Image not found or type unknown

Publicacions
Revetlla de Cap d'Any
Actes de celebració de la Revetlla de Cap d'any a càrrec de l'Ajuntament de Sentmenat al pavelló
municipal de Can Sorts.
Dimarts, 31 de desembre de 2019

La Dona dels Nassos
El dia 31 de novembre es celebra la festa de la Dona dels Nassos.
Dimarts, 31 de desembre de 2019

Encesa de llums de Nadal
A principis de desembre, en motiu de la benvinguda del Nadal es celebra l'encesa de llums de nadal i
l'inauguració de l'arbre de desitjos.
Diumenge, 1 de desembre de 2019

Sant Menna
Activitats i concerts organitzats per l'Ajuntament de Sentmenat durant el dia 11 de novembre.
Dilluns, 11 de novembre de 2019

Tots Sants
Apertura pública del cementiri de Sentmenat i celebració de l'acte d'homenatge als difunts.
Divendres, 1 de novembre de 2019

La Castanyada
Diverses activitats organitzades per L'Ajuntament durant el dia 31 d'octubre i l'1 de novembre.
Dijous, 31 d'octubre de 2019

Diada Nacional de Catalunya
Organització d'actes culturals i institucionals per part de l'Ajuntament tant el dia de la vigilia com el
mateix 11 de setembre.
Dimecres, 11 de setembre de 2019

Festa Major de Sentmenat
El primer diumenge del mes de setembre.
Divendres, 30 d'agost de 2019

Festival Internacional de l'Arpa
El primer cap de setmana de juliol de cada any als Jardins de Cal Milionari.
Divendres, 5 de juliol de 2019

Nits d'estiu a Cal Milionari
Les nits de juliol i agost als Jardins de Cal Milionari.
Dilluns, 1 de juliol de 2019

Revetlla de Sant Joan
La nit del 23 al 24 de juny al pavelló municipal de Can Sorts i al seu pàrquing.
Diumenge, 23 de juny de 2019

Liceu a la fresca
El 20 de juny als Jardins de Cal Millonari.
Dijous, 20 de juny de 2019

Primer de Maig
Cada primer de maig, al Pavello 1 de maig de la Plaça de la Vila.
Dimecres, 1 de maig de 2019

Sant Jordi
Celebració del dia de Sant Jordi el 23 d'abril.
Dimarts, 23 d'abril de 2019

Celebració del dia d'Andalusia
Durant el mes de març organitzada per la Casa d'Andalusia i en col·laboració amb la Regidoria de
Festes Populars
Dimarts, 5 de març de 2019

Els Tres Tombs
El primer diumenge de març.
Diumenge, 3 de març de 2019

Carnaval
Celebració i Rua popular de Carnaval.
Dijous, 21 de febrer de 2019

Cavalcada dels Reis Mags d'Orient
Cavalcada popular dels Reis Mags d'Orient.
Dissabte, 5 de gener de 2019

