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EN CONTRA

PSC, Francesc 
Guillem, 
Miquel Àngel 
Martínez 
i Robert 
Subiron

ORDRE DEL DIA 
Modificació de la Relació de llocs de 
treball (RLLT) de l’any 2022

Aprovació de les bases reguladores dels 
processos selectius vacants de personal 
municipal corresponents a l’oferta 
pública d’estabilització del 2022

Aprovació del Reglament intern de 
l’Àrea de Serveis Municipals

Aprovació del Reglament d’organització 
i funcionament de l’emissora de ràdio  
municipal

Aprovació de la xifra oficial de població 
a data 1 de gener del 2022 i de l’estudi 
de població relatiu a l’any 2021

Aprovació de la pròrroga del Pla Local 
de Joventut 2019-2022 fins al 31 de 
desembre del 2023

Aprovació del Conveni de col·laboració 
i delegació de competències entre 
el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament per al desenvolupament 
del projecte «Ruta de la Guerra Civil al 
Maresme»

Aprovació del Conveni entre els 
ajuntaments de Sant Andreu de 
Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt 
i Caldes d’Estrac per a l’execució 
d’actuacions en el marc del 
desenvolupament econòmic dels tres 
municipis

Aprovació de la concessió del dret 
funerari del nínxol 34 (ampliació)

ABSTENCIÓ

Cs

Cs

Forta presència de 
Sant Vicenç a la Mostra 
Literària del Maresme 
Al novembre es van lliurar els premis 
de la Mostra Literària del Maresme, en 
què van rebre un reconeixement les 
santvicentines Michelle Carrasco i Jana 
Bartrés i el santvicentí Albert Medina.

Michelle Carrasco va aconseguir el 
primer premi en la categoria de poesia del 
grup de sis a vuit anys amb l’obra El gos. 
Jana Bartrés es va alçar amb el guardó en 
prosa de nou a onze anys amb El Naïm 
i jo. Albert Medina va obtenir el segon 
premi de poesia del grup de dinou a vint-
i-cinc anys amb l’obra El capità.

Col·laborant per a 
recaptar fons dirigits a 
la investigació del lupus
Des de l’Associació Excursionista 
Montaltrek i l’entitat KMS XL LUPUS, 
es va organitzar el repte «Everesting XL 
Lupus», una proposta que va empènyer 
el santvicentí Pep Vega a ascendir al cim 
del Montalt les vegades necessàries fins 
acumular els 8.848 metres d’alçària de 
l’Everest. Gràcies a aquest repte, es va 
aconseguir recaptar 4.000 euros, que 
seran destinats a l’Hospital Clínic de 
Barcelona per a la investigació del lupus.

Ple municipal ordinari 24 de novembre del 2022 (PRESENCIAL)

Es licita una casa de lloguer 
a la Cortesa 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ha obert el 
termini per a participar en la licitació del contracte 
de lloguer d’un domicili al barri de la Cortesa. Les 
persones interessades tenen fins al dia 11 de gener 
del 2023 per a presentar-hi les seves sol·licituds 
mitjançant la seu electrònica municipal. L’habitatge 
consta de 148 m2, i se n’estableix un preu de sortida 
de 750 euros al mes, ja que la forma d’adjudicació 
serà la subhasta pública.



Víctor Llasera Alsina 
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

La feina que desenvolupem 
des de l’Ajuntament mira en 
dues direccions: en primer lloc, 
mira endavant, amb la recerca 
d’aquells projectes que ens 
proporcionin un impuls en la 
qualitat de vida de què gaudim 
al nostre municipi. En aquest 
sentit, ens trobem, en els últims 
temps, amb obres destacades 
—com les que s’estan portant 
a terme a la pista annexa al 
pavelló municipal— o iniciatives 
que compten amb el suport 
municipal, com la creació d’una 
nova associació de comerciants 
que permeti fer una empenta al 
nostre comerç de proximitat.

Ho fem, en tot cas, sense 
perdre de vista el nostre passat, 
el nostre llegat comú, que 
hem heretat de generacions 
anteriors. Així, participem en 
la ruta de recent creació sobre 
l’impacte de la Guerra Civil al 
nostre entorn, o promovem la 
recuperació d’un element de la 
nostra gastronomia com és el 
Carquinyoli de Montalt. És a dir, 
fem un esforç per no perdre de 
vista d’on venim, perquè el camí 
recorregut ens explica qui som 
avui.

I si parlem de tradició, no 
podem oblidar-nos de la nostra 
festa major, que celebrem 
aquests dies; enguany, 
finalment, sense les limitacions 
que l’han marcat en els darrers 
anys a causa de la pandèmia. 
Gaudiu-la, doncs, sense 
restriccions perquè, al cap i a la 
fi, és la vostra festa!

l Mirant al futur des 
del passat

Sant Vicenç de Montalt escalfa mo-
tors per acollir una nova convoca-
tòria de la Festa Major d’Hivern, 
una proposta que enguany arrenca 
acompanyada de diverses activitats 
dedicades a la cultura popular, a l’es-
port o al lleure i dirigides a tots els 
públics.

Encetarem la jornada del dia 15 de 
gener amb la trobada de gegants i 
capgrossos a la plaça del Poble, des 
d’on també ens podrem sumar a la 
tradicional cercavila, que recorrerà 
els carrers del nostre municipi. El di-
vendres 20 tindrà inici el gruix de la 
programació de la Festa Major, amb 
un concert de gòspel al Centre Cívic 
El Gorg a partir de les 22.30 hores.

L’endemà la vila es llevarà amb 
el Mercat d’Olis, Vins, Antiguitats i 
Col·leccionisme, que s’instal·larà a 
l’avinguda Toni Sors. De cara al mig-
dia, El Gorg acollirà la presentació 
del Carquinyoli de Sant Vicenç, i en 
aquest mateix equipament tindrà 
lloc també una doble sessió de tea-
tre: des de les 18 hores, tota la ciuta-
dania està convidada a gaudir-hi del 
musical de tribut a El rei lleó i, a partir 
de les 23 hores, d’un espectacle hu-
morístic a càrrec de Lo Pau de Ponts.

El Centre Cívic El Gorg serà l’epicentre de la 
festa més important del poble 

Tot a punt per a viure la 
nostra festa major

La Festa
arrenca amb

diverses activitats 
dedicades a la cultura 

popular, a l’esport
o al lleure

Els actes més solemnes de la festi-
vitat començaran el diumenge 22 de 
gener amb la tradicional repicada de 
campanes i la tronada en honor de 
sant Vicenç, actes que donaran pas 
a una missa amb la participació del 
grup coral de l’Orfeó Parroquial El 
Delme, que s’encarregarà de cantar 
la missa pontifícia de Lorenzo Perosi i 
els goigs de Sant Vicenç. Un cop fina-
litzat l’ofici, la plaça del Poble acollirà 
una ballada de sardanes i un vermut 
popular, i la jornada es clourà amb un 
concert i ball a El Gorg, a càrrec de la 
Selvatana, a partir de les 18 hores.

El centre cívic serà també l’esce-
nari, el dia 23, d’un espectacle infan-
til i d’un concert d’òperes i cançons 
napolitanes, mentre que Els Play 
Xurravins hi oferiran una actuació el 
dissabte 28. El teló de la Festa Major 
es baixarà definitivament el diumen-
ge 29 amb la vint-i-unena edició de 
la Montaltbike, un circuit de 35 quilò-
metres que començarà a l’avinguda 
Toni Sors.
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l Nova zona enjardinada a la 
rotonda del pas de la Xata
El projecte ha comportat la retirada de la gespa 
artificial de la rotonda, que ocupava uns 400 m2, i la 
implantació d’un nou enjardinament que incorpora 
arbustos i plantes amb baixos requisits hídrics, més 
apropiat per al clima mediterrani. La millora ha 
suposat una inversió de 15.522,01 euros.

l L’Associació de Comerciants de 
Sant Vicenç es renova
El parc de Can Boada va acollir, el 3 de desembre, 
la presentació de la nova junta de l’associació 
comercial local, encapçalada per Antoni Coll. L’acte 
va consistir en la disposició d’un espai amb parades 
dels establiments santvicentins i activitats d’oci per a 
persones grans i menudes, com ara tallers infantils o 
una àmplia oferta gastronòmica.

Sant Vicenç, part de la Ruta de la 
Guerra Civil al Maresme

En marxa un projecte per a mantenir viva la memòria 
democràtica de la comarca

Un nou espai de jocs al carrer Pau Casals
S’ha pavimentat el tram final del car-
rer Pau Casals i s’hi han pintat jocs 
populars al terra amb l’objectiu de 
potenciar l’espai públic com a lloc 
d’aprenentatge, a més de promoure 
nous punts de trobada entre el veïnat. 
Els jocs que s’hi poden trobar són el 

Twister, el laberint, el tres en ratlla i un 
circuit de xapes. L’actuació ha comptat 
amb la participació activa de l’alum-
nat de les escoles Sant Jordi i Sot del 
Camp. A més, el nou espai és una de 
les cinc propostes guanyadores del 
Pressupost Participatiu 2021-2022.

L’Ajuntament de Sant Vicenç i el Con-
sell Comarcal del Maresme han signat 
un conveni per a crear la Ruta de la 
Guerra Civil, una iniciativa que perme-
trà salvaguardar la nostra memòria 
històrica recuperant elements arqui-
tectònics i espais que van tenir un pa-
per destacat durant el conflicte bèl·lic. 
La vila és un dels deu municipis de 
la comarca que participen en aquest 

projecte, que inclou la senyalització 
de tots els elements de la Guerra Civil 
al Maresme, la construcció d’un cen-
tre d’interpretació i el disseny d’una 
plataforma digital per a poder seguir a 
través d’una aplicació mòbil qualsevol 
dels tres itineraris temàtics en què es 
vertebraran els espais: el de «la Defen-
sa de la Costa», el de «la Rereguarda i 
el Front» i el de «les Ambaixades».
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La pista del pavelló municipal s’ha 
convertit en un espai d’entrenament 
de diverses disciplines, la principal de 
les quals és el patinatge artístic. El pas 
del temps ha provocat l’aparició d’es-
querdes i escantells en el paviment 
de la pista, que poden comportar pe-
rill per a la pràctica d’esport, sobretot 
del patinatge. Les necessitats actuals 
han portat l’Ajuntament a estudiar la 

Es renova el paviment de la pista 
annexa al pavelló Toni Sors

possibilitat d’habilitar aquest espai 
com a pista poliesportiva tancada i 
amb capacitat per a acollir esdeveni-
ments esportius federats.

Mentrestant, i amb caràcter urgent, 
des del consistori s’hi estan realitzant 
treballs de renovació del paviment 
amb la finalitat de substituir-lo, elimi-
nar-ne els pendents en doble vessant 
i aconseguir així que la pista s’ajusti 

L’Ajuntament estudia la necessitat d’habilitar l’espai com a 
pista poliesportiva en el futur

Obres de 
consolidació del 
torrent del Ranxo 
i la riera de Sant 
Vicenç

Al llarg d’aquestes setmanes, s’han 
dut a terme tasques d’arranjament 
de la llera del torrent del Ranxo entre 
les cruïlles amb el carrer de Bonaire i 
el de Sant Josep, a l’àrea que s’ano-
mena «riera de Sant Vicenç». Amb 

S’engega una nova 
unitat de drons de 
la Policia Local

La Policia Local de Sant Vicenç de 
Montalt disposa d’una nova unitat 
de drons, constituïda per cinc agents 
formats com a pilots per l’Agència 
Estatal de Seguretat Aèria. La unitat 
disposa de dos aparells RPA (sigles 
en anglès de «Remotely Piloted Air-
craft», ‘vehicle aeri no tripulat’). Un 
d’ells s’utilitza per a fer pràctiques 
de vol, amb la intenció de continuar 
formant la resta de membres del cos 
policial fins a disposar d’un pilot per 
cada torn de treball, i el segon aparell 
s’empra durant la vigilància del servei 
ordinari, tant diürn com nocturn.

als requisits federatius. La intervenció 
ha estat molt demandada pel Club de 
Patinatge, que és, com dèiem, el que 
més ús fa de la instal·lació.

Les tasques de millora suposen una 
inversió de 99.195,80 euros i es pre-
veu que finalitzin passada la segona 
quinzena de gener.

aquests treballs, s’ha donat conti-
nuïtat al mur d’escullera existent, 
amb pedra calcària, fins a una altura 

aproximada de quatre metres i mig. 
La intervenció ha tingut un cost de 
70.785 euros.
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Un any més, amb l’arribada de les festes nada-
lenques, hem pogut gaudir de la Fira de Nadal, 
amb les parades i els tallers infantils que han 
omplert la plaça del Poble, el carrer Major i el 
carrer Sant Antoni de gaudi i esperit nadalenc 
durant tot un cap de setmana.

També s’ha inaugurat el Pessebre Monu-
mental, al Casal de Cultura, on es pot visitar 
fins al 22 de gener durant els caps de setmana 
i dies no laborables.

Els Amics dels Pessebres han fet una feina 
espectacular, com ja ens tenen acostumats. 
Aquest any, amb el títol «La llegenda del pan-
tà», s’hi tracta el tema de la sequera que pateix 
el nostre territori, demostrant no només tenir 
una gran sensibilitat envers un problema que 
ens afecta greument —i que hauríem de tenir 
més present—, sinó que també ens ensenyen 
que és possible fer una tasca de sensibilització 
d’un fet tan actual com aquest mitjançant una 
tradició tan arrelada a casa nostra com és la re-
presentació del Naixement.

Els nostres Amics es mereixen tot el reco-
neixement del món per la dedicació, la passió 
i la gran capacitat d’innovació que demostren 
any rere any. I, com cada any, insisteixen que 
els falta gent per a col·laborar-hi. Des d’aquí, 
us hi animem!

Al llarg d’aquest any 2022, el PSC de Sant 
Vicenç de Montalt s’ha mostrat crític amb al-
gunes decisions preses pel Govern, però hem 
volgut fer crítica constructiva, pensant sempre 
en el millor per al municipi. És cert que les de-
cisions que es prenen no sempre són ben re-
budes o enteses i és difícil acontentar tothom, 
però és molt necessari reflexionar i fer una 
bona anàlisi de les necessitats del municipi per 
a poder prendre les decisions més encertades. 
Encetem el 2023 amb molts reptes per resol-
dre; alguns, de vital importància per al futur 
del nostre municipi. Cal, doncs, ser prudents i 
no precipitar-se en algunes qüestions; val més 
anar a poc a poc i fer les coses bé.

Aprofitem per a desitjar-vos un bon final 
d’any i que el proper vingui ple de salut, feina, 
il·lusions i encerts.

Ciertamente, los malvados no descansan, las 
guerras y las desgracias continúan. Incluso des-
de pretendidas buenas intenciones, no se deja 
de afectar al prójimo para su desdicha. Pero dé-
monos una tregua en estos días.

En el momento de escribir estas líneas es Na-
vidad, tiempo de hogar, de familia, de buenas 
intenciones, de recuerdos, de olores ya perdi-
dos, de recuerdos al fin; tiempo de melancolía, 
de que el tiempo pasa inexorable, hacia ade-
lante, siempre. «¡¡Que paren el mundo, que me 
bajo!!», aunque sea un ratito.

Pero la vida sigue. Empezó un nuevo año: el 
2023 ya está aquí. Y con él, las esperanzas, las 
intenciones, los objetivos a cumplir.

Desde aquí, les deseamos un buen año, mu-
chos regalos de los Reyes Magos y que sus ex-
pectativas se cumplan.

I aviat, la Festa Major d’Hivern!

Comencem el 2023 amb el Pressupost apro-
vat, un pressupost que no és per a tirar coets, 
és evident: amb els mateixos ingressos i més 
despeses, no hi ha recursos per a noves inver-
sions. Però estem en un impàs entre dues le-
gislatures; el nou govern que surti a finals de 
maig podrà prendre les decisions que conside-
ri per la via de la modificació de crèdit. D’altra 
banda, hem avançat, mitjançant conveni, per a 
sortir d’una de les situacions més complicades 
i sensibles, en termes econòmics i urbanístics, 
per al futur de Sant Vicenç. Per més que se sen-
tin veus apocalíptiques, és un intent seriós de 
retornar a la normalitat i evitar un litigi milio-
nari d’incertes conseqüències per a les arques 
municipals. Es tracta de revertir els efectes 
de la concessió d’una llicència d’obres que 
no s’hauria d’haver concedit mai, i que arros-
seguem des del col·lapse del POUM anterior. 
Aquest acord queda vinculat a l’aprovació del 
nou POUM, com passa sempre amb qualsevol 
conveni urbanístic. Això vol dir que hauran de 
passar anys abans que la solució esdevingui 
definitiva. En resum, feina feta per a començar 
l’any amb millors expectatives; sense triomfa-
lisme, però fent passos endavant.

Que tingueu una bona entrada al nou any!

La Festa Major comença a escalfar motors amb 
la participació del nostre municipi, el 14 de ge-
ner, en l’encesa de torres, talaies i talaiots pels 
Drets Humans de la Mediterrània 2023. Els ac-
tes es centraran al voltant de la torre de guaita 
que hi ha al parc dels Germans Gabrielistes, on 
començaran a les 12.45 hores amb la lectura 
del manifest i, tot seguit, es farà l’encesa de fum 
i la cantada del Viatge a Ítaca. A les 18.15 hores 
s’hi llegirà de nou el manifest i s’hi farà l’ence-
sa de bengales de foc. Es tracta d’una actuació 
coordinada per sensibilitzar la població sobre 
la situació que viu el Mediterrani i posar en 
valor les torres i fortificacions com a patrimoni 
històric i cultural. I l’endemà, la tradicional Tro-
bada de Gegants i Capgrossos.

La Festa pròpiament dita comptarà amb 
actuacions de gòspel, d’òpera, de teatre per a 
nens (La cigala i la formiga) i familiar (el musi-
cal de tribut a El rei lleó), per a joves (Lo Pau 
de Ponts) i per a adults (la Selvatana). No pot 
faltar-hi l’ofici, les sardanes ni el vermut. Com a 
complement al mercat setmanal, repetim amb 
el Mercat d’Olis i Vins.

Un dolça notícia és la presentació que es 
farà, al centre cívic, de la recuperació del Car-
quinyoli.

Bona Festa Major!!!

La tribuna 
política de 

Sant Vicenç 
de Montalt

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt no es 
fa responsable de les informacions i opinions 

que siguin emeses per les diferents forces amb 
representació municipal a l’espai «La tribuna 

política de Sant Vicenç de Montalt».

TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS
ESTAN CONVIDATS A PARTICIPAR EN 

AQUESTA SECCIÓ.
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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!

Mitja tona d’aliments 
per a famílies en situació 
vulnerable
La campanya de recollida del Gran 
Recapte, organitzada el 25 i 26 de 
novembre pel Banc d’Aliments, va 
aplegar 500 quilos de productes dels 
supermercats de Sant Vicenç de Montalt. 
Les donacions es faran arribar a una 
trentena de famílies del municipi que 
viuen en situació de vulnerabilitat.

L’Escola Bressol participa 
en les Jornades dels 
Drets dels Infants 
El parc dels Germans Gabrielistes ha 
acollit la primera edició de les Jornades 
dels Drets dels Infants, una proposta 
organitzada per l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt. L’Escola Bressol ha 
participat en aquesta iniciativa muntant 
al parc diversos espais per a la canalla, 
com jocs, contes o el taller de música 
a càrrec de la Carme Ferri, de l’Escola 
Municipal de Música L’Oriola.

Tallers de sensibilització 
a l’institut sobre la 
violència de gènere

En el marc de les activitats programades 
amb motiu del Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència envers les 
Dones, l’Ajuntament ha organitzat tallers 
de sensibilització vers el masclisme, 
destinats tant a l’alumnat de segon i quart 
d’ESO i de segon de batxillerat com al 
professorat de l’Institut Esteve Albert.

En total, 225 alumnes i 46 docents han 
participat en aquests tallers, que han 
anat a càrrec de les Towanda Rebels, un 
duet format per les artistes i escriptores 
feministes Zua Méndez i Teresa Lozano.

El Carquinyoli del 
Montalt torna a casa
En diversos indrets del municipi, s’està 
rodant un curtmetratge amb entrevistes a 
la ciutadania, que aporta els seus records 
i les seves emocions lligats a aquest dolç 
tan emblemàtic per a la nostra vila. La 
cinta es presentarà el 21 de gener a les 
12 hores al Centre Cívic El Gorg, dins el 
programa de la Festa Major.

Ha marxat l’any 2022 i és inevitable fer-ne ba-
lanç tot plantejant-se els propòsits per al 2023.

Hem fet molta feina; entre altres coses, la 
dinamització del «cau jove», la col·locació dels 
«biblionius», l’augment d’atraccions inclusives 
als parcs del poble, així com multitud d’activi-
tats destinades a infants i joves o la revegeta-
ció d’algunes zones. Tot això, sense deixar el 
dia a dia, cercant subvencions; un exemple 
n’és la destinada al Parc de la Biodiversitat.

Però sempre queden projectes que no s’han 
pogut executar per diferents circumstàncies, 
com ara apropar l’OAC a la zona de baix del 
poble, aconseguir una font verda per a la resta 
d’equipaments municipals o col·locar punts de 
recàrrega per a vehicles elèctrics.

És per això que engeguem l’any amb deures 
per fer i propòsits renovats, com ara el procés 
de primàries que començarem aquest gener, 
la millora de la gestió de l’apagada nocturna 
dels llums de Nadal o fer entendre la impor-
tància de l’Aula de Natura, entre moltes altres 
accions.

Aquest any hi ha eleccions, i des de SOM-HI 
voldríem un procés electoral propositiu, que 
serveixi als vilatans per a valorar les diferents 
alternatives i escollir a qui fer confiança.

Bon any nou, xurravins!



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
2023

Divendres 13    
19 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l CLUB DE LECTURA 
AMB TONI SALA
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 14 i 
diumenge 15     
APARCAMENT DAVANT 
CONSULTORI NUCLI ANTIC  
l SORTIDA AMB 
RAQUETES DE NEU
Organitza: Montaltrek

Diumenge 15    
9 H, PLAÇA DEL POBLE 
l TROBADA DE 
GEGANTS I CAPGROSSOS

10.45 H  
l CERCAVILA
Recorregut: St. Antoni, 
pl. del Poble, Major, ctra. 
Cornellà a Fogars de 
Tordera, St. Isidre, de Dalt, 
baixada de l’Avi, Riera, 
baixada de la Riera, pg. St. 
Joan i arribada a la pl. del 
Poble, on es farà la ballada 
de les colles geganteres.
Organitza: Colla 
Gegantera de SVM 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

Dimecres 18    
9.30 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l MATINAL A LA MARE 
DE DÉU DE GRÀCIA, DE 
SANTA SUSANNA
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 20     
19 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l ROUND TABLE AMB 
WENDIE JOY
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

22.30 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG
l THE GOSPEL VIU 
CHOIR EN CONCERT
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dissabte 21     
11 H, AVINGUDA TONI 
SORS

l MERCAT D’OLIS I 
VINS, ANTIGUITATS I 
COL·LECCIONISME
Organitza: Firalia, SL, 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

12 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l PRESENTACIÓ DEL 
CARQUINYOLI DE SANT 
VICENÇ
Organitzen: regidories de 
Comerç i de Cultura i Festes 
amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona

18 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l TRIBUT MUSICAL A EL 
REI LLEÓ: DE SIMBA A 
KIARA
Preu: 3 €
Venda d’entrades: del 12 
al 19 de gener a www.
svmontalt.cat 
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes 

23 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG   
l LO PAU DE PONTS EN 
CONCERT
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes 

Diumenge 22     
10 H, DES DEL CAMPANAR 
l REPICADA I TRONADA 
ANUNCIANT LA 
FESTIVITAT DE SANT 
VICENÇ

11 H, A L’ESGLÉSIA 
PARROQUIAL 
l MISSA SOLEMNE EN 
HONOR DE SANT VICENÇ
L’Orfeó Parroquial El 
Delme hi cantarà la missa 
Pontificalis de Lorenzo 
Perosi i els goigs de Sant 
Vicenç
Organitza: Parròquia de 
Sant Vicenç

UN COP ACABADA LA 
MISSA, A LA PL. DEL POBLE 
l SARDANES AMB LA 
COBLA SELVATANA I 
VERMUT POPULAR
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

18 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG  
l CONCERT I BALL 
AMB L’ORQUESTRA 
SELVATANA

EXPOSICIONS 

Fins al 22 de 
gener, a la Llar 
del Pessebre 
CASAL DE CULTURA (PL. 
DEL POBLE, 6)
l PESSEBRE 
MONUMENTAL 
I EXPOSICIONS 
NADALENQUES
Horari visites: vigílies 
de festiu, dissabtes, 
diumenges i dies festius, 
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Organitza: Amics 
dels Pessebres amb 
la col·laboració de 
l’Ajuntament

ACTIVITATS

Dijous 5  
18 H
l CAVALCADA DE REIS
Recorregut: camí del Padró, 
pg. dels Pins, Montseny, 
Montnegre, Pica d’Estats, 
Costa Daurada, Mediterrani 
(tram de silenci), av. 
Montaltnou, Ginesta, 
Riera del Gorg, av. Països 
Catalans, Major, St. Antoni i 
arribada a la pl. de l’Església
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes 

19 H, PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
l PESSEBRE VIVENT
Organitza: Parròquia 
de Sant Vicenç amb 
la col·laboració de 
l’Ajuntament

Diumenge 8   
8 H, APARCAMENT 
DAVANT CONSULTORI 
NUCLI ANTIC
l MATINAL AL TURÓ DE 
LA GUÀRDIA
Organitza: Montaltrek

Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dilluns 23      
12 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l ESPECTACLE FAMILIAR 
LA CIGALA I LA FORMIGA
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

20 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG
l CONCERT DE 
MADRIGALS, ÀRIES 
D’ÒPERA I OPERETA I 
CANÇONS NAPOLITANES
A càrrec de les sopranos 
Sara Bañeras, Elena 
Zelaya, Esther Santos i 
Loreta Bartkevi, els tenors 
Andrés Rodríguez i Jaume 
Fonollà i el Cor Amaril·li, 
sota la direcció de Dalmau 
González
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dimecres 25       
9 H, DES DEL CENTRE CÍVIC 
EL GORG  
l EXCURSIÓ A 
COSMOCAIXA 
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Dissabte 28        
18 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG
l ESPECTACLE MUSICAL 
DELS PLAY-XURRAVINS 
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

Diumenge 29         
9 H, AVINGUDA TONI SORS 
l 21A MONTALTBIKE 
Inscripcions: http://www.
cronotime.net/new/
ca?c=175
Organitza: Club Ciclista 
Xurribikers amb 
la col·laboració de 
l’Ajuntament

Dimarts 31          
18.30 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG 
l CLUB DE LECTURA DE 
PAIDONÈSIA AMB MARIA 
MARQUÈS
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala


