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EN CONTRAORDRE DEL DIA 

Modificació de l’Ordenança 
fiscal número 5 (ICIO)

Delegació, modificació, 
clarificació i revocació de la 
delegació de funcions en 
la Diputació de Barcelona i, 
alhora, confirmació de l’abast 
d’anteriors acords de delegació

Acta de delimitació amb 
el terme d’Arenys de Mar, 
amb la disconformitat dels 
ajuntaments

A FAVOR 

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 

ABSTENCIÓ

Més de cinquanta 
persones donen sang 
o plasma
El Gorg va acollir el passat 12 de febrer 
una nova campanya de donació de sang 
i plasma. Durant la jornada, l’equip de 
professionals del Banc de Sang va recollir 
50 donacions de sang i 4 de plasma. A 
més, s’han registrat dues noves persones 
donants al nostre municipi.

Des de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt i l’Associació de Donants de 
Sang, s’ha volgut agrair a les persones 
participants la seva generositat obsequiant-
les amb un bolígraf personalitzat.

S’anuncien les dates   
de preinscripció escolar 
Les escoles Sot del Camp i Sant Jordi i 
l’Institut Esteve Albert es preparen ja per 
al curs següent, organitzant jornades de 
portes obertes entre els mesos de febrer 
i març.

Pel que fa a les dates de preinscripció 
i matriculació, l’alumnat d’educació 
infantil i primària podrà presentar les 
sol·licituds de preinscripció des del 6 
fins al 20 de març i el de secundària, del 
8 al 20 de març, mentre que la matrícula 
es podrà formalitzar, en tots els casos, 
des del 20 fins al 28 de juny.

Pel que fa al batxillerat, les sol·licituds 
de preinscripció s’han de presentar 
entre el 20 i el 26 d’abril i la matrícula es 
podrà fer del 22 de juny al 3 de juliol.

Ple municipal ordinari del 26 de gener del 2023 

Els plens municipals es 
retransmetran per YouTube 
La ciutadania podrà consultar les sessions plenàries en 
línia, mitjançant la plataforma de vídeos YouTube. A 
través del canal de l’Ajuntament, es podran seguir els 
plens en directe o visionar els passats, ja que totes les 
reunions del Ple Municipal quedaran enregistrades. 
Aquestes es penjaran també al lloc web del consistori, 
on es podran revisar al detall l’ordre del dia i els resultats 
de les votacions.

Prop de set-centes famílies 
pagaran menys per la taxa 
d’escombraries
Enguany seran 671 famílies les que gaudiran d’una 
bonificació en el rebut de les escombraries per haver fet 
ús de les deixalleries. Els descomptes poden arribar al 
25 % de l’import del rebut. 

El total de famílies que van fer ús de la deixalleria 
l’any passat va ascendir a 1.150, de les quals 75 van 
fer-ho en més de quinze ocasions. Per a beneficiar-se 
d’aquest descompte, es pot sol·licitar la targeta d’usuari/
ària de la deixalleria a l’OAC.

Podeu consultar les videoactes a través del canal de YouTube @svmontalt.cat



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

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Mont-
alt, mitjançant la Regidoria d’Igual-
tat, treballa per garantir la igualtat 
entre dones i homes amb diverses 
actuacions municipals i campanyes 
de difusió.

En els darrers dos anys, el consis-
tori ha engegat un seguit de plans i 
protocols amb l’objectiu d’erradicar 
la violència envers les dones i ha pro-
gramat activitats dirigides a la cons-
cienciació sobre aquesta xacra social. 
La iniciativa «Sant Vicenç Dona» n’és 
un exemple, amb propostes que es 
desenvoluparan entre el 6 i el 16 de 
març i que comptaran amb la partici-
pació dels centres escolars

Actuacions en marxa 
Durant els darrers dos anys, el muni-
cipi ha elaborat un pla intern d’igual-
tat de gènere, un curs formatiu per a 
la plantilla municipal i una campanya 
de sensibilització envers l’assetja-
ment sexual.

A més, el consistori ha desplegat 
una guia de llenguatge inclusiu, orga-
nitzat tallers a l’Institut Esteve Albert, 
confeccionat un sistema per a abor-
dar les violències masclistes, creat una 
comissió d’igualtat i impartit sessions 
formatives en l’àmbit de la perspecti-
va de gènere.

Víctor Llasera Alsina 
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Aquest mes de març ve marcat per 
la commemoració de «Sant Vicenç 
Dona», el programa específic amb 
el qual commemorem el Vuit de 
Març, Dia Internacional de la Dona, 
fent palesa la necessitat d’assolir 
una igualtat real entre dones i 
homes. No em puc estar d’aprofitar 
aquest espai per a reivindicar 
la importància d’esdevenir una 
societat més justa i igualitària, 
en la qual el gènere no sigui un 
motiu per a patir discriminació, 
desigualtats ni violències.

Des del mateix Ajuntament hem 
de ser un exemple en aquesta i 
en qualsevol altra qüestió que 
ens faci avançar com a societat. 
Personalment, ho crec així i 
sempre provo que, fins i tot en 
els plens municipals marcats 
pel debat, el respecte pels altres 
i la conciliació, més enllà de les 
discrepàncies, siguin la tònica.

Precisament, aquests dies 
culminen els treballs de reforma 
de la casa consistorial, la casa 
de totes les santvicentines i 
els santvicentins, i ho fan amb 
nombroses millores, entre les 
quals es troba una ampliació de la 
sala de plens. Us vull convidar a 
seguir el debat que s’hi programa 
periòdicament, presencialment o 
a través del servei de videoacta, 
que també aquests dies posem 
en marxa; és la millor manera de 
conèixer de primera mà quina 
feina desenvolupem i quins 
projectes, que són molts, ens 
esperen en el futur immediat.

l Una invitació 
a la igualtat i   
al respecte

El consistori ha engegat plans i protocols dirigits a 
posar fi a la violència envers les dones

Sant Vicenç, un poble 
compromès amb la 
igualtat de gènere 

Els centres 
escolars també 
han participat 
en activitats de 
conscienciació 

envers la igualtat 
de gènere

D’altra banda, la Regidoria d’Igual-
tat col·labora en l’elaboració de pro-
tocols contra la violència sexual en 
l’àmbit de l’esport i davant l’assetja-
ment psicològic.

«Sant Vicenç Dona» i altres 
commemoracions  
La vila també se suma a reivindica-
cions internacionals com els dies de 
la Nena, per l’Eliminació de la Violèn-
cia envers les Dones i de la Dona Tre-
balladora. Aquesta darrera diada es 
commemorarà en el marc de «Sant 
Vicenç Dona», unes jornades durant 
les quals es farà la gravació del vídeo 
de la campanya «Suma’t a la revolució 
feminista: trenca el silenci», amb la 
participació de l’alumnat de l’Institut 
i de l’Escola Municipal de Dansa; la 
presentació de la Guia de llenguatge 
inclusiu i no sexista, i l’exposició «Do-
nes trencant barreres».

Pel que fa a les persones LGTBI, 
el municipi també organitzarà pro-
postes amb motiu de l’Orgull i el Dia 
Internacional contra l’Homofòbia, la 
Transfòbia i la Bifòbia.
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l Arranjament del llac del parc 
dels Germans Gabrielistes
Al parc dels Germans Gabrielistes s’hi han iniciat uns 
treballs de manteniment del llac, que en comportaran 
el buidatge i la neteja del fons. Abans de reomplir-lo, 
se’n revisarà l’estat per a detectar possibles fissures 
a les parets. També s’ha contactat amb una empresa 
especialitzada per a la gestió de la fauna invasora que 
hi habita.

Finalitzen les obres 
a la casa de la vila

La segona fase de les obres fetes a la 
seu de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt ha inclòs la substitució de 
tota la fusteria exterior, l’eliminació de 
parets existents per crear espais més 

l S’atenen 150 consultes a 
l’Oficina Local d’Habitatge 
durant el 2022
L’Oficina Local d’Habitatge (OLH) va atendre al 
llarg de l’any passat un total de 150 persones —la 
majoria, de manera presencial— per dubtes, tràmits i 
consultes relacionades amb el dret a l’habitatge.

D’aquesta xifra total, l’entitat municipal ha tramitat 
28 expedients d’ajuts per al pagament del lloguer i 36 
cèdules d’habitabilitat. La iniciativa és promoguda 
per l’Ajuntament, en col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Maresme.

Nou distintiu d’aparcament per a residents
Està previst que les persones que tin-
guin un vehicle registrat al municipi 
rebin durant aquest mes un nou dis-
tintiu per a aparcar a les zones per a 
residents de manera gratuïta, ja que 
els anteriors caducaran el 30 d’abril.

L’adhesiu permetrà aparcar a les zo-
nes blaves i verdes del nostre poble 

i en algunes dels municipis veïns de 
Caldes d’Estrac i Sant Andreu de Lla-
vaneres. Per aquest motiu, es recoma-
na que tothom l’enganxi al vidre da-
vanter del vehicle. Les persones que 
no el rebin a casa i el vulguin sol·lici-
tar han d’adreçar un correu electrò-
nic a mgonzalez@svmontalt.cat.

gran i oberts, l’ampliació de la sala de 
plens, la renovació dels lavabos i la mi-
llora del sistema de climatització. 

Un cop concloses algunes de les 
actuacions principals, els serveis 
municipals que s’havien traslladat al 
Casal de Cultura amb motiu de les 
obres ja es troben instal·lats de nou a 
l’edifici consistorial.

Els serveis que s’havien traslladat al Casal de Cultura han 
tornat a l’edifici de l’ajuntament 
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S’impulsa la formació i la millora de les habilitats  
acadèmiques i laborals de les persones joves

Per inscriure-us a les activitats cal contactar per Instagram 
amb @caujovesvm

El col·lectiu jove del poble té al seu 
abast la possibilitat de participar en el 
projecte «Joves en Marxa», una inicia-
tiva de l’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres a la qual s’ha sumat el 
consistori santvicentí dirigida a definir 
els objectius laborals i acadèmics de 
la població d’entre setze i vint-i-cinc 

anys. La proposta es desenvoluparà a 
través de les següents fases:
l Primera fase: seixanta hores de ses-
sió grupal
l Segona fase: orientació individual
l Tercera fase: visites a empreses
l Quarta fase: trobades entre joves  
i empreses

Iniciativa «Forma’t»
D’altra banda, el consistori també 
organitza el projecte «Forma’t», amb 
la finalitat d’oferir una trentena de 
càpsules formatives en alfabetització 

Fomentant les 
capacitats del 
jovent santvicentí

L’alcalde es 
reuneix amb  
el Departament 
de Serveis 
Territorials
El batlle de Sant Vicenç de Montalt, 
Víctor Llasera, s’ha trobat amb el di-
rector del Departament de Serveis 
Territorials de la Generalitat de Cata-
lunya a Barcelona, David Agustí Be-
lart. Durant la reunió s’ha conversat 
sobre algunes iniciatives municipals 
que ha engegat el Govern local du-

rant el mandat, com l’adquisició de 
l’emblemàtic edifici del Delme, per 
destinar-lo a acollir diversos serveis. 
Així mateix, l’alcalde ha volgut fer re-

S’han posat sobre la taula 
els diferents projectes que el 
Govern Municipal té en marxa

El Cau enceta 
l’any programant 
activitats lúdico-
educatives
L’Espai Jove El Cau ha començat el 
2023 organitzant diverses activitats 
que es desenvoluparan entre els me-
sos de març i juny. El jovent del poble 
podrà apuntar-se a tallers de dansa, 
ceràmica o aquarel·la; a converses en 
anglès; a teatre; a tornejos de League 
of Legends i FIFA, o a batucades amb 

La trobada 
ha servit per 

a enfortir les línies 
de treball conjunt 
amb la Generalitat 

de Catalunya

l’Escola de Música L’Oriola. L’equipa-
ment també acull el Club de Feina, 

tots els dimecres des de les 10.30 fins 
a les 13.30 hores.

ferència a un projecte llargament rei-
vindicat com és el desenvolupament 
de la façana litoral amb la remodela-
ció del passeig marítim.

digital en català, un curs de carreto-
ner/a, sessions de preparació de la 
prova de competències tecnològi-
ques (ACTIC) i cursos sobre el funcio-
nament dels programes informàtics 
Microsoft Excel i Word.
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Es nota que som a prop de les eleccions mu-
nicipals, en què qualsevol acció de govern és 
susceptible de crítica per part de l’oposició, 
per molt bona que sigui.

En tenim un bon exemple amb l’actuació 
iniciada fa uns dies de l’arranjament del llac 
del parc dels Germans Gabrielistes. Aquest 
s’està buidant per a poder-ne netejar el fons 
i reparar-ne possibles desperfectes, abans 
d’omplir-lo de nou amb l’aigua de mina. Tants 
anys sense fer-hi res (l’estat en el qual es troba-
va no és cosa de mesos) i ara resulta que ens 
critiquen!

Estem impacients per saber què diran amb 
la qüestió de la compra del Delme. Perquè sí, 
santvicentins i santvicentines, us informem 
que, gràcies a les bones accions d’aquest 
govern, recuperem un dels edificis més em-
blemàtics del nostre municipi. On hi trobaran 
el problema?

Us informem que tampoc hi ha arguments 
econòmics per a parlar malament de la gestió 
duta a terme, ja que hem tancat l’any amb un 
romanent de més de cinc milions d’euros. Qui 
deia que ens havíem gastat tot l’estalvi?

Si les crítiques que rebem són basades en 
relats falsos o descontextualitzant els fets, 
vol dir que, sense alçar la veu, estem fent una 
bona feina. Continuem treballant!

Què passa amb el POUM?
Sorprèn que s’estigui acabant el mandat 
d’aquest govern i el projecte més important, 
que és l’ordenació del nostre territori, encara 
estigui pendent d’aprovació. Tots els projec-
tes d’habitatge social de lloguer regulat per 
als joves, gent gran i famílies del nostre mu-
nicipi que estaven previstos, anul·lats perquè 
els membres de l’actual govern no arriben a 
acords. Reunió rere reunió d’Urbanisme, s’in-
formava la part política que es portaria al Ple 
l’aprovació del POUM, i així fa pràcticament 
nou mesos. Un govern que no escolta ni comp-
ta amb el poble per a poder tenir un POUM de 
consens, un govern que no és transparent en 
les seves explicacions sobre la situació en què 
es troba el POUM, un govern que es reuneix 
per tractar temes inquietants de requalifica-
cions d’espais però no informa amb claredat 
d’aquesta situació, un govern que anul·la reu-
nions amb els veïns per a explicar el POUM… 
Tot plegat, un despropòsit d’incoherències i 
de marejar el poble amb una gestió molt poc 
seriosa. Demanem a l’alcalde Llasera i al seu 
govern una gestió seriosa, de consens polític 
i amb la ciutadania, però, sobretot, demanem 
transparència i sempre amb la veritat per da-
vant; el poble s’ho mereix.

Als ciutadans de Sant Vicenç
Desde un principio, intentamos representar la 
Cataluña real en Sant Vicenç: aquella silenciada 
por la oficialidad, con gente esforzada, trabaja-
dora, que paga sus impuestos, que no quiere 
conflictos; aquella que lo único que quiere es 
tirar adelante con su familia, que se respete la 
ley y la propiedad; impuestos sí, pero razona-
bles; que no le digan cómo tiene que pensar; 
que quiere tener representantes que se dedi-
quen a la gestión pública lo mejor posible y 
honradamente, tratando únicamente temas 
municipales y no otros aspectos identitarios o 
sentimentales que lo único que hacen es pro-
vocar enfrentamientos familiares y vecinales 
y malbaratar recursos humanos y económicos 
del Ayuntamiento. Volíem una mica més de 
seny i menys de rauxa.

Para acabar, dar las gracias sinceras a todos 
los que en un momento u otro me han apoyado 
personalmente (a los votantes anónimos, tam-
bién); reconocer la valentía y firmeza que han 
demostrado al ser incluidos en unas listas, al sig-
nificarse personalmente en momentos difíciles 
en un proyecto rebelde y aún poco comprendi-
do; y un recuerdo emocionado para las perso-
nas que nos han dejado estos últimos años. 

Hasta siempre.

Des de la Regidoria de Comerç, ens sumem als 
actes de l’11 de març per a celebrar el Dia de 
la Dona fent una fira de dones emprenedores 
com a complement del mercat setmanal del 
dissabte, i on també podreu menjar tastets de 
les parades del mercat.

Aquest any, el Dia de la Poesia el celebrem, el 
dissabte 18, amb la «xurravina» Àngela Suárez, 
que —acompanyada d’un piano, un violoncel 
i una viola— ens ofereix l’espectacle Obres so-
miades, i, el diumenge 19, amb un recital de 
poesia i il·lustracions titulat Apetitos.

El 24 de març inaugurem al Maresme, en un 
acte compartit amb Caldes d’Estrac, la Ruta de 
la Guerra Civil. Tenim confirmada l’assistència 
de membres del cos consular i de la consellera 
d’Acció Exterior, Sra. Meritxell Serret i Aleu.

Després de mesos de treball, presentem el 
Pla de Màrqueting Turístic de les 3 Viles, el 30 
de març, convidant-hi restaurants, empreses 
locals i tots els agents vinculats a temes turís-
tics de la zona.

Hem convidat el diputat al Parlament de 
Catalunya Pau Morales a una xerrada amb la 
regidora i cap de llista Laia Sorribes sobre te-
mes d’habitatge, un tema que pensem que ens 
preocupa a tots. Us esperem el divendres 10 de 
març, a les 19 hores, al Centre Cívic El Gorg.

De nou, el Vuit de Març; aquesta vegada, amb 
festa al mercat: emprenedores, cantautores, 
punt lila, gegants… i molta activitat a les esco-
les i a l’institut: contes, teatre interactiu i tallers. 
Es tracta que aquestes jornades siguin molt 
més que una commemoració puntual; cal que 
es transformin en actitud de lluita i reivindica-
ció per part de totes i tots, grans i joves, nenes 
i nens. Mentrestant, la vida política s’escalfa 
i es complica amb la proximitat de les elec-
cions. Insòlitament, sentim a parlar en el Ple de 
«pixar fora de test» i altres expressions barroe-
res; hi apareixen una ironia que ratlla la falta de 
respecte i les expressions despectives. No cal 
que, amb l’excusa de ser més planers i utilit-
zar un llenguatge de carrer, perdem la cura i el 
respecte per la institució, per no parlar també 
de la lleialtat institucional, tan necessària, i de 
l’obligació de mantenir les regles del joc de-
mocràtic: no mentir, no gravar converses sen-
se permís, no difondre documents de treball… 
Fer tot això no és transparència; al contrari: ens 
empeny a la desinformació i l’escàndol. Cadas-
cú és responsable del que fa i del que diu, però 
atenció: ara que estrenem la videoacta, queda-
rem, literalment, ben retratats!

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!

Bona sintonia a la Festa Major 
de Sant Vicenç
La nostra població ha tornat a omplir els carrers 
i les places de la vila amb activitats de la Festa 
Major d’Hivern —en honor de Sant Vicenç—, 
com ara concerts, balls, una trobada de gegants, 
un torneig de futbolí, un mercat d’olis i vins, 
activitats tradicionals i propostes per a infants. 

A més, el musical de tribut a El rei lleó va 
aconseguir aplegar prop de set-centes persones 
al Centre Cívic El Gorg i la vint-i-unena edició de 
la Montaltbike va reunir al nostre poble més de 
cinc-cents ciclistes.

Una Setmana Santa d’activitats 
esportives per a infants 

Amb l’arribada de l’abril, la canalla de la vila 
tindrà a la seva disposició diverses propostes 
esportives al Pavelló Toni Sors: d’una banda, els 
infants podran assistir a les estades esportives 
que s’hi organitzaran des del 3 fins al 6 d’abril, 
per 53,25 euros, amb serveis optatius d’acollida 
de les 8 a les 9 hores (3 euros per dia) i de 
menjador entre les 14 i les 15 hores (7,70 euros 
per dia); de l’altra, poden participar gratuïtament 
a l’Esportland Santvi, organitzat del 7 al 9 d’abril 
(des de les 10 fins a les 14 hores).

S’afegeix un conserge a la 
plantilla de l’Escola Bressol
L’«escoleta» Els Garrofers compta des del 
gener amb el Gabriel, encarregat de donar 
suport a la comunitat educativa amb tasques 
de manteniment del centre, així com d’obrir la 
porta a les famílies o d’atendre el telèfon. L’equip 
de mestres l’ha acollit amb satisfacció, ja que 
podrà realitzar tasques necessàries per al bon 
funcionament de l’equipament.

Homenatjant el 
carquinyoli de Sant Vicenç
Durant aquest any, es preveu fomentar la 
presència del carquinyoli a Sant Vicenç. Amb 
aquest objectiu, en el marc de la programació 
de la Festa Major, El Gorg va acollir l’estrena 
del curtmetratge El Carquinyoli del Montalt. A 
la cinta, sis persones vinculades a la vila han 
plasmat els seus records al voltant d’aquest dolç.

L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde, 
Víctor Llasera; dels protagonistes del curt, i del 
pastisser local, Albert Frías; a més de l’assistència 
de la xef Ada Parellada, personalitat arrelada 
al nostre poble i padrina de la iniciativa «El 
Carquinyoli del Montalt torna a casa!».

No caurem en la temptació de deixar-nos 
endur per projectes a curt termini que, si bé 
poden comportar rèdit electoral, no són més 
que pedaços o que requeriran inversions 
posteriors. Optem per resoldre les diferents 
problemàtiques del municipi actuant sobre 
l’arrel del conflicte, encara que això signifiqui 
que la finalització dels projectes s’allargui més 
del que voldríem. L’important és que el poble 
tregui benefici de les actuacions del consistori.

Un clar exemple és el llac del parc dels 
Germans Gabrielistes: forma part d’un espai 
emblemàtic que ha estat abandonat pels go-
verns anteriors, que s’han limitat a buidar-lo 
de tant en tant per a fer-ne una neteja ràpida i 
tornar-lo a omplir, sense estudiar possibles so-
lucions per a la correcta circulació de l’aigua o 
l’arranjament de la mina que l’abasteix.

El passat 20 de febrer es va buidar el llac i 
se’n van retirar les espècies invasores; alhora, 
un equip de professionals en fa l’estudi i una 
proposta d’actuació per a preservar-lo.  Les 
modificacions que s’hi hagin de fer poden re-
querir una licitació, fet que  alenteix el procés.

Nosaltres apostem per fer una diagnosi del 
problema, planificar l’actuació més conve-
nient i, finalment, executar-la.



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.

Divendres 10 
17.30 H, CENTRE CÍVIC  
EL GORG 
l TABLE RONDE amb 
Marie Chauvin 
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

18 H, CASAL D’ELS 
XURRAVINS
l XERRADA I EXPOSICIÓ 
«COM ERA ABANS?»
A càrrec de Glòria Rosell
L’exposició es podrà visitar 
fins al 31 de març.
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

19 H, CENTRE CÍVIC EL GORG 
l CLUB DE LECTURA amb 
Toni Sala
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 11
9 H, CENTRE CÍVIC EL GORG 
l SORTIDA CULTURAL A 
LA SAGRADA FAMÍLIA I 
PASSEJADA PER GAVÀ MAR
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

AV. TONI SORS
l SANT VICENÇ DONA

DE 10 A 15 H 
l FIRA DE DONES 
EMPRENEDORES

A PARTIR DE LES 10.30 H:
l ACTIVITATS LÚDIQUES 
PER A TOTS ELS PÚBLICS

l BALL DE LA GEGANTA 
MARGARIDASSA amb la 
Colla Gegantera de Sant 
Vicenç de Montalt

D’11 A 15 H
l TALLER DE PINTURA 
CREATIVA, FEMINISTA 
I REIVINDICATIVA amb 
Sigrid Amores 

D’11.30 A 12.30 H
l TEATRE AL MERCAT PER 
A TOTS ELS PÚBLICS: LES 
KELLY’S INFLUENCERS, 
a càrrec de la companyia 
Cocorocó

DE 12.30 A 14.30 H
l ACTUACIÓ MUSICAL DE 
MARINA CANET I CE  
MICRO OBERT (per a 
tothom que ho desitgi)
Organitza: Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt

Diumenge 12
APARCAMENT DEL DAVANT 
DEL CONSULTORI DEL 
NUCLI ANTIC
l MATINAL A ARENYS DE 
MUNT – CREU DE CANET 
Organitza: Montaltrek

Dijous 16
DE 16 A 19 H, CENTRE CÍVIC 
EL GORG

l TALLER 
D’EMPODERAMENT 
FEMENÍ «COM 
TRANSFORMAR ELS 
DRAMES EN COMÈDIA», 
amb Las Raras
Inscripció prèvia a 
www.svmontalt.cat
Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica i 
Ocupació

Divendres 17
19 H, CENTRE CÍVIC EL GORG 
l TALLER «EQUILIBRI 
EMOCIONAL AMB 
ESSÈNCIES FLORALS», 
amb Montserrat Escoda
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 18
20 H, CENTRE CÍVIC EL GORG 
l CONCERT OBRES 
SOMIADES, amb la 
soprano Àngela Suárez  
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Diumenge 19 
l APARCAMENT DEL 
DAVANT DEL CONSULTORI 
DEL NUCLI ANTIC 
ASCENSIÓ AL CIM DEL 
COSTABONA 
Organitza: Montaltrek

17.30 H, CENTRE CÍVIC EL 
GORG 

Del 3 de març 
al 16 de juny
ELS DIVENDRES, DE 17 A 
18.30 H, ESPAI JOVE EL CAU
l TALLER VIDEODANCE, 
amb Cristina García
Organitza: Regidoria 
d’Infància i Joventut

Divendres 3  
19 H, CENTRE CÍVIC EL GORG 
l ROUND TABLE amb 
Wendie Joy
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 4  
11 H, AV. TONI SORS 
l ENTRENAMENT AMB 
PAU CAPELL

17 H, CENTRE CÍVIC EL GORG 
l XERRADA AMB PAU 
CAPELL
PRESENTACIÓ DE LA 
MONTALTRAIL 2023 I LA 
SEVA NOVA IMATGE
Organitza: Montaltrek amb el 
suport de l’Ajuntament de SVM

Dissabte 4  
18 H, BIBLIOTECA 
l XAVIER CARLES 
INTERPRETA LÉO FERRÉ
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dimecres 8  
9.30 H, CENTRE CÍVIC EL GORG 
MATINAL A LA TORRASSA 
DEL MORO
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Del 9 al 30  
ELS DIJOUS, DE 18.30 A 20 H
ESPAI JOVE EL CAU
l TALLER DE CERÀMICA 
Inscripcions: @caujovesvm
Organitza: Regidoria 
d’Infància i Joventut

l DIA MUNDIAL DE LA 
POESIA: APETITOS, amb 
Celina Cedro i Anna Redó
40 POEMES I 15 
IL·LUSTRACIONS 
ORIGINALS  
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dimecres 22
9.30 H, CENTRE CÍVIC  
EL GORG 
l MATINAL A LES MASIES 
D’ARENYS DE MUNT 
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Dissabte 25
DE 16.30 A 20.30 H, ESPAI 
JOVE EL CAU
l TORNEIG «1 VS 1» 
DE LEAGUE OF LEGENDS 
Inscripcions: 
@caujovesvm
Organitza: Regidoria 
d’Infància i Joventut

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: DEL 16 
AL 23 DE MARÇ A https://
tiquets.svmontalt.cat/
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

18 H, CENTRE CÍVIC EL GORG 
l TARDA DE BALL amb Dj 
Domènec Canal
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Dimarts 28
18.30 H, CENTRE CÍVIC  
EL GORG 
l CLUB DE LECTURA DE 
PAIDONÈSIA, amb Maria 
Marquès
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dimecres 29
7.30 H, DES DEL CENTRE 
CÍVIC EL GORG
l EXCURSIÓ CULTURAL A 
PRATS DE LLUÇANÈS
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins
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