers les 
actituds masclistes. La iniciativa, subvencionada pel Ministeri d’Igualtat, inclou material 
audiovisual i documentació divulgativa gestionada per Towanda Rebels, el duet de 
còmiques, artistes, escriptores i feministes madrilenyes format per Zua Méndez i Teresa 
Lozano. Aquesta acció en reforça d’altres com l’elaboració d’un protocol de prevenció i 
del Pla Intern d’Igualtat.

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!

Bona acollida de la primera 
edició del Santvi Market Tropical

Durant el cap de setmana del 8, 9 i 10 de juliol, el 
parc de Can Boada va ser l’escenari de la primera 
convocatòria del Santvi Market Tropical, la qual va 
comptar amb la participació de 12 comerços de moda, 
8 espais d’artesania i joieria i 5 zones gastronòmiques.

La fira va obrir amb un mercat de moda d’inspiració 
tropical amb la col·laboració de marques de proximitat 
com Monica Abril, Briani, BamBag o Kmucholove i va 
estar amenitzada pels ritmes tropicals de Sergi Shine, 
gastronomia a càrrec de Bendito Food Truck i un 
vermut de l’Espinaler.



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

AGOST
SETEMBRE

2022

EXPOSICIONS 
Del 5 al 31 
d’agost
20.30 H, A LA BIBLIOTECA 
l INAUGURACIÓ 
DE L’EXPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA «UN 
TASTET DE SANT VICENÇ 
2022»
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

ACTIVITATS

Dissabte 6 
d’agost
20 H, A L’AV. TONI SORS 
l CAMINADA NOCTURNA 
I BANY DE NIT A LA 
PISCINA
Organitza: Montaltrek

Diumenge 7 
d’agost
DE 10 A 14 H, AL CENTRE 
CÍVIC  
l CAMPANYA DE 
DONACIÓ DE SANG
Organitza: Banc de Sang i 
Teixits i Assoc. Donants de 
Sang del Maresme amb la 
col·laboració de l’Ajuntament

Dimecres 10 
d’agost
DE 10 A 13 H, A LA 
BIBLIOTECA   
l «BIBLIOGIMCANA»: 
«PIPPI CALCESLLARGUES»
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

22.30 H, AL PARC DELS 
GERMANS GABRIELISTES   
l MÒNICA GREEN SEPTET 
EN CONCERT
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes 

Dijous 11 d’agost
19 H, A LA RIERA DEL GORG 
l INAUGURACIÓ DEL 
CIRCUIT MUNICIPAL PUMP 
TRACK

Organitza: Regidoria 
d’Esports

22.30 H, AL PARC DELS 
GERMANS GABRIELISTES   
l BALL AMB 
L’ORQUESTRA 
MONTECARLO
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Divendres 12 
d’agost
DE 17.30 A 20.30 H, A LA 
PLATJA (LA CALETA) 
l FESTA HOLI 
Organitza: Regidoria 
d’Infància i Joventut 

19 H, A LA TERRASSA DEL 
CENTRE CÍVIC   
l TROBADA AMB 
L’ESCRIPTORA MONTSE 
BARDERI
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

22.30 H, A LA PLATJA (LA 
CALETA)   
l FESTA MOON PARTY 
Organitza: Regidoria 
d’Infància i Joventut  

Del 12 al 15 
d’agost
A PARTIR DE LES 17 H, A LA 
PLATJA (LA CALETA)
l FESTA AL MAR – 11è 
MERCAT AL MAR
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dissabte 13 
d’agost
10.30 H, AL CASAL DE LA 
GENT GRAN
l TORNEIG DE FUTBOLÍ 
JOVES&AVIS
Organitza: Regidoria 
d’Infància i Joventut i Assoc. 
de Gent Gran Els Xurravins

18.30 H, A LA PLATJA (LA 
CALETA)   
l CONCERT INFANTIL: 
REGGAE PER XICS 
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

23 H, A LA PLATJA (LA 
CALETA) 
l FESTA QUATTRO AMB 
EL DJ DAVID OLEART
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Diumenge 14 
d’agost
A PARTIR DE LES 11 H, A LA 
ZONA ESPORTIVA 
l XTREME RACE, PARC 
REFRESCANT I FESTA DE 
L’ESCUMA

Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

DE 17 A 20 H, A L’ESPAI JOVE 
l TORNEIG DE MÀGIC
Organitza: Regidoria 
d’Infància i Joventut 

DE 19 A 21 H, A LA PLATJA 
(LA CALETA) 
l «MICRO» OBERT
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

20 H, A LA PLATJA (LA 
CALETA) 
l SUNSET BEACH IOGA

22 H, A LA PL. DEL POBLE
l CORREFOC AMB ELS 
DIABLES DE CALDES 
BANY DE NIT A LA 
PISCINA AMB MÚSICA DE 
STRAW&BERRY
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dilluns 15 
d’agost
10 H
l REPICADA I TRONADA 
PER ANUNCIAR LA FESTA 
MAJOR

10.30 H, AL PATI PORXAT DE 
L’AJUNTAMENT
l ACOMPANYAMENT DE 
LES AUTORITATS A L’OFICI 
AMB ELS GEGANTS
Organitza: Colla Gegantera 
de Sant Vicenç de Montalt

11 H, A L’ESGLÉSIA
l OFICI EN HONOR A 
LA MARE DE DÉU DE 
L’ASSUMPCIÓ
Amb la participació de 
l’Orfeó Parroquial El Delme
Organitza: Parròquia de Sant 
Vicenç

A CONTINUACIÓ, A LA PL. 
DEL POBLE
l SARDANES AMB LA 
COBLA PREMIÀ I VERMUT 
POPULAR
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

21.30 H, A LA PLATJA 
l HAVANERES AMB EL 
GRUP PORT-BO I ROM 
CREMAT DELS AMICS DE 
LA PETANCA

A CONTINUACIÓ 
l CASTELL DE FOCS 
ARTIFICIALS
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Diumenge 28 
d’agost
PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES 

l VISITA GUIADA A LA 
TORRE DE CAN VALLS
Compra d’entrades: del 8 al 
15 d’agost a https://tiquets.
svmontalt.cat/
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dijous 1 de 
setembre
18.30 H, A L’ESCOLA 
BRESSOL 
l PRESENTACIÓ DEL CURS 
2022/2023
Organitza: Escola Bressol 
Municipal Els Garrofers

Dijous 8 de 
setembre
19 H, AL CENTRE CÍVIC  
l PRESENTACIÓ DE 
LA NOVEL·LA GOSSOS 
SALVATGES
Amb l’autora, Georgina 
Dalmau, i Jordi Cornudella  
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Diumenge 11 de 
setembre
11 H, AL MONÒLIT DE 
L’ONZE DE SETEMBRE (C/ 
XALOC)   
l ACTE INSTITUCIONAL 
AMB MOTIU DE LA DIADA 
NACIONAL DE CATALUNYA
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Diumenge 25 de 
setembre
PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES  
l VISITA GUIADA A LA 
TORRE DE CAN VALLS
Compra d’entrades: del 16 
al 22 de setembre a https://
tiquets.svmontalt.cat/
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dimarts 27 de 
setembre
18.30 H, A LA BIBLIOTECA   
l CLUB DE LECTURA 
PAIDONÈSIA
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Divendres 30 de 
setembre
19 H, AL CENTRE CÍVIC   
l TROBADA AMB 
L’ESCRIPTORA LAIA 
AGUILAR
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

 


