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L’Ajuntament col·labora 
en una iniciativa 
humanitària a Kenya    
El consistori participa en el Projecte 
Samburu, una proposta dirigida a 
combatre la desigualtat de gènere que 
pateixen les nenes a la República de 
Kenya. En concret, l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt ha fet arribar 
productes d’higiene íntima femenina, 
roba interior i una màquina de cosir a la 
població del comptat de Samburu, una 
regió amb dificultats econòmiques. 

La iniciativa està impulsada per la 
santvicentina Marina Farré, qui també 
organitza una campanya de recapte 
de fons per a l’escolarització de dues 
nenes kenyanes.

Es presenta l’edició 
d’enguany de la 
MontalTrail

L’Associació Excursionista Montaltrek 
ha presentat a El Gorg la convocatòria 
d’aquest any de la MontalTrail, una 
competició programada per al proper 
30 d’abril. La jornada ha servit per a 
presentar públicament els nous lloc web 
i imatge gràfica de la cursa i ha comptat 
amb l’assistència del campió del món de 
la modalitat de cursa coneguda com a 
«Ultra Trail», Pau Capell, qui ha ofert una 
xerrada a les persones assistents i, al 
matí, una sessió d’entrenament oberta.

Obre l’Oficina Municipal d’Informació 
al Consumidor de les 3 Viles 
El 15 de març, Dia Internacional del Consumidor, es va 
presentar l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 
(OMIC) de les 3 Viles, creada amb l’objectiu d’oferir 
assessorament sobre els nostres deutes i deures com a persones 
consumidores. A Sant Vicenç, aquest punt d’atenció s’ha ubicat 
a la segona planta de l’edifici de l’ajuntament, on prestarà el seu 
servei a la ciutadania els dilluns i dimarts, des de les 10 fins a 
les 13 hores.

La iniciativa està impulsada pels ajuntaments de les 3 Viles 
amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

L’alcalde felicita la centenària 
Dolors Torrents  
El batlle de Sant Vicenç de Montalt, Víctor Llasera, i la 
regidora de Gent Gran, Lydia Gerónimo, han visitat la 
residència Xanel Centre Geriàtric per oferir una felicitació 
institucional a Dolors Torrents i Callicó pel seu 100è 
aniversari. Durant la trobada, es va obsequiar la Dolors amb 
un ram de flors i una placa commemorativa.

Actualment, al nostre poble hi viuen una desena de 
persones centenàries, totes dones, i la més longeva té cent 
quatre anys.

EN CONTRAORDRE DEL DIA 

Acta de les operacions de 
delimitació entre els termes 
municipals de Caldes d’Estrac i Sant 
Vicenç de Montalt

Ratificació de l’aprovació inicial 
de la modificació dels estatuts del 
Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme

Adhesió a l’Ateneu Cooperatiu  
del Maresme

Concessió dels drets funeraris dels 
nínxols 9, 33 i 108 i del columbari 7

A FAVOR 

JUNTS, PSC, PRIMÀRIES, ERC, Cs, 
9SV, Francesc Guillem, Miquel 
Àngel Martínez, Robert Subiron, 
Cristian Garralaga i Miquel Rovira 
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Àngel Martínez, Robert Subiron, 
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Cs

ABSTENCIÓ

Ple municipal ordinari del 23 de febrer del 2023

Podeu seguir els plens en directe a través del canal de YouTube @svmontalt.cat



Víctor Llasera Alsina 
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Acomiadem un mandat que ha 
estat especialment complicat i 
ple d’imprevistos: l’aparició de 
la pandèmia de COVID-19, els 
danys causats pels temporals o les 
successives crisis econòmiques 
que ens han afectat han constituït 
reptes que, en el cas del nostre 
municipi, han vingut, a més, 
acompanyats per la necessitat 
d’assolir una estabilitat 
institucional a l’Ajuntament.

Vist des d’aquesta perspectiva, 
crec que ens podem sentir 
especialment orgullosos de la 
feina feta i de les fites assolides, 
perquè, a més de fer front als 
imprevistos, hem salvat la crisi 
institucional amb solvència 
per a continuar creixent com a 
municipi. A banda d’atendre els 
contratemps que han anat sorgint 
al llarg d’aquests quatre anys, 
hem assolit una millora palpable 
dels espais públics donant un 
impuls a la neteja viària, reforçant 
la seguretat o fent diverses 
actuacions en places i carrers; i 
tancarem la legislatura, a més, 
amb l’anunci de l’adquisició de 
l’edifici del Delme, que permetrà 
oferir un nou espai a la gent gran.

Així doncs, arribem a aquest 
punt amb el convenciment 
d’haver ofert al nostre municipi 
allò que necessitava en uns 
moments convulsos i d’haver 
posat els fonaments per a 
continuar incrementant en els 
pròxims anys el benestar de 
totes les santvicentines i els 
santvicentins.

l Per sobre 
de les dificultats

La legislatura 2019-2023 ha estat 
especialment complexa, a causa, 
d’una banda, de la crisi sanitària i 
econòmica derivada de la COVID 
i, de l’altra, del fet que ha comptat 
amb dos governs diferents. Víctor 
Llasera va ser nomenat alcalde a fi-
nals del 2020 i va crear un govern 
paritari format per una coalició de 
partits que han sumat esforços i han 
vetllat per fer una bona gestió dels 
comptes públics, amb una reducció 
del 58 % del deute i un increment de 
l’estalvi (7 %).

El Govern local també ha fet un 
gran esforç per augmentar el fi-
nançament extern: entre els anys 
2021 i 2022 es van acon-
seguir 5.417.057 euros 
provinents d’adminis-
tracions supramu-
nicipals. Una part 
d’aquests diners 
ha permès realitzar 
obres per a millorar 
els espais públics i els 
equipaments munici-
pals. El 2021 es va ampliar 
de 30.000 a 100.000 euros la 
partida del Pressupost Participatiu, 
que ara és bianual. La millora de la 
neteja viària i de la recollida d’es-
combraries han estat prioritàries en 

aquest mandat, així com també la 
seguretat, ampliant els recursos hu-
mans i materials de la Policia Local.

Al costat de la ciutadania
En aquest mateix període, s’han des-
tinat 71.711 euros a l’atorgament 
d’ajuts a les famílies i s’ha procurat no 
augmentar sobre aquestes la pressió 
fiscal, congelant els tributs i poten-
ciant les bonificacions (per exemple, 
per l’aprofitament de l’energia solar o 
per a l’adquisició de vehicles híbrids 
i elèctrics). S’han aplicat descomptes 
també en el rebut d’escombraries i 
en el preu de la piscina, i les perso-

nes grans poden gaudir del servei 
de bus de manera gratuïta. 

Pel que fa al teixit asso-
ciatiu, s’hi han atorgat 

subvencions per va-
lor de 178.426 euros.

Amb la voluntat 
de reactivar l’eco-
nomia local, s’ha 

donat un impuls a la 
nova Associació de Co-

merç, s’han atorgat ajuts 
al teixit comercial i empresa-

rial, s’han desenvolupat projectes 
per a  potenciar el turisme i s’ha 
convertit Sant Vicenç en un gran 
plató de rodatges.

La recerca de finançament extern i la millora de 
la seguretat i de la neteja viària al municipi han 
estat les prioritats del Govern local

Un mandat centrat en la 
recuperació econòmica i 
social del municipi

En 
els darrers 

dos anys, s’han 
congelat els principals 
tributs i s’han destinat 

71.711 euros a 
l’atorgament d’ajuts 

a les famílies
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L’Ajuntament de Sant Vicenç tanca un mandat condicionat per la crisi sanitària de la CO-
VID-19 i les afectacions dels temporals de l’any 2020, que han obligat a fer una redistri-
bució dels recursos públics per a garantir la qualitat dels serveis existents i, alhora, donar 
resposta a les necessitats de la ciutadania. En aquest sentit, el Govern local ha prioritzat 
totes aquelles polítiques municipals destinades a la reactivació social i econòmica —sense 
deixar de banda aspectes com la seguretat i el manteniment de la via pública—, que ens 
han permès fer de Sant Vicenç un municipi millor.

Acció municipal 2020-2023

Cultura

l Recuperació de tradicions com les catifes de 
Corpus i el Pessebre Vivent

l Edició de llibres de recerca local per 
recuperar la memòria històrica

l Visites guiades a la torre de Can Valls

Serveis Socials 
i Gent Gran

l Consolidació i ampliació de l’equip de Serveis Socials per millorar l’atenció a la 
ciutadania

l Posada en marxa d’un grup de suport per a persones cuidadores

l Conveni amb l’Associació de la Gent Gran per al desenvolupament d’activitats 
destinades a aquest col·lectiu

l Recuperació del Dinar de la Gent Gran 

l Elaboració d’un estudi de necessitats de la gent gran en l’àmbit de l’habitatge

l Atorgament de 71.711 € en ajuts a famílies

Educació / 
Infància i Joventut

l Nou impuls al Cau Jove com a espai educatiu

l Organització de setmanes temàtiques:  
prevenció de residus, alimentació saludable...

l Obertura de l’Aula Mentor

l Celebració de les I Jornades dels Drets  
dels Infants

l Beques per a garantir l’escolarització de tots   
els infants

Turisme

l Recuperació i impuls al «Carquinyoli del Montalt»

l Posada en funcionament de dues gimcanes digitals

l Elaboració d’una guia de bones pràctiques per a persones que s’allotgen en 
habitatges d’ús turístic

l Posicionament del municipi com a seu de rodatges cinematogràfics

l Estrena de les rutes «Selfie» i de «la Guerra Civil al Maresme»

l Recuperació del distintiu «Biosphere» per a la platja

l Elaboració del Pla de Màrqueting Turístic de les 3 Viles

Esports 

l Construcció d’un pump track i un circuit de 
cal·listènia

l Renovació del paviment de la pista annexa 
al pavelló

l Substitució de la gespa i millores en les 
instal·lacions de la piscina municipal 

l Renovació de l’enllumenat del camp futbol

Igualtat

l Aprovació del Pla Intern d’Igualtat

l Desenvolupament d’una campanya contra l’assetjament sexual i per raó de sexe

l Elaboració d’una guia de llenguatge no sexista i inclusiu

l Organització de tallers preventius en els centres educatius

Salut

l Manteniment i millora dels desfibril·ladors per garantir un municipi «cardioprotegit»

l Control de plagues urbanes, de les colònies de gats i dels gossos abandonats a la  
 via pública

Comunicació

l Enfortiment dels canals de comunicació locals

l Aprovació del reglament de funcionament de 
l’emissora de ràdio
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l Celebració de la Mostra d’Entitats

l Elaboració de pressupostos participatius

l Atorgament de 178.426 € en subvencions a les entitats locals

Participació Ciutadana 
i Entitats

Medi Ambient 
i Gestió Energètica

l Canvi de lluminàries a LED en diverses zones del municipi

l Ampliació del nombre d’horts lúdics municipals

l Creació de l’Aula Natura

l Neteja del llac del parc dels Germans Gabrielistes

Mobilitat 
i Seguretat Ciutadana

l Entrada en funcionament de l’aplicació mòbil «Beesafe»

l Incorporació de nous agents i nous vehicles al cos policial

l Adquisició de dos radars propis i augment dels controls  
i patrullatges

l Implantació d’una nova unitat de drons

l Renovació dels parquímetres

l Nou espai d’aparcament a la riera de Torrentbó

Urbanisme i Territori

l Transformació dels carrers Sant Antoni i Església en 
plataforma única 

l Arranjament del camí de Coma de Bo 

l Pavimentació de l’aparcament  del Sot del Camp

l Obres de millora al carrer Sant Jordi 

l Arranjament de la vorera de la carretera Sant Vicenç

l Més de 257.000 euros destinats a la reparació del paviment 
dels carrers 

l Obres de millora al torrent del Ranxo i a les rieres del Balís, 
de Sant Vicenç, de la Panissera i de Gironella

l Pavimentació i substitució de l’arbrat del passatge de  
 Can Gasull

l Remodelació de l’edifici de l’ajuntament

l Adquisició de l’edifici El Delme per a acollir-hi serveis per a la 
gent gran i apropar al nucli l’espai destinat al jovent

Via Pública 

l Elaboració del Pla director del verd urbà

l Reforç i millora dels serveis de neteja viària i recollida 
d’escombraries

l Inversió en 21 parcs infantils i àrees esportives i de salut

l Adequació d’un nou espai de jocs al carrer Pau Casals

l Foment d’àrees infantils inclusives amb jocs adaptats en 
 6 parcs

Promoció Econòmica 
i Ocupació

l Contractació temporal d’una setantena de persones com a 
personal municipal 

l Aposta per la formació i l’emprenedoria amb propostes com 
el cicle Forma’t o els projectes Dones en Marxa i Joves en Marxa

l Entrada en funcionament d’una plataforma de compra en 
línia de les 3 Viles

l Desenvolupament de campanyes per a dinamitzar el comerç 
local

l Tallers i seminaris per a millorar la competitivitat de les 
empreses 

l Impuls de fires per a potenciar el comerç local

Recursos Humans 
i Règim Intern

l Convocatòria de places per a estabilitzar l’ocupació temporal 
dels treballadors municipals

l Aprovació d’un reglament intern de l’Àrea de Serveis 
Municipals, així com del que regula el teletreball i del 
Reglament Orgànic Municipall Manteniment i millora dels desfibril·ladors per garantir un municipi «cardioprotegit»

l Control de plagues urbanes, de les colònies de gats i dels gossos abandonats a la  
 via pública
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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.

Estem molt contents d’anunciar-vos que l’al-
calde Víctor Llasera es presenta a les pròximes 
eleccions municipals. «Seguim» ha nascut 
amb la voluntat de continuar fent una bona 
gestió per a tothom. Les notícies d’escàndols 
a les quals, malauradament, estàvem tan acos-
tumats en els darrers anys han deixat lloc a 
una manera de fer serena i perseverant, amb 
un equip compacte i dialogant que ha permès 
importants millores al nostre municipi en tots 
els àmbits.

Seguim per a fer front a qui ens té massa 
acostumats a les mentides o a les mitges ve-
ritats descontextualitzades amb el propòsit de 
confondre els electors i les electores.

Seguim treballant per a tothom, per a millo-
rar la qualitat de vida de les persones, fent una 
política plural i igualitària en què la dignitat de 
la persona, la justícia i el progrés social són els 
valors fonamentals.

Seguim units, fent política de manera 
proactiva per a tots i totes, escoltant les in-
quietuds de la gent, posant en pràctica actua-
cions i millores i fent de Sant Vicenç de Montalt 
un municipi que ens ompli d’orgull.

Seguim, perquè quan es fa una feina ben 
feta no hi ha límits ni fronteres.

El govern de les ombres!
La nul·la transparència del govern de Víctor 
Llasera provoca situacions innecessàries en 
el dia a dia del nostre municipi: publicacions 
en la premsa fent gala de l’adquisició d’un 
immoble, «El Delme», quan encara no s’ha 
concretat, a dia de avui (21 de març), amb el 
Bisbat; l’adquisició d’un edifici gairebé en ru-
nes, que requereix una inversió milionària per 
a restaurar-lo, sense un projecte consensuat 
amb la gent gran però fent gala que serà per 
a aquest col·lectiu, sense informar-los de què 
va i per què, sense un projecte clar i amb un 
missatge totalment electoral, pressionen 
intermediaris i alcalde per a formalitzar-ne 
ràpidament la compra amb el Bisbat. Davant 
d’aquestes accions, sorgeixen les ombres de 
les accions d’aquest govern; per què no pre-
senten al poble el projecte de rehabilitació i el 
seu cost, el projecte d’activitat i els seus costos 
d’implementació, així com les despeses fixes 
anuals que repercutirà mantenir aquest edifici 
i la seva activitat? El que està clar és que estem 
davant d’una mala gestió dels recursos que re-
percutirà en els veïns i les veïnes.

Demanem a l’alcalde Llasera i al Govern 
transparència i consens amb el poble en les 
seves accions.

Para acabar esta legislatura, un último análisis 
sobre los asuntos que se deberán tratar en la 
próxima, que está a la vuelta de la esquina.

A corto plazo, los temas más candentes 
son y serán el Plan de Ordenación Urbanística 
(POUM), que está en trámite y presenta densi-
dades poblacionales altas en diversas zonas y 
supone un cambio en el modelo de pueblo; el 
arreglo definitivo de algunas calles; un servicio 
moderno e integral del agua; temas medioam-
bientales y de sostenibilidad que, si no se inter-
pretan bien, provocan más problemas y derro-
che que ventajas; acabar con la falta de limpieza 
y mantenimiento programado y racional en 
todas las zonas del pueblo; también hay plei-
tos jurídicos que, creo, es mejor dejar y llegar 
a acuerdos razonables con los contrarios, para 
ahorrar tiempo y recursos del contribuyente; 
una fiscalidad no abusiva. Después hay temas 
más pequeños, económicamente hablando, 
que también requieren atención, como el trato 
adecuado a las diversas asociaciones.

Considero necesaria la integración de dife-
rentes sensibilidades en el Gobierno Municipal 
y respeto real a aquellos ciudadanos que, sien-
do catalanes, no renuncian a ser españoles y 
europeos también.

Salut, ciutadans de Sant Vicenç!

Al mes d’abril, inici de la primavera, Setmana 
Santa —en què les tradicions religioses són les 
protagonistes: la fi de la quaresma, el Diumen-
ge de Rams, la processó de torxes i els dies de 
Pasqua; agraïm que la Parròquia vulgui apos-
tar per impulsar-les— i la diada del patró de 
Catalunya, Sant Jordi, amb la cultura com a 
protagonista: dissabte, la Festa de les Lletres 
—en la qual es farà l’entrega de premis dels 
Jocs Florals— i la presentació del segon llibre 
de 5 cases amb història; diumenge al matí, 
parades de llibres i de roses, amb signatura de 
llibres a la plaça del poble, tallers, actuacions i 
l’activitat «Paraules Dibuixades», en què entre 
tots farem el 6è Llibre Gegant de Contes de 
Sant Vicenç; no hi vols participar?

El 29 d’abril tenim previst organitzar un es-
pectacle que acostuma a tenir molt èxit, al tea-
tre del centre cívic, on podrem degustar vins 
mentre gaudim de poesia i música.

Per finalitzar, recordem que l’Ajuntament ce-
lebrarà l’últim ple d’aquest govern de coalició, 
en què Esquerra Republicana ha participat por-
tant les regidories de Promoció econòmica, Co-
merç, Turisme i Consum, i també la de Cultura i 
Festes. Molt contents de la feina feta, i pensant 
en tota la que podrem fer.

Amb aquest escrit arribem al nostre parti-
cular fi de trajecte. Com us vàrem explicar a 
l’octubre, 9SV no es presentarà a les pròximes 
eleccions. Tanquem definitivament un camí 
de tres legislatures durant les quals, amb més 
o menys encert, hem intentat fer política lo-
cal sense els condicionaments propis dels 
partits que es mouen en àmbits més grans. 
Paradoxalment, la vegada que vam tenir més 
representants vam quedar a l’oposició; amb 
la meitat, vam ser decisius per a impulsar un 
canvi de govern. Amb la meitat de la meitat, 
hem participat en el Govern amb tres regido-
ries. Alguna cosa passa, ens passa (perquè ens 
afecta a totes i tots), amb la política municipal, 
la representativitat i la participació. Esperem 
que les eleccions ajudin a clarificar el panora-
ma, a identificar les opcions amb més suport 
de la ciutadania. La resposta no hauria de ser 
el cansament o el desencís, que aboquen a 
l’abstenció; hi ha moltes coses importants per 
repensar i per decidir. 9SV s’acaba i es renoven 
o apareixen projectes polítics nous, com sem-
pre ha passat. Separar el gra de la palla està, 
novament, a les nostres mans. No podem fal-
tar a la cita del darrer diumenge de maig. És 
una nova oportunitat de futur!
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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!

Manteniment de les rieres de 
la Panissera i la Gironella

La Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal 
(ADF) del Maresme i el consistori han encetat les 
tasques de neteja del tram urbà de les rieres de la 
Panissera i de la Gironella. El projecte municipal 
té l’objectiu de garantir la correcta circulació de 
l’aigua i la conservació d’aquest espai natural. 

Per a desenvolupar aquestes tasques, 
l’Ajuntament ha rebut de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) una subvenció de 20.152,59 
euros que en cobreix gran part del cost total 
(24.980 euros).

Fomentant la mobilitat segura 
entre l’alumnat 

La Policia Local té en marxa una nova edició 
del programa «Mobilitat Segura», tallers teòrics 
i pràctics sobre les normes de circulació viària i 
les conductes segures.

Prop de set-cents cinquanta alumnes de 
primària, secundària i de batxillerat rebran 
la formació, amb la qual se’ls ensenyarà el 
significat dels senyals de trànsit (en el cas dels 
infants de primària) i, pel que fa a l’alumnat de 
secundària i batxillerat, es posarà èmfasi en els 
efectes de l’alcohol i les drogues en la conducció.

La platja recupera el segell 
sostenible «Biosphere»   
L’espai de la platja ha obtingut de nou el segell 
«Biosphere». D’aquesta forma, s’acredita la 
qualitat i la sostenibilitat dels serveis turístics 
del nostre poble.

Amb aquest reconeixement, impulsat per la 
Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç 
de Barcelona, amb el suport del Consorci de 
Promoció Turística Costa del Maresme, es posen 
en valor aquells serveis i destinacions turístiques 
que mostren un compromís per la sostenibilitat. 

Tot preparat per a celebrar  
la diada de Sant Jordi
L’Ajuntament edita, amb motiu de la diada de 
Sant Jordi, una nova entrega de la col·lecció de 
llibres sobre les cases més destacables del poble.

L’obra es presentarà el 22 d’abril a El Gorg, 
a les 18 hores, durant la Festa de les Lletres i 
el lliurament de premis dels Jocs Florals. De 
cara al 23 d’abril, s’han programat diverses 
propostes a la plaça del Poble, com ara tallers, 
teatre, venda de llibres i roses i una nova edició 
de Paraules Dibuixades.

S’acosta el final de la nostra primera legislatura 
i creiem que, malgrat els entrebancs, hem dut 
a terme una bona gestió. És per això que vo-
lem continuar treballant honestament, sense 
necessitat d’amagar-nos darrere de marques 
blanques ni disfressar de plataforma un partit 
tradicional; cal mostrar el nostre aspecte de 
manera desacomplexada per a no enganyar 
els vilatans.

Prioritzarem sempre la visió de futur per 
sobre del curt termini; l’interès del poble, per 
sobre de la conveniència personal o de partit; 
l’escolta activa, l’anàlisi detallada de les situa-
cions i el consens amb els veïns, per sobre de 
la presa unilateral de decisions.

Els santvicentins no es mereixen paternalis-
me, sinó transparència; per tant, si volem una 
manera de fer política diferent, cal que a les ur-
nes ens expressem de manera diferent; si no, 
hi haurà el mateix de sempre. L’aparició de mo-
dels que intenten replicar la nostra metodolo-
gia ens demostra que aquest és el camí; ara 
bé, no ens deixem enlluernar per imitacions o 
intents desesperats d’accedir com sigui al con-
sistori, ja que això només ens allunyarà d’un 
canvi genuí, fragmentarà el vot i farà més fàcil 
la vida als qui volen convertir la política en el 
seu modus vivendi.



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.

De l’11 d’abril al 9 
de maig
DE 9.30 A 13.30 H, CENTRE 
CÍVIC EL GORG 
l CURS DE PREPARACIÓ 
DEL NIVELL B2 DE CATALÀ 
Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica i 
Ocupació

Dimecres 12 d’abril
DE 16 A 21 H, CENTRE CÍVIC 
EL GORG 
l CAMPANYA DE 
DONACIÓ DE SANG I 
PLASMA 
Reserva d’hora: https://
donarsang.gencat.cat/ca/
Organitzen: Banc de Sang  
i Teixits i Associació de 
Donants de Sang del 
Maresme, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de SVM

18.30 H, SORTIDA DES DEL 
CENTRE CÍVIC EL GORG
l ANEM AL TEATRE A 
VEURE JUNIOR
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Divendres 14 d’abril
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 15 d’abril
18 H, BIBLIOTECA 
l EXPOSICIÓ DE PINTURA 
A càrrec de la classe de 
pintura de l’Associació de 
Gent Gran Els Xurravins 
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Diumenge 16 d’abril
9 H, CENTRE CÍVIC EL GORG
l «VADEVÍ» AL MONTALT
Més informació i inscripcions: 
http://www.montaltrek.org/
Organitza: Montaltrek

Dilluns 17 d’abril
DE 9.30 A 12.30 H,  
MODALITAT VIRTUAL 
TALLER «CIDO, PORTAL 
DE CERCA D’OFERTES DE 
FEINA A L’ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA» 
Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica i 
Ocupació

Dimecres 19 d’abril
9.30 H, CENTRE CÍVIC EL GORG 
l MATINAL EN RUTA PER 
SANT MARTÍ I SANT MIQUEL 
DE MATA
Organitza: Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

17 H, CENTRE CÍVIC EL GORG
l «L’UNIVERS QUE ENS 
ENVOLTA»
Quatre sessions de planetari 
immersiu i observació 
astronòmica amb telescopis   
i projecció en pantalla
Activitat gratuïta per a tots  
els públics
Organitza: Regidoria 
d’Ensenyament

Divendres 21 
d’abril
19 H, CENTRE CÍVIC EL GORG 
l ROUND TABLE AMB 
WENDIE JOY
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dissabte 22 d’abril 
18 H, CENTRE CÍVIC EL GORG
l FESTA DE LES LLETRES
Presentació del llibre 4 cases 
amb història. Sant Vicenç de 
Montalt 2
Lliurament dels premis dels 
Jocs Florals
Amenització musical a càrrec 
de l’EMM L’Oriola
Organitzen: Regidoria de 
Cultura i Festes i Biblioteca 
Municipal La Muntala

Diumenge 23 d’abril 
PLAÇA DEL POBLE
l «SANT JORDI A LA 
PLAÇA!»
De 10 a 13 h: Paraules 
Dibuixades

Dissabte 1 d’abril
11 H, CENTRE CÍVIC EL GORG 
l PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE ¡ESCÚCHAME, 
PAPÁ!, de Lluís Vilalta
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dies 3 i 5 d’abril
DE 9.30 A 13.30 H, CENTRE 
CÍVIC EL GORG 
l TALLER «EINES PER 
A RELACIONAR-TE 
AMB L’ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA. SIGUES UN 
CIUTADÀ DIGITAL»
Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica i 
Ocupació

Dimecres 5 d’abril
9.30 H, CENTRE CÍVIC  
EL GORG 
l MATINAL EN RUTA 
PER LA VIA VERDA LA 
GARRIGA – EL FIGARÓ
Organitza: Associació de 
Gent Gran Els Xurravins

Del 7 al 9 d’abril
DE 10 A 14 H, PAVELLÓ 
MUNICIPAL TONI SORS
l «ESPORTLAND SANTVI»
Inflables, 3x3 futbol, 
bàdminton, tennis taula, 3x3 
bàsquet i molt més!
Per a infants de mínim tres anys
Activitats gratuïtes
Organitza: Regidoria d’Esports

De l’11 al 28 d’abril
DE 9.30 A 13.30 H , CENTRE 
CÍVIC EL GORG 
l CURS DE PREPARACIÓ 
DE L’ACTIC, NIVELL BÀSIC
Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica i 
Ocupació

De 10 a 12 h: Tallers infantils 
de Sant Jordi
De 10 a 12 h: Teatre familiar 
amb La llegenda de Sant Jordi
13 h: Actuació musical de 
Dixthree 
Parades de llibres i roses i 
signatura de llibres
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

Dilluns 24 d’abril
DE 9.30 A 12.30 H, 
MODALITAT VIRTUAL 
l TALLER 
«AUTOCANDIDATURA: 
PREN LA INICIATIVA EN LA 
CERCA DE FEINA»
Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica i 
Ocupació

Dimarts 25 d’abril
18.30 H, CENTRE CÍVIC EL GORG 
l CLUB DE LECTURA DE 
PAIDONÈSIA AMB MARIA 
MARQUÈS
Organitza: Biblioteca 
Municipal La Muntala

Dimecres 26 d’abril
7.30 H, DES DEL CENTRE 
CÍVIC EL GORG
l EXCURSIÓ CULTURAL A 
SANT MARTÍ DE TOUS I A 
IGUALADA
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins

Diumenge 30 
d’abril
8 H, AV. TONI SORS 
l MONTALTRAIL
Més informació i inscripcions: 
https://montaltrail.com/
Organitza: Montaltrek 

D’11 A 13 H, PARC DELS 
GERMANS GABRIELISTES
l VISITA GUIADA A LA 
TORRE DE CAN VALLS
Venda d’entrades: del 20 al 
27 d’abril a https://tiquets.
svmontalt.cat/
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Festes

18 H, CENTRE CÍVIC EL GORG 
l TARDA DE BALL AMB EL 
DJ DOMÈNEC CANAL
Organitza: Associació de la 
Gent Gran Els Xurravins
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