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Ple municipal ordinari 29 de setembre del 2022

A FAVOR 

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

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

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

EN CONTRA

Francesc 
Guillem

ORDRE DEL DIA 

Aprovació de la pròrroga 
del contracte del servei 
de recollida selectiva 
i transport de residus 
municipals

Aprovació del Compte 
General del 2021

Aprovació inicial de 
l’Expedient de modificació 
de crèdit 4/2022

Aprovació de l’acta de 
delimitació del terme de 
Sant Vicenç de Montalt amb 
el d’Arenys de Munt

ABSTENCIÓ

Cs, Miquel 
Àngel Martínez 
i Robert 
Subiron

Cs i Francesc 
Guillem

Cs i Francesc 
Guillem

Més de 27.000 euros 
en subvencions a 
entitats esportives 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
ha incrementat d’un 5 % la partida 
d’aportacions econòmiques destinada a 
les entitats esportives del municipi. En 
concret, el consistori gestiona un total de 
27.700,01 euros, que permetran finançar 
els diversos actes i activitats esportius 
que es realitzen al poble.

A l’hora d’atorgar les prestacions, 
s’han tingut en compte àmbits com la 
promoció de l’esport base o l’organització 
d’esdeveniments a Sant Vicenç.

S’impulsen grups de 
suport per a persones 
cuidadores 

El Centre Cívic El Gorg acull dues 
propostes adreçades a particulars 
que estiguin a càrrec de la cura de 
persones dependents: d’una banda, 
l’equipament acull el Grup de Suport 
Emocional i Ajuda Mútua (GSAM), un 
espai d’intercanvi d’experiències entre 
persones cuidadores no professionals; 
de l’altra, s’ha posat en marxa un taller 
de formació fotogràfica orientat a 
visibilitzar els treballs de cures i la seva 
falta de reconeixement social.

Es referma el compromís amb la 
gent gran 
L’Associació de Gent Gran Els Xurravins ha renovat el conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament a través del qual l’entitat organitza la seva 
programació anual de cursos, tallers, activitats relacionals o excursions 
per a persones grans. Enguany el consistori aportarà a l’associació una 
quantitat màxima de 13.622,24 euros, la qual se suma a la cessió de 
l’espai municipal del centre cívic on es troba ubicat el casal.

Avançant en la lluita contra la violència 
de gènere
La vila referma el seu compromís amb el Dia Internacional per 
a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, celebrat el 25 
de novembre. Al llarg d’aquest mes, el jovent podrà participar 
en un taller de rap, orientat a produir una cançó, i en sessions 
de sensibilització dirigides a l’alumnat de l’institut a càrrec de 
Towanda Rebels. A més, es repetirà la campanya d’instal·lació del 
Punt Lila en diversos indrets del municipi.

Fe d’errates: En l’anterior edició de la revista municipal es va parlar de la presentació 
de la primera novel·la de la Georgina Dalmau i es va cometre una errada en el títol: el 
correcte és Gossos salvatges.



Víctor Llasera Alsina 
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

A Sant Vicenç de Montalt es 
donen totes les circumstàncies 
per a poder gaudir-hi d’una vida 
rica i plena. És una realitat que 
les dificultats que hem assumit 
tots i totes des de l’aparició de la 
pandèmia han fet més evident. 
Així ho demostra el creixement 
de població experimentat des de 
l’aparició de la COVID-19, impulsat 
per les persones que han decidit 
fer de la seva segona residència la 
primera i per les que, senzillament, 
van optar, després d’experimentar 
el confinament, per buscar un 
lloc en el qual poguessin gaudir 
més del seu dia a dia. Aquí poden 
trobar seguretat, tranquil·litat, 
proximitat amb Barcelona i amb 
la natura, bones connexions i 
l’essència i autenticitat que encara 
mantenim com a municipi.

Aquest fet ens esperona i ens 
anima a continuar treballant des 
de l’Ajuntament, encara amb més 
energia, per a impulsar els espais 
públics i els serveis a disposició 
dels veïns i les veïnes. En aquest 
sentit, hem avançat recentment 
en diferents qüestions que, de ben 
segur, tenen un efecte directe en la 
nostra qualitat de vida, com ara la 
renovació de les Flors d’Honor de 
les Viles Florides, la programació 
de nombroses activitats culturals, 
l’impuls a l’educació musical fins 
als tres anys d’edat o la construcció 
de l’Aula de Natura. Crec 
fermament que la qualitat de vida 
és la principal matèria primera que 
produeix el nostre municipi.

l La qualitat de vida, 
la nostra matèria 
primera

El nostre municipi ha crescut de 
més d’un centenar de persones en 
el darrer any. Tot i que el creixement 
havia disminuït durant la darrera dè-
cada, les dades indiquen que al llarg 
del 2020 i el 2021, coincidint amb 
les restriccions de la crisi sanitària, 
l’augment de la nostra població es 
va accelerar.

Segons les dades del darrer estudi 
poblacional elaborat  pel consistori, 
a Sant Vicenç de Montalt hi ha 6.661 
persones empadronades (a data d’1 
de gener del 2022). Aquesta xifra sig-
nifica que la nostra localitat ha cres-
cut de 138 habitants en un any, una 
dada que se suma a la pujada regis-
trada entre els anys 2020 i 2021 i que 
evidencia un augment total de 209 
persones en dos anys, el creixement 
més alt des del 2009.

En aquesta línia, la vila ha augmen-
tat la seva població en 389 nous ha-
bitants al llarg dels darrers cinc anys. 
Els resultats de l’estudi conclouen 
que continua impulsant el nostre 
creixement demogràfic l’arribada de 
ciutadania que ve a residir al nostre 
poble, unes mudances que han cres-

La tendència d’augment del nombre 
d’habitants de la vila es va accelerar entre el 
2020 i el 2021

La pandèmia no atura 
el creixement de Sant 
Vicenç de Montalt

L’arribada
de nova ciutadania
durant la pandèmia 
continua impulsant 

les nostres dades 
demogràfiques

cut durant els dos anys en què s’han 
allargat les restriccions sanitàries.

Canvis de residència
Al llarg de l’any passat, el 2021, un 
any marcat per la pandèmia de CO-
VID-19, es va registrar un total de 572 
altes per canvi de residència, 35 més 
que el 2020. Del total, 466 procedien 
d’algun altre municipi de Catalunya, 
una xifra molt superior a les 76 altes 
que provenen d’altres països i a les 30 
arribades a la nostra vila de la resta de 
l’Estat espanyol.

Pel que fa a la mobilitat interna, el 
2021 es va registrar un total de 151 
canvis de domicili dins del poble, una 
dada que baixa respecte de l’any an-
terior, el 2020. Tenint en compte la di-
visió del municipi delimitada per l’au-
topista, l’any passat, a la part de baix 
es van registrar 67 trasllats (44,37 %) i 
la part de dalt, 84 (55,63 %).
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La Junta Local de Seguretat 
es torna a reunir
Després de més de dos anys de pandèmia, a l’octubre s’ha 
tornat a reunir la Junta Local de Seguretat, l’organisme de-
dicat a acordar estratègies que continuïn garantint la tran-
quil·litat de la ciutadania. Amb aquesta voluntat, s’aprofun-
deix en la coordinació entre l’Administració municipal i els 
Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i el 
cos d’Agents Rurals.

Durant la trobada es va debatre sobre assumptes refe-
rents a les intervencions policials que els cossos de segu-
retat han dut a terme al llarg d’aquest any, com ara inter-
vencions en serveis assistencials, la persecució de possibles 
delictes o la vigilància dels espais naturals.

D’altra banda, el cap de la Policia Local ha anunciat la 
creació d’una unitat de drons, la qual disposa d’un aparell 
que ha entrat en funcionament aquest mateix any.

La crisi sanitària ha provocat que les 
trobades no es poguessin realitzar fins 
enguany

l Sant Vicenç renova les dues 
Flors d’Honor com a «vila florida»
La nostra localitat manté per quart any consecutiu 
la distinció de dues Flors d’Honor, el guardó atorgat, 
en el marc del projecte Viles Florides, als municipis 
que impulsen la transformació de l’espai públic 
amb treballs d’enjardinament i ornamentació floral.

l S’estrenen «punts selfie» en 
espais emblemàtics del municipi 
El consistori ha inaugurat tres suports per a telèfons 
mòbils que permeten subjectar aquests dispositius 
i, així, fer fotografies de manera automàtica al parc 
dels Germans Gabrielistes, al passeig marítim i a la 
plaça de l’Església.

Els suports contenen un codi QR que ens 
proporciona informació de l’espai on som i ens 
indica on podem trobar altres pals selfie.

La vila s’adhereix a la 
Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus
Sant Vicenç de Montalt organitza entre el 21 i el 27 de no-
vembre un programa d’activitats dirigides a tots els públics 
per a celebrar la Setmana Europea de la Prevenció de Resi-
dus i conscienciar la ciutadania sobre la importància de la 
defensa del medi ambient.

El ventall de propostes inclou una exposició sobre l’eco-
disseny a l’Espai Jove i una altra mostra sobre el compost, 
la qual se celebrarà a l’aire lliure, a la riera del Gorg. A més, 
es preveuen també un taller dirigit a les persones usuàries 
d’horts municipals, l’inflable per a infants «El pop del reci-
clatge» i una visita guiada al Centre Integral de Valorització 
de Residus del Maresme. La iniciativa es duu a terme amb 
la col·laboració del Consorci de Residus del Maresme, la Di-
putació de Barcelona i l’Agència de Residus de Catalunya.

Amb la voluntat de protegir el medi 
ambient, es promouen accions sobre 
prevenció i gestió sostenible de les deixalles
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Les mesures pretenen prevenir l’impacte de les pluges al 
nostre poble

L’Ajuntament ha executat tasques 
de neteja i reconstrucció en diversos 
punts del municipi, amb la mirada 
posada sobre les fortes pluges d’en-
guany. En total, s’ha actuat sobre una 
vintena d’embornals, tres reixes i dos 
trams de canonades pluvials de la 

zona litoral, del camí del Padró i del 
passatge Arquitecte Bohigas. Amb 
això, es pretén reduir els efectes de 
les inundacions provocades per l’acu-
mulació d’aigua a la part superficial 
dels carrers.

D’altra banda, el consistori també 
ha reconstruït el talús de la riera de la 
Panissera, després que els darrers ai-
guats hi produïssin un esllavissament. 
Altrament, també s’han reposat les 
travesses malmeses i s’ha collat la pas-
sera del pont de fusta de la carretera 
de Cornellà a Fogars de Tordera.

La inversió destinada a aquestes ac-
tuacions és de 7.321,71 euros.

Nous treballs de 
manteniment de 
l’espai públic

En marxa la 
construcció de 
l’Aula Natura
El municipi ha encetat a l’octubre les 
obres d’instal·lació de l’Aula Natura, 
una de les propostes sorgides arran 
dels Pressupostos Participatius 2021-
2022, que consisteix en un jardí de 
biodiversitat localitzat al parc de la 
riera del Gorg. Aquest nou equipa-
ment estarà obert al públic i afavorirà 
la sensibilització de la població sobre 
el patrimoni natural de l’entorn de 
Sant Vicenç. Les tasques d’adequació 
estan dirigides a la instal·lació d’es-
pais atractius per a la fauna d’insectes 
i papallones i compten amb un pres-
supost de 118.221,96 euros.

L’objectiu és promoure la 
divulgació de la biodiversitat 
del nostre entorn natural

S’amplia l’horari 
de la deixalleria 

La deixalleria mancomunada entre 
Sant Vicenç, Sant Andreu de Llava-
neres i Caldes d’Estrac obrirà tots els 
dies a partir del 17 d’octubre: de di-
lluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 
a 19 h, i dissabtes i diumenges de 10 
a 14 h i de 16 a 20 h. A més, també 
s’ha optat per unificar l’horari d’estiu 

L’equipament 
obrirà els
dissabtes i

diumenges, de
10 a 14 h i de

16 a 20 h

L’espai és una
de les propostes 
sorgides arran

dels Pressupostos 
Participatius

2021-2022

i d’hivern del Punt Verd, que serà el 
mateix durant tot l’any.
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Aquest mes d’octubre s’han iniciat les obres 
de l’Aula de la Natura, un jardí de biodiversitat 
d’unes tres hectàrees, situat al parc de la Riera 
del Gorg.

Es tracta d’un projecte ambiciós que ens 
permetrà conèixer, descobrir i observar dife-
rents espais naturals on conviuran espècies 
animals i vegetals autòctones, així com pren-
dre consciència de la importància de preservar 
i respectar l’entorn natural.

La vegetació, formada per plantes autòc-
tones i aromàtiques, afavorirà la presència 
d’insectes; i un espai aquàtic permetrà que els 
amfibis puguin viure-hi i reproduir-se.

L’Aula de la Natura, que estarà oberta al 
públic, tindrà diferents observatoris i panells 
amb tota la informació sobre l’espai i les es-
pècies que hi conviuen. Serà, també, un espai 
didàctic on les escoles podran dur a terme di-
ferents activitats, com visites guiades i tallers 
formatius.

Aquest govern estem molt compromesos 
amb la natura i creiem que estar-hi en contac-
te és la millor manera de sensibilitzar-nos amb 
el medi ambient. Cuidem-la i gaudim-ne!

La informació que confon, escenari de la 
nova política a Sant Vicenç de Montalt
A la vista del darrer Infomontalt del mes de 
juny que publica l’Ajuntament, en llegir-hi l’ar-
ticle titulat «Es destina més d’un milió d’euros 
a una trentena d’inversions», val a dir que con-
fon més que no pas informa.

L’article parla d’una trentena d’inversions, 
i se n’hi esmenten només 26, però el més 
xocant és que la suma d’aquestes puja a la 
quantitat de 957.554 euros, quan l’article parla 
d’1.089.658 euros.

On són els 132.104 euros que falten i que no 
justifiquen com a inversions? Potser, a pagar 
productivitats a determinat personal; potser, 
a despesa corrent, ben o mal gestionada, o 
potser, a pagar-se classes de matemàtiques, 
assignatura que porten fluixa, pel que veiem.

Pel que fa a les inversions, és trist veure el 
baix percentatge que suposen les inversions 
participatives respecte del total del pressupost.

Si tot això que diuen és cert, que poc ens 
podem fiar d’un ajuntament que apliqui la 
recaptació dels nostres impostos en unes in-
versions que només ells consideren, si aquests 
mateixos, a la vista de l’article, no saben fer 
una simple suma.

POUM
Informamos de que propusimos al Pleno la re-
solución definitiva de la problemática de la calle 
Avets. Siguiendo con el tema de urbanismo, el 
Plan de Ordenación Urbanística Municipal sigue 
su proceso administrativo. En julio se presentó 
un nuevo POUM, con modificaciones respecto 
de los anteriores, y paralelamente, sin esperar 
a la aprobación del POUM, se pasó una modifi-
cación puntual de normas subsidiarias para un 
proyecto cambiado respecto del inicial. Todo, 
cuanto menos, dudoso. En un análisis más deta-
llado del mismo se observa una modificación de 
edificabilidad al alza en determinadas zonas del 
pueblo que provoca una alta densidad pobla-
cional en ellas. Tal como se presenta, toda la edi-
ficabilidad y densidad se va a unas pocas zonas 
del pueblo. Esto entendemos que puede afectar 
de forma irreversible al modelo de pueblo que 
queremos, y por eso hemos solicitado un pleno.

Nosotros estamos en valorar que más super-
ficie del pueblo se pueda afectar para que al 
final la construcción quede más repartida por 
el territorio y así las alturas y las densidades por 
zona bajen.
IBI
Per afavorir la mobilitat sostenible, hem propo-
sat una bonificació de l’IBI per instal·lar punts de 
recàrrega per a vehicles elèctrics.

Es congelen les ordenances fiscals, no s’apuja-
ran els impostos municipals. És una bona no-
tícia, però siguem conscients que sense aug-
mentar els ingressos no es poden augmentar 
despeses: això vol dir que també es «conge-
len» les expectatives d’introduir millores que 
augmentin la despesa ordinària. Recordem-ho 
en època preelectoral: d’on no n’hi ha no en 
raja, i caldria arribar al compromís de tractar 
amb rigor aquesta qüestió. Davant qualsevol 
dificultat és temptador crear l’expectativa que 
n’hi haurà prou amb demanar-ho i ho solucio-
narà l’Ajuntament (amb un nou govern, natu-
ralment). Tots sabem que hi ha problemes que 
no es poden solucionar de pressa, del tot, ni 
a gust de tothom, o que ni tan sols és raona-
ble fer-ho amb diners públics, i encara menys 
amb contenció en els impostos. Comencem 
a deixar de banda l’argumentari del «Sembla 
mentida que en un poble tan ric no estigui so-
lucionat això o allò altre». Sense impostos no 
som rics; en tot cas, som un poble on «alguns 
vilatans són molt rics», que no és el mateix ni 
de bon tros. I sense una fiscalitat progressiva 
això no té solució. Sorprèn que a hores d’ara es 
pugui treure profit d’arguments com aquests 
en termes electorals.

Estem molt contents que s’hagin acabat les 
obres a l’edifici de l’ajuntament i que, per fi, els 
plens siguin presencials. Des que és alcalde en 
Víctor Llasera, ja fa més de dos anys, això no ha-
via pogut ser; primer, per la pandèmia i després, 
per les obres. Ara només queda traslladar els 
departaments des de la Casa de Cultura a l’edi-
fici rehabilitat, per poder treballar més còmoda-
ment i poder-nos coordinar millor.

Continuem amb les visites guiades a la torre 
de guaita. Amb la tornada a la rutina, ve de gust 
quedar-se al poble i fer-hi activitats. Aquest mes 
de novembre ho fem coincidir amb el cap de 
setmana dedicat als drets dels infants, en què 
precisament se’n fan les activitats al parc dels 
Germans Gabrielistes els dies 19 i 20. També po-
deu aprofitar la visita al parc per a estrenar el Pal 
Selfie que hi hem instal·lat. No us oblideu d’eti-
quetar amb «@svmontalt.cat» i «#svmontalt», 
«#delmaralmontalt» o «#santvicençdemontalt» 
les vostres fotografies a les xarxes socials. Els 
altres dos pals selfie que tenim des de fa poc 
al poble els trobareu al passeig Marquès Casa 
Riera i al mirador de l’església.

Fa setmanes que s’ha començat a col·locar 
l’enllumenat de Nadal. Aquest any no hi haurà 
retards en l’encesa.

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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Comencem? 
Sí. El procés de primàries que formarà la llista 
de candidats de SOM-HI a les eleccions muni-
cipals del 2023 ja està en marxa. L’ordre de la 
llista l’escullen tots els electors que ho desit-
gin. Aquest fet ens diferencia de la resta de 
forces del consistori i ens apropa a una demo-
cràcia plena. Tothom qui comparteixi els valors 
del projecte hi pot participar.

Pel bé del FUTUR, continuarem fidels a la 
voluntat regeneradora; per tant, ningú podrà 
representar SOM-HI com a càrrec electe més 
de dues legislatures. La política no hauria de 
ser una professió.

Per RESPONSABILITAT, estem convençuts 
que és possible una nova manera de fer polí-
tica, que tingui com a eix el benestar del mu-
nicipi, cercant un grau més elevat de partici-
pació del poble en la presa de decisions. Per 
això, properament farem una trobada oberta 
a tothom on explicarem els detalls del procés.

Vam néixer el 2019; conservem l’energia, 
l’entusiasme i la força de la joventut, i hem 
assolit l’experiència i la maduresa que ens han 
donat els darrers tres anys. Així doncs, ens 
mantindrem ferms en les nostres conviccions 
i alhora farem tot allò necessari per a adap-
tar-nos a l’escenari futur de Sant Vicenç.

T’HI APUNTES? Salut i República!!!

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!

Agnès Marquès presenta el seu 
nou llibre al Correllengua 

El Centre Cívic El Gorg ha acollit l’acte de 
presentació del nou treball d’Agnès Marquès en el 
marc de la celebració del Correllengua d’enguany. 
Xavier Carles va ser l’encarregat de llegir el manifest 
i l’Associació de Gent Gran Els Xurravins i els Amics 
dels Pessebres es van encarregar de llegir textos de 
l’escriptor valencià Joan Fuster. Agnès Marquès, 
periodista i escriptora resident a Sant Vicent, ha 
presentat al costat de Montse Barderi el seu nou 
treball, Ningú sap que soc aquí, una novel·la al 
voltant d’amors i amistats imperfectes.

L’Escola Municipal de Música i l’Orfeó Parroquial 
han posat acompanyament melòdic a l’acte.

Es reprenen les classes del 
taller de música 
L’Escola de Música Municipal L’Oriola ha recuperat 
el taller musical conduït per Carme Ferri. Mitjançant 
aquesta iniciativa, la canalla de l’escola bressol 
té l’oportunitat de participar en representacions i 
gaudir de cançons i de l’aprenentatge instrumental 
des d’un punt de vista pedagògic i adaptat al seu 
moment evolutiu.

Arriben les I Jornades dels 
Drets dels Infants

Sant Vicenç es prepara per celebrar la primera 
edició de les Jornades dels Drets dels Infants, una 
iniciativa que pretén donar el màxim protagonisme 
a la canalla i a la ciutadania adolescent del nostre 
poble i remarcar la importància de defensar-ne 
els drets. Amb aquest objectiu, el consistori ha 
elaborat una programació amb activitats lúdiques, 
xerrades i food trucks que es desenvoluparà entre 
el 19 i el 20 de novembre al parc dels Germans 
Gabrielistes. Amb això, l’Ajuntament convida 
entitats i associacions relacionades amb la 
infantesa a participar en aquest esdeveniment.

El municipi acull una jornada 
formativa de donants de sang 
La nostra localitat va celebrar a finals de setembre 
la I Jornada Formativa per a Delegades i Delegats de 
l’Associació de Donants de Sang del Maresme. En el 
transcurs de la trobada, es va proporcionar al públic 
assistent tota la informació necessària pel que fa a la 
donació sanguínia i de plasma i es va oferir un sopar 
de germanor per a concloure l’acte.



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
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Divendres 4, 11 
i 18  
DE 18 A 20 H , A L' ESPAI 
JOVE
l TALLER DE RAP AMB 
NOEL SINAKA
Organitza: Regidories 
d’Igualtat i d’Infància i 
Joventut

Dilluns 7, 14, 21 
i 28   
DE 20 A 21 H, AL CENTRE 
CÍVIC EL GORG
l CURS GRATUÏT DE 
SARDANES 
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dimarts 8    
DE 9.30 A 13.30 H, AL 
CENTRE CÍVIC EL GORG
l TALLER: «PORTALS 
PROFESSIONALS ONLINE: 
LA FEINA ET VE A 
BUSCAR!»
Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica i 
Ocupació

DE 10 A 14 H , AL CASAL DE 
CULTURA 
l OFICINA LOCAL 
D’HABITATGE
Organitza: Regidoria 
d’Habitatge

Dimarts 8, 15, 22 
i 29     
DE 17.30 A 19 H A L’ ESPAI 
JOVE
l TALLER DE CREACIÓ 
D’UNA APP AMB APP 
INVENTOR 
Organitza: Regidoria 
d’Infància i Joventut

Dimecres 9     
9 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG
l MATINAL A 
L’EMBASSAMENT DE 
VALLMANYA 
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 11      
17.30 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG
l TABLE RONDE AMB 
MARIE CHAUVIN
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

18 H, AL PAVELLÓ 
MUNICIPAL TONI SORS 
l PRESENTACIÓ 
TEMPORADA 2022-2023 
CLUB PATINATGE
Organitza: CPA Sant Vicenç 
de Montalt

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

Diumenge 13     
8 H, A L’APARCAMENT DE 
DAVANT DEL CONSULTORI 
DEL NUCLI ANTIC 
l MATINAL AL PUIG 
CASTELLAR
Organitza: Montaltrek

17 H, AL CAMP DE FUTBOL 
MUNICIPAL TONI BUCH  
l PRESENTACIÓ 
TEMPORADA 2022-2023 
CF SANTVICENTÍ
Organitza: CF Santvicentí

Dissabte 19 i 
diumenge 20     
DISSABTE DE 10 A 13 H I DE 
16 A 19 H I DIUMENGE DE 
10 A 14 H, AL PARC DELS 
GERMANS GABRIELISTES 
l 1es JORNADES DELS 
DRETS DELS INFANTS 
Espais de joc i creació, 
xerrades per a les famílies, 
tallers, contacontes, actuació 
de circ, fira d’entitats, food 
trucks 
Organitza: Regidories 
d’Infància i Joventut i 
d’Ensenyament

Dissabte 19
DE 19 A 20.30 H, A LA 
BIBLIOTECA 
l PROJECTE «MIGRANTS 
DEL MÓN»
Presentació en vídeo i 
entrevistes presencials sobre 
la immigració
l EXPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA: «LA FORÇA 
DE LA IMATGE»
A càrrec del Grup Fotogràfic 
SVM
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala 

19 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l TEATRE: EL CRÈDIT
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Diumenge 20
8 H, AL APARCAMENT 
DAVANT CONSULTORI 
NUCLI ANTIC 
l EN RUTA PER LA SERRA 
DE SANT HONORAT
Organitza: Montaltrek

EXPOSICIONS 
Del 24 al 27 de 
novembre
A LA RIERA DEL GORG 
l EXPOSICIÓ: «COMPOST»
Organitza: Regidories 
d’Ensenyament i d’Infància i 
Joventut 

Del 21 al 27 de 
novembre
A L’ESPAI JOVE 
l EXPOSICIÓ: 
«PREMI CATALUNYA 
D’ECODISSENY»
Organitza: Regidories 
d’Ensenyament i d’Infància i 
Joventut 

ACTIVITATS
Divendres 4 
19 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l ROUND TABLE AMB 
WENDIE JOY
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dimarts 22
18.30 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG  
l CLUB DE LECTURA DE 
PAIDONÈSIA
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dimecres 23      
9.30 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG  
l MATINAL AL TURÓ D’EN 
GALCERAN 
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 25       
17 H, ALS HORTS 
MUNICIPALS 
l TALLER: «COM FER 
COMPOSTATGE»
Organitza: Regidories 
d’Ensenyament i d’Infància i 
Joventut

Dissabte 26        
9 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l VISITA GUIADA AL 
CENTRE INTEGRAL 
DE VALORITZACIÓ DE 
RESIDUS DEL MARESME
Organitza: Regidories 
d’Ensenyament i d’Infància i 
Joventut

DE 10.30 A 13.30 H, A 
L’APARCAMENT DAVANT 
ESPAI JOVE 
l «EL POP DEL 
RECICLATGE»
Organitza: Regidories 
d’Ensenyament i d’Infància i 
Joventut 

Diumenge 27         
18 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG  
l TARDA DE BALL 
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Dimecres 30          
7.30 H, DES DEL CENTRE 
CÍVIC EL GORG 
7.40 H, DES DEL SORLI  
l EXCURSIÓ CULTURAL AL 
CASTELL DE MONTESQUIU 
I LA GLEVA  
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

17.30 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l VIDEOFÒRUM I ESPAI 
DE DEBAT: «THE TRUE 
COST: QUI PAGA EL PREU 
DE LA TEVA ROBA?»
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Campanya 
25N – Punt Lila

Dilluns 21
De 15 a 17.30 h 
Escola Sant Jordi 

Dimarts 22 
De 16.30 a 18.30 h 
Pavelló Municipal Toni 
Sors 

Dimecres 23
De 15 a 17.30 h 
Escola Sot del Camp 

Dijous 24
De 16.30 a 18.30 h 
Sorli Sport 

Divendres 25 
De 10 a 14 h 
Institut Esteve Albert

Organitza: Regidoria 
d’Igualtat 


