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Ple municipal ordinari 26 de novembre del 2021

A FAVOR 

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

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

EN CONTRAORDRE DEL DIA 

Aprovació inicial del Reglament 
Orgànic Municipal (ROM)

Aprovació de la xifra oficial de 
població de 6.523 habitants a 1 
de gener del 2021 

ABSTENCIÓ

Jana Bartrés, premiada 
a la Mostra Literària 
del Maresme
La santvicentina Jana Bartrés ha estat 
guardonada en la 38a edició de la Mostra 
Literària del Maresme per la seva obra 
El conte de l’oblit. Concretament, la Jana 
ha rebut el primer premi del grup B (de 
9 a 11 anys) en categoria de prosa. Al 
certamen es van presentar 257 treballs 
en les categories de prosa, poesia i 
microrelats, i les obres premiades han 
estat compilades en un volum que es pot 
trobar a les biblioteques del Maresme.

Agraïment per 22 
anys de servei a 
l’Escola Sant Jordi
El 13 de desembre, el centre cívic El 
Gorg va acollir un emotiu acte de comiat 
a la Pilar Garcia amb motiu de la seva 
jubilació. La Pilar portava 38 anys en el 
món de l’educació, dels quals 22 els ha 
viscut a l’escola Sant Jordi, primer com 
a mestra i en els darrers vuit anys com 
a directora del centre. Durant l’acte se li 
va fer obsequi d’una il·lustració original 
de l’artista local Joana Juhé i d’un ram de 
flors.

Festius d’obertura 
comercial per a l’any 
2022
Segons que estableix la Generalitat 
de Catalunya, els dies festius en què 
els establiments comercials de Sant 
Vicenç de Montalt podran romandre 
oberts al públic aquest 2022 seran el 2 
i 9 de gener, 6 i 26 de juny, 15 d’agost, 
27 de novembre i 6, 8, 11 i 18 de 
desembre.

S’adquireix nou 
material per al gimnàs 
del pavelló
La Regidoria d’Esports ha destinat 
4.057,13 euros a la compra de material 
per a renovar i ampliar el gimnàs del 
pavelló municipal Toni Sors, on es duen 
a terme, entre d’altres, les activitats 
extraescolars de l’Escola Municipal de 
Gimnàstica Artística. Actualment, més 
d’un centenar de persones participen 
en les activitats esportives que hi 
organitza l’Ajuntament, com ara la 
gimnàstica artística, la dansa i les 
activitats dirigides per a adults.



Víctor Llasera Alsina 
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Comencem el 2022, i des de 
l’Ajuntament ho fem amb la 
voluntat de continuar insistint 
en les principals línies d’actuació 
que hem desenvolupat al 
llarg del 2021. Les bones 
dades registrades pel que fa a 
l’ocupació ens diuen que les 
polítiques que hem dut a terme 
per a la reactivació de l’activitat 
econòmica, posant-nos al 
costat dels comerços, les petites 
empreses locals i les persones 
aturades, han estat encertades i 
que val la pena mantenir aquest 
esforç.

Tot això, sense abandonar 
altres prioritats com potenciar 
la seguretat de la població o la 
millora d’equipaments i espais 
públics. Pel que fa a aquests, als 
espais que compartim, voldria 
destacar actuacions recents com 
l’adequació de zones verdes, 
l’ampliació dels jocs infantils o, 
en matèria d’equipaments, la 
feina que estem desenvolupant 
amb el Departament 
d’Educació per a la millora de 
les instal·lacions dels centres. 
Tenim clar que, més enllà de les 
necessitats sobrevingudes amb 
la pandèmia, no podem deixar 
de treballar per a fer avançar el 
nostre municipi.

Finalment, m’agradaria 
desitjar-vos a tots i totes la millor 
Festa Major d’Hivern que sigui 
possible. Gaudiu-la i celebrem 
plegats la nostra estima pel 
nostre municipi i la seva gent.

l Apostant per 
l’ocupació i el 
desenvolupament 
del municipi

Sant Vicenç de Montalt és un dels mu-
nicipis amb la taxa d’atur més baixa 
de la comarca del Maresme. Des de 
l’Ajuntament s’han fet importants 
esforços en els darrers mesos per a 
afavorir la inserció laboral de les 
persones desocupades i 
donar suport a les em-
preses i establiments 
locals que s’han vist 
afectats per la crisi 
econòmica deriva-
da de la COVID-19. 
Les xifres del tercer 
trimestre de l’any 
passat en són un bon 
exemple: el mes de se-
tembre va finalitzar amb 
2.724 persones ocupades —una xi-
fra un 2,71 % més elevada que la de 
l’exercici anterior— i una taxa mitjana 
d’atur del 7,14 %, que suposa un im-
portant descens respecte del segon 
trimestre del 2021. Actualment, el 
perfil de persona sense feina a Sant 
Vicenç és d’una dona de 50 a 54 anys 
amb estudis secundaris que ha tre-
ballat en el sector serveis i es troba 
en una situació d’atur de llarga dura-
da. En aquests tres mesos, l’ocupació 
ha crescut més entre les persones de 

menys de 30 anys i les més grans de 
55.

Foment de l’ocupació
El Servei Local d’Ocupació continua 

sent una de les principals eines del 
Govern local per a fomentar 

l’ocupació i l’emprene-
doria. Al llarg del 2021 

s’hi van donar d’alta 
62 persones i 15 
empreses, s’hi van 
gestionar 36 ofer-
tes de feina i s’hi van 

oferir 12 cursos en 
el marc del programa 

«Forma’t», en els quals 
van participar 110 persones.

Per a enguany, l’Ajuntament s’ha 
marcat alguns objectius com millorar 
l’atenció a les persones desocupades, 
consolidar el Club de Feina, donar a 
conèixer els recursos disponibles a la 
comarca en l’àmbit de la recerca de 
feina i millorar els indicadors d’inser-
ció laboral. El consistori farà també 
una aposta important per ampliar 
l’oferta formativa i els projectes des-
tinats als col·lectius més vulnerables 
com són les dones, el jovent i les per-
sones aturades de llarga durada.

El Govern local treballa per ampliar l’oferta 
formativa aquest 2022 i millorar l’atenció a les 
persones desocupades

Una aposta per la 
recuperació econòmica

Durant 
l’any passat 

un total de 110 
persones van 

participar en una 
dotzena de cursos 

del programa 
«Forma’t»
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Primeres accions per a 
la implantació del Pla 
director del verd urbà
Des de les àrees de Medi Ambient i d’Obres i Serveis es tre-
balla en la implantació d’algunes actuacions incloses en 
el Pla director del verd urbà, elaborat per la Diputació de 
Barcelona. Aquest document incloïa diverses propostes 
de planificació, gestió i manteniment per a la millora dels 
espais verds. En aquest sentit, s’ha contractat l’elaboració 
d’un projecte de revegetació i adequació paisatgística de 
tres zones verdes del municipi amb l’objectiu de millo-
rar-ne la imatge i facilitar-ne la gestió: als parterres de la 
N-II es vol eliminar la coberta de gespa artificial i substi-
tuir-la per una de vegetal natural de baix manteniment; a 
la rotonda de la N-II també es vol eliminar la coberta exis-
tent i fer un projecte de revegetació, i el tercer espai que es 
vol adequar és el marge de les pistes de petanca. El cost de 
l’elaboració del projecte és de 2.400 euros. Un cop s’hagi 
redactat se’n procedirà a l’execució.

S’inicia un projecte per a millorar els 
parterres i la rotonda de la N-II i el marge 
de les pistes de petanca

l  Nous elements de joc inclusius 
als parcs infantils
S’han instal·lat nou elements de joc adaptats, que 
s’afegeixen als sis que ja hi havia distribuïts entre 
sis parcs infantils del municipi. Amb aquesta 
actuació, Sant Vicenç passa a tenir ja quinze jocs 
inclusius, que es poden trobar als parcs de Josep 
Brunet, del Terral, dels Germans Gabrielistes, de 
Can Boada, de Joan Maragall, del Patufet i del 
Montseny i a la platja. L’objectiu és que els infants 
puguin gaudir d’aquests espais amb independència 
de les seves capacitats.

Actualment 
hi ha 15 

elements de 
joc adaptats 
als parcs del 

municipi.

l Més de 350 persones ja són 
usuàries de l’aplicació Beesafe 
Des que va entrar en funcionament, al febrer del 
2021, l’aplicació Beesafe ha registrat 354 persones 
usuàries i se n’ha fet ús en 79 ocasions. És una eina 
ràpida, intuïtiva i accessible que permet alertar la 
Policia Local d’una emergència o robatori en només 
15 segons. És gratuïta i està disponible a Google 
Play i per App Store. 

Prova pilot per a eliminar les 
males herbes de la via pública
L’Ajuntament ha posat en marxa una prova pilot per a elimi-
nar les males herbes que creixen de manera indiscriminada 
a la via pública. El nou sistema consisteix en l’aplicació pre-
cisa d’aigua calenta amb una escuma biodegradable que 
conté olis vegetals naturals sostenibles i sucres. Aquest 
tractament es fa amb una maquinària específica i pretén 
avançar en l’ús de mètodes més ecològics. Els seus benefi-
cis mediambientals compensen el fet que sigui un sistema 
que requereixi més temps en la seva aplicació.

La prova pilot s’ha dut a terme als carrers de Montaltpark, 
Can Boada i Can Ripoll. Ara se n’estan avaluant els resultats 
per a decidir si s’implanta aquest sistema a tot el municipi.

S’ha aplicat un nou tractament de neteja 
als carrers de Montaltpark, Can Boada 
i Can Ripoll
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La trobada va 
comptar amb 
representants 
del Departament 
d’Educació 
i de Serveis 
Territorials.

El passat 25 de novembre, la regidora 
d’Ensenyament, Maria Villalta, es va 
reunir amb representants del Depar-
tament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya i de Serveis Territorials 
d’Ensenyament al Maresme i al Vallès 
Oriental per abordar la necessitat de 
realitzar diverses obres de reparació i 
millora als centres educatius. A la tro-
bada van participar també la tècnica 
d’Ensenyament, Montse Villagrasa, i 
representants dels equips directius 
de les dues escoles i de l’Institut.

Durant la visita als centres edu-
catius es va plantejar la necessitat 
d’adequar-ne les instal·lacions per a 
oferir un millor servei als infants i jo-
ves del municipi. En aquest sentit, pel 
que fa a l’escola Sant Jordi es va parlar 
de reparar-hi les goteres existents i 
obrir-hi un nou accés a la zona d’edu-
cació infantil per la riera del Gorg; 
quant a l’escola Sot del Camp es va 
plantejar la consolidació d’un talús i 

Representants municipals s’han reunit amb el Departament d’Educació per 
demanar millores i reparacions a les escoles i a l’institut

L’Ajuntament treballa per garantir la qualitat 
dels centres educatius

la possibilitat d’obrir-hi una sortida 
d’emergència per la zona del pati que 
utilitza l’alumnat del cicle superior; fi-

S’ha obert el període per a sol·licitar o 
renovar la targeta bonificada de l’au-
tobús C-21, que connecta Sant Vicenç 
amb Caldes d’Estrac. Tot i els canvis 
produïts en el sistema tarifari, l’Ajunta-
ment ha aconseguit arribar a un acord 
amb l’Autoritat del Transport Metro-
polità per a mantenir els avantatges 
d’aquesta targeta que permetrà viat-
jar amb l’autobús de manera gratuïta i 
il·limitada durant el 2022.

Poden demanar-la les persones 
jubilades, les pensionistes i les que 
tinguin reconegut un grau de dis-

Acord amb l’ATM per a mantenir els avantatges en 
el servei de bus que connecta amb Caldes d’Estrac

Ja es pot sol·licitar la targeta 
bonificada de l’autobús C-21

capacitat igual o superior al 33 % 
empadronades al municipi. En cas 
de sol·licitar-la per primera vegada 
caldrà acreditar aquestes condicions. 
Hi ha temps per a presentar les sol·li-
cituds fins al dia 31 de gener, i es pot 
fer de manera telemàtica a través del 
web municipal o bé presencialment a 
l’OAC. El cost de la confecció del nou 
carnet serà de tres euros, que s’hauran 
d’abonar quan se’n faci el lliurament, 
previst durant el mes de febrer. Les 
actuals targetes continuaran sent vàli-
des fins que es distribueixin les noves.

La 
visita ha 

servit per a posar 
sobre la taula la 

necessitat de realitzar 
reparacions i millores 

als centres 
educatius nalment, l’institut Esteve Albert no té 

deficiències perquè és un edifici nou, 
però, tot i així, a la reunió es van pro-
posar possibles millores que es po-
drien aplicar també en la construcció 
d’altres centres educatius.
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Estimats lectors, sembla que la campanya 
electoral per a les municipals del 2023 ja ha 
començat. Tinguem paciència perquè això 
anirà per a llarg.

La desinformació comença a circular amb 
la clara intenció d’intoxicar i de manipular les 
emocions i les opinions dels vilatans i les vi-
latanes, amb falsedats i manifestacions total-
ment fora de context.

Dir que hi ha dos milions d’euros menys 
d’estalvi és mentir conscientment. Dir que no 
sabem si l’1 de gener sortirà aigua de l’aixeta 
és fer demagògia pura. Dir que apugem l’im-
post de la plusvàlua de quinze punts sense 
contextualitzar-ho és manipular la informació.

Entenem que governar sigui l’objectiu 
d’algú, però quin desgast innecessari haver 
de sostenir durant tants mesos un relat que 
no s’aguanta dret! Fa mandra només de pen-
sar-hi...

Fer una política constructiva des de l’opo-
sició és tan fàcil com convèncer l’electorat 
sense la necessitat de mentir. Tenir habilitats, 
treballar de manera honesta i no tractar les 
persones com a caps de fava són qualitats que 
segurament ajuden a acomplir l’objectiu.

Comencem aquest any 2022 amb una nova 
etapa i un destí molt clar: les eleccions munici-
pals del maig del 2023.

No podem encarar aquesta etapa sense 
assumir la responsabilitat i el compromís que 
tenim amb la ciutadania, i en el marc d’aquesta 
voluntat d’aportar per a fer créixer i progressar 
el nostre municipi, ens hem de posar en mar-
xa; una etapa que ha d’estar marcada pel dia 
a dia de cada santvicentí i santvicentina: els 
seus problemes, les seves inquietuds, les seves 
necessitats en el nostre municipi; aquesta és la 
nostra única opció i l’única manera d’entendre 
la política municipal: atendre, escoltar i donar 
resposta. Així hem treballat mentre ens han 
deixat i així continuarem treballant des d’on 
estem.

Per aquest motiu, ens posem a la disposició 
de tots i totes, amb el compromís de continuar 
navegant i fent camí per a arribar junts a tenir 
el millor projecte de poble, que no és un altre 
que el vostre projecte.

En aquest nou any, us desitgem de tot cor 
salut i felicitat en la vostra vida i molt d’amor i 
estima en la vostra família i amics.

El servicio de suministro de agua del pueblo 
se adjudicó directamente a CONGIAC-GIACSA 
y tenía que empezar el 1 de enero del 2022. 
A finales de noviembre nos enteramos por 
prensa de que «El Tribunal Supremo considera 
fraude de ley el sistema CONGIAC–GIACSA, ya 
que no respeta la libre competencia y utiliza 
ilegalmente el sistema de adjudicación direc-
ta». Junto con otras fuerzas, Cs pedimos la rea-
lización de un pleno extraordinario monográ-
fico en diciembre, dada la gravedad del tema y 
la situación que genera dicha sentencia.

La nueva concesión consiste en un sumi-
nistro con las mismas condiciones básicas del 
que tenemos actualmente, que se licitó hace 
40 años: no hay pliego técnico ni cumplimien-
to de normas de calidad ni medioambientales, 
y no incluye posibles mejoras ni prestaciones, 
que se deben pagar aparte, vía impuestos o 
mediante tarifa.

Desde Cs decimos que esta concesión se 
ha hecho de forma apriorística, anteponiendo 
la ideología a la razón, y hemos propuesto un 
estudio previo de ingeniería, un Plan Director, 
para saber qué aspectos técnicos y medioam-
bientales queremos, qué necesitamos, en qué 
plazo y a qué coste, para luego establecer una 
licitación pública en igualdad de condiciones.

Estrenem any, el tercer en pandèmia, i apro-
fitem per a desitjar-vos que sigui millor que 
el que acabem de tancar. Segur que el petit 
parèntesi de les Festes haurà ajudat una mica, 
però no les hem pogut viure amb la sensació 
d’alliberament i d’optimisme que esperàvem. 
La pandèmia és, com ja hem après, imprevi-
sible. Així les coses, caldria fer l’esforç de no 
afegir més confusió en l’espai públic. Intentar 
generar desconfiança a base de mentides i ob-
vietats només dona la mesura de la fragilitat 
d’alguns arguments. A falta de raons de pes, 
només cal inventar algun greuge, algun retret, 
publicar-lo a les xarxes i ja està servida la polè-
mica. Demanar la dimissió d’un regidor, com 
va passar al darrer ple, perquè no fa la política 
que convé a l’oposició és una mica ridícul. És 
prou evident que no passarà mai. Per això hi 
ha govern i oposició, perquè els punts de vista 
i les decisions polítiques d’uns i altres no coin-
cideixen; en aquest cas, en un tema tan sen-
sible com el del subministrament d’aigua. Per 
això es fan eleccions cada quatre anys, i no és 
cap escàndol que hi pugui haver diferents ma-
neres d’intentar la millora del servei; al contra-
ri: és positiu, és un valor; se’n diu democràcia.

Acabades les festes de Nadal, comencem el 2022 
encarant l’organització de la Festa Major d’Hi-
vern, de manera totalment presencial. Haurem 
d’estar pendents de les restriccions vigents en 
les dates senyalades per saber què podem fer i 
què no.

Ara mateix tenim moltes ganes de festa ma-
jor, després de suspendre’n tots els actes al ge-
ner del 2021, però la realitat és que som enmig 
d’una pandèmia mundial, i encara en queda per 
a dies.

Hem programat actes des del dijous dia 20 
fins al diumenge 30 de gener, en què els Xurribi-
kers organitzen la popular cursa.

Descartats els concerts que animen a aixe-
car-se de la cadira, tindrem totes les activitats al 
teatre del centre cívic, on el control d’accessos 
està garantit. Per als més joves proposem l’es-
pai de la Pista Annexa, amb artistes locals de la 
seva edat per a la nit del divendres, i per als més 
petits, al mateix espai, activitats de lleure per al 
dissabte, el diumenge i el dilluns (dia festiu al 
poble).

La política municipal té sorpreses, com la de 
l’últim ple extraordinari que van demanar regi-
dors de l’oposició i en el qual no es va prendre 
cap decisió i només es van debatre temes ja 
aprovats i debatuts anteriorment. Realment era 
necessari?

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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Encetem l’any amb energies renovades i em-
prenent nous projectes que, malgrat no ser cri-
daners, resulten imprescindibles. És el cas de la 
correcció de defectes al quadre A (Can Boada), 
que probablement sigui la més extensa de to-
tes les instal·lacions d’enllumenat públic del 
municipi. Aquests defectes s’han arrossegat 
durant molts anys, per la qual cosa ha estat 
impossible legalitzar-lo. No sabem per què no 
s’ha realitzat cap actuació fins ara; potser per-
què no dona vots? El que farem és solucionar 
els defectes reglamentaris de la instal·lació per 
a poder afrontar-ne les inspeccions pertinents 
amb garanties d’èxit. També desconeixem els 
motius pels quals, des del 2019 (un any abans 
de la nostra entrada al Govern), l’Ajuntament 
no disposa d’un contracte de manteniment pel 
que fa als equipaments públics i, per tant, es 
veu obligat a contractar els serveis de manera 
esporàdica; treballarem per treure’n la licita-
ció al més aviat possible i apostarem per tots 
aquells projectes que proporcionin un estalvi 
energètic i un consum responsable. En resum, 
seguirem prenent decisions polítiques en base 
als nostres valors, com es deriva del compromís 
que vàrem assumir en rebre les regidories dele-
gades. Salut i república!

D’ençà que vam entrar, el 2019, que pressio-
nem perquè l’aigua torni a mans públiques. No 
és just que una empresa privada es lucri d’un 
bé de primera necessitat. Després de més de 
dos anys, hem aconseguit fer tots els tràmits 
per a delegar-ne les competències a l’empresa 
pública CONGIAC. Aquesta modalitat, a més, 
ens permet revocar-ho quan vulguem i no ha-
ver d’estar subjectes a una licitació, com la que 
es va fer el 1997 per 20 anys i que després es va 
prorrogar quatre anys més.

Volem destacar també que Agbar ha en-
darrerit el procés sis mesos i ha dilatat així el 
lliurament d’informació.

Tot aquest procés ha fet que calgués passar 
el tema per diversos plens ordinaris i comis-
sions de medi ambient, però sembla ser que 
l’oposició no en tenia informació i volia un ple 
extraordinari perquè s’hi tornés a explicar. Ad-
dicionalment, algun dels regidors va fins i tot 
intentar crear dubtes a la població. Que quedi 
clar: el preu de l’aigua es manté i el personal 
que ho desitgi podrà ser subrogat.

Sobre la pregunta de l’exalcalde de per què 
no hi ha pla director, potser estaria bé que un 
dia ens expliqui per què mentre va ser alcalde 
no va aconseguir que l’empresa que ha estat 
des de la dècada dels anys 70 en fes un.

Finalitza amb èxit el primer trimestre del projecte 
«Dones en marxa»
El 17 de desembre es va celebrar la fi del 
trimestre del projecte «Dones en marxa: 
empoderem el talent femení» amb una 
festa de Nadal. La trobada va servir 
per a avaluar els mòduls formatius 
duts a terme, així com els processos 
individualitzats de coaching, un servei 
que ha estat ben rebut per l’alumnat 
perquè permet que cada persona treballi 
en base als seus propis objectius. Aquest mes de gener començarà un nou mòdul 
amb diverses accions formatives per a millorar l’autoconeixement, la identificació de 
competències, els objectius finals i l’emprenedoria.

Posant en valor l’esport com 
a instrument integrador
El passat 24 de novembre, el centre cívic El Gorg 
va acollir la taula rodona «El poder de l’esport. 5 
regles per a canviar el món: diversitat, respecte, 
igualtat, confiança i solidaritat». Organitzat per 
la Fundació Vicente Ferrer amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, el col·loqui pretenia posar en 
valor l’esport com a eina integradora i insistir que, 
malgrat que s’avança en la bona direcció, encara 
queda molt camí per recórrer. Van participar-
hi com a ponents Moncho Ferrer, director de 
programes de la Fundació Vicente Ferrer; Marta 
Torrejón, capitana del Barça; Mario Roque, 
jugador de tennis en cadira de rodes, i Eloi Casas, 
coordinador del CF Santvicentí.

Tot a punt per a gaudir de la Festa Major 
de Sant Vicenç

Del 20 al 30 de gener se celebrarà la Festa Major en honor de Sant Vicenç, patró del 
municipi. Les mesures de prevenció contra la COVID-19 obligaran a renunciar a actes 
tradicionals com l’escudellada popular o la trobada de gegants, però se’n mantindran 
d’altres com la Bibliogimcana, la MontalTrek, les sardanes i els concerts de festa major 
amb l’orquestra Selvatana. Per als infants hi haurà un espai de jocs gegants de fusta i el 
tradicional Torneig de Futbolí Avis & Joves. Entre les novetats, l’actuació del Mag Shado 
o un concert coral i d’àries d’òpera. La cultura també hi serà present amb la presentació 
del llibre Ulls de nit. Els actes més solemnes arribaran el dia 22 amb la Repicada i 
Tronada en honor del patró i la Missa Solemne, que comptarà un any més amb la 
participació de l’Orfeó Parroquial El Delme.



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

GENER
2022

Fins al 22 de 
gener
A LA LLAR DEL PESSEBRE    
l PESSEBRE 
MONUMENTAL «EL 
PESSEBRE D’AVUI DIA»
El pessebre i les exposicions 
es podran visitar els 
dissabtes, diumenges, 
vigílies de festa i festius, de 
12 a 14 h i de 18 a 20 h.
Organitza: Amics dels 
Pessebres amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de SVM

Dimecres 12 
de gener
9.30 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG     
l MATINAL A LLORITA 
VELL
Inscripcions: 666 77 12 81 
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 14 
de gener
19 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG     
l CLUB DE LECTURA 
A càrrec de l’escriptor Toni 
Sala
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

11 H, AL CASAL DE LA GENT 
GRAN 
l XURRAVINS & CAU JOVE
Inscripcions: Casal de la Gent 
Gran i Espai Jove
Organitza: Regidoria 
d’Infància i Joventut i 
Associació de Gent Gran Els 
Xurravins

11 H, A L’ESGLÉSIA 
l MISSA SOLEMNE EN 
HONOR DE SANT VICENÇ 
L’Orfeó interpretarà la Missa 
Pontificalis de Lorenzo Perosi 
i els goigs de Sant Vicenç.
Organitza: Parròquia de Sant 
Vicenç amb la col·laboració 
de l’Orfeó Parroquial El 
Delme

EN ACABAR-SE LA MISSA, A 
LA PLAÇA DEL POBLE 
l SARDANES AMB LA 
COBLA SELVATANA 
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

18 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l CONCERT I BALL DE 
FESTA MAJOR AMB 
L’ORQUESTRA SELVATANA 
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

18 H, A LA BIBLIOTECA 
l BIBLIOGIMCANA: LA 
FONTAINE 
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala amb la 
col·laboració de la Regidoria 
de Cultura i Festes

Dissabte 15 de 
gener
12 H, A LA BIBLIOTECA 
l CLUB DE LECTURA 
D’HISTÒRIA LOCAL 
A càrrec de Xavier Torrentó
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

18 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG  
l ESPECTACLE MUSICAL: 
PLAY XURRAVINS
Entrada lliure amb aforament 
limitat
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

Dijous 20 de 
gener
18.30 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE ULLS DE NIT
A càrrec de Tània Juste i amb 
la presència de l’autora, Sílvia 
Cantos
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Divendres 21 
de gener
DE 17 A 20 H, AL PARC DE 
CAN BOADA 
l LUDIESPAI
Jocs del passat, populars i 
d’altres països, fets amb fusta 
i de mida «XXL»
Organitza: Regidories de 
Cultura i Festes i d’Infància i 
Joventut

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

Dissabte 22 de 
gener
10 H, DES DEL CAMPANAR 
l REPICADA I TRONADA 
EN HONOR A SANT VICENÇ 
Organitza: Ajuntament de 
SVM i Parròquia de Sant 
Vicenç

Diumenge 23 
de gener
18 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG  
l ESPECTACLE DE MÀGIA 
AMB EL MAG SHADO
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dilluns 24 de 
gener
18 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l CONCERT CORAL I ÀRIES 
D’ÒPERA
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dimarts 25 de 
gener
18 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l CLUB DE LECTURA: 
L’ILLA DE PAIDONÈSIA
A càrrec d’Arnau P. Sargatal
Adreçat a alumnes de 5è i 6è 
de primària 
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Diumenge 30 
de gener
9 H, A L’AV. TONI SORS 
l XX MONTALTBIKE
Inscripcions: http://www.
cronotime.net/new/ca?c=116 
Organitza: C.C. Xurribikers 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de SVM


