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Ple municipal ordinari 28 de juliol del 2022

A FAVOR 

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

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

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

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

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

EN CONTRA

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

Cs i Francesc 
Guillem

ORDRE DEL DIA 

Aprovació inicial de la 
modificació puntual de les 
NNSS UA9

Aprovació provisional de la 
modificació puntual del Pla 
Especial de Reforma Interior 
del Nucli Històric (façana 
principal pl. del Poble, 7)

Aprovació provisional de la 
modificació de l’Ordenança 
14 (preu públic EMM 
L’Oriola)

Elecció jutgessa de pau 
substituta

Rescat del dret funerari del 
nínxol 149

ABSTENCIÓ

Miquel Àngel 
Martínez i 
Robert Subiron

Nova jutgessa de pau 
substituta
Pilar Abril serà la nova jutgessa de pau 
substituta de Sant Vicenç, després que 
la candidata fos escollida en relleu de 
Rosalia Oller durant la sessió plenària 
municipal celebrada el 28 de juliol. Tot 
i estar actualment jubilada, la jutgessa 
Abril està vinculada al teixit associatiu 
santvicentí.

El Jutjat de Pau de la nostra localitat es 
troba ubicat a la casa de la vila i l’horari 
del servei és, de dilluns a divendres, de 
les 9 a les 20.30 hores.

A exposició pública 
una modificació del 
planejament

El Ple Municipal, en la sessió celebrada 
el 28 de juliol, va donar llum verda a 
la modificació puntual de les Normes 
Complementàries i Subsidiàries de 
Planejament de Sant Vicenç de Montalt 
(UA9) als carrers Maresme, Costa 
Daurada, Montnegre i Pica d’Estats. 
Fins al 6 de novembre, s’obre un 
termini d’informació pública perquè 
les persones interessades puguin 
comparèixer i formular al·legacions, 
suggeriments o reclamacions.

S’aixeca la prohibició de cremar 
restes vegetals 
A partir del 16 d’octubre i fins al 14 de març de l’any vinent, les 
autoritats donen per finalitzada la prohibició de cremar restes vegetals 
i es reprenen les tramitacions per a gestionar l’eliminació d’aquests 
residus. Per a realitzar la petició cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) trucant al telèfon 93 791 05 11 o demanar el permís de 
crema mitjançant el lloc web de la Generalitat de Catalunya.

Miguel Sanz guanya el concurs de 
fotografia
La biblioteca municipal ha acollit el lliurament de guardons de la 
quinzena edició del concurs fotogràfic «Un tastet de Sant Vicenç». 
El primer premi va recaure en Miguel Sanz, mentre que la segona i 
tercera posicions van ser per a Joan Buch i Gemma Llongarriu.

D’altra banda, el jurat també va triar les imatges que il·lustraran 
el calendari municipal que es distribuirà a totes les llars a finals 
d’any.



Víctor Llasera Alsina 
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Hem deixat enrere 
definitivament un estiu marcat 
per les altes temperatures i, al 
nostre municipi, per la gran 
participació ciutadana en la 
Festa Major i en el servei de la 
piscina municipal. Comencem 
d’aquesta manera un curs que 
serà especialment exigent en 
l’àmbit municipal, i és que, 
un cop estrenat el pumptrack 
i realitzats els treballs de 
millora als centres escolars 
durant les passades setmanes, 
i mentre se n’enllesteixen 
altres com les obres de la casa 
consistorial, l’Ajuntament 
es prepara per a fer front a 
nombroses actuacions durant 
els propers mesos, les quals 
estan destinades a millorar el 
dia a dia del veïnat a través 
de diferents treballs als 
equipaments i a la via pública.

D’altra banda, es posen en 
marxa totes aquelles activitats 
socials, culturals i esportives 
que enriqueixen les nostres 
rutines i que, en bona part, 
ens són proposades per les 
entitats i associacions locals. 
Us vull convidar que, ara que 
ens plantegem individualment 
com seran les nostres rutines 
durant el curs, penseu també a 
mirar al vostre voltant, tot allò 
que us pot oferir Sant Vicenç 
de Montalt, que és molt!

l Un nou curs

La vila té a la seva disposició un nou 
equipament que complementa l’àm-
plia oferta lúdica i esportiva que ofe-
reix el nostre municipi al llarg de tot 
l’any. L’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt ha impulsat la cons-
trucció d’un pumptrack, 
un circuit per a vehicles 
amb rodes i sense 
motor, amb revolts 
peraltats, salts i des-
nivells, que es va in-
augurar l’11 d’agost 
a la riera del Gorg.

L’acte de presenta-
ció de l’espai va comptar 
amb la presència de l’alcalde, 
Víctor Llasera, i del regidor d’Esports, 
Cristian Garralaga. Des d’aleshores, la 
zona està completament operativa i 
ja ha estat posada a prova pel jovent 
i per la resta de veïnat del municipi, 
tenint en compte que es tracta d’un 
dels millors equipaments d’aquestes 
característiques que hi ha a Catalunya.

El pumptrack és un circuit tancat, 
amb diferents traçades, revolts i des-
nivells, destinat a vehicles de rodes 
no motoritzats, com ara bicicletes, 
BMX, patinets, skates o patins en línia.

El disseny de la pista s’ha ideat de 
tal forma que permet fer voltes al cir-
cuit mitjançant una tècnica que apro-
fita la inèrcia del cos. La construcció 

impulsa la persona usuària i, d’aques-
ta manera, el circuit té una inèrcia 
intrínseca i una seguretat adients per 
a practicar l’activitat còmodament i 
sense perill. La instal·lació està enfo-

cada a la pràctica esportiva de 
forma no competitiva.

Creació d’una 
nova normativa  
L’entrada en funcio-
nament d’aquest 
circuit suposa tam-

bé l’aplicació d’una 
normativa elaborada 

amb l’objectiu de garantir 
la seguretat de les persones 

usuàries. En aquest sentit, els infants 
només poden fer ús d’aquest equi-
pament si hi van en companyia de la 
mare, del pare o de la persona tuto-
ra, i és obligatori l’ús del casc. A més, 
està prohibit entrar-hi amb vehicles 
de motor, accedir a peu a l’interior de 
la zona sense causa justificada i tam-
bé l’entrada d’animals.

L’espai té una superfície de 1.000 
m2 en un terreny de 2.400 m. La in-
versió del consistori en la construc-
ció del circuit ha estat de 108.898,79 
euros, mentre que les tasques d’ur-
banització de la parcel·la on es troba 
el pumptrack han suposat un cost de 
217.740,33 euros per a l’Ajuntament. 

És considerat com un dels millors equipaments 
d’aquesta mena de tot Catalunya 

El pumptrack de Sant 
Vicenç ja és una realitat 

El 
disseny de 

la pista s’ha ideat 
per a poder circular-

hi mitjançant
una tècnica que 

aprofita la 
inèrcia
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Més formació per a les 
empreses  
El projecte Treball, Talent i Tecnologia presenta un cicle de 
seminaris sectorials dirigits a transformar el teixit empre-
sarial i millorar la competitivitat dels negocis de les 3 Viles.

El Centre Cívic El Gorg acollirà, el pròxim 17 d’octubre, 
la primera part d’una trobada per a empreses en la qual 
s’abordarà la gestió de dades i documents. La segona part 
del seminari està prevista per al 24 d’octubre i, en aquesta 
ocasió, aprofundirà en les claus de les vendes, del màrque-
ting i de les noves tecnologies amb una explicació sobre 
xarxes socials, llocs web i disseny gràfic.

El cicle l’impulsen els ajuntaments de Sant Vicenç de 
Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i Caldes d’Estrac amb 
el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de 
la Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Ma-
resme (FAGEM).

Les empreses interessades a participar en qualsevol dels 
seminaris sectorials programats han d’inscriure’s al web 
les3viles.cat/ttt emplenant-hi el formulari corresponent.

S’impartirà al centre cívic un seminari 
dirigit a negocis del sector del comerç

l Taller culinari amb Ada 
Parellada
Amb motiu de la Setmana de l’Alimentació, 
l’Ajuntament ha preparat tallers de cuina de 
supervivència per a joves, de malbaratament 
d’aliments i d’aperitius saludables del 14 al 
21 d’octubre. En aquest marc, Ada Parellada, 
reconeguda cuinera del restaurant Semproniana, 
dirigirà el taller «Cuina de cinc minuts... i una 
tarda!». També s’organitzaran activitats per a la 
canalla.

l Nous cursos del programa 
«Forma’t»
El consistori organitza durant l’octubre formacions 
emmarcades en el cicle «Forma’t»: un taller sobre 
com trobar feina dirigit a persones de més de 45 
anys, un altre dedicat al portal d’ofertes de feina a 
l’Administració pública CIDO i classes d’ACTIC del 
nivell 3 (nivell avançat).

Al novembre s’engegarà el curs «Xarxes socials: 
presència i comunicació». 

El Cau encara el curs amb 
una àmplia programació
L’Espai Jove El Cau ha donat el tret de sortida al curs aca-
dèmic amb un ampli ventall de propostes dirigides al jo-
vent, com ara tallers, xerrades o el Club de feina (dimecres 
de 10.30 a 13.30 hores). Durant l’octubre, el col·lectiu orga-
nitzarà sessions d’arts escèniques, un campionat de ping-
pong, la festa «Castanyaween» i dos tallers de franc, un de 
disseny i impressió 3D i un altre de ceràmica.

De cara al novembre, s’han programat dues formacions 
relacionades amb el món de les noves tecnologies i troba-
des per conversar en anglès. També es preveu la celebració 
d’una cursa familiar, així com de la Setmana del Reciclatge i 
del Dia Internacional dels Drets dels Infants.

Activitats i propostes per al jovent 
acompanyen l’arribada del nou any acadèmic



InfoMontalt Octubre 2022   5  

Els recursos tenen l’objectiu de potenciar els valors 
mediambientals entre l’alumnat

Coincidint amb l’inici del nou curs 
acadèmic, l’Ajuntament ha distribuït 
entre l’alumnat de l’Institut Esteve 

Albert l’Agenda Escolar Europea del 
Medi Ambient i el Desenvolupament 
i uns calendaris orientats a promoure 
valors de defensa del patrimoni natu-
ral. En total, el Govern Municipal ha 
entregat 530 agendes i 22 calendaris, 
uns recursos que tenen un cost de 
2,30 euros per unitat, a càrrec del con-
sistori i de la Diputació de Barcelona.

L’agenda inclou continguts d’edu-
cació ambiental i propostes d’activi-
tats per a realitzar a l’aula, mentre que 
els calendaris incorporen imatges 
relacionades amb el canvi climàtic i 
iniciatives educatives al voltant de la 
importància del medi ambient.

El consistori 
lliura 530 
agendes escolars 
i 22 calendaris a 
l’Institut 

Més d’un miler 
d’alumnes 
arrenquen el curs 
a la vila
Les vacances estiuenques han con-
clòs per a donar pas a l’arribada d’un 
nou curs acadèmic. Al nostre poble, 
un total de 1.104 alumnes de dife-
rents etapes educatives han encetat 
les classes: 57 infants a l’escola bressol 
municipal, 532 nens/es a l’educació 
infantil i primària i 515 alumnes d’edu-
cació secundària obligatòria i batxi-
llerat, mentre que l’Escola de Música 
compta enguany amb 63 alumnes.

El nou any acadèmic s’ha 
estrenat més aviat i amb 
jornada intensiva durant tot 
el setembre

Procés de 
familiarització a la 
llar d’infants

L’Escola Bressol Municipal Els Garro-
fers va iniciar el nou curs, el passat 7 
de setembre, amb el procés de fami-
liarització dels infants. Així, durant els 
primers dies d’estada de la canalla a 
«l’escoleta», les famílies van poder es-
tar-hi una estona amb les menudes i 
els menuts per tal que s’anessin fami-
liaritzant amb l’espai i les educadores.

Un total de
1.104 alumnes 

de diferents etapes 
educatives han

començat el curs
escolar a la

vila

Aprofitant l’estiu, l’Ajuntament ha 
executat tasques de millora als cen-
tres i una renovació del mural exterior 
de l’Escola Sot del Camp, obra de la 
il·lustradora Joana Juhé.

El 
període

de familiarització 
s’allarga fins que

l’infant ho 
necessita
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Passejant pels carrers de Montalpark, un matí 
d’entre setmana, criden l’atenció uns papers 
escampats per terra, amb les nostres cares 
impreses i somrients. El pamflet conté un breu 
missatge difamatori, compost per només qua-
tre paraules, i ens crida l’atenció la primera de 
totes: «requalifican», en referència al gerundi 
del verb «requalificar».

Per què aquest misteriós anònim, mal es-
crit, està embrutant els nostres carrers amb les 
nostres cares? Què vol dir el missatge que hi 
posa? 

És curiós que, des que estem al Govern, no 
haguem requalificat cap terreny i és penós 
comprovar que hi ha gent que té més ganes de 
fer mal que de parlar (o escriure) amb propie-
tat. Amb aquesta manera de fer, no es dona la 
possibilitat de tenir un debat polític sa. Creiem 
que s’ha de construir, en lloc de destruir.

Difamar sobre un fet tan greu demostra que 
el descrèdit polític ha trobat la vergonya alie-
na. Emplacem l’autor (o autora) de l’acció i la 
ment pensant d’aquest missatge fals, barruer i 
hostil que ho portin al Jutjat perquè ho investi-
gui, a veure què en surt, de tot plegat. Per cert, 
mentre els de la Plataforma per la Llengua 
encara s’estan recomponent de l’ensurt orto-
gràfic, nosaltres hem aprofitat per a denunciar 
els fets.

Fa un mes que el curs escolar 2022-23 va do-
nar el tret de sortida. Després de tres cursos 
especialment difícils, per a alumnes, docents i 
famílies, tothom espera amb certa esperança 
que aquest sigui millor i que tot pugui tornar 
a una certa normalitat. Tot i els entrebancs del 
Departament d’Educació, amb canvis poc re-
flexionats i precipitats, els centres de Sant Vi-
cenç han obert les portes de nou amb ganes i 
voluntat de donar una educació de qualitat als 
nostres infants i joves. 

Tot el nostre suport a tota la comunitat edu-
cativa, docents i AFA, per la tasca tan impor-
tant que exerceixen i sovint tan poc valorada. 
Cuidem l’educació i els centres educatius.

Informe fiscalizador Aguas. Felicitación vila-
tans reducción 15 %
Justo antes de vacaciones se presentó el informe 
fiscalizador de Aguas. Penso que és important 
dir que els metres cúbics facturats als vilatans 
des del 2017 al 2020 han anat baixant malgrat 
que hi ha hagut un increment d’habitants. És a 
dir, que les persones individualment, per preu o 
per conscienciació ecològica, o per les dues co-
ses, hem anat reduint el consum d’aigua; cada 
any, una mitjana del 5 % de reducció. També, 
que el rendiment de la xarxa del subministra-
ment és de més del 80 %. Millor que fos més, 
però està força bé. Això és un mèrit dels santvi-
centins. M’agradaria felicitar tots des d’aquí.
Ayuntamiento mal: millones de litros de 
agua perdidos
Ara bé, què passa amb l’ajuntament? Quina és 
la diferència entre els metres cúbics registrats 
i els que realment hi han entrat? Doncs estem 
parlant de 170.000, 171.000, 179.000 m3 de pèr-
dues, respectivament. Això vol dir que l’Ajun-
tament no està fent l’esforç que estan fent els 
particulars. Per què? Potser perquè no ho paga 
l’equip de govern? Penso que les regidories 
implicades haurien de prendre mesures ràpi-
dament perquè aquesta pèrdua d’aigua sigui 
la mínima possible. Seria bo per al contribuent 
i per al medi ambient.

9SV no es presentarà a les pròximes eleccions. 
Després de dotze anys, per a aportar quelcom 
de «nou» a la política municipal, està clar que 
caldria refer el procés participatiu que va mar-
car el camí de la nostra primera legislatura. 
Però ens falten persones, un grup impulsor 
que cregui en el projecte, que empenyi i dina-
mitzi, com va passar en el grup inicial. Res de 
tot això s’ha mantingut en el temps. En part, 
per circumstàncies personals diverses, i també 
per l’evolució dels plantejaments ideològics 
i de discrepàncies a l’hora d’actuar. Reduir 
l’abast del projecte a un territori tan petit té 
molts avantatges, però és evident que cal pro-
jecció en les institucions de rang superior (no 
tenim representació ni en el Consell Comar-
cal!) i connexió amb polítiques generals de 
país. També som conscients que en el poble hi 
ha en marxa noves iniciatives, que s’afegeixen 
als projectes dels partits d’àmbit nacional i 
estatal. Assistim també a un procés en què 
la divisió en el lideratge multiplica l’oferta de 
partits i els espais ideològics es fragmenten. La 
nostra ha estat una experiència complicada i 
intensa, i els reptes, molt grans. S’acosta ja el 
moment d’acomiadar-nos. Gràcies pel vostre 
suport!

Ja fa cinc anys de l’1O del 2017. A Sant Vicenç 
de Montalt, els vilatans han volgut recordar 
aquell dia en què molts ens vam unir per or-
ganitzar i portar a terme el referèndum per la 
independència de Catalunya. Esquerra Repu-
blicana s’adhereix a tots els actes que reivin-
diquen la llibertat del nostre país; en aquesta 
ocasió, amb una simple xocolatada.

Torna el Correllengua, el dissabte 8 d’octu-
bre, a la plaça del poble; aquest any, dedicat a 
en Joan Fuster. És un acte organitzat per l’Ajun-
tament amb la col·laboració desinteressada 
d’entitats del poble, sense les quals no seria 
possible continuar reivindicant la plena nor-
malització lingüística i cultural any rere any.

Tindrem teatre musical familiar al Centre Cí-
vic El Gorg el diumenge 23 d’octubre, amb En 
Joan Sense Por i la casa encantada; i també per 
a nens i nenes, un taller el dia 15, dins la Set-
mana Saludable —en què anireu al mercat del 
dissabte a triar els ingredients per a després 
preparar el dinar—, i un taller de panellets, el 
dia 30 al centre cívic, per a gaudir d’una bona 
castanyada. No us quedeu sense places!!!

Recordem a les empreses que els dies 17 i 24 
d’octubre tenim dues meses sectorials de co-
merç dins el projecte Treball, Talent i Tecnologia.

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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Estem satisfets de veure que termes com «ges-
tors de voluntats» o «plataforma» formen part 
del vocabulari polític quotidià i que altres for-
macions polítiques comencen a fer-ne ús. Ens 
sentim orgullosos d’haver impulsat aquests 
principis i continuem tenint la creença que cal 
continuar treballant per a regenerar l’àmbit 
polític municipal. Ara bé, cal que aquestes pa-
raules es tradueixin en fets. Cal un compromís 
genuí. No serveixen de res si només busquen 
donar una nova aparença al mateix que s’ha 
fet fins ara per a treure’n un rèdit electoral.

Tot això ens fa veure que, malgrat la in-
comprensió i l’escepticisme inicials, no estem 
tan equivocats i, per tant, estem més animats 
que mai a persistir en el camí que vàrem en-
cetar l’any 2019. Volem continuar defensant 
els valors que sempre han regit les nostres 
actuacions. 

Vam proposar-nos el repte de posar en 
pràctica una nova manera de fer política: més 
participativa, més inclusiva, més sostenible 
i més justa; i, paral·lelament, no deixar de fer 
realitat les necessitats del municipi. Conti-
nuem treballant en projectes tan importants 
com el jardí de la biodiversitat, les iniciatives 
participatives de la Regidoria de Joventut i 
energies renovables.

Salut i República!

Georgina Dalmau 
presenta la seva primera 
novel·la 
El pati porxat de l’ajuntament va acollir, 
el 15 de setembre, la presentació de 
Gosses salvatges, la primera novel·la de la 
sociòloga santvicentina Georgina Dalmau. 
Acompanyada del poeta i editor local Jordi 
Cornudella, Dalmau va explicar el procés creatiu d’aquest treball de ficció, el qual narra 
la història d’un grup d’adolescents que intenta sobreviure en un món destruït per la crisi 
global, les bandes criminals i l’escassetat d’aliments.

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!

Èxit d’organització i participació 
a la Festa Major
Després de dos anys amb restriccions provocades per la 
crisi sanitària, la Festa Major d’Estiu del 2022 ha tornat 
a engalanar els carrers i les places de Sant Vicenç de 
Montalt i ha comptat amb una assistència multitudinària, 
participativa i cívica.

Les activitats organitzades amb motiu de la festa gran 
d’enguany han rebut molt bona acollida per part del públic, 
i el desenvolupament ha sigut tot un èxit; el nou escenari 
a la platja de la Caleta ha allotjat els actes més populars i 
multitudinaris de la Festa Major de la nostra vila. 

Sant Vicenç acull part del 
rodatge de Creatura, la nova 
pel·lícula d’Elena Martín
La nostra població és una de les localitzacions escollides 
per a rodar-hi Creatura, la nova cinta dirigida per 
Elena Martín i coproduïda per TV3. Està previst que 
la pel·lícula s’estreni durant l’any vinent i es presenti a 
diversos festivals internacionals.

Juntament amb la represa del rodatge de la sèrie 
internacional Palomino al municipi, la presència de 
l’equip de producció a Sant Vicenç aporta beneficis al 
poble, tant en l’aspecte promocional com en l’àmbit 
econòmic.

La vila commemora la Diada 
Nacional de Catalunya

L’acte institucional de l’Onze de Setembre va aplegar 
les entitats del poble davant el monòlit commemoratiu 
de la Diada que hi ha al carrer Xaloc. La trobada es va 
encetar amb un discurs de l’alcalde, Víctor Llasera, qui 
va remarcar la pluralitat i la tenacitat del poble català.

A continuació, representants de prop d’una vintena 
d’associacions locals i de les forces polítiques van 
realitzar la tradicional ofrena floral. L’acte va comptar 
amb presència de la Colla Gegantera i de l’Orfeó 
Parroquial El Delme i el públic va gaudir d’un vermut 
popular i una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla 
Premià.



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

OCTUBRE
2022

Divendres 14
DE 18.45 A 19.45 H, A L’ESPAI 
JOVE 
l CUINA DE 
SUPERVIVÈNCIA PER A 
JOVES
Organitza: Regidories 
d’Ensenyament i d’Infància i 
Joventut

19 H, AL CENTRE CÍVIC  
l CLUB DE LECTURA
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

20.30 H, A LA BIBLIOTECA 
l RECITAL: GABRIEL I 
QUEL...
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 15
D’11 A 12.30 H, A L’AV. TONI 
SORS  
l VINE A CONÈIXER EL 
MERCAT I ELABORA UNA 
RECEPTA SALUDABLE 
Organitza: Regidories 
d’Ensenyament i d’Infància i 
Joventut

12 H, AL CENTRE CÍVIC   
l XERRADA: 
«INTRODUCCIÓ A LA 
BIBLIOFÍLIA» 
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dies 14, 19, 21, 
26 i 28
DE 17.30 A 20.30 H  
l CURS: 
«DESENVOLUPAMENT 
DE MARCA PERSONAL 
A INTERNET PER A LA 
RECERCA DE FEINA»
Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica i 
Ocupació

Diumenge 16
PÀRQUING (CONSULTORI 
NUCLI ANTIC)   
l SORTIDA AL MASSÍS DE 
MONTSERRAT
Organitza: Montaltrek 

Dilluns 17
DE 13.30 A 16.30 H, AL 
CENTRE CÍVIC 
l SEMINARI SECTORIAL: 
«COMERÇ» (1A SESSIÓ)
Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica i 
Ocupació

DE 19.30 A 21 H, AL CENTRE 
CÍVIC 
l CUINA DE CINC 
MINUTS... I UNA TARDA!, 
AMB ADA PARELLADA 
Organitza: Regidories 
d’Ensenyament i d’Infància i 
Joventut

Dimarts 18
DE 10 A 14 H 
l TALLER: «CONEIX EL 
PORTAL CIDO»
Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica i 
Ocupació

Dimecres 19
8.30 H, AL CENTRE CÍVIC  
l MATINAL A SANT 
JOAN / MIRADOR DE LES 
PAPARRES / MONTSERRAT
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

DE 15.30 A 17 H, A L’ ESCOLA 
BRESSOL 
l ALIMENTACIÓ EN 
L’ETAPA DELS 0-3 ANYS
Organitza: Regidories 
d’Ensenyament i d’Infància i 
Joventut

DE 18.30 A 20 H, AL CENTRE 
CÍVIC 
l ALIMENTACIÓ EN LA 
INFÀNCIA
Organitza: Regidories 
d’Ensenyament i d’Infància i 
Joventut

Del 19 d’octubre 
al 7 de novembre 
(Dilluns, dimecres i 
divendres)
DE 16 A 19 H  
l CURS: «PREPARACIÓ 
ACTIC NIVELL 3 
(AVANÇAT)»
Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica i 
Ocupació

Divendres 21
DE 17 A 18.30 H, AL CENTRE 
CÍVIC  
l TALLER SOBRE 
MALBARATAMENT 
ALIMENTARI 
Organitza: Regidories 
d’Ensenyament i d’Infància i 
Joventut

DE 19.30 A 21 H, AL CENTRE 
CÍVIC  
l TALLER D’APERITIUS 
SALUDABLES
Organitza: Regidories 
d’Ensenyament i d’Infància i 
Joventut

Diumenge 23
DE 10 A 14 H, AL CENTRE 
CÍVIC
l CAMPANYA DE 
DONACIÓ DE SANG
Organitza: Banc de Sang 
i Teixits i Associació 
de Donants de Sang 
del Maresme, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de SVM

EXPOSICIONS 
Del 4 al 24 
d’octubre
A LA BIBLIOTECA 
l EXPOSICIÓ «GABRIEL 
FERRATER. LLEGIR TOTA 
LA VIDA»
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala 

Del 10 al 22 
d’octubre
A L’ESPAI JOVE 
l EXPOSICIÓ «MENJA BÉ, 
TU HI GUANYES!»
Organitza: Regidories 
d’Ensenyament i d’Infància i 
Joventut 

ACTIVITATS
Dilluns 10, 17 i 
24
DE 20 A 21 H, AL CENTRE 
CÍVIC
l CURS DE SARDANES
No cal inscripció prèvia.
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Divendres 7
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l ROUND TABLE
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 8
11 H, A LA PLAÇA DEL 
POBLE 
l CORRELLENGUA
Lectura del manifest
Actuacions musicals i lectura 
dramatitzada de textos
Presentació del llibre d’Agnès 
Marquès Ningú sap que soc 
aquí
Brindis per la llengua
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes amb la 
col·laboració d’entitats locals

Diumenge 9
8 H, PÀRQUING 
(CONSULTORI NUCLI ANTIC)  
l MATINAL A LA FONT 
DEL FERRO
Organitza: Montaltrek

18 H, AL CENTRE CÍVIC 
l TEATRE: EN JOAN 
SENSE POR I LA CASETA 
ENCANTADA
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes 

Dilluns 24
DE 13.30 A 16.30 H, AL 
CENTRE CÍVIC  
l SEMINARI SECTORIAL: 
«COMERÇ» (2A SESSIÓ)
Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica i 
Ocupació

Dimarts 25
18.30 H, A LA BIBLIOTECA  
l CLUB DE LECTURA 
PAIDONÈSIA
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dimecres 26
7.30 H, DES DEL CENTRE 
CÍVIC 
7.40 H, DES DEL SORLI  
l EXCURSIÓ AL PARC 
CULTURAL DE LA 
MUNTANYA DE LA SAL
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Dijous 27
17.30 H, AL CENTRE CÍVIC   
l TALLER: «LA 
TRAÇABILITAT 
IMPOSSIBLE»
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Diumenge 30 
8 H, A L’ AV. TONI SORS   
l 13A MARXA CIMS DELS 
TRES TURONS
Organitza: Montaltrek

11, 11.30, 12 I 12.30 H, AL 
PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES     
l VISITA GUIADA A LA 
TORRE DE CAN VALLS
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

11.30 I 12.30 H, AL CENTRE 
CÍVIC     
l TALLERS INFANTILS DE 
PANELLETS
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

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

Dilluns 31
TOT EL DIA, AL PARC DELS 
GERMANS GABRIELISTES    
l CASTANYAWEEN 2022
Organitza: Regidories 
de Cultura i Festes, 
d’Ensenyament i d’Infància i 
Joventut


