Notícies
Èxit en el curs de conducció de carretons elevadors
L'Ajuntament de Sentmenat organitza i programa diversos cursos de formació i reciclatge
en l'àmbit professional.
Dissabte, 7 de gener de 2023

Petites i microexplotacions agràries podran tornar a cremar
restes vegetals
A partir d'avui, 2 de gener, les petites i microexplotacions agràries podran tornar a cremar
restes vegetals segons la normativa anterior (que va estar en vigor fins el 14 de març
d’aquest any).
Dilluns, 2 de gener de 2023

Cavalcada dels Reis d’Orient 2023
El 5 de gener els carrers de Sentmenat es tornaran a omplir amb la màgia de la
Cavalcada de Reis. Les carrosses dels tres Reis i la seva comitiva vindran carregades de
bons desitjos per a tothom.
Dimarts, 27 de desembre de 2022

El CAP treballarà amb uns grups psicoeducatius per millorar
el benestar emocional
Aquest mes de gener s’iniciaran dues activitats grupals psicoeducatives, que s'iniciaran al gener,
adreçades a la població de Sentmenat amb l'objectiu de millorar el benestar emocional i potenciar una
millora en la qualitat de vida dels participants.

Dijous, 22 de desembre de 2022

Marta Pineda campiona del Master de Catalunya a la
categoria Junior
La jugadora sentmenatenca Marta Pineda, amb la seva companya Lucia Rosa, es van proclamar
Campiones del Màster de Menors Júnior Femení de la Federació Catalana de Pàdel on van guanyar a
la final 6/4 - 6/1 a la parella formada per Clara Gallardo i Rut Fernàndez.

Dijous, 22 de desembre de 2022

Gaudeix el Parc de Jocs els dies 3 i 4 de gener!
Cal Milionari acollirà de nou el Parc de Jocs per als més petits de Sentmenat els dies 3 i
4 de gener, durant el matí i també a la tarda.
Dimarts, 20 de desembre de 2022

Viu el nadal a Sentmenat
Activitats lúdiques com tertúlies, contes, tallers, cinema, tradicions i la cultura de les
festes... Aquestes són algunes de les propostes que podeu trobar a Sentmenat durant
aquest Nadal tan especial.
Dilluns, 19 de desembre de 2022

Un Nadal de pel·lícula a El Coro
Aquest Nadal les famílies podreu gaudir de 4 pel·lícules en català al Coro de Sentmenat.

Dilluns, 19 de desembre de 2022

Evita les intoxicacions amb calderes, estufes, escalfadors i
llars de foc

A l’hivern, o coincidint amb una baixada de les temperatures, augmenta el perill que es produeixin
accidents a la llar com a conseqüència d'un funcionament deficient dels sistemes de calefacció o de poca
ventilació, que poden causar ferits greus o, fins i tot, la mort. Protecció Civil de la Generalitat us ofereix
consells senzills i pràctics per evitar situacions de risc.

Divendres, 16 de desembre de 2022

L’Ajuntament de Sentmenat demana al Departament
d’Educació celeritat en la contractació de les obres de
l’Escola Les Filadores i un compromís d’inversions a
l’Escola Can Sorts
L’alcalde, Marc Verneda, i el regidor d’Educació, Jaume Carbonell, han enviat una carta
al Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep González Cambray, en
que expressen la seva preocupació vers l’endarreriment en els terminis d’adjudicació i
construcció de l’Escola Les Filadores. D'altra banda, han mostrat el seu malestar per la
manca d’inversió a l’Escola Can Sorts i han reclamat que compleixi allò acordat.
Dijous, 15 de desembre de 2022

Descobreix Sentmenat amb les noves rutes de senderisme
La regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Sentmenat ha impulsat la creació de dos
nous itineraris de senderisme amb l’objectiu de promocionar el Patrimoni Natural del
municipi i atraure nous visitants amants de la natura al poble.
Dijous, 15 de desembre de 2022

Digues la teva al voltant de les activitats extraescolars de
Sentmenat
La regidoria d'Educació ha iniciat una diagnosi de les activitats extraescolars que
realitzen els infants i adolescents de Sentmenat en el marc de l'estrategia Eduacació
360º, educació a temps complert.
Dimecres, 14 de desembre de 2022

Aprèn a fer servir les xarxes per trobar feina: Linkedin i
altres
Una formació molt pràctica on aprendrem recursos per fer servir les xarxes per ajudar-nos en el nostre
procés de recerca de feina.

Dijous, 8 de desembre de 2022

Les persones estrangeres s’han de donar d’alta al cens
electoral per participar a les eleccions municipals 2023
És necessari manifestar la voluntat de participar fent el tràmit corresponent al web de l’Institut Nacional
d’Estadística o a l’Ajuntament.

Dimecres, 7 de desembre de 2022

L'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública,
l’Amep, presenta la Declaració per l’energia
Sentmenat forma part de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública amb
l’objectiu de prendre mesures conjuntes per accelerar els projectes d’energies
renovables.
Dimecres, 7 de desembre de 2022

Èxit de participants en la 36a Pujada i baixada a Guanta
Karim Cabeo i Marta Romero guanyen la 36a Pujada i baixada a Guanta de Sentmenat
de 12 km.
Dilluns, 5 de desembre de 2022

Aquest mes de desembre la unitat mòbil de DNI vindrà el dia
12

Aquest mes la unitat mòbil del DNI vindrà el dilluns 12 de desembre.
Dilluns, 5 de desembre de 2022

Inscripcions esgotades per la 36a Pujada i Baixada a Guanta
Aquest diumenge 4 de desembre a les 10.30 h se celebrarà la històrica Pujada i Baixada
a Guanta amb inscripcions esgotades.
Divendres, 2 de desembre de 2022

Arriba Nadal a Sentmenat amb l'encesa dels llums
Ahir dijous 1 de desembre es va celebrar l’acte d’Encesa de les Llums de Nadal a la
plaça de la Vila.
Divendres, 2 de desembre de 2022

S’aprova el nou codi de conducta pels alts càrrecs de
l’Ajuntament de Sentmenat
A la sessió del ple del 24 de novembre es va aprovar per unanimitat el nou codi de conducta pels
alts càrrecs de l’Ajuntament

Dimecres, 30 de novembre de 2022

Vacuna't contra la grip i la covid-19!
La vacunació protegeix contra una evolució greu de la malaltia.
Dimarts, 29 de novembre de 2022

Aquest cap de setmana arriba la 36a edició de la pujada i
baixada a Guanta

L’alcalde Marc Verneda ha presentat al programa Més que esport de Ràdio 4 la 36a
edició de la pujada i baixada a Guanta, juntament amb el president de l’entitat
organitzadora Josep Lluís Blanco.
Dimarts, 29 de novembre de 2022

Apunta’t als nous cursos de conducció de carretons
elevadors
Els cursos tenen part teòrica i pràctica.
Dilluns, 28 de novembre de 2022

Consulta els acords del passat ple ordinari del 24 de
novembre
Ahir dijous, 24 de novembre, el Ple va celebrar una nova sessió ordinària que pots
recuperar en aquest ENLLAÇ
Divendres, 25 de novembre de 2022

L'ajuntament dona suport a l'esport amb la convocatòria de
subvencions per a les entitats esportives
L’Ajuntament de Sentmenat fa pública la convocatòria de subvencions en règim de concurrència
competitiva per als projectes i activitats esportives d’entitats i associacions locals sense ànim de lucre.

Dimecres, 23 de novembre de 2022

Les 2 minideixalleries de Sentmenat ja han reciclat més de 2
tones de petits residus
Les dos minideixalleries municipals ja han reciclat més de dos tones de petits residus,
concretament 2.114 quilos. Els residus més recollits han estat piles, bateries i
acumuladors, seguits de residus d’aparells elèctrics i electrònics, bombetes, i discos CD i

DVD.
Dimecres, 23 de novembre de 2022

Sentmenat pren consciència en la jornada per la prevenció
de residus
El passat diumenge 20 de novembre es va celebrar a Sentmenat la Jornada per la Prevenció de Residus
englobada dins la Setmana Europea per la Prevenció de Residus del 19 al 27 de novembre.

Dilluns, 21 de novembre de 2022

Per millorar el benestar de tothom, fes una tinença animal
responsable!
Coneix un seguit de bones pràctiques que contribueixin al benestar animal de la teva
mascota i, de retruc, al benestar de tota la societat.
Divendres, 18 de novembre de 2022

Sentmenat, municipi reconegut per la Federació de
Municipis de Catalunya
Sentmenat reconegut per ser municipi fundador de la Federació de Municipis de Catalunya, fa 40
anys.

Dijous, 17 de novembre de 2022

Sentmenat separa el 88% dels residus gràcies al nou
sistema de recollida Porta a Porta
Aquest nou sistema ha permès reduir dràsticament els residus de la fracció resta.
Dijous, 17 de novembre de 2022

Èxit de participació a la Festa Major d’Hivern
El cap de setmana de l’11 al 13 de novembre Sentmenat va poder tornar a gaudir de la
Festa Major d’Hivern, commemorant el patró de la vila, Sant Menna.
Dimecres, 16 de novembre de 2022

Sentmenat pren consciència sobre la prevenció de residus
Dins el marc de la Setmana Europea de Prevenció dels Residus, Sentmenat ha
organitzat un seguit d'activitats per conscienciar tant a grans com petits.
Dimecres, 16 de novembre de 2022

Es realitzen millores a les instal·lacions municipals i a la via
pública de Sentmenat
El govern municipal segueix treballant en l’execució de totes les inversions incloses al
pressupost.
Dimarts, 15 de novembre de 2022

Reunió de treball amb la Conselleria de Territori per tractar
millores en la mobilitat del municipi
Aquest matí, dilluns 14 de novembre, l’alcalde, Marc Verneda, i el primer tinent d’alcalde, Jaume
Carbonell, han portat a terme una trobada a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat per tractar
diversos punts d’actualitat i importants per al municipi.

Dilluns, 14 de novembre de 2022

Ja pots consultar les ordenances fiscals per a l'exercici de
2023

El ple del passat 27 d’octubre va aprovar provisionalment la modificació de vàries
ordenances fiscals per l’exercici de 2023. Ara estan en període d’exposició pública fins el
20 de desembre.
Dimecres, 9 de novembre de 2022

Es detecten nous focus de grip aviària a Catalunya
El risc de transmissió d’aus a humans i entre humans d'aquest virus és molt baix.
Dimarts, 8 de novembre de 2022

Celebra el Dia Internacional de la Música a la Biblioteca de
Sentmenat
Amb motiu del Dia Internacional de la Música, que tindrà lloc el dimarts 22 de novembre,
la Biblioteca de Sentmenat ha organitzat diversos actes amb la col·laboració del Taller
d’Art i el Centre d’Ensenyament Musical.
Dilluns, 7 de novembre de 2022

Consulta l'agenda del mes de novembre-desembre
Consulta l'agenda d'activitats organitzades al municipi de Sentmenat pels mesos de
novembre i desembre 2022.
Dilluns, 7 de novembre de 2022

Torna la Festa Major d’Hivern a Sentmenat
Els pròxims 11, 12 i 13 de novembre gaudirem de nou de la Festa Major d’Hivern.

Divendres, 4 de novembre de 2022

Què fem si ens trobem un rusc de vespes?
Darrerament hi ha hagut diverses consultes sobre què fer si ens trobem amb un rusc de
vespes, especialment les asiàtiques, que són les que ja es troben amb més freqüència.
Dijous, 3 de novembre de 2022

S’obren les inscripcions per la 36a Pujada i Baixada a
Guanta
El proper 4 de desembre a les 10:30h se celebrarà la històrica Pujada i Baixada a
Guanta. Enguany, en la seva 36ª edició. Els participants podran fer una de les dues
distancies: els 12 km, o bé la versió més curta de 6km, per un recorregut que com en les
últimes edicions tindrà sortida i arribada a la plaça de la Vila.
Dijous, 3 de novembre de 2022

TV3 rodarà una sèrie a Sentmenat
La nova sèrie que prepara TV3 per al 2023, Bojos per Molière, rodarà algunes de les
seves escenes a Sentmenat. Actualment es troba en fase de rodatge i, després de la
festivitat de Sant Menna, la gravació es traslladarà a Sentmenat. Concretament al Teatre
del Coro i la plaça de la Vila, els dies 14, 15 i 16 de novembre.
Dimecres, 2 de novembre de 2022

L’Ajuntament tala els arbres afectats de Can Vilar
Aquesta tala es duu a terme després de fer un estudi de l’arbrat de Sentmenat
encarregat a l’European Tree Technician (ETT) reconeguts per l’Associació Espanyola
d’Arboricultura (AEA).
Divendres, 28 d'octubre de 2022

Consulta els acords del passat ple ordinari del 27 d'octubre

Ahir dijous, 27 d'octubre, el Ple va celebrar una nova sessió ordinària que pots recuperar
en aquest ENLLAÇ
Divendres, 28 d'octubre de 2022

Arriba la II edició de l'American Motors a Sentmenat!
El proper 6 de novembre arriba a Sentmenat la II Edició de l’American Motors. Durant tot
el matí, al carrer Can Peric, s'hi faran diferents activitats com ball country, un show de
pinup’s i música en directe.
Dijous, 27 d'octubre de 2022

Vols formar part de l’orquestra amateur de Sentmenat?
Anima’t a participar-hi, no importa el nivell que tinguis!
Divendres, 21 d'octubre de 2022

Viu novembre i desembre amb el Taller d'Art de Sentmenat!
Per aquests mesos de novembre i desembre el Taller d’Art de Sentmenat proposa tres
tallers diferents.
Divendres, 21 d'octubre de 2022

Horari d'obertura del cementiri per Tots Sants
El cementiri estarà obert del 21 d'octubre al 2 de novembre, de 8 a 19 hores.
Dijous, 20 d'octubre de 2022

El Consell d'Infants pel curs 22-23 comença a caminar

Avui dijous els nens i nenes de 5è i 6è curs de les escoles de primària del municipi, s'han
trobat per començar a donar forma al Consell d'Infants d'aquest curs. Ha estat una
sessió de presentació per explicar què és el Consell d'Infants, quines funcions té i com
s'organitza.
Dijous, 20 d'octubre de 2022

Fes de voluntari per la Cavalcada 2023!
Els voluntaris que s’encarreguen de muntar les carrosses dels Reis de l’Orient ja han
començat a treballar per la Cavalcada d’aquest any.
Dimarts, 18 d'octubre de 2022

Ja no es poden cremar restes vegetals
La nova llei de residus obliga a gestionar-les mitjançant el compostatge
Dilluns, 17 d'octubre de 2022

Obertura del Nou Espai per la Recerca de Feina
L’Espai per la Recerca de Feina ha tornat a obrir el setembre del 2022 per oferir un
servei d’atenció a les persones en situació de recerca de feina i d’altres temes relatius al
món laboral.
Dilluns, 17 d'octubre de 2022

Les activitats de Sentmenat es poden consultar al portal web
Festa Catalunya
Aquest portal és una eina de difusió per donar a conèixer totes les activitats que es fan al
municipi i atraure gent del territori a la nostra vila
Dijous, 13 d'octubre de 2022

Comença la campanya "Jo compro a Sentmenat"
Dimecres, 12 d'octubre de 2022

L’Ajuntament de Sentmenat farà dissabte un acte
institucional en homenatge al president Lluís Companys
Dimarts, 11 d'octubre de 2022
L’Ajuntament de Sentmenat celebrarà aquest pròxim dissabte 15 d’octubre, a les 18
hores, l’acte institucional en homenatge a qui fou president de la Generalitat de
Catalunya, Lluís Companys i Jover.
?

Programes de foment de l’ocupació 30 plus
Dilluns, 10 d'octubre de 2022
L'ajuntament de Sentmenat participa en el programa 30 Plus (2022) que promou el
Consell Comarcal del Vallès Occidental.

“Apoderament femení cap a l’economia verda i digital”, el
nou programa de l’Ajuntament
Divendres, 7 d'octubre de 2022
L’Ajuntament de Sentmenat continua treballant en la realització de noves polítiques
actives d’ocupació adreçades als col·lectius amb més dificultats.

Aquesta setmana s’han hagut de fer dos serveis veterinaris
d’urgència per atropellament
Divendres, 7 d'octubre de 2022

Comença el curs al CEMusical i a l'Escola de Persones

Adultes
Dijous, 6 d'octubre de 2022
Aquesta setmana s'ha iniciat el curs als dos centres municipals de formació.

Tens entre 6-12 anys? Vine al CRAJEC
Diumenge, 2 d'octubre de 2022

Consulta els acords del passat ple ordinari del 29 de
setembre
Divendres, 30 de setembre de 2022
El passat dijous, 29 de setembre, el Ple va celebrar una nova sessió ordinària que pots
recuperar en aquest ENLLAÇ

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions
per al pagament de lloguer per persones joves
Dijous, 29 de setembre de 2022

S’inaugura el nou Espai per a la Recerca de Feina
Dimecres, 28 de setembre de 2022

L’Ajuntament de Sentmenat ja pot emetre certificats idCAT
Dilluns, 26 de setembre de 2022

L’Ajuntament de Sentmenat signa convenis amb
associacions culturals per promocionar el patrimoni local, la
cultura andalusa i la ràdio
Divendres, 23 de setembre de 2022

L’Ajuntament de Sentmenat signa dos convenis per enfortir
el teixit veïnal del municipi
Divendres, 23 de setembre de 2022

El Taller de Cosir obre les seves portes
Dijous, 22 de setembre de 2022

L’Espai Jove la Tèxtil estrena nou horari
Divendres, 16 de setembre de 2022
Amb l’arribada del servei de la Tarda Jove aquest espai modifica el seu horari amb
l’objectiu d’adaptar-se a tots els usuaris

El Delegat del Govern a Barcelona visita l'Ajuntament de
Sentmenat
Dimecres, 14 de setembre de 2022
La trobada ha servit per compartir agendes de treball en temes que són prioritat pel
govern municipal

L’Ajuntament de Sentmenat programa activitats per facilitar
la pràctica esportiva a la població major de 55 anys
Dimecres, 14 de setembre de 2022
L’Ajuntament de Sentmenat ha programat per al curs 2022-2023 un seguit d’activitats per a facilitar la
pràctica d’algun tipus d’activitat esportiva a la població major de 55 anys.

Sentmenat viatja a l’Edat Mitjana amb la Fira Medieval
Dimarts, 13 de setembre de 2022

Parades artesanals, tallers d’ofici i atraccions pels més petits en aquesta edició de la Fira
Medieval del Castell de Sentmenat.

Conveni de col·laboració amb l'entitat Sentmegatencs
Dissabte, 10 de setembre de 2022
L'associació Sentmegatencs és una entitat animalista, sense afany de lucre amb
l'objectiu de protegir els gats que viuen als carrers de Sentmenat i promoure l'adopció de
forma responsable d'aquests gats, així com dels abandonats, sempre vetllant pel seu
benestar.

Tot preparat per la celebració de la Diada Nacional a
Sentmenat
Dimarts, 6 de setembre de 2022
Serà la primera diada en dos anys on no hi haurà restriccions per la pandèmia.

El 22 de setembre serà presentada la diagnosi del Pla de
Mobilitat Urbana Sostenible
Dimarts, 6 de setembre de 2022

Oberta la inscripció pel Centre d'Ensenyament Musical curs
22-23
Dilluns, 5 de setembre de 2022
Ja està disponible a la Seu Electrònica de l'Ajuntament el formulari per a formalitzar la
inscripció pel Centre d'Ensenyament Musical pel curs vinent.

Oberta la inscripció per l'escola de persones adultes

Dilluns, 5 de setembre de 2022
Ja està disponible a la Seu Electrònica de l'Ajuntament el formulari per a formalitzar la
inscripció per l'Escola d'adults de Sentmenat pel curs 2022-23.

Participa en la Gimcana Esportiva de la Festa Major!
Dimarts, 16 d'agost de 2022
Inscriu-te telemàticament a la web de l'Ajuntament

Màxim risc d’incendi: Sentmenat activa el pla Alfa a nivell 3
Divendres, 12 d'agost de 2022
El Departament d’Interior ha anunciat l’activació del pla ALFA 3 a dversos
municipies, entre ells Sentmenat, a partir de les 00.00 hores del dia 13 d'agost

Es renova el conveni de col·laboració entre Potecció Civil i
Ajuntament
Dimarts, 2 d'agost de 2022
L'Ajuntament i l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil Sentmenat signen un nou conveni per
continuar treballant pel municipi.

Arriba la Festa Major de Sentmenat!
Dilluns, 1 d'agost de 2022
De l’1 al 5 de setembre podreu gaudir de més d'una trentena d'activitats diferents sense sortir del
municipic
Despre?s de dos llargs i difi?cils anys, sortim al carrer, omplim les places; retrobem-nos i gaudim de
l’ambient festiu que impregna el poble durant aquests dies.

Ja pots sol·licitar el teu bo cultural jove!
Dilluns, 1 d'agost de 2022
Els joves que enguany facin 18 anys (nascuts en el 2004) poden demanar l’ajuda de 400
€ per gaudir de productes culturals

L’Ajuntament treballa per fomentar la cultura popular
Dissabte, 30 de juliol de 2022
L’Àrea de Cultura de l’ajuntament de Sentmenat treballa per al foment de la cultura en
sentit més ampli: la difusió de les arts, el coneixement del patrimoni local i les festes
tradicionals.

Millores a la piscina municipal
Divendres, 29 de juliol de 2022
Aquesta setmana s’ha estat treballant intensament a la piscina de Sentmenat per tal d’oferir el servei de
bany d’aquest estiu en òptimes condicions.

Convocatòria oberta pel servei de bar a la plaça de la Vila
per la Festa Major 2022
Divendres, 22 de juliol de 2022
Es poden presentar inscripcions abans del dia 27 de juliol.

El ple de l’ajuntament se situa en contra de regular la
prostitució i a favor de la transició energètica als centres
educatius
Dijous, 21 de juliol de 2022

El grup socialista de Sentmenat va presentar dues mocions el passat ple ordinari celebrat el dia
30 de juny sobre la transició energètica dels centres educatius, aprovada per unanimitat, i sobre la
prostitució, amb 9 vots a favor, 2 en contra i 1 abstenció.

El CAP Sentmenat modifica l’horari d’obertura durant l’estiu
Dijous, 21 de juliol de 2022
De l’1 al 12 d’agost (ambdós inclosos) el centre obrirà de 8.00 h a 15.00 h

BAN d'alcadia per prevenció de risc d'incendis
Divendres, 15 de juliol de 2022
L'Ajuntament ha publicat un ban amb mesures preventives davant el risc molt alt
d'incendi forestal.

Obres de millora al parc de l’Aigua de Sentmenat
Dimarts, 12 de juliol de 2022
Aquest proper dijous, 14 de juliol, el Parc de l'Aigua de Sentmenat restarà tancat amb motiu d’unes tasques de desplaçament d'un
banc i cadira existents, la col·locació de 2 nous bancs i la compactació del paviment de sauló existent.

Es confirma el 1r niu de vespa asiàtica a un domicili de
Sentmenat
Dimarts, 12 de juliol de 2022
Us informem sobre els passos a seguir en el cas de trobar-ne a la vostre vivenda particular o als voltants

Salut activa el Pla d'actuació per prevenir els efectes de les
onades de calor sobre la salut (POCS)
Dilluns, 11 de juliol de 2022

Atesa la situació actual, el Departament de Salut demana extremar les precaucions protegint-se del sol i hidratant-se
correctament

L'Ajuntament incorpora 6 nous treballadors/es gràcies als
Plans d'Ocupació
Dijous, 7 de juliol de 2022
Tot i ser una iniciativa finançada la Diputació de Barcelona, el govern ha incrementat el pressupost amb fons propis

Torna el Festival Internacional d’Arpa de Sentmenat després
de dos anys d’aturada
Dimarts, 5 de juliol de 2022
Artistes d’arreu del món es donaran cita aquest cap de setmana, 8, 9 i 10 de juliol en
l’11a edició del Festival Internacional d’Arpa de Sentmenat després de celebrar-se el
darrer l’any 2019. Una aturada afectada per la pandèmia de la Covid-19 i que ara torna
amb més ganes que mai.

Dos nous murals d’art urbà!
Dilluns, 4 de juliol de 2022
Des d'ahir Sentmenat compta amb dos murals d'art urbà més que se sumen als que ja tenim al poble.

Comunicat en relació a la situació que s’ha produït vers la
captura de coloms
Dilluns, 4 de juliol de 2022
Primer de tot cal deixar clar que l’ajuntament i els membres de l’equip de govern reproven la
situació que s’ha produït, que en cap cas és acceptable, per la qual cosa està realitzant totes les
gestions i investigacions necessàries per tal d’esbrinar el succeït i iniciar les denúncies oportunes
davant d’una possible mala praxis per part de l’empresa contractada vers el control del colom urbà.

Consulta els acords del passat ple ordinari del 30 de juny
Divendres, 1 de juliol de 2022
Ahir dijous, 30 de juny, el Ple va celebrar una nova sessió ordinària que pots recuperar
en aquest enllaç

Mulla't per l'Esclerosi Múltiple!
Dimecres, 29 de juny de 2022
El proper diumenge 10 de juliol es farà un salt solidari a la piscina municipal de Can
Sorts per l’Esclerosi Múltiple.

L'art urbà serà la temàtica d'una nova jornada d'art en
família al carrer!
Dimecres, 29 de juny de 2022
Serà el diumenge 3 de juliol, entre les 6 i les 8 de la tarda, als voltants de la zona
esportiva de Can Sorts.

Sentmenat reivindica el 28J, Dia Internacional de l'Orgull
LGTBIQ+
Dimarts, 28 de juny de 2022
Avui dimarts es desplegarà la pancarta de l'orgull i, a les sis de la tarda, es llegirà el
manifest de l'orgull a la plaça de la Vila.

Aquest dijous, 30 de juny, nova sessió de Ple ordinari
Dimarts, 28 de juny de 2022

Serà a dos quarts de vuit del vespre i se celebrarà de forma presencial a la Sala de
Plens de l'Ajuntament.

Subvencions per al pagament de lloguer o preu de cessió
d'habitatge o habitació
Dimarts, 28 de juny de 2022
Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 15 de juliol de 2022

Sentmenat participa en un Servei d’Informació i
Assessorament a empreses
Dilluns, 27 de juny de 2022
L’Ajuntament de Sentmenat a través dels Fons Europeus Next Generation i d’un conveni
de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental participa en un servei
d’informació i assessorament a empreses.

Precaució per evitar nous incendis
Dimarts, 21 de juny de 2022
L'Ajuntament ha decidit suspendre la foguera de Sant Joan i no es podran llençar petards
a la zona de l'aparcament de Can Sorts per la seva proximitat amb el bosc

Nou recurs per promocionar l'activitat cultural, patrimonial i
festiva de la vila
Dimarts, 21 de juny de 2022
La regidoria de Turisme promocionarà el municipi i les activitats que s'hi fan a la web de
Festacatalunya.cat.

L'incendi a Can Vilar, estabilitzat
Dilluns, 20 de juny de 2022
Des de l'Ajuntament es vol fer un agraïment als cossos d'emergències que hi han
treballat per actuar amb eficàcia i rapidesa.

Informació de l'incendi a Can Vilar
Dilluns, 20 de juny de 2022
Es demana a tothom no desplaçar-se a la zona afectada per facilitar al màxim la feina al
cos de Bombers.

Viu la revetlla de Sant Joan amb seny!
Divendres, 17 de juny de 2022
Les altes temperatures d’aquests dies fan incrementar el risc d’incendi i, per tant, caldrà
estar més atent que mai als consells relacionats amb petards i fogueres.

La piscina municipal serà gratuïta durant l'onada de calor
per col·lectius vulnerables
Divendres, 17 de juny de 2022
Majors de 65 anys, embarassades i persones amb diversitat funcional podran accedir fins al límit
d'aforament

Oberta la inscripció del nou projecte “La Tarda Jove”
Dijous, 16 de juny de 2022
L’AFA de l’Institut de Sentmenat en col·laboració de l’Espai Jove la Tèxtil impulsa un nou
servei gratuït pels joves i les joves de Sentmenat a partir del curs vinent.

XVIII Obert de Tennis Taula
Dijous, 16 de juny de 2022
El Club Tennis Taula Sentmenat l'ha organitzat pels dies 15, 16 i 17 de juliol al Pavelló
Municipal Primer de Maig.

Comença la matriculació a l'Escola Bressol Sentmenuts
Dimecres, 15 de juny de 2022
Del 16 al 22 de juny, es podrà fer telemàticament a la Seu electrònica o, en cas de tenir
problemes, presencialment a l'OAC.

Arriba l'Estiu Cultura 2022 a Sentmenat
Dimecres, 15 de juny de 2022
Del 17 de juny al 7 d'agost gaudeix de les millors propostes culturals a la vila

L’Ajuntament obre una consulta per l’aprovació del
reglament del consell municipal de benestar animal
Dimarts, 14 de juny de 2022
L’Ajuntament de Sentmenat ha obert un procés de consulta a tota la ciutadania per tal
d’aprovar el futur reglament del consell municipal de benestar animal.

Arriba una onada de calor que s'allargarà fins dijous
Dimarts, 14 de juny de 2022
Aquest dimarts, 14 de juny s’ha activat l’alerta del Pla PROCICAT per una onada de
calor que s'allargarà fins dijous

La piscina municipal obrirà el proper 18 de juny
Dijous, 9 de juny de 2022
L'Ajuntament de Sentmenat obrirà la piscina municipal el proper 18 de juny. La regidoria
d'Esports ha elaborat un FAQ's per resoldre les preguntes més freqüents per facilitar tota
la informació vers els abonaments, horaris, cursets, bonificacions, etc.

Vols ser pre-monitor/a de lleure?
Dimarts, 7 de juny de 2022
L’Ajuntament i l’Espai Jove La Tèxtil organitzen un curs gratuït del 27 de juny al 15 de
juliol!

S'obre un procés de selecció d'un lletrat/ada d’urbansime i
d'un arquitecte/a superior
Dissabte, 4 de juny de 2022
Es podran presentar les candidatures fins al 4 de juliol de 2022

L'Espai Jove La Tèxtil organitza un nou Juliol Jove
Divendres, 3 de juny de 2022
Ja estan obertes les inscripcions online fins el divendres 24 de juny.

Ajuts pels joves per al pagament de l'habitatge
Divendres, 3 de juny de 2022

La Generalitat de Catalunya informa de l’ajuda per a joves pel pagament de l’habitatge,
un bo de 250 euros mensuals que podran rebre joves d’entre 18 i 35 anys durant dos
anys. El termini per la presentació de les sol·licituds s’iniciarà el dia 8 de juny de 2022 a
les 9 hores i finalitzarà el dia 17 de juny de 2022 a les 17 hores.

Torna la Fira del Cargol de Sentmenat!
Dijous, 2 de juny de 2022
Aquest cap de setmana, del 3 al 5 de juny, gaudeix de la Fira del Cargol més especial
amb activitats lúdiques, culturals i gastronòmiques

Arriba La Tèxtil Fashion Market Fest!
Dimarts, 31 de maig de 2022
Dins del cicle d’activitats del Quanta Tela, l’Espai Jove ha organitzat un mercat de
segona mà i d’intercanvi de roba.

Dia Mundial del Medi Ambient a Sentmenat
Dimarts, 31 de maig de 2022
Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra arreu del món el 5 de juny,
l’Ajuntament de Sentmenat ha organitzat una programació especial per a tothom el
proper diumenge. No us ho perdeu!

Consulta els acords del passat ple ordinari del 26 de maig
Dilluns, 30 de maig de 2022
Aquest dijous, 26 de maig, el Ple va celebrar una nova sessió ordinària que pots
recuperar en aquest enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=eNDRO4kS7JQ

L’Ajuntament obre convocatòria d’ajuts per llibres de text,

material i menjador escolar pel curs 2022-2023
Dissabte, 28 de maig de 2022
L’Ajuntament de Sentmenat ha obert la convocatòria de diversos ajuts escolars per al
curs 2022-2023, per una banda, per llibres de text i material escolar, i per altra banda,
ajuts pel menjador escolar.

Formacions telemàtiques per aprendre català per a persones
nouvingudes
Divendres, 27 de maig de 2022
El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha programat pels mesos de juny i juliol dues
formacions adreçades a persones nouvingudes al municipi i a Catalunya per aprendre
català.

Dia sense fum als centres educatius de Sentmenat
Divendres, 27 de maig de 2022
Durant aquest trimestre, i amb motiu del Dia sense Fum que se celebra el prper 31 de
maig, tots els centres educatius de Sentmenat, els seus alumnes i famílies han participat
en la recollida de dades referents a la mobilitat al poble per saber com anem a les
escoles, quins són els recorreguts més utilitzats, les incidències que ens hi podem trobar,
etc. L’objectiu és poder treballar per tenir un poble més segur, net i sostenible i poder
acabar definint camins escolars per a tothom.

Nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i
l’Associació d’Empresaris Sentmenat empresarial
Dimarts, 24 de maig de 2022
L’Ajuntament de Sentmenat i l’Associació d’Empresaris Sentmenat Empresarial van
signar ahir un nou conveni de col·laboració.

Aquest dijous, 26 de maig, nova sessió de Ple ordinari
Dilluns, 23 de maig de 2022
Serà a dos quarts de vuit del vespre i se celebrarà de forma presencial a la Sala de
Plens de l'Ajuntament.

Arriba el Balla Vallès! El festival de Dansa de Sentmenat del
17 al 19 de juny
Divendres, 20 de maig de 2022
Neix un festival dedicat a la dansa a Sentmenat amb l'esperit d'apropar-la al territori, amb
espectacles de companyies o artistes professionals i amateurs, que amb rigor
d'investigació i creació ens presenten les seves darreres coreografies.

Tractament preventiu contra la plaga del pugó
Dijous, 19 de maig de 2022
S'ha fet un tractament preventiu combinat, amb lluita biològica i endoteràpia en arbrat,
contra la plaga del pugó.

Sentmenat ja separa el 85% dels residus!
Dijous, 19 de maig de 2022
D’ençà l’inici dels nous serveis de recollida de residus, mitjançant el sistema porta a
porta, els resultats totals de recollida selectiva obtinguts són tot un èxit.

El Club Judo Sentmenat organitza un stage al juliol
Dimecres, 18 de maig de 2022
Els pròxims 1, 2 i 3 de juliol el Club Judo Sentmenat organitza per primera vegada un
stage de judo. Aquest stage portarà el nom del recentment mort Javier Azañón, que
juntament amb el seu pare van fundar el club de judo de Sentmenat i germà de l’actual

president Julián Azañon.

La Generalitat de Catalunya licita el projecte de l’Escola Les
Filadores
Dimarts, 17 de maig de 2022
La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa la licitació per la redacció del projecte
bàsic i executiu i la posterior execució de les obres per la construcció de la nova Escola
Les Filadores de Sentmenat, per una línia d’infantil i primària.

Sentmenat commemora el 17M dia contra la LGTBifòbia
Dimarts, 17 de maig de 2022
Avui 17 de maig, és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, i fa 32 anys que
l’Assemblea General de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va eliminar
l’homosexualitat femenina i masculina de la llista de malalties mentals. Fins aleshores es
considerava una malaltia que tenia cura i que s’havia de tractar.

Oberta la inscripció al Casal d'Estiu!
Dilluns, 16 de maig de 2022
S'acosta l'estiu i comencem a preparar les activitats per a joves i infants del poble pels
mesos de vacances escolars. A partir d'avui ja es poden fer les inscripcions per infants i
joves de 3 a 15 anys (2018-2006) que vulguin participar en el Casal d’Estiu del 27 de
juny al 29 de juliol i del 29 d’agost al 2 de setembre.

El Let’s Clean Up de Sentmenat recull un total de 107,9 kgs
de residus
Divendres, 13 de maig de 2022

El passat diumenge 8 de maig Sentmenat es va sumar a una nova campanya de
recollida de residus “Let’s Clean Up Europe”. Enguany va ser pels entorns de la riera de
Sentmenat i en el marc de la Setmana Europea de Residus. En total es van recollir 107,9
kg de residus entre 14 persones participants.

Dilluns 16 s’obre la inscripció al Casal d'Estiu del CEM de
Sentmenat
Dijous, 12 de maig de 2022
A partir del pròxim dilluns 16 de maig ja es podran fer les inscripcions per infants i joves
de 3 a 15 anys (2018-2006) que vulguin participar en el Casal D’estiu d’Ègora al CEM de
Sentmenat del 27 de juny al 29 de juliol i del 29 d’agost al 2 de setembre. Aquest casal
d'estiu està subvencionat per l'Ajuntament de Sentmenat.

La Policia Local de Sentmenat realitza un curs d'educació
canina
Dimecres, 11 de maig de 2022
Aquest dimecres 11 de maig ha començat la primera part del curs d’educació canina que
està realitzant la Policia Local de Sentmenat, una formació impulsada per la regidoria de
Benestar Animal.

Gaudeix de la 10a Fira del Cargol de Sentmenat!
Dimecres, 11 de maig de 2022
Sentmenat es prepara per celebrar la 10a edició de la Fira del Cargol a la plaça de la
Vila. Enguany, des de l’Associació de Comerciants i amb col·laboració de l’Ajuntament, la
fira ve carregada de diferents activitats per a tots els públics, del 3 al 5 de juny.

En marxa el Pla Local d'Ocupació amb sis ofertes de feina
Dimarts, 10 de maig de 2022
L'Ajuntament de Sentmenat ha obert convocatòria de sis ofertes públiques de treball en

el marc del Pla Local d'Ocupació 2022: un oficial de gestió de residus, 3 oficials de
brigada de neteja viària, un oficial de brigada d’obres i un peó de brigada d’obres. Els
contractes seran laborals temporals amb una durada de 6 mesos.

Comença la preinscripció a l'Escola Bressol Sentmenuts
Dilluns, 9 de maig de 2022
El tràmit es pot fer fins el 20 de maig telemàticament i, per aquelles persones que no
puguin fer-ho, també presencialment.

L’Espai Jove presenta l’agenda de maig i juny
Divendres, 6 de maig de 2022
Abans de l’esperat Juliol Jove, l’Espai Jove de Sentmenat ha programat tot un seguit
d’activitats pels mesos de maig i juny, traieu les agendes!

Apunta't al Grup Motor de l’Espai d’Art cal Milionari
Divendres, 6 de maig de 2022
Es tracta d'un projecte per nens i nenes d'11 a 13 anys, enfocat a pensar noves maneres
de fer un museu per infants.

Renovació o primera inscripció del DNI a Sentmenat
Divendres, 6 de maig de 2022
A partir de demà dilluns 9 de maig es podrà demanar cita prèvia per la renovació o
primera inscripció del DNI per l’1 de juny, quan està previst que vingui la unitat mòbil de
la policia nacional a Sentmenat.

Aconsegueix estalviar energia de la teva llar
Dimecres, 4 de maig de 2022

El pròxim 10 de maig iniciem sessions individuals informatives sobre l'estalvi energètic

Orientació laboral i formativa per a joves a Sentmenat
Dimecres, 4 de maig de 2022
Si tens entre 16 a 29 anys i estàs buscant feina o necessites ajuda en tot allò relacionat a
la recerca o cursos, et pots apuntar al Servei d’Orientació laboral i formativa situat a
l’Espai Ecus de Sentmenat.

Nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i
l’Associació Taller d’Art de Sentmenat
Dimarts, 3 de maig de 2022
Van signar el conveni el president de l'entitat, Sr. Josep Maria Cornadó i Capdevila, i
l'alcalde, Sr. Marc Verneda Urbano, acompanyats del regidor de Cultura, Sr. Jaume
Carbonell Fidalgo.

Millorem la mobilitat de Sentmenat!
Dilluns, 2 de maig de 2022
Continua obert el projecte de camins escolars per poder fer una diagnosi de la mobilitat
actual. I tu, ja hi has participat?

L'Ajuntament aprova el pressupost 2022 per unanimitat
Dilluns, 2 de maig de 2022
S'ha augmentat la partida destinada a inversions i es preveuen també més diners per
polítiques socials com el reforç del programa de Targeta Moneder.

Let's Clean Up Sentmenat!
Dilluns, 2 de maig de 2022
Aquest diumenge, 8 de maig, participa a la neteja dels entorns de la riera de Sentmenat
amb motiu de la Setmana Europea de Prevenció de Residus.

Diada de Sant Jordi a les escoles
Dijous, 28 d'abril de 2022
El divendres 22 d'abril els centres educatius del municipi van celebrar la diada de Sant
Jordi.

Una Diada de Sant Jordi especial
Dijous, 28 d'abril de 2022
Sentmenat ha celebrat una diada de Sant Jordi especial perquè ha suposat un retorn a la
normalitat, malgrat un canvi d'ubicació d'última hora a conseqüència de la pluja.

Consulta el padró provisional de vehicles i la quota a pagar
per l’impost sobre les emissions de CO2
Dimecres, 27 d'abril de 2022
A partir d’aquest diumenge 1 de maig ja es podrà consultar via online el padró provisional
de vehicles i quina quota s’ha de pagar per l’impost sobre les emissions de diòxid de
carboni dels vehicles de tracció mecànica.

Sentmenat celebrarà un Sant Jordi ple d’activitats i de retorn
a la normalitat
Dijous, 21 d'abril de 2022

Canvi d'ubicació d'última hora amb motiu de la previsió de pluja. L'acte es farà al
pavelló 1r de maig.
El pròxim 23 d’abril se celebra la diada de Sant Jordi, enguany especial perquè suposa un retorn a la
normalitat, fins i tot amb la retirada de les mascaretes en interiors.

El sentmenatenc Ricard Muñoz es proclama subcampió al
Campionat d’Espanya de Judo Junior
Dimecres, 13 d'abril de 2022
Judo Sentmenat va participar en el campionat celebrat a Madrid emportant-se a casa la
medalla de plata

Informació útil sobre l'acollida de refugiats d'Ucraïna
Divendres, 8 d'abril de 2022
L'Associació i la Federació Catalana de Municipis han realitzat una infografia actualitzada
i detallada amb informació útil a tenir en compte a l'hora d'acollir persones refugiades
d'Ucraïna.

Connexions mòbils més ràpides i millor cobertura arriben a
Sentmenat amb els desplegaments 4G i 5G
Divendres, 8 d'abril de 2022
Les operadores de telefonia mòbil, Telefònica, Vodafone i Orange, han anunciat que
durant les properes setmanes realitzaran a Sentmenat el procés d'implantació dels
serveis de telefonia mòbil de nova generació, 4G i 5G, sobre les bandes de 800 i 700
MHz, respectivament, cosa que permetrà als sentmenatencs i sentmenatenques gaudir
de connexions mòbils d'alta velocitat amb una millor cobertura a l'interior dels edificis i
més extensió geogràfica.

Arrossada popular per aquest 1 de maig
Divendres, 8 d'abril de 2022

El proper dia 1 de maig Sentmenat acollirà, un any més, l’arrossada popular, un dels actes més
participatius del municipi.

Es busquen sentmenatencs i sentmenatenques per
participar en una reunió telemàtica sobre costums i
preferències de compra
Dijous, 7 d'abril de 2022
Des dels Ajuntaments de l’eix Riera de Caldes, en els quals hi ha Sentmenat, s’està
impulsant un estudi per a la modernització del comerç local, d’acord amb els costums
generals i preferències de compra de la població.

L’Ajuntament de Sentmenat dona suport al dret
d’autodeterminació del poble sahrauí
Dijous, 7 d'abril de 2022
El ple de la darrera setmana de l’Ajuntament de Sentmenat va aprovar una moció en
suport al dret d’autodeterminació del poble sahrauí. El text està consensuat entre
diferents entitats com el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la
Coordinadora Catalana d’Ajuntaments solidaris amb el poble sahrauí i la Federació
ACAPS. La moció va rebre el suport de tot el consistori a excepció de l’abstenció del
PSC.

Nova trobada per aconseguir la DO de l'Oli del Vallès
Dimecres, 6 d'abril de 2022
Properament es farà una trobada amb productors d'oli. Per participar-hi cal contactar
amb l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament.

Pel Dia Mundial de l'Activitat Física, et donem trucs per ser
actiu/-va!

Dimecres, 6 d'abril de 2022
La Generalitat ha preparat per avui dimecres, 6 d'abril, diversos consells i trucs per fer la
teva vida més activa!

La Diputació de Barcelona entrega l’actualització de la
cartografia topogràfica urbana
Dimarts, 5 d'abril de 2022
Avui dimarts, 5 de març, s'ha rebut a escala 1:1000, en format digital i paper

Consulta els acords del passat ple ordinari del 31 de març
Divendres, 1 d'abril de 2022
Ahir dijous, 31 de març, el Ple va celebrar una nova sessió ordinària que pots recuperar
en aquest enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=6VNYuanaikM

Comença la campanya publicitària "La moda és cultura.
Quanta tela!"
Dijous, 31 de març de 2022
Aquesta primavera podrem gaudir dels actes al voltant de la cultura de la moda dins la
programació "La Moda és Cultura, Quanta Tela!".

Aquest dijous, 31 de març, nova sessió de Ple ordinari
Dimecres, 30 de març de 2022
Serà a dos quarts de vuit del vespre i se celebrarà de forma presencial a la Sala de
Plens de l'Ajuntament.

Recomanacions davant la nova arribada de pols africana
Dimarts, 29 de març de 2022
Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha activat un avís preventiu per
contaminació atmosfèrica per nivells moderats de partícules en l’ambient atmosfèric a tot
Catalunya.

Acte de cloenda del Certamen Atenea
Dimarts, 29 de març de 2022
Es tracta del reconeixement dels treballs de recerca més destacats dels alumnes de
batxillerat de l'Institut Sentmenat.

Vols conèixer els beneficis de ser una empresa saludable?
Dilluns, 28 de març de 2022
Demà dimarts, 29 de març, es presentarà el projecte AMERC Empresa Saludable a Can
Gavarra (Polinyà), amb esmorzar i networking.

Quanta tela!, un nou cicle d’activitats
Dijous, 24 de març de 2022
Durant aquesta primavera, d’abril a juny, es faran activitats relacionades amb la cultura
de la moda.

Formacions online gratuïtes pel sector turístic
Dimecres, 23 de març de 2022
El Consell Comarcal del Vallès Occidental les organitza en col·laboració amb la Diputació
de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona.

Es sol·licita una subvenció del Fons Next Generation pel
projecte de recuperació de la Riera de Sentmenat
Dilluns, 21 de març de 2022
La setmana passada la regidoria de medi natural va formalitzar la sol·licitud de la
subvenció amb el suport de diverses entitats supramunicipals, els ajuntaments membres
de l'Associació de Municipis de l'Eix de la Riera de Caldes i diverses associacions locals.

Lliurament de premis del 52è concurs d'aparadors de Nadal
Divendres, 18 de març de 2022
Es va fer un acte el dia 2 de març a l’Auditori de la Cambra de Comerç de Sabadell;
l'aparador guanyador a Sentmenat va ser la Ferreteria Rovira.

Visita oficial de l'Ajuntament d'Alcoletge
Dijous, 17 de març de 2022
Aquest dimarts, l'alcalde d'Alcoletge (Segrià), Josep Mª Gras Charles, i el regidor
d'Agricultura, Medi Ambient i Serveis, Toni Martínez, van poder veure la nova maquinària
de neteja viària i parlar de la implementació del porta a porta.

Comença la prohibició de fer foc al bosc
Dimecres, 16 de març de 2022
Del 15 de març al 15 d’octubre cal demanar autorització i extremar les precaucions per
fer cremes en terrenys forestals o en la franja de 500m al seu voltant.

Continuen les trobades per posar en marxa la DO ‘Oli del
Vallès’
Dimarts, 15 de març de 2022

El divendres passat als jardins de Cal Milionari de Sentmenat, l'alcalde sr. Marc Verneda
i la regidora de Comerç sra. Brigitte Navarrete, van rebre membres i organitzadors que
conformaran la DO de l’Oli del Vallès entre les comarques del Vallès Oriental i
Occidental.

15 de març, Dia Mundial del Consumidor
Dimarts, 15 de març de 2022
Enguany la campanya de la Diputació es basa en donar a conèixer els drets dels
consumidors en els serveis bancaris.

L'Ajuntament es va il·luminar ahir amb llums grogues en el
Dia Mundial de l'Endometriosi
Dimarts, 15 de març de 2022
Ahir al vespre la façana de l'Ajuntament es va il·luminar de groc per visibilitzar
l’endometriosi i en suport a les dones que pateixen aquesta malaltia, en el marc del Dia
Mundial de l'Endometriosi d'ahir 14 de març.

2 joves de Sentmenat participen al programa Singulars 2021
COME2INDUSTRY
Dilluns, 14 de març de 2022
El programa està gestionat pel Consell Comarcal, en coordinació amb l’àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Sentmenat.

El CFS Inter Sentmenat femení competirà a la Copa
Catalunya
Divendres, 11 de març de 2022

L'equip, que està quallant una gran temporada a la Lliga Nacional Femenina de
Barcelona, hi competirà el cap de setmana del 19 i 20 de març.

L’Ajuntament de Sentmenat aprova una moció en defensa de
la inclusió financera i bancària de la gent gran al municipi
Divendres, 11 de març de 2022
El consistori va aprovar per unanimitat el passat ple municipal del 24 de febrer una moció
presentada pel PSC en defensa de la inclusió financera i bancària de la gent gran de
Sentmenat.

El departament de Drets Socials de la Generalitat habilita un
circuit d'urgència per l'acolliment de menors d'edat
d'Ucraïna sense tutors legals
Dijous, 10 de març de 2022
L’entrada i gestió inicial dels expedients dels menors d’edat no acompanyats d’origen
ucraïnès es farà a través de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
(DGAIA).

L'atur baixa a Sentmenat, però puja al conjunt del territori
Dijous, 10 de març de 2022
El mes de febrer va tancar amb 56 persones aturades més respecte de gener a l'Eix de
la Riera de Caldes, però a Sentmenat ho va fer amb14 aturats/-des menys i l'atur va
disminuir un 3,8%.

Arriba el III Cicle de Cantautores de Sentmenat
Dimarts, 8 de març de 2022

Un any més es torna a apostar per aquest format, que ja ha tingut èxit, però
s'introdueixen canvis com els dies i les hores del concerts.

Comença el nou projecte de camins escolars!
Dilluns, 7 de març de 2022
L'objectiu és avançar cap a una mobilitat més segura i sostenible i el disseny de camins
escolars per als nens i nenes i joves que accedeixen als diferents centres educatius del
poble.

Ajuda humanitària a Ucraïna
Divendres, 4 de març de 2022
S'ha creat el grup de suport als veïns ucraïnesos de Sentmenat per fer una campanya de
recollida d'aliments, roba, medicaments i material sanitari.

Sentmenat reivindicarà el 8M, Dia de la dona
Divendres, 4 de març de 2022
Durant tot el mes de març s'aniran fent activitats, especialment la setmana del 7 al 13 de
març.

Concentració per la pau i en suport al poble ucraïnès
Dimecres, 2 de març de 2022
L’Ajuntament de Sentmenat convoca una concentració contra l’atac militar de Rússia a
Ucraïna aquesta tarda a les 19 h, a la plaça de la Vila.

Participa al 3r concurs de relats de ciència-ficció de
Sentmenat!
Dimecres, 2 de març de 2022
El termini de presentació de relats acabarà el 31 de març.

Sol·licita les subvencions de lloguer per a majors de 65 anys
Dimarts, 1 de març de 2022
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya? ha obert el termini de sol·licitud fins el 29 d'abril
de 2022.

La línia N70 de bus canvia els horaris
Dilluns, 28 de febrer de 2022
Demà, 1 de març, entren en vigor els nous horaris, que afectaran subtilment a
Sentmenat.

Consulta els acords del passat ple ordinari del 24 de febrer
Divendres, 25 de febrer de 2022
La sessió es pot recuperar sencera a: https://youtu.be/C3ebYyUReW0?t=627

Suport al projecte “D-OFER, Dispositiu d’Orientació i
Formació en Energies Renovables 2022-2023”
Dijous, 24 de febrer de 2022
Els municipis de l'AMERC han signat un conveni de col·laboració pel que donaran el
suport al projecte gestionat per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

Arriba la festa de la rauxa i la disbauxa a Sentmenat!
Dimecres, 23 de febrer de 2022
Dos anys després d’haver-ho fet per darrera vegada, els dies 25 i 26 febrer Sentmenat
tornarà a celebrar el Carnaval amb un format que s’apropa, i molt, a l’habitual.

La brigada de jardineria realitza diverses actuacions contra
la processionària
Dimecres, 23 de febrer de 2022
Com cada any, ens troben a l’època de la sortida de les erugues de processionària del pi
de les seves bosses, que estan esteses per diversos parts del municipi.

Ja tens disponible tota la informació del porta a porta!
Dimarts, 22 de febrer de 2022
Al menú principal del web de l'Ajuntament s'ha creat un apartat en què trobaràs una guia
i tota la informació necessària.

Els tres tombs de Sant Antoni tornen a Sentmenat
Dimarts, 22 de febrer de 2022
El pròxim diumenge 6 de març tindran lloc de nou els tres tombs de Sentmenat dins la
festivitat de Sant Antoni i que enguany celebra el seu 94è aniversari. Organitza la
comissió de Sant Antoni Abat de Sentmenat.

Sentmenat bici reprèn la seva activitat
Dilluns, 21 de febrer de 2022

L'entitat municipal "Sentmenat bici" torna a l'activitat i a fomentar la pràctica de l'esport
de la bicicleta. Després d'uns anys d'aturada torna amb força perquè tothom qui vulgui
pugui gaudir sobre la bici de la manera més divertida possible.

Convocatòria de la sessió ordinària del mes de febrer
Dilluns, 21 de febrer de 2022
Serà el 24 de febrer, a les 19.30 h, a la sala de plens.

Noves formacions per a millorar la inserció laboral del jovent
a 18 municipis de la comarca
Dijous, 17 de febrer de 2022
S’inicia el programa Projectes Singulars 2022, un projecte formatiu, d’acompanyament i
suport en el procés d’orientació laboral i educativa per al jovent de la comarca.

Se celebra la Junta Local de Seguretat
Dimecres, 16 de febrer de 2022
Avui dimecres 16 de febrer s'ha celebrat la Junta Local de Seguretat a la Sala de Plens
de l’Ajuntament.

Resultats del Judo Sentmenat a la Supercopa Catalunya
Dimecres, 16 de febrer de 2022
Aquest mes de febrer s'ha disputat tant la Supercopa Catalunya Júnior com la Infantil,
amb bons resultats pels locals.

Uns 80 grups ja han participat a la Gymkana "L'Esperit de
Sentmenat"
Dimarts, 15 de febrer de 2022
Un 87% de les opinions de persones que hi han participat fan una valoració de 5 sobre 5;
el 13% restant, de 4 sobre 5.

Jornades de portes obertes per al curs 2022-2023
Dilluns, 14 de febrer de 2022
Abans de la preinscripció escolar per al proper curs, les escoles de Sentmenat
organitzen activitats per donar-se a conèixer a les famílies.

Una desena d’alcaldies de municipis del Vallès constitueixen
la taula pel reconeixement de la DOP “Oli de Vera del Vallès”
Dilluns, 14 de febrer de 2022
L'alcalde de Sentmenat Marc Verneda va estar acompanyat d'una desena d’alcaldes i
alcaldesses de municipis dels dos vallesos el passat divendres a Caldes de Montbui amb
l’objectiu de constituir una taula de municipis per aconseguir la creació i el reconeixement
de la DOP “Oli de Vera del Vallès”.

Comencen els treballs de triturar canyes i retirar rizoma dels
trams urbans de la riera de Sentmenat.
Dijous, 10 de febrer de 2022
Aquesta setmana han començat els treballs de manteniment de la riera de Sentmenat
que estaven previstos per aquest inici d’any 2022. Concretament, s’han començat a
triturar canyes i retirar rizoma dels trams urbans de la riera entre el pont de Can Sorts i el
carrer Sabadell. La previsió de finalització d’aquests treballs s’espera que sigui el 28 de
febrer.

El Ple aprova una moció en defensa de la cohesió social, la

igualtat d’oportunitats i el català
Dimarts, 8 de febrer de 2022
Es va aprovar amb els vots favorables de l'ACS, la CUP i la regidora Bibiana Pichardo;
l'abstenció de Junts per Catalunya i el regidor Jordi Mercadé; i els vots en contra del PSC.

L’Espai Jove es prepara pel Carnestoltes!
Divendres, 4 de febrer de 2022
La Tèxtil presenta la programació de febrer emmarcada en la festivitat del Carnestoltes i
segueix impulsant els projectes que ofereix: participació, teatre i assessories.

L'Ajuntament posa en funcionament un nou tauler d'edictes
electrònics
Dimecres, 2 de febrer de 2022
El nou tauler d'edictes electrònics substituirà el que fins ara disposava l'Ajuntament, l’eTauler, eina que subministra el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

S’implantarà un nou sistema de claus intel·ligents als
equipaments municipals
Dilluns, 31 de gener de 2022
El mes de febrer la regidoria de les TIC començarà a instal·lar claus intel·ligents en
alguns equipaments municipals per guanyar en seguretat i comoditat d'ús.

Consulta els acords del passat ple ordinari del 27 de gener
Divendres, 28 de gener de 2022
El passat dijous 27 de gener a les 19.30h es va celebrar el Ple Ordinari de gener de
forma telemàtica degut a l’empitjorament de la situació pandèmica. El Ple va ser
convocat per l’alcalde Marc Verneda Urbano, qui presideix l'òrgan amb la presència dels

regidors i regidores que formen el consistori i va ser retransmès en directe per Ràdio
Sentmenat (106.4FM).

Decauen la majoria de les mesures restrictives
Dijous, 27 de gener de 2022
A partir de les 00 h del divendres 28 de gener, es suprimiran totes les mesures
restrictives, excepte el tancament de l’oci nocturn.

Aquest dijous, 27 de gener, nova sessió de Ple ordinari
Dimecres, 26 de gener de 2022
Serà a dos quarts de vuit del vespre i se celebrarà de forma telemàtica.

Humana recupera més de 36 tones de tèxtil usat al 2021
Dilluns, 24 de gener de 2022
Aquestes xifres suposen que la recollida selectiva del residu tèxtil a Sentmenat
augmenta l’1,3%.

Mesures per evitar la propagació de la influença aviària
Divendres, 21 de gener de 2022

S'adquireixen nous mitjans per la neteja viària del municipi
Dimarts, 18 de gener de 2022
Ahir dilluns al matí es va recepcionar la nova escombradora, dos patinets i un carro
elèctric.

L'oficina del porta a porta, oberta de dilluns a dissabte
Dimarts, 18 de gener de 2022
El punt d'informació estarà ubicat a Plaça de la Vila, 8; i també hi haurà punts informatius
itinerants per diferents zones del municipi.

Comencen les obres de millora de les parades de bus a la B142 d'accés al barri de Can Vilar
Dilluns, 10 de gener de 2022
Aquest dilluns 10 de gener han començat les obres de millora per adequar les parades
de bus situades al PK 8,830 a banda i banda de la carretera B-142, a Sentmenat. Durant
les obres es regularà el trànsit amb pas alternatiu mitjançant un semàfor provisional
durant tot el dia. Els treballs tenen termini d’execució de dos mesos i mig.

Concerts de Nadal Coral IES del Coro de Sentmenat
Divendres, 20 de desembre de 2019

