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A FAVOR 

JUNTS, PRIMÀRIES, ERC, 9SV, 
Cristian Garralaga Alonso i 
Miquel Rovira Mariné 

JUNTS, PRIMÀRIES, ERC, 92V, 
Cristian Garralaga Alonso i 
Miquel Rovira Mariné 

JUNTS, PRIMÀRIES, ERC, 92V, 
Cristian Garralaga Alonso i 
Miquel Rovira Mariné 

JUNTS, PSC, PRIMÀRIES, ERC, 
CS, 9SV, Francesc Guillem 
Molins, Miquel Àngel Martínez 
i Camarasa, Robert Subiron 
Olmos, Cristian Garralaga 
Alonso i Miquel Rovira Mariné

EN CONTRA

PSC, Cs, Francesc 
Guillem Molins, 
Miquel Àngel 
Martínez i 
Camarasa i Robert 
Subirón Olmos 

PSC, CS, Francesc 
Guillem Molins, 
Miquel Àngel 
Martínez i 
Camarasa i Robert 
Subirón Olmos

ORDRE DEL DIA 

Aprovació del 
Pressupost, Bases 
d’execució del 
Pressupost i Plantilla de 
personal de l’any 2023

Aprovació de la Relació 
de llocs de treball (RLLT) 
de l’any 2023

Aprovació dels convenis 
urbanístics entre 
l’Ajuntament, 
Inversiones Inmobiliarias 
Can Vives, SA, i Realia 
Bussines, SA

Aprovació de la 
ratificació del Decret 
número 1402, que 
esmena uns errors 
detectats a les Bases 
reguladores de 
processos selectius

ABSTENCIÓ

PSC, Cs, Francesc 
Guillem Molins, 
Miquel Àngel 
Martínez i 
Camarasa i Robert 
Subirón Olmos

Potenciant la formació 
amb l’Aula Mentor 
El projecte de l’Aula Mentor neix amb la 
voluntat d’oferir a la població un sistema 
de formació a distància (en línia). La 
iniciativa compta amb més de dos-
cents cursos d’àmbits com l’empresa, 
la informàtica, la sanitat, el turisme 
o el medi ambient. El preu d’un curs 
de dos mesos és de 48 euros. Podeu 
demanar informació i cita a les oficines 
d’El Cau adreçant un correu electrònic a 
santvicencdemontalt@aulamentor.es.

Calendari d’atenció 
de l’Oficina Local 
d’Habitatge
L’Oficina Local d’Habitatge atén 
presencialment la ciutadania el primer 
dimarts de cada mes (excepte al 
setembre), des de les 10 fins a les 14 
hores, a l’ajuntament. Des d’aquest 
organisme municipal es poden resoldre 
dubtes sobre aspectes com les diverses 
convocatòries d’ajuts de concurrència 
competitiva per al pagament del 
lloguer o inscriure’s en el Registre de 
Sol·licitants d’Habitatges de Protecció 
Oficial.

Ple municipal ordinari 22 de desembre del 2022 

Donació de documents 
històrics a l’Arxiu Municipal
La família Argimon ha lliurat a l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt una col·lecció de documents històrics 
datats entre els anys 1723 i 1808. La documentació 
entregada passarà a formar part del fons municipal. 
L’acte de lliurament es va dur a terme el 14 de desembre 
a la casa de la vila, amb l’assistència de l’alcalde, Víctor 
Llasera; de la regidora de Governació, Lydia Gerónimo, i 
de representants de la família Argimon.

Ja es pot demanar cita per a 
renovar el DNI 
Una unitat mòbil de renovació del document nacional 
d’identitat (DNI) s’instal·larà a l’edifici de l’ajuntament 
els dies 2 i 7 de març, des de les 9.30 fins a les 13 hores. 
S’hi ha d’assistir ambdós dies per a gestionar l’expedició 
del nou document i per a recollir-lo. Si voleu demanar 
cita heu de trucar al 937 910 409, de dilluns a divendres 
i de les 9 a les 14 hores.



Víctor Llasera Alsina 
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Els comptes públics han de ser un 
exercici de realisme, un reflex de 
la voluntat d’un municipi, però 
també de la seva capacitat per a 
afrontar els reptes col·lectius. I 
és sota aquesta mirada que hem 
aprovat el Pressupost municipal 
de l’Ajuntament per al 2023; en 
aquesta ocasió, fent una proposta 
de despesa centrada en la 
contenció. El creixement dels preus 
registrat per les crisis energètica i 
de subministraments ens ha portat 
a congelar les taxes i els impostos 
municipals per tal de no carregar 
més les economies familiars.

Aquesta decisió ens porta a 
limitar la nostra despesa, ja que 
aquesta mateixa inflació també 
afecta de manera important les 
administracions, i a aprovar uns 
comptes menys centrats en les 
inversions o els actes festius i més 
preocupats pel benestar social 
i el manteniment de la qualitat 
dels serveis. Això no significa que 
ens oblidem de les inversions, ja 
que continuarem treballant per 
comptar amb el finançament 
d’altres administracions, i en 
culminarem d’altres com la pista 
annexa al Pavelló Municipal Toni 
Sors o les obres de reforma de 
l’ajuntament.

Són, en definitiva, uns 
pressupostos sanejats, 
transparents i, sobretot, ajustats 
al moment actual. Ens trobem a 
la recta final de la legislatura i, 
amb els pressupostos municipals, 
hem fet un acte de responsabilitat 
perquè el nou govern que surti 
de les urnes al juny no rebi 
hipoteques.

l Uns pressupostos 
per al moment actual

Sant Vicenç de Montalt enceta el 
2023 amb una disminució del 6,74 % 
de les xifres d’atur respecte del ma-
teix període de l’any passat. En total, 
s’han registrat 27 persones menys 
sense feina i, a més, el poble continua 
situant-se com un dels municipis del 
Maresme amb una taxa d’atur més 
baixa.

Tot i les bones dades, a la nostra 
vila hi ha 180 persones registrades 
com a demandants de feina no ocu-
pades; majoritàriament, col·lectius 
amb dificultats per trobar feina. 

Amb la voluntat de reduir l’atur, 
l’Ajuntament va desplegar durant el 
2022 diversos projectes per a fomen-
tar la contractació, organitzats amb 
la col·laboració del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) i la Diputació de 
Barcelona. D’aquesta manera, s’han 
arribat a incorporar temporalment 
onze persones a la plantilla local; 
concretament, formen part d’àmbits 
com la brigada municipal, l’adminis-

Durant l’any passat es van desenvolupar diversos 
projectes per a fomentar la contractació 

El 2022 es tanca amb 
un descens de l’atur al 
municipi

Sant Vicenç 
de Montalt és un 

dels municipis del 
Maresme amb la 
taxa més baixa 

d’atur

tració del consistori o el servei de vi-
gilància de la zona blava.

Més projectes per a fomentar 
l’ocupació
Durant el passat any, l’Àrea de Promo-
ció Econòmica i Ocupació de l’Ajunta-
ment ha treballat en iniciatives com el 
projecte de Treball, Talent i Tecnolo-
gia (TTT), a través del qual es fomenta 
la digitalització de les empreses locals 
dels àmbits del comerç, la restaura-
ció, la sanitat, el turisme i els esports. 
A més, s’han organitzat 17 cursos en 
el marc del cicle «Forma’t», amb la 
participació de 65 persones.  

D’altra banda, també s’ha dut a ter-
me la iniciativa «Dones en Marxa», un 
programa formatiu destinat a les do-
nes de més de quaranta anys.



 4   InfoMontalt Febrer 2023

Tot preparat per a renovar 
el passatge de Can Gasull
L’equip tècnic municipal es prepara per encetar les obres 
de millora del paviment i de renovació de l’arbrat del pas-
satge de Can Gasull. En concret, la intervenció s’enfoca a 
renovar-hi el tram inicial de la calçada —la zona amb més 
pendent— amb l’objectiu d’evitar la formació de xaragalls, 
que dificulten el trànsit per aquest carrer i en requereixen 
un manteniment freqüent.

D’altra banda, també se substituiran els til·lers més degra-
dats de l’entorn —els quals presenten un estat fitosanitari 
deficient— per una vintena d’exemplars sans de la mateixa 
espècie.

En total, aquesta actuació, executada per l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Montalt, comporta una inversió total de 
47.590,53 euros.

L’actuació, àmpliament demanada pel veïnat, 
se centra a facilitar el trànsit per aquesta via l Ajuts municipals per a 

l’alumnat santvicentí 
El consistori ha atorgat un total de catorze beques 
—que sumen 1.100,24 euros— per a l’adquisició 
de llibres de text i material escolar, de les quals es 
beneficiarà un total de 24 alumnes (17 de primària 
i 7 de secundària). A més, també s’ha concedit una 
beca de 217,26 euros per a les activitats d’estiu i el 
Consell Comarcal del Maresme està tramitant les 
sol·licituds d’ajuts per al menjador escolar.

La col·laboració ciutadana 
atura un intent de robatori
Un veí de Can Boada va alertar la Policia Local en detectar 
que dues persones estranyes saltaven una tanca per acce-
dir a un domicili del veïnat. Arran de l’avís, els agents es van 
personar al lloc dels fets, on van veure al pati del domicili 
dos homes que, en adonar-se de la presència policial, van 
intentar fugir.

La patrulla va detenir-los i identificar-los, i va advertir que 
un dels detinguts tenia una ordre de recerca i captura. Amb 
això, els sospitosos van ser traslladats a la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra de Mataró, on van quedar custodiats.

El cos policial de Sant Vicenç deté dos homes 
acusats d’accedir a un domicili aliè  

Permet alertar la policia local en cas que s’estigui 
produint una emergència. És totalment gratuïta
i accessible per a tothom.

Descarrega’t l’aplicació mòbil de 
seguretat ciutadana «Beesafe»
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ADMINISTRACIÓ GENERAL:

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT: 

ENSENYAMENT, CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS: 

SEGURETAT CIUTADANA: 

BENESTAR COMUNITARI I ESPAI PÚBLIC: 

BENESTAR SOCIAL, IGUALTAT, GENT GRAN I SALUT: 

MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC: 

PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, COMERÇ I TURISME: 

ALTRES:

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Mont-
alt ha aprovat els comptes públics de 
l’exercici corresponent a aquest 2023. 
El pressupost local comptarà enguany 
amb 9.027.805,59 euros —una xifra 
superior a la de l’any passat—, que es 
destinaran a continuar impulsant l’efi-
ciència de la gestió municipal.

Ingressos 
Pel que fa als ingressos, aproximada-
ment dos terços dels previstos per al 
2023 deriven de recursos propis (tri-
butaris o patrimonials), mentre que el 
terç restant prové de recursos externs 
com, per exemple, transferències d’al-
tres administracions.

Despeses i inversions   
La partida destinada a despeses del 
personal s’augmentarà un 5’38 % res-
pecte de l’any anterior, en resposta 
als increments de les retribucions del 
personal, avançats per l’Estat. La prio-
rització dels recursos es veu reflectida 
en l’augment de les partides destina-
des al benestar social, a la seguretat, 
a la gestió energètica i als serveis de 
promoció econòmica i la disminució 
de les partides destinades a festes.

D’altra banda, les inversions 
d’aquest any es concentraran a execu-
tar iniciatives en curs i posar en marxa 
nous projectes. El motiu de la baixada 
en les inversions amb finançament 
propi és l’augment de la despesa 
sumat a la congelació dels tributs, 
principalment l’impost sobre béns 
immobles (IBI). Així mateix, també es 
preveu generar ingressos per a inver-
sions a través del finançament d’altres 
administracions i de les modificacions 
pressupostàries corresponents.

Uns comptes públics 
sense endeutament 
dirigits al manteniment 
i la millora dels serveis 

Llum verda als 
Pressupostos 
del 2023 

Impostos directes 
(IBI, plusvàlues, IAE, 
vehicles) 

4.402.000 €

Impostos indirectes  

225.000 €    
Operacions financeres

5.000 €

Ingressos patrimonials (cànons 
de lloguers i concessions): 

109.006 €

D’on provenen els ingressos?

Taxes i preus 
públics 

2.044.617 €   

Transferències corrents 
(aportacions d’altres 

administracions i 
empreses):  

2.242.182,59 €   

A què es destinaran? 

1.929.301,52 €

1.598.082,15 €

1.461.199,93 €

1.338.575,50 €

1.145.173,93 €

533.765,18 €

210.875,88 €

156.969,23 € 

662.862,57 €
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Podem dir amb seguretat que la Festa Major 
d’Hivern està sent un èxit (en el moment d’es-
criure aquest article, encara no s’ha acabat!). 
El gran nombre d’activitats, d’una immensa 
varietat i qualitat i pensades per a tots els pú-
blics, han comptat amb una gran participació 
i demostren les ganes de gaudi que tenim tots 
i totes després dels temps difícils que hem vis-
cut darrerament.

Una prova n’és la cercavila dels gegants, 
organitzada per la Colla de Geganters, i el tor-
neig de futbolí de l’Associació de Gent Gran Els 
Xurravins. També ha sigut un èxit la projecció 
d’un curtmetratge apadrinat per Ada Parella-
da, amb la participació de cares conegudes 
del nostre municipi i amb el Carquinyoli del 
Montalt com a protagonista, que ha tornat per 
a quedar-se després d’uns anys a l’oblit.

Els més menuts han pogut gaudir, entre 
d’altres, d’un espectacle de tribut a El rei lleó 
on música i colors han captivat els assistents. 
L’Orfeó Parroquial El Delme ha fet una gran ac-
tuació en la tradicional Missa Solemne en ho-
nor de sant Vicenç, seguida del vermut popu-
lar i la ballada de sardanes a la plaça del Poble, 
que feia goig amb tanta gent!

Moltes gràcies a tothom, participants i orga-
nitzadors!

Posicionament davant el Pressupost 2023
El Pressupost 2023, que l’Ajuntament ens va 
presentar en l’anterior ple, ens crea molts dub-
tes, i per això hi vam votar en contra. En el món 
local, s’entén el pressupost com aquella eina 
que té l’objectiu de permetre executar allò que 
un govern considera més adient per al poble i 
per a les persones que hi viuen, i això no ho 
veiem en aquest pressupost.

1. S’aturen totes les inversions amb finança-
ment propi, és a dir: el 2023 no hi haurà més 
inversions que les que s’estan executant.

2. Pràcticament el 100 % dels ingressos que 
s’obtenen d’impostos com l’IBI i les plusvàlues 
es destinen íntegrament a pagar sous, que 
aquest any pugen un 5 %.

3. N’augmenta un 5 % el Capítol 2, el de des-
peses que corresponen a serveis prestats per 
altres empreses. A més, no expliquen si es co-
breix el manteniment de les noves inversions.

4. No s’hi contempla cap crèdit com a fons 
de contingència per a possibles imprevistos.

5. Quant al capítol dels ingressos, ens sor-
prèn moltíssim que s’apugin les plusvàlues en 
150.000 euros quan pràcticament tots els mu-
nicipis han deixat d’ingressar molts euros des 
de la sentència del Tribunal Constitucional.

Al nostre entendre, hauria estat millor prorro-
gar el pressupost.

Als ciutadans de Sant Vicenç
Después de muchos años en primera fila de la 
política municipal, me siento un poco cansado 
psicológicamente y mi deseo personal es el de 
no seguir presentándome a las siguientes elec-
ciones municipales, tanto con lista de Cs como 
de otras formaciones. Es cierto que muchas 
personas me animan a seguir; también desde 
el partido me piden que continúe, y lo agradez-
co. Pero, como digo, en mi caso está el tema del 
desgaste personal en todos estos años, y debe-
ría dejar la actividad en primer plano.

Empecé con la Associació de Ciutadans de 
Catalunya en el 2005 y luego, en el 2006, ayu-
dando a crear y hacer crecer el partido Ciuta-
dans. He intentado poner mi grano de arena 
participando en la política con buena voluntad 
y trabajo; intentando compaginar la actividad 
municipal con la familiar, profesional y per-
sonal; en una formación en la que, tanto a mí 
como a sus afiliados, simpatizantes y votantes, 
se nos ha insultado, agredido, vituperado y, 
además, negado «el pan y la sal» informativos, 
incluso el derecho mismo a existir.

Esa era y sigue siendo mi idea: que gente 
normal, con sus profesiones, se dedicara a la 
política unos años y después fuera sustituida 
por otra. ¿Utopía? ¿Ingenuidad?

Continúa...

Heu provat de serrar una fusta a martellades? 
Segur que no; les eines s’han de fer servir per 
al que toca. Passa el mateix amb les eines «ins-
titucionals», sobretot les que faciliten la go-
vernança, la participació o la convivència. Un 
ple extraordinari ¿serveix per a saber si s’han 
acabat els informes de les al·legacions presen-
tades per dos dels partits de govern? Sense in-
formes ni comissió d’urbanisme per a conèixer 
i consultar abans tot el que calgui, sembla un 
debat poc útil. On és la qüestió, doncs?: en 
la falta d’unanimitat dins del Govern? Bé, hi 
ha moltes formes de liderar un equip, des de 
l’adhesió incondicional fins a la discrepància 
crítica i argumentada. Mentre tot això passi a 
plena llum, amb els procediments previstos i 
no d’amagat en un despatx, podrem dir que 
anem bé. El problema el tindríem si tot això 
passés mentre de cara enfora es mostrés una 
altra imatge. No hi ha fórmules senzilles per a 
resoldre qüestions complicades; el més nor-
mal és haver de discutir! Cada vegada té més 
valor poder pensar i parlar amb tota llibertat. 
Lluny de la simplificació de les pancartes i les 
xarxes socials, convé recuperar l’escolta, l’aten-
ció i el pensament crític. Segur que ens farà bé.

Per fi, hem pogut celebrar, després de dos anys 
de pandèmia, una festa major com les que ens 
agraden. Hi hem prioritzat espectacles de 
qualitat com el de tribut a El rei lleó —en què 
vam haver de duplicar l’actuació per la gran 
demanda—, el de Gòspel Viu i el de l’esperada 
Orquestra Selvatana. Intentant abraçar dife-
rents estils musicals, ha vingut Lo Pau de Pons 
a fer-nos riure i ballar una bona estona i el cor 
Amaril·li per als més lírics. Ara se’ns presenta 
el repte de continuar fent activitats la resta de 
l’any amb un pressupost ajustat.

Molt contents de la col·laboració ciutadana 
en la recuperació del Carquinyoli, una idea 
que va sorgir des de la Regidoria de Turisme, 
quan buscàvem un producte propi que ens 
fes únics, diferents. Ara ja el tenim, només ens 
queda la tasca de fer-ne difusió arreu i d’arre-
lament a les llars i en tot el teixit comercial del 
municipi. Que no marxi ningú de Sant Vicenç 
sense tastar-hi el Carquinyoli del Montalt!!!

Carnestoltes és diversió, és rauxa, és imagi-
nació. Aquesta vegada hem publicat les bases 
del concurs de disfresses amb més antelació 
perquè us pugueu plantejar participar-hi (i op-
tar a premi) amb més temps. Us hi heu apun-
tat ? Encara hi sou a temps. Ens agradaria molt 
veure-us a la rua!!!

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!

S’encén la torre de Can 
Valls pels drets humans

Per primer cop, la torre de Can Valls 
ha format part de l’encesa de torres, 
talaies i talaiots de la Mediterrània 
pels drets humans, impulsada per 
entitats de Mallorca. Tots els municipis 
que hi han participat han encès 
bengales simultàniament per recrear la 
comunicació que existia entre les torres de 
guaita durant l’època medieval. L’objectiu 
de la iniciativa és doble: reivindicar el 
patrimoni històric i denunciar el drama 
migratori que té lloc al Mediterrani.

Bona acollida de les 
propostes nadalenques
La vila va acomiadar Nadal amb èxit 
de participació en les activitats festives 
organitzades per l’Ajuntament. Les 
propostes van tenir una gran acollida entre 
el veïnat, des del tió fins a la Cavalcada de 
Reis, passant per l’exposició del pessebre, 
les exposicions nadalenques, el pessebre 
vivent, la fira de Nadal, el Campament 
Reial i els concerts per a tots els públics.

Se celebra la tradicional 
trobada de gegants 

El municipi ha tornat a acollir la trobada 
de gegants, amb la participació de la colla 
santvicentina i set colles més arribades 
de diversos indrets del país. L’acte va 
començar amb la plantada dels gegants i 
un esmorzar de germanor, i a continuació 
es va donar el tret de sortida a la cercavila, 
que va finalitzar el seu recorregut a la 
plaça del Poble. Un cop acabats els balls, 
es va lliurar un record de la jornada a totes 
les entitats i colles que hi van participar.

Sant Vicenç es prepara 
per celebrar Carnaval
La rauxa i la disbauxa tornen a la vila amb 
la celebració de Carnestoltes, una festivitat 
que enguany se celebrarà el 18 de febrer 
amb una rua que arrencarà a les 17 hores 
de la plaça del Poble i es clourà al Gorg 
amb un berenar i una actuació. D’altra 
banda, les sol·licituds per participar en el 
concurs de disfresses —tant en la categoria 
infantil com en la juvenil/adulta— es 
poden presentar fins al 17 de febrer.

Una de les bases principals de SOM-HI és creu-
re fermament en l’empoderament del poble. 
Cal un canvi en la manera d’entendre la rela-
ció amb la institució de l’Ajuntament: el vila-
tà/ana ha de passar de sentir que és el client 
del consistori a sentir que n’és el propietari. 
Aquest canvi implica una responsabilitat, però 
també uns drets que s’hauran d’exigir cada dia 
a aquells representants legítims en qui es de-
lega la gestió.

És per això que, a diferència de la resta de 
partits, en què les llistes s’elaboren a dit, hem 
dut a terme un acte de democràcia plena, 
deixant a criteri de tots els santvicentins/es 
que hi hagin volgut participar la configuració 
de la llista que haurà de concórrer a les prope-
res Eleccions Municipals 2023.

Per sobre dels noms, hi ha un equip que 
comparteix l’esperit entusiasta, altruista i re-
generador que caracteritza el moviment; un 
equip que té com a objectiu treballar pel poble 
amb una visió de futur, conservant l’essència 
del poble, allò que el fa tan atractiu a ulls dels 
qui el descobreixen; un equip que continua fi-
del als principis fundacionals (Independència, 
República, Democràcia, Participació, Visió So-
cial) i està obert a noves incorporacions; vols 
unir-t’hi?



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

FEBRER
2023

9 H, PINS DE L’ANDREU  
l 3a CURSA POPULAR 
D’ORIENTACIÓ
Més informació i inscripcions: 
https://grionsorientacio.cat/
Organitza: GOXtrem amb el 
suport de l’Ajuntament de 
SVM

Diumenge 12    
APARCAMENT DE DAVANT 
DEL CONSULTORI DEL 
NUCLI ANTIC  
l MATINAL AL TORRENT 
DELS COLOBRERS 
Inscripcions: Josep Grau
(tel.: 666 771 281)
Organitza: Montaltrek

DE 10 A 14 H, CENTRE CÍVIC 
EL GORG   
l CAMPANYA DE 
DONACIÓ DE SANG I 
PLASMA
Cal reservar hora a https://
donarsang.gencat.cat/.
Organitza: Banc de Sang 
i Teixits i Associació 
de Donants de Sang 
del Maresme amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de SVM

Dimecres 15     
9.30 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG   
l MATINAL AL 
POLLANCRE 
D’OLZINELLES
Inscripcions: Josep Grau 
(tel.: 666 771 281)
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Del divendres 
17 al diumenge 
19      
l ESQUIADA
Edat: de 8 a 17 anys
Preu: 266 € (inclou: trasllat, 
hotel, àpats, forfet, lloguer 
del material, classes d’esquí i 
monitoratge)
Organitza: Regidoria 
d’Esports 

Divendres 17    
ENTORN DE LES 
RESPECTIVES ESCOLES 

l 15.15 H: RUA DE 
CARNAVAL DE L’ESCOLA 
SANT JORDI
Organitza: Escola Sant Jordi

l 15.15 H: RUA DE 
CARNAVAL DE L’ESCOLA 
SOT DEL CAMP
Organitza: Escola Sot del 
Camp

l 15.30 H: RUA DE 
CARNAVAL DE L’EBM ELS 
GARROFERS
Organitza: Escola Bressol 
Municipal Els Garrofers

Dissabte 18    
11 H, BIBLIOTECA   
l TALLER INFANTIL AMB 
MARINA MONTENEGRO 
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

17 H, A LA PLAÇA DEL 
POBLE   
l RUA DE CARNAVAL AMB 
BATUKADA NEW WAVE

18 H, AL CENTRE CÍVIC EL 
GORG   
l FESTA DE CARNAVAL 
AMB TRASTOS BAND
CONCURS DE DISFRESSES
Inscripcions: fins al 16 de 
febrer a 
https://www.svmontalt.cat/
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

18 H, BIBLIOTECA    
l RECITACIÓ I CANT AMB 
XAVIER CARLES 
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Diumenge 19      
APARCAMENT DE DAVANT 
DEL CONSULTORI DEL 
NUCLI ANTIC   
l MATINAL A SANT PERE 
DE RODES – CASTELL DE 
VERDERA
Coordinador: Sisku Calopa 
(tel.: 660 328 148)
Organitza: Montaltrek

Dimecres 22      
7.30 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG   
l EXCURSIÓ A SANTA 
MARGARIDA I ELS MONJOS 

ACTIVITATS

Els dimarts i 
dijous  
DE 18.15 A 19.15 H, CENTRE 
CÍVIC EL GORG 
l TALLER «EN FORMA»
Organitza: Associació Gent 
Gran Els Xurravins amb el 
suport de la Fundació ‘la 
Caixa’ 

Dimecres 1   
9.30 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG   
l MATINAL A LA 
TORRASSA DEL MORO
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 3    
19 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG   
l ROUND TABLE AMB 
WENDIE JOY
Organitza: iblioteca 
Municipal La Muntala

Divendres 10     
17.30 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG    
l TABLE RONDE AMB 
MARIE CHAUVIN 
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala 

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

Dissabte 11   
MATÍ I TARDA, CENTRE CÍVIC 
EL GORG  
l 2a TROBADA DE DANSA 
SVM
Organitza: Regidoria 
d’Esports

Preu: 48 € (inclou: autocar, 
visites, esmorzar i dinar)
Inscripcions: Casal d’Els 
Xurravins 
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 24       
A LES 15 I A LES 17 H, 
ESCOLA SANT JORDI    
l JORNADA DE PORTES 
OBERTES  
Visita guiada i xerrada 
informativa. 
Organitza: Escola Sant Jordi

Dissabte 25 i 
diumenge 26       
APARCAMENT DE DAVANT 
DEL CONSULTORI DEL 
NUCLI ANTIC   
l SORTIDA AMB 
RAQUETES DE NEU
Més informació i inscripcions: 
Sisku Calopa 
(tel.: 660 328 148)
Organitza: Montaltrek

Diumenge 26     
PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES   
l VISITA GUIADA A LA 
TORRE DE CAN VALLS 
Torns: 11 h, 11.30 h, 12 h i 
12.30 h
Preu: 2 €
Venda d’entrades: 
https://tiquets.svmontalt.cat/
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

11 H, A L’ESCOLA SOT DEL 
CAMP   
l XERRADA INFORMATIVA 
I PASSEJADA PER LES 
INSTAL·LACIONS
Organitza: Escola Sot del 
Camp

Dimarts 28      
18.30 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG   
l CLUB DE LECTURA DE 
PAIDONÈSIA AMB MARIA 
MARQUÈS 
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala


