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A FAVOR 

Junts, Primàries, ERC, 9SV, 
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

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

EN CONTRAORDRE DEL DIA 

Modificació de les 
Ordenances fiscals de l’any 
2023

Pròrroga dels contractes 
de neteja d’immobles

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

Calendari d’obertura 
d’establiments comercials 
en diumenges i festius per 
a l’any 2023

Conveni de col·laboració, 
coordinació i cooperació 
entre el Consell 
Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament en matèria 
de serveis socials i altres 
programes relatius al 
benestar social per als anys 
2022-2025

ABSTENCIÓ

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

Cs, Francesc 
Guillem, Miquel 
Àngel Martínez i 
Robert Subiron

CALENDARI FISCAL 2023
CONCEPTE

Impost béns immobles urbans – no domiciliat   Del 02/05/2023 al 05/07/2023

1a fracció impost béns immobles urbans – domiciliat  01/06/2023

2a fracció impost béns immobles urbans – domiciliat  01/09/2023

3a fracció impost béns immobles urbans – domiciliat  02/11/2023

Impost béns immobles rústics    De l’01/09/2023 al 03/11/2023

Impost vehicles     De l’01/03/2023 al 05/05/2023

Impost activitats econòmiques    Del 15/09/2023 al 15/11/2023

Taxa residus domèstics i comercials    Del 02/05/2023 al 05/07/2023

Taxa clavegueram     Del 02/05/2023 al 05/07/2023

Taxa cementiri     Del 02/05/2023 al 05/07/2023

Taxa guals      Del 02/05/2023 al 05/07/2023

PERÍODE PAGAMENT

Podeu consultar el contingut íntegre del calendari fiscal a www.svmontalt.cat

Festius locals i dies no 
feiners d’obertura dels 
comerços per al 2023 
Seran dies festius municipals per a 
l’any vinent els dilluns 23 de gener i 5 
de juny, als quals cal sumar els dies de 
festa laboral aprovats per la Generalitat 
de Catalunya.

D’altra banda, els dies festius del 
2023 en què els establiments podran 
romandre oberts seran el 8 de gener, 
el 25 de juny, el 6 i el 13 d’agost, el 12 
d’octubre, el 26 de novembre i els dies 
6, 8, 17 i 24 de desembre.

Campanya anual 
de manteniment de 
l’arbrat públic 
La Brigada Municipal ha iniciat 
tasques de millora sobre tots els arbres 
públics de Sant Vicenç, una actuació 
fonamentada en el pla de poda 
local i els criteris de sostenibilitat i 
racionalitat.

La intervenció inclou un total de 
2.274 arbres de 48 espècies diferents 
situats en parcs, jardins i carrers 
del poble, i permet allargar la vida 
dels espècimens, reduir l’impacte de 
malalties o plagues i minimitzar els 
tractaments fitosanitaris.

Ple municipal ordinari 27 d’octubre del 2022 (PRESENCIAL)



Víctor Llasera Alsina 
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Ens trobem a la recta final d’un 
any complicat, en què a una 
situació encara influïda per la 
pandèmia s’han sumat una 
inflació desbordada i una crisi 
energètica que han suposat un 
nou cop per a les economies 
familiars. Des de l’Ajuntament 
en som conscients i, amb la 
voluntat de facilitar el dia a 
dia a tots els santvicentins i les 
santvicentines, hem optat per 
congelar els impostos i les taxes 
municipals per a l’any vinent. 
Aquesta és una mesura que ens 
obligarà a realitzar un esforç 
extra, com a Administració, 
per a afrontar amb garanties 
aquesta situació d’inflació, però 
us puc assegurar que ho farem 
sense que s’hi vegin afectats els 
serveis que oferim a les persones 
ni els principals projectes 
municipals. Entre aquests últims 
em complau poder anunciar 
l’acord per a l’adquisició de 
l’edifici conegut com «el Delme». 
Aquesta actuació ens permetrà 
garantir el futur d’una part del 
nostre patrimoni i fer d’aquest 
espai un equipament per a la 
nostra gent gran.

Ateses les dates en les quals 
ens trobem, em vull acomiadar 
desitjant a tots els meus veïns 
i les meves veïnes unes felices 
Festes. Que gaudiu d’un Nadal 
ple de felicitat i que l’any vinent 
arribi carregat de pau i salut!

l Congelem els 
impostos i les taxes

L’emblemàtic edifici del Delme, situat 
al nucli històric del nostre municipi, 
passarà a formar part del patrimo-
ni públic de Sant Vicenç. La 
finca és un element his-
tòric del municipi, de 
451 m2 de superfície, 
amb planta baixa i 
dos pisos, que ac-
tualment és propie-
tat de l’Arquebisbat 
de Barcelona.

Un cop rebut el vis-
tiplau del Ple Municipal, 
el consistori ha iniciat els 
tràmits per a la compra de l’immoble 
—per una quantitat de 372.370,02 
euros—, el qual es destinarà a aco-
llir diversos serveis per a la població 
santvicentina.

Una inversió d’interès públic 
per al municipi
L’adquisició del Delme per part de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt acompleix una doble finali-
tat d’interès públic: d’una banda, es 
pretén donar resposta al creixement 
de la població i a les noves necessi-

tats d’aquesta, especialment de les 
persones grans, amb la posada en 
marxa de futures iniciatives; d’altra 

banda, la compra no només 
acompleix la funció so-

ciocultural de recu-
peració d’un edifici 
emblemàtic per al 
municipi, sinó que 
també passarà a 
formar part dels 

equipaments públics 
un espai que pertany 

històricament a la comu-
nitat del poble.

A més, la zona on es troba l’im-
moble està ben comunicada per 
transport públic, ja que està situat al 
costat de la casa de la vila i a tocar 
del Casal de Cultura, en un entorn de 
serveis públics i equipaments i que 
ha estat reformat recentment per a 
convertir-lo en una zona segura per 
als vianants.

Amb això, l’Ajuntament ha traslla-
dat la seva decisió a la Generalitat 
de Catalunya perquè emeti el pre-
ceptiu informe previ a l’adquisició 
del Delme.

L’edifici del Delme passarà a acollir les activitats 
del col·lectiu municipal de gent gran  

El consistori adquirirà 
una part del patrimoni 
local

La 
compra 

acompleix 
les funcions 

d’equipament públic 
i de preservació del 
patrimoni cultural 

i històric
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Les celebracions nadalenques arri-
ben de nou a Sant Vicenç de Montalt 
amb l’organització de la desena edi-
ció de la Fira de Nadal, el Pessebre 
Vivent i activitats organitzades pels 
Amics dels Pessebres, com ara les ex-
posicions nadalenques i el pessebre 
monumental. El consistori també ha 
renovat l’enllumenat i els elements 
decoratius propis d’aquestes dates.

La Fira de Nadal arribarà el cap de 
setmana del 10 i 11 de desembre a 
la plaça del Poble i als carrers Major i 
Sant Antoni, amb tallers i parades de 
productes de proximitat relacionats 
amb la decoració nadalenca, la gas-
tronomia, les joguines o la roba. L’es-
pai romandrà obert des de les 11 fins 
a les 14 hores i de les 17 a les 20 hores.

Per al dissabte dia 10 està prevista 
la inauguració del Pessebre Monu-
mental al Casal de Cultura, una expo-
sició que romandrà oberta fins al 22 
de gener del 2023 les vigílies de jor-
nades festives, dissabtes, diumenges 

Les dates nadalenques s’acosten i, amb elles, tornen a la vila 
la Fira de Nadal i els pessebres 

Sant Vicenç es prepara per celebrar Nadal

i dies no laborables, també des de les 
11 fins a les 14 hores i, a les tardes, de 
les 17 a les 20 hores.

A més, la Parròquia de Sant Vicenç, 
amb la col·laboració del consistori, 
tornarà a organitzar el Pessebre Vi-
vent a la plaça de l’Església. L’exhi-
bició es podrà veure en els següents 

dies i horaris: el 24 de desembre, des 
de les 23.15 a les 23.45 hores; els dies 
25 i 31 de desembre i l’1 de gener, de 
les 18.30 a les 19.30 hores, i el 5 de 
gener, durant la Cavalcada de Reis. 
D’altra banda, el parc dels Germans 
Gabrielistes acollirà, el 2 de gener, el 
tradicional campament reial. 

La tarda del divendres 28 d’octubre, 
infants i mestres van gaudir de la Fes-
ta de la Castanyada, amb el conte i el 
ball de la Castanyera. A la sortida de 
l’escola, a la tarda, l’AFA, amb la col·la-
boració de les famílies, va coure cas-
tanyes i preparar pastissos. Aquestes 
trobades propicien les relacions en-
tre tots els membres que formen part 
de «l’escoleta».

L’Escola Bressol 
recupera la Castanyada

Per a aquest curs, l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt ha ator-
gat més de vint-i-un mil euros 
en ajuts econòmics destinats als 
centres públics del segon cicle 
d’educació infantil, de primària 
i de secundària (les escoles Sant 
Jordi i Sot del Camp i l’Institut 
Esteve Albert) i a llurs respectives 
associacions de famílies d’alum-
nes (AFA), així com a la de l’Escola 
Bressol Municipal Els Garrofers. 
En total, els centres educatius 
santvicentins han rebut 7.640,58 
euros i les AFA, 13.952,01 euros.

El consistori 
concedeix noves 
subvencions a les AFA 
i als centres escolars

La Policia Local ha impartit a l’alum-
nat de primer d’ESO una sèrie de 
xerrades orientades a prevenir i in-
formar del risc que suposa el mal ús 
de les xarxes socials i del concepte de 
cyberbulling, una pràctica vinculada 
a l’assetjament escolar. Pel que fa a 
aquest tema, el cos policial munici-
pal ha informat també els menors so-
bre els diversos abusos de tipus físic, 
verbal, psicològic o social que poden 
afectar la població escolar.

Xerrades per a 
la prevenció de 
l’assetjament escolar
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L’Ajuntament ha aprovat les Orde-
nances fiscals per al 2023, amb una 
congelació dels principals impostos 
i taxes municipals. De cara al proper 
exercici, només s’hi han introduït can-
vis de caire normatiu, tècnic i de ges-
tió. Així mateix, s’hi consoliden totes 
les bonificacions aplicades en anys 
anteriors, sobretot les que pretenen 
promoure l’ús d’energies renovables.

L’alcalde, Víctor Llasera, ha destacat 
que, tot i ser un moment difícil a nivell 
econòmic, des del Govern local s’apli-
caran «les mesures necessàries per a 
assumir l’increment de costos, dels ti-
pus d’interès i la inflació, fent un exer-
cici d’eficiència i eficàcia que permeti 
continuar oferint els mateixos serveis, 
o millorar-los, sense augmentar la 
pressió fiscal sobre la ciutadania».

Les Ordenances fiscals es van apro-
var el passat 27 d’octubre amb els vots 
favorables del Govern local i l’absten-
ció dels grups i regidors de l’oposició.

Impost sobre 
béns immobles 

(IBI) 90 %

50 %

Per a famílies nombroses i en 
l’habitatge habitual, sempre que 
tingui un valor cadastral inferior a 
73.864 €

Per la instal·lació de sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia solar per a l’autoconsum, 
amb un màxim de 500 € anuals i 
durant 5 anys

Per a vehicles històrics 

Per a vehicles amb una antiguitat 
superior a 25 anys

100 %

100 %

75 %

50 %

100 %

Per a vehicles amb zero emissions

Per a vehicles ECO amb emissions fins 
a 120 g/km de CO2

Per a vehicles matriculats a nom de 
persones amb discapacitat en grau 
igual o superior al 33 %

Per incorporar-hi sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia solar

Per afavorir-hi les condicions d’accés 
i habitabilitat de les persones amb 
discapacitat

Per a construccions, instal·lacions 
i obres en habitatges de protecció 
oficial

Per a famílies amb ingressos inferiors 
al salari mínim interprofessional

Per a famílies que facin compostatge 
casolà

100 %

De10 a 25 €

25 %Fins al 

Com sol·licitar 
aquestes 
bonificacions?

Els ajuts s’han de demanar a 
l’Organisme de Recaptació i 
Gestió Tributària (ORGT).

Al costat de 
les economies 
familiars amb 
una congelació 
dels impostos 
municipals

Bonificacions en taxes i impostos municipals

Fins al 

Per a construccions, instal·lacions 
i obres que siguin declarades 
d’especial interès o utilitat municipal

L’Ajuntament assumirà 
l’increment de preus el 
2023, sense repercutir-lo 
en la ciutadania ni en la 
qualitat dels serveis

Impost sobre 
vehicles 

de tracció 
mecànica

Impost sobre 
instal·lacions, 

construccions i 
obres

95 %

90 %

50 %

95 %

Impost sobre 
l’increment 
de valor de 

terrenys 
urbans

En casos d’execució hipotecària 

Per transmissions de béns del Conjunt 
Històric Artístic o declarats d’interès 
cultural

Per transmissions que afectin 
l’habitatge habitual per causa de mort 
a favor dels cònjuges i descendents i 
ascendents de primer grau 

En terrenys on es desenvolupen 
activitats econòmiques declarades 
d’especial interès o utilitat municipal

100 %

100 %

95 %

95 %

Taxa de residus 
domèstics 

Per fer ús de les deixalleries mòbil i 
fixa
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L’arribada del fred ens recorda que queda 
menys per a les festes de Nadal, per al Cap 
d’Any i per a la visita dels Reis Mags d’Orient. Ja 
hi tornem a ser; com passa el temps! Al nostre 
municipi, la Cavalcada de Reis és un gran esde-
veniment, que durant anys i anys ha comptat 
amb la cabdal participació dels Amics de la Ca-
valcada de Reis. Els agraïm d’allò més el temps 
i l’energia dedicats.

Enguany, l’esdeveniment, organitzat per 
l’Ajuntament, tindrà la col·laboració de tots 
aquells voluntaris i voluntàries que s’hagin ins-
crit per participar-hi com a patges reials, aban-
derats dels Reis Mags, figurants a les carrosses 
i voluntaris tècnics. Estem segurs que no hi 
faltarà participació, dedicació ni ganes i que 
l’acte serà tot un èxit. Moltes gràcies a totes les 
persones que us heu inscrit!

Estarem tots d’acord que el més important 
és que els nens i les nenes de Sant Vicenç 
de Montalt puguin gaudir de la festa i d’una 
Cavalcada amb llum, música, color i alegria. 
L’arribada dels Reis és un gran esdeveniment 
i es mereix la màxima il·lusió, i aquesta no hi 
faltarà!

Un govern amb forats a les butxaques, sen-
se idees i fent el que deixen els altres!
Queda menys d’un any per a les eleccions mu-
nicipals i l’Ajuntament ha reduït el romanent 
a menys de la meitat, i encara hi ha projectes 
per fer que vam deixar pendents d’execució el 
2020. Teníem planificada la remodelació del 
carrer Mediterrani fins al CAP, perquè fos una 
plataforma única, amb nous fanals i jardineres; 
el tancament de la pista annexa; la remodela-
ció de la plaça de les Mèlies; l’ampliació de la 
brigada, per tenir un espai adequat per a les 
carrosses dels Reis i així treballar per a millo-
rar-les i fer-ne de noves…

Lamentem tenir un govern de projectes de 
centenars de milers d’euros sense cap deman-
da per part del poble; l’última brillant idea, la 
bassa d’aigua de l’Aula de Natura...: calia? No 
poden mantenir el llac dels Gabrielistes i ara 
s’haurà de mantenir un niu de mosquits i in-
sectes; un altre projecte sense cap ni peus que 
surt del romanent.

Malgrat tot, ens alegrem que tiri endavant 
alguns projectes previstos per a fer l’any 2020, 
com la riera del Ranxo. També celebrem la re-
novació de la vorera nord de la carretera de 
Sant Vicenç, que vam deixar pendent, i al final 
sembla que es rehabilitarà el terra de la pista 
annexa al pavelló.

El Plan de Ordenación Urbanística Municipal 
(POUM) sigue su proceso administrativo. En 
julio se presentó un nuevo POUM, con modifi-
caciones respecto de los anteriores. Y paralela-
mente, sin esperar a la aprobación del POUM, 
se pasó una modificación puntual de normas 
subsidiarias para un proyecto, cambiado res-
pecto del inicial. Todo, cuanto menos, dudoso. 
En un análisis más detallado del mismo se ob-
serva una modificación de edificabilidad al alza 
en determinadas zonas del pueblo que provoca 
una alta densidad poblacional en ellas. Tal como 
se presenta, toda la edificabilidad y densidad se 
va a unas pocas zonas del pueblo. Esto enten-
demos que puede afectar de forma definitiva 
e irreversible al futuro y a la forma de entender 
el modelo de pueblo que queremos. Además, 
existe un malestar en determinados grupos ve-
cinales y de la ciudadanía del pueblo.

Per tot l’anterior és que hem sol·licitat un ple 
extraordinari, atès que el Pla d’Ordenació Urba-
nística Municipal és un dels temes més impor-
tants de les competències municipals.

Altrament, ja som al Nadal; per tant, us desit-
gem de tot cor unes bones Festes!

¡Feliz Navidad y un mejor año nuevo!

La darrera setmana de novembre, potser heu 
vist la carpa del nostre «punt lila» instal·lada 
davant les escoles, l’institut… Potser us hi heu 
acostat per contestar l’enquesta, o per aportar 
els vostres comentaris. El 25N és una comme-
moració difícil que convida a reflexionar. Per 
superar el dolor d’aquest recompte insupor-
table de víctimes que no aconseguim aturar, 
hem dirigit la mirada als nens i a les nenes, als 
adolescents, a les famílies, a les escoles, cons-
cients que el canvi arribarà de la mà de l’edu-
cació. Treballem amb aquesta esperança, però 
queda tanta feina per fer! Qualsevol gest, per 
petit que sigui, qualsevol pensament, ajuda i 
suma en aquesta lluita per erradicar la violèn-
cia envers les dones.

D’altra banda, estrenem el desembre i cele-
brarem amb moltes ganes que, quan es tanqui, 
s’acabi amb ell aquest any. Costa molt trobar la 
gràcia a un any que ha portat la guerra, la cri-
si de l’energia o la pujada dels preus! Sembla 
que no quedi res que mereixi ser destacat per 
innocent, bonic o amable. Potser només ens 
queden aquests dies de Nadal, si és que acon-
seguim rescatar-los de la marea consumista i 
de la beneiteria dels tòpics i comencem a re-
cuperar allò que és veritablement important.

A l’últim ple es van aprovar dos convenis que 
són el fruit de la feina de molts mesos. El pri-
mer és entre el Consell Comarcal del Mares-
me i el nostre ajuntament, i permetrà que la 
Ruta de la Guerra Civil al Maresme tingui cinc 
senyalitzacions, que són l’església —per l’impac-
te d’un projectil italià— i quatre edificis on es 
van instal·lar delegacions diplomàtiques que 
fugien del perill que hi havia a Barcelona. És 
molt important la tasca de memòria històrica.

El segon és entre el nostre ajuntament i 
els de Sant Andreu de Llavaneres i de Caldes 
d’Estrac, sota la denominació «Les 3 Viles». 
L’objectiu és una gestió conjunta en els àmbits 
de promoció econòmica, comerç, turisme, ocu-
pació i consum, per a aconseguir la utilització 
conjunta de mitjans i serveis públics, que els fa 
molt més eficients.

Volem felicitar l’associació de comerciants, 
que el dia 3 de desembre fan la seva festa de 
presentació. No és fàcil posar d’acord tants co-
merços per a fer activitats que els promocionin, 
i ells ho han aconseguit.

A l’últim, us volem convidar a gaudir d’unes 
bones Festes en família al nostre municipi, gau-
dint de totes les activitats que us hem preparat; 
les trobareu al programa de les festes de Nadal.

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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Les característiques orogràfiques del nostre 
municipi fan que tinguem diferents nuclis 
poblacionals ben identificats. Bo i això, tots 
som un. Observem, però, que des de l’àmbit 
polític sembla que vulguin dividir la ciuta-
dania d’aquestes zones, amb rumors i falses 
afirmacions, potser intentant treure’n rèdit 
polític? El cas és que per a SOM-HI el poble és 
un «tot»; quan hi ha un problema ens afecta 
a tots, i quan hi ha una alegria és compartida 
per tothom.

Vam néixer per a ser un instrument de la 
ciutadania, escoltar-la i treballar per a solucio-
nar-ne les inquietuds, i així ho hem fet, amb 
independència de la zona on resideixi.

El que tenim clar és que els errors comesos 
en altres legislatures no els solucionarem amb 
crispació, ni fomentant un sentiment d’aban-
dó d’alguns indrets del poble. Cal treballar 
sense descans per a esmenar les anomalies 
existents, apropar l’atenció al ciutadà a diver-
sos punts del municipi i, sobretot, aconseguir 
que tothom senti orgull de formar part de la 
gran família santvicentina.

Fem més poble i menys partidisme, perquè 
les paraules buides i les promeses impossibles 
se les emporta el vent.

Xurravins, SOM-HI us desitja unes bones 
Festes. 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!

Baixada de l’atur al municipi
La mitjana de persones aturades registrades ha disminuït 
a la vila, tant si ho comparem amb el trimestre passat 
(-1,51 %) com amb fa un any (-11,35 %).

Al llarg d’aquest darrer trimestre s’han formalitzat 
al nostre municipi un total de 292 contractes nous, un 
16,33 % més que en el trimestre anterior i que un any 
abans (7,75 %). D’altra banda, les dades evidencien 
que l’augment de la contractació s’ha concentrat en el 
col·lectiu femení i en els serveis, amb un 87 % de llocs de 
feina en aquest sector.

La Muntala, nou centre 
col·laborador de l’ACTIC

La Biblioteca Municipal La Muntala ha esdevingut un 
centre col·laborador de l’Acreditació de Competències en 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC), on 
es podrà obtenir informació sobre el certificat i realitzar 
les proves per a obtenir-lo amb els ordinadors que s’hi 
han habilitat. L’horari d’atenció al públic per a rebre 
informació sobre l’ACTIC a La Muntala serà des de les 16 
fins a les 20.30 hores de dilluns a divendres, i els dimarts, 
dijous i dissabtes, a més, als matins (de les 10 a les 13.30 
hores). Les proves hi tindran lloc des de les 10 fins a les 
12.30 hores els dimarts, dijous i dissabtes, i de les 16 a les 
18.30 hores els dilluns, dimecres i divendres.

Es posa en marxa l’Aula Mentor

El pròxim 16 de desembre, l’Ajuntament inaugurarà 
en El Cau l’Aula Mentor, una iniciativa promoguda pel 
Ministeri d’Educació mitjançant la qual el consistori posa 
a disposició de la ciutadania una sala equipada amb 
ordinadors i equips de so individuals amb l’objectiu de 
facilitar la formació en línia sense desplaçaments i a un 
cost molt accessible.

Es tracta de formació reglada, reconeguda i certificada 
pel Ministeri d’Educació, puntuable en processos 
selectius d’oposicions i també en empreses privades.

Millorant la competitivitat 
tecnològica dels negocis de 
«les 3 Viles» 
En el marc del projecte Treball, Talent i Tecnologia (TTT), 
El Gorg ha acollit un seminari en el qual han participat 
més d’una desena de comerços i empreses. La trobada ha 
constat de dues sessions orientades a la digitalització de 
documents, en les claus de la relació entre el màrqueting 
i les noves tecnologies, d’una banda, i la fidelització de la 
clientela, de l’altra. El cicle l’impulsen els ajuntaments de 
Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i Caldes 
d’Estrac («les 3 Viles») amb el suport de la Diputació de 
Barcelona i la col·laboració de la Federació d’Associacions i 
Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM).



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

DESEMBRE
2022

ACTIVITATS
Divendres 2 
19 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l ROUND TABLE AMB 
WENDIE JOY
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 3  
DE 12 A 18 H, PARC DE CAN 
BOADA 
l FESTA DE PRESENTACIÓ 
DE L’ASSOCIACIÓ DE 
COMERÇ 
Organitza: Associació de 
Comerç Sant Vicenç de 
Montalt

Del dijous 8 a 
dissabte 10    
PAVELLONS DE SANT 
VICENÇ I LLAVANERES  
l 10a COPA MARESME 3 
VILES
Organitza: CB Boet Maresme 
Mataró

Divendres 9     
19 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG  
l CLUB DE LECTURA AMB 
TONI SALA 
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 10      
17 H, BIBLIOTECA 
l PRESENTACIÓ 
DEL LLIBRE POR UN 
MOMENTO, D’ALBERTO 
GÓMEZ GARCÍA 
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 10 i 
diumenge 11       
D’11 A 14 H I DE 17 A 20 H, 
PLAÇA DEL POBLE I ENTORN  
l FIRA DE NADAL
Organitza: Regidoria de 
Comerç  

Diumenge 11        
8 H, APARCAMENT DEL 
DAVANT DEL CONSULTORI 
DEL NUCLI ANTIC 
l MATINAL A LA FAGEDA 
DEL MONTSENY
Organitza: Montaltrek  

Dilluns 12    
18 H, ESPAI JOVE 
l INAUGURACIÓ DE 
L’AULA MENTOR 
Organitza: Regidoria 
d’Ensenyament i Infància i 
Joventut

Dimarts 13     
DE 10 A 14 H, CASAL DE 
CULTURA  

l OFICINA LOCAL 
D’HABITATGE 
Organitza: Regidoria 
d’Habitatge

Dimecres 14      
9 H, CENTRE CÍVIC EL GORG   
l MATINAL A LA VIL·LA 
ROMANA DE CAN TERRERS 
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Dijous 15 i 22       
17 I 18.30 H, CENTRE CÍVIC 
EL GORG   
l AUDICIONS MUSICALS  
A càrrec d’alumnes de 
L’Oriola
Organitza: Escola Municipal 
de Música L’Oriola

Divendres 16        
17 H, ESPAI JOVE    
l TALLER: 
«AUTOPROTECCIÓ, 
SUPORT VITAL BÀSIC I 
DEA»  
Organitza: Regidoria 
d’Ensenyament i Infància i 
Joventut

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

Dissabte 17         
7.45 H, DES DEL CENTRE 
CÍVIC EL GORG 
7.55 H, DES DEL SORLI    
l EXCURSIÓ A TOSSA DE 
MAR   
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

17 I 18 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG   
l CONCERT DE NADAL  
A càrrec d’alumnes de 
L’Oriola
Organitza: Escola Municipal 
de Música L’Oriola

Diumenge 18          
7 H, APARCAMENT DEL 
DAVANT DEL CONSULTORI 
DEL NUCLI ANTIC     
l EN RUTA PEL GORG DE 
MALATOSCA I L’ERMITA DE 
SANT ANTONI 
Organitza: Montaltrek

8 H     
l PUJADA DEL PESSEBRE 
AL MONTALT
Organitza: Club Ciclista 
Xurribikers 

18 H, ESGLÉSIA DE SANT 
VICENÇ     
l CONCERT DE NADAL DE 
L’ORFEÓ
Organitza: Orfeó Parroquial 
El Delme

EXPOSICIONS 
Del 10 de 
desembre al 22 
de gener 
A LA LLAR DEL PESSEBRE, 
CASAL DE CULTURA (PL. DEL 
POBLE, 6) 
l PESSEBRE 
MONUMENTAL 
I EXPOSICIONS 
NADALENQUES
Inauguració: dissabte 10 de 
desembre, a les 12 h
Horari visites: vigílies 
de festa, dissabtes, 
diumenges i dies festius, 
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Organitza: Amics dels 
Pessebres 

Fins al 19 de 
desembre 
A L’ESPAI JOVE  
l EXPOSICIÓ: «LIDERA EL 
TEU CONSUM»
Organitza: Regidories 
d’Ensenyament i d’Infància i 
Joventut 

Fins al 31 de 
desembre 
A LA BIBLIOTECA  
l EXPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA: «LA FORÇA 
DE LA IMATGE»
Organitza: Agrupació 
Fotogràfica SVM i Biblioteca 
Municipal La Muntala 

Del 24 de 
desembre al 5 de 
gener
l PESSEBRE VIVENT, A LA 
PL. DE L’ESGLÉSIA
24 de desembre, de 23.15 
a 23.45 h
25 de desembre, de 18.30 
a 19.30 h
31 de desembre, de 18.30 
a 19.30 h 
1 de gener, de 18.30 a 
19.30 h
5 de gener, 19 h (rebuda 
dels Reis de l’Orient)
Organitza: Parròquia de Sant 
Vicenç 

Dilluns 19      
DE 18 A 20 H, ESPAI JOVE 
l TALLER: «COM 
ACOMPANYAR EL PAS A 
L’ADOLESCÈNCIA»
Organitza: Regidoria 
d’Ensenyament i Infància i 
Joventut

Dimarts 20       
9.30 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l CONCERT DE NADAL DE 
L’ESCOLA SOT DEL CAMP
Organitza: Escola Sot del 
Camp

15 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG    
l CONCERT DE NADAL DE 
L’ESCOLA SANT JORDI
Organitza: Escola Sant Jordi

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

Dimecres 21       
19 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l BRINDIS DE NADAL 
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Dissabte 24        
23.45 H, ESGLÉSIA DE SANT 
VICENÇ
l CONCERT
EN ACABAT,
l MISSA DEL GALL
A LA SORTIDA DE MISSA,
l XOCOLATADA
Organitza: Parròquia de Sant 
Vicenç 

Diumenge 25      
D’11.30 A 13 H, PLAÇA DEL 
POBLE  
l EL TIÓ DE NADAL 
Hi haurà una joguina i una 
llaminadura (apta per a 
celíacs) per als infants que 
s’hagin inscrit.
Edat recomanada: fins als 9 
anys
Inscripcions: del 12 al 16 de 
desembre al web municipal
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes 

Dilluns 26       
11 H, CAMP MUNICIPAL DE 
FUTBOL TONI BUCH  
l PARTIT DE FUTBOL DE 
«SUPERVETERANS»
Organitza: Regidories 
d’Esports i Cultura i Festes


