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Notícies
El Govern aprova estendre l'ús del certificat Covid
A partir d'aquest divendres, 26 de novembre, també serà necessari per accedir als interiors de bars i
restaurants, gimnasos i residències de gent gran.
Dijous, 25 de novembre de 2021

Sessió ordinària del Ple Municipal el proper 25 de novembre
Es convoca el Ple, en sessió ordinària, pel proper 25 de novembre, a les 19.30 hores, i a la Sala de
Plens.
Dimarts, 23 de novembre de 2021

Si vols fer la teva escola, vota
Demà comença el període de votacions per escollir els membres dels Consells Escolars dels centres
educatius del municipi. Animem a tothom que estigui cridat a votar que ho faci, en favor de l'educació
dels infants i joves del nostre municipi.
Dimarts, 23 de novembre de 2021

Una trentena de persones a "Un passeig pel Sentmenat d'inici de segle
XX"
La visita guiada, que es va fer per Sant Menna, va anar a càrrec dels Amics del Museu Arxiu de
Sentmenat.
Dilluns, 22 de novembre de 2021

Alerta per la previsió de fortes pluges

Davant la possibilitat de pluges intenses, es recomana que demà dimarts, 23 de novembre, s'eviti
circular i fer activitats a la llera de la riera de Sentmenat.
Dilluns, 22 de novembre de 2021

Actes pel 25N
S'han organitzat diferents activitats per a commemorar el Dia Internacional contra la violència envers les
dones.
Divendres, 19 de novembre de 2021

Un Sant Menna ple d’activitats amb les entitats com a protagonistes
Tots els actes han comptat amb nombrosa assistència de públic i participants i s’han desenvolupat
sense cap incidència destacable.
Dijous, 18 de novembre de 2021

Els sentmenatencs Joan Tejedor i Javi Tajes, guanyadors del premi
Ondas 2021 pel millor programa de ràdio de proximitat
Dos sentmenatencs han resultat guanyadors del Premi Ondas 2021 pel millor programa de ràdio de
proximitat, Què t’hi Jugues!, l’espai d’esports de SER Catalunya dirigit per Sique Rodríguez. Joan
Tejedor és part de l’equip d’esports que nodreix de contingut el programa amb notícies, entrevistes i
històries des dels llocs on viatja el Barça. És també l’encarregat de liderar les retransmissions del Barça
en català com a narrador. Javi Tajes (Tio Faja) forma part de l’equip de col·laboradors, sent un dels més
carismàtics i més estimats per l’audiència pel seu sentit de l’humor crític, directe i mordaç.
Dimecres, 17 de novembre de 2021

S’inaugura el BIBLIOART, el nou Espai d'Arts de la Biblioteca.
El passat divendres 12 de novembre va tenir lloc la inauguració del BIBLIOART, el nou Espai d'Arts de la
Biblioteca, que acollirà tot el fons de llibres d’arts de la biblioteca i on es realitzaran conferències,
tertúlies, espectacles literaris, concerts i actes culturals per tots els públics. També comptarà amb un
racó d’art per famílies, on hi trobareu llibres d'art per infants i on s’organitzaràn exposicions i activitats
educatives del projecte Cal Milionari Espai d’Art.
Dilluns, 15 de novembre de 2021

Nou servei d'atenció a les víctimes de trànsit
El Servei Català de Trànsit compta amb un servei gratuït per oferir el suport necessari durant tot un any.
Divendres, 12 de novembre de 2021

La il·lustradora Silvia Morrilla presentarà la seva obra 25N Ombres i
Llums al Salonet del Coro amb motiu del 25N
L’artista barcelonina presentarà la seva col·lecció titulada 25N Ombres i Llums tematitzada sobre les
violències masclistes que va ser encomanada per la Regidoria d’Igualtat. L’exposició serà al Salonet del
Coro del 25 de novembre al 3 de desembre en l’horari de bar i el 26 a les 19h amb l’assistència de la
Sílvia, qui explicarà personalment les obres i el que sentia quan les pintava al públic assistent.

Divendres, 12 de novembre de 2021

El Parc de la Riera es tenyirà de lila amb motiu del 25N
Organitzat per la Regidoria d'Igualtat i presentat per Plataforma de Comunicació, el 25 de novembre
s'organitzaran diverses activitats feministes en honor de les víctimes de violència masclista i en denúncia
de les diverses formes de violència i microviolència que es pateixen dia a dia.
Divendres, 12 de novembre de 2021

El 21 de novembre arriba la 31a edició de la Caminada pels Entorns de
Sentmenat
Després de la seva suspensió el passat any per COVID-19, torna la tradicional i multitudinària caminada
popular que travessa els entorns naturals de Sentmenat, amb un recorregut de 15 km que inclourà
esmorzar i obsequi per totes les persones participants.
Dimecres, 10 de novembre de 2021

Consulta els acords del passat ple 29 d’octubre

El passat dijous 29 d’octubre a les 19:30 es va celebrar el Ple Ordinari (PL/2021/09) de forma presencial,
respectant les mesures de seguretat pel context sanitari per la COVID-19. El Ple va ser convocat per
l'alcalde Marc Verneda, qui presideix l'òrgan amb la presència dels regidors i regidores que formen el
consistori i va ser transmès pel canal de Youtube de l’Ajuntament de Sentmenat i per Ràdio Sentmenat.
Divendres, 5 de novembre de 2021

La 35a Pujada i Baixada a Guanta ja té data!
Serà el diumenge 5 de desembre i incorporarà, com a novetat, un recorregut de 6 km.
Dijous, 4 de novembre de 2021

Concentració contra la violència sexual i el terrorisme masclista
Serà avui dimecres, 3 de novembre, a les 20 hores, davant l'Ajuntament.
Dimecres, 3 de novembre de 2021

L’Ajuntament de Sentmenat lamenta les actituds incíviques produïdes al
municipi aquest pont de Tots Sants
L’Ajuntament de Sentmenat vol fer una crida al civisme a tots els veïns i veïnes del municipi després dels
diferents actes incívics que han tingut lloc aquest pont de Tots Sants.
Dimarts, 2 de novembre de 2021

Recuperem Sant Menna, la Festa Major d'hivern!
De l'11 al 14 de novembre es faran activitats presencials, després que l'any passat els concerts es
poguessin seguir només per streaming i Ràdio Sentmenat.
Divendres, 29 d'octubre de 2021

Conservem la memòria històrica!
L’Arxiu de Sentmenat busca persones voluntàries per ajudar a identificar i datar fotografies antigues
Divendres, 29 d'octubre de 2021

“La Petita Tèxtil”, la companyia de teatre de l’Espai Jove busca nous
membres
Vols formar part de la companyia de teatre de l’Espai Jove? La “Petita Tèxtil” busca joves de 18 a 30
anys amb experiència o passió pel teatre.
Dijous, 28 d'octubre de 2021

Arrenca la doble vacunació: grip i Covid-19
Es podran aplicar les dues vacunes alhora a aquelles persones que van rebre la segona dosi fa més de
sis mesos i que tenen més de 70 anys.
Dimecres, 27 d'octubre de 2021

La regidoria de Salut es reuneix amb CatSalut per seguir l’evolució de la
pandèmia i els serveis del CAP Sentmenat
Dilluns 18 d’octubre la regidora de Salut, sra. Bibiana Pichardo, va tenir una trobada amb les
responsables del CatSalut. Per una part, la sra. Núria Serra, Directora Executiva Sector Sanitaris del
Vallès Occidental Est i Oest de l’àmbit metropolità nord i, per l’altra, la sra. Montserrat Teixidó, directora
del Servei d'Atenció Primària (SAP) Vallès Occidental.
Dilluns, 25 d'octubre de 2021

La regidoria de Serveis Socials anuncia la resolució de les beques
menjador de la 2ª convocatòria
Aquesta setmana s’ha presentat la resolució de les beques menjador de la 2ª convocatòria presentades
pel curs escolar de 2021-2022 per l’alumnat des de P3 fins a 4rt d’ESO.
Divendres, 22 d'octubre de 2021

Comunicat de l'Ajuntament en relació amb la sortida d'ERC del govern
municipal
L’Ajuntament de Sentmenat informa que, en data 12 d’octubre, l’Assemblea Local d’Esquerra
Republicana de Catalunya a Sentmenat ha decidit la sortida del govern municipal.
Dijous, 21 d'octubre de 2021

Nova convocatòria de subvencions al sector empresarial afectat per la
COVID-19
L'Ajuntament de Sentmenat destinarà 45.500 euros al nou programa de subvencions per a les petites
empreses i els autònoms dels sectors més afectats per la crisi provocada per la pandèmia, així com
subvencions per ajudar a la contractació de persones en atur inscrites a la borsa de treball i
emprenedors...
Dimecres, 20 d'octubre de 2021

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.
Dimecres, 20 d'octubre de 2021

El comerç de proximitat s'engalana per celebrar la setmana del
Compraprop
La plataforma Compraprop, la botiga online dels municipis de l’Eix de la Riera de Caldes, celebrarà els
seus primers cinc mesos amb una setmana plena de sorpreses. Entre el 8 i el 14 de novembre, els més
de 200 comerços adherits seran els protagonistes de La Setmana del Compraprop.
Dimecres, 20 d'octubre de 2021

Estabilitzat l’incendi a la nau de l’empresa Cerabella
Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat, a les 6.38 h, l’incendi a la nau de l’empresa
Cerabella, de fabricació d’espelmes, al polígon de Can Clapers.
Dilluns, 18 d'octubre de 2021

L'ajuntament renova el conveni de col·laboració amb l'Associació de
Comerciants de Sentmenat
Des de l'Ajuntament de Sentmenat es segueix treballant per dotar de recursos el teixit associatiu
sentmenatenc, aquesta vegada amb el conveni de col·laboració amb ACS, entitat que s'encarrega de
dinamitzar el comerç de Sentmenat amb la finalitat de millorar l'activitat econòmica a la vila.
Divendres, 15 d'octubre de 2021

Divendres decauen la majoria de restriccions
S’elimina el límit d’aforament en cultura, restauració, esport a l’aire lliure, i es recupera també la
presencialitat plena a universitats i congressos.
Dijous, 14 d'octubre de 2021

L’Ajuntament de Sentmenat convoca unes sessions per explicar el Porta
a Porta a la ciutadania
Des de l’Ajuntament es vol comptar amb el conjunt de la ciutadania per poder implantar i adequar el
sistema de recollida porta a porta a les particularitats del municipi.
Dimecres, 13 d'octubre de 2021

Arriba a Sentmenat una concentració de cotxes americans
Serà el pròxim diumenge 7 de novembre al polígon industrial Can Clapers
Dimecres, 13 d'octubre de 2021

L’Espai Jove reprèn les activitats del nou curs
Ja podeu consultar la programació d’octubre i conèixer els nous projectes de Teatre de l’Espai Jove
Dimecres, 13 d'octubre de 2021

Homenatge a la centenària sentmenatenca Trinidad Pérez
El passat divendres 8 d’octubre l’Ajuntament de Sentmenat va homenatjar la Trinidad Pérez, veïna de
Pedrasanta pel seu 100 aniversari.
Dilluns, 11 d'octubre de 2021

L'Ajuntament renova el conveni amb Creu Roja Sentmenat
L'entitat sentmenatenca col·labora amb la regidoria de Serveis Socials en la promoció d'accions de
benestar social, així com la realització de serveis assistencials amb especial atenció a col·lectius i

persones vulnerables.
Divendres, 8 d'octubre de 2021

Consulta els acords i la infografia del passat ple ordinari del 30 de
setembre
El passat dijous 30 de setembre a les 19:30 es va celebrar el Ple Ordinari (PL/2021/08) de forma
presencial, respectant les mesures de seguretat pel context sanitari per la COVID-19. El Ple va ser
convocat per l'alcalde Marc Verneda, qui presideix l'òrgan amb la presència dels regidors i regidores que
formen el consistori i va ser transmès pel canal de Youtube de Ràdio Sentmenat.
Divendres, 8 d'octubre de 2021

La sentmenatenca Gemma Cuyàs subcampiona del mundial de patinatge
artístic per grups
Gemma Cuyàs Roca forma part del Club Patí Matadepera i ha aconseguit, el passat cap de setmana, la
medalla de plata en el grup de xou petit del mundial de patinatge artístic celebrat a Asunción, Paraguai.
Dimecres, 6 d'octubre de 2021

El Coro presenta la seva oferta d’activitats i tallers culturals per infants i
joves d’entre 6 i 18 anys
Des de Sardanes fins a Cant coral, Teatre musical o Tallers de rap. La Societat Coral Obrera “La Glòria
Sentmenatenca” ha publicat aquest mes d’octubre nous cursos que oferirà als infants i joves del
municipi.
Dimarts, 5 d'octubre de 2021

L’Institut de Sentmenat engega el projecte Encert per l’alumnat amb
dificultats generalitzades d’aprenentatge
L’institut de Sentmenat ha ideat un projecte singular que representa una mesura d’atenció educativa
addicional en l’etapa de secundària, que comporta la realització d’activitats pràctiques fora del recinte
escolar. Es tracta del projecte Encert. La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Sentmenat hi ha donat
també el seu suport.
Divendres, 1 d'octubre de 2021

Dijous 30, ple ordinari del mes de setembre
La sessió se celebrarà en format presencial per primera vegada després d'un any i mig demà a partir de
les 19.30 hores.
Dijous, 30 de setembre de 2021

Dilluns 4 d’octubre arrenquen les activitats del Fem Salut 2021-2022
El pròxim dilluns 4 d’octubre arrenca el programa Fem Salut per al curs 2021-22 que ha preparat la
regidoria de Salut de l’Ajuntament. Seran un seguit d’activitats amb l’objectiu de facilitar l’accés a la
pràctica d’algun tipus d’activitat esportiva a la població major de 55 anys.
Dimecres, 29 de setembre de 2021

Els infants del municipi gaudiran un any més del projecte “Aprendre a
nedar"
El projecte ha recollit 74 peticions d'infants en la primera convocatòria i el 25 d'octubre es presentarà una
segona convocatòria.
Dilluns, 27 de setembre de 2021

T'has quedat sense cicle formatiu pel curs 2021-2022?
Davant l'allau d'inscripcions a l'oferta de Cicles Formatius pel curs de 2021, el Servei Territorial
d'Educació del Vallès Occidental ha habilitat un formulari amb la fi que les persones que no s'hagin
pogut matricular exposin individualment la seva situació i necessitats.
Divendres, 24 de setembre de 2021

L'Ajuntament signa el nou conveni de col·laboració amb la societat Coral
Obrera la Glòria Sentmenatenca
El dimecres 22 de setembre, l'alcalde Sr. Marc Verneda i el president del Coro, Sr. Josep Morella Murcia
van signar el nou conveni de col·laboració que tindrà com a objectiu la programació professional d'arts
escèniques al teatre del Coro i la promoció d'activitats culturals.
Dijous, 23 de setembre de 2021

Èxit participatiu a la segona edició del Sent-Tapes
Enguany la Colla d'Amics del Correbars i l'Ajuntament de Sentmenat han tornat a col·laborar en
l'organització del Sent-Tapes, un concurs gastronòmic arreu dels establiments de Sentmenat, que ha
resultat de nou un èxit de participació. El Cor de Bou, per segon any consecutiu, s’endú el premi a la
millor tapa.
Dimecres, 22 de setembre de 2021

L'Eix Riera de Caldes presenta un estudi sobre els índexs de mobilitat
dels seus municipis durant l'últim any
L'informa ha estat executat per l'Observatori de l'Eix Riera de Caldes amb la col·laboració de l'INE. El
document ofereix una valuosa informació sobre el flux de desplaçaments entre municipis, diferenciant els
moviments d'entrada i de sortida i els principals destins o procedències de desplaçamanents.
Dimecres, 22 de setembre de 2021

El proper 31 d’octubre se celebrarà la cursa solidària MTB PER ELLS,
per la Fundació PKU
Amb la col·laboració dels ajuntaments de Sentmenat, Caldes de Montbui i Palau-Solità i Plegamans, se
celebrarà la primera edició de la cursa MTB PER ELLS amb l’objectiu de recaptar fons per la Fundació
PKU i Altres Trastorns Metabòlics i Hereditaris

Dilluns, 20 de setembre de 2021

L'Ajuntament signa un nou conveni amb Ràdio Sentmenat per aquest
2021
El passat dijous 16 de setembre, l'alcalde Sr. Marc Verneda Urbano va signar un nou conveni amb
l'Associació Ràdio Sentmenat per tal de promoure i desenvolupar activitats de radiodifusió i televisió
durant l'any 2021.
Divendres, 17 de setembre de 2021

L'Ajuntament presenta la resolució dels ajuts individuals per a llibres de
text i material escolar obligatori

Des de la regidoria d'Acció Social, ha sortit aquest setembre la resolució de la convocatòria de beques
per a llibres i material escolar per al curs 2021-22 que va sortir el passat mes de maig. Durant el període
entre el 10 i el 28 de maig s'han presentat 129 sol·licituds, de les quals 110 han estat acceptades i 19
denegades.
Divendres, 17 de setembre de 2021

La regidoria d'Acció Social presenta la convocatòria d'ajuts a les
activitats esportives infantils
La subvenció va dirigida a les famílies d'infants del municipi, d'entre 6 i 16 anys, amb fitxa a algun dels
clubs o entitats esportives municipals i que comptin amb una situació familiar desfavorable en termes
socioeconòmics. La convocatòria s'ha presentat aquest 15 de setembre i serà oberta fins al 30 del
mateix mes.
Dijous, 16 de setembre de 2021

L'Escola de Persones Adultes presenta les novetats del curs 2021-2022
La Regidoria d'Educació reprèn aquest octubre l'educació per a persones adultes amb una oferta diversa
que donarà la possibilitat de formar-se a totes les persones majors de 18 anys del municipi.
Divendres, 10 de setembre de 2021

L’AMERC llança l’@Emprensocial, un programa de formació i
acompanyament gratuït per a la creació de projectes empresarials
autosostenibles
El programa té com a objectiu impulsar nous projectes i iniciatives econòmiques dins de l'economia
social amb impacte positiu al territori. El programa vol acompanyar a les persones que hi participin a
crear empreses autosostenibles sota els valors de l'Economia Social.
Dijous, 9 de setembre de 2021

Torna l'educació musical a Sentmenat de la mà del CEMusical
Des d'aquest 9 de setembre la Regidoria d'Educació ha anunciat l'obertura d'inscripcions al CEMusical,
l'escola de música sentmenatenca, amb una oferta d'ensenyament que va des dels més petits (P3-P5)
fins adults.
Dijous, 9 de setembre de 2021

Nova actualització de les mesures anti-Covid
Aquest divendres, 10 de setembre, entra en vigor una modificació de les restriccions que permet relaxar
algunes mesures.
Dijous, 9 de setembre de 2021

Tot preparat a Sentmenat per la commemoració de la Diada Nacional
El pròxim dissabte 11 de setembre Sentmenat celebrarà una nova Diada Nacional de Catalunya.
Enguany, de nou marcada per la pandèmia provocada pel Coronavirus, es viurà d’una manera diferent i
respectant totes les mesures de seguretat i de prevenció.
Dilluns, 6 de setembre de 2021

Festa Major: Informació important sobre les entrades reservades
Tindran validesa fins l’hora d’inici de l’acte, pel que quan comenci l’acte s’ompliran totes les cadires que
hagin quedat buides.
Dijous, 2 de setembre de 2021

Possibles canvis d'ubicació durant la Festa Major
La Festa Major 2021 és a punt de començar i la previsió meteorològica indica que venen dies de pluja.
Si plou, els concerts de la plaça de la Vila i les Barrakes es realitzaran al pavelló Tèxtil Besòs i al pavelló
Primer de Maig.
Dimecres, 1 de setembre de 2021

Mesures anti-Covid fins el 3 de setembre
Avui divendres, 27 d'agost, entra en vigor una nova actualització que aboleix el toc de queda en tots els
municipis.
Divendres, 27 d'agost de 2021

La Generalitat amplia les restriccions del Pla Alfa fins al 18 d'agost a les
00 h i recorda les mesures per a la reducció d'emissions contaminants
A causa del risc d'incendis generat per les altes temperatures i la sequera, la Generalitat ha decidit
ampliar 24 hores més el Pla Alfa Nivell 3, que inclou les restriccions d'accés a les zones boscoses, entre
d'altres. A més, ha recordat les recomanacions preventives davant l'actuació del pla de reducció
d'emissions.
Dimarts, 17 d'agost de 2021

Ja pots reservar les entrades per la Festa Major
La Festa Major serà del dijous 2 al dilluns 6 de setembre i hi haurà prop d'una vintena d'actes.
Dilluns, 16 d'agost de 2021

La piscina municipal serà gratuïta del 14 al 16 d'agost
A causa de l'onada de calor, l'Ajuntament ha decidit obrir gratuïtament durant 3 dies la piscina municipal
d'estiu a tots els sentmenatencs i sentmenatenques.
Divendres, 13 d'agost de 2021

S'activa el Pla Alfa Nivell 3 de prevenció d'incendis del 12 al 17 d'agost
Degut al risc d'incendis derivat de la sequia i les altes temperatures, el passat dimecres 11 s'ha resolt
l'aprovació del Pla Alfa de Nivell 3, per la qual cosa s'estableixen determinades restriccions, atesa
l'activitat simultània del Pla Procicat i del Pla Especial d'Emergències d'Infocat.
Dijous, 12 d'agost de 2021

La regidoria de Medi Natural realitza tasques de manteniment de les
franges a les urbanitzacions de Sentmenat
Durant el mes de juliol s'han dut a terme tasques de cura, poda i manteniment de les franges naturals a
un total de 25 hectàrees a les urbanitzacions de Can Canyameres, Pedra Santa, Can Vinyals i Can
Fargues.
Dijous, 12 d'agost de 2021

La Regidoria de Serveis socials presenta la resolució de la convocatòria
de beques menjador del curs escolar 2021-22
Aquesta setmana s’ha presentat la resolució de les beques menjador presentades pel curs escolar de
2021-2022 convocades en matèria de concurrència competitiva per l’alumnat des de P3 fins a 4rt d’ESO.
Dijous, 12 d'agost de 2021

Aquest dimecres arriba una onada de calor que es pot allargar fins al
diumenge
Aquest dimarts, 10 d’agost, s’ha activat l’alerta del Pla PROCICAT per una onada de calor que arribarà a
Catalunya aquest dimecres.
Dimarts, 10 d'agost de 2021

Avís: Demà 11 d'agost es duran a terme tasques de manteniment entre el
C/ Climent Humet i Pg. Del Pal
El tram romandrà parcialment tancat a la circulació des de les 8:00 fins a les 17:30 h. La Policia Local
s'encarregarà d'habilitar una ruta alternativa perquè no afecti la circulació de vehicles.
Dimarts, 10 d'agost de 2021

Avís carrer tallat: Passeig de la Sagrera
De 8 a 22 hores hi poden haver talls entre el carrer Migdia i el carrer Frederic Alfonso.
Dilluns, 9 d'agost de 2021

Nou pas cap a la implantació del porta a porta
El passat 1 de juliol la Regidoria de Medi Ambient va presentar el canvi de contractista del servei
d'escombraries a favor de CESPA, empresa escollida per l'Ajuntament mitjançant procés de licitació
pública, que gestionrà la implantació del nou sistema.
Divendres, 6 d'agost de 2021

Els majors de 65 anys que han passat la COVID-19 tenen alts nivells
d’anticossos protectors als tres mesos de rebre la vacuna, a diferència

dels que no l’han passat
Els primers resultats d’un estudi d’IrsiCaixa i l’Atenció Primària Metropolitana Nord de l’Institut Català de
la Salut (ICS) apunten que els nivells d’anticossos neutralitzants –és a dir, amb efecte protector– de les
persones majors de 65 anys vacunades i que han passat la COVID-19 són alts, en comparació amb les
vacunades que no han passat la malaltia.
Dijous, 5 d'agost de 2021

1 plaça vacant d’enginyer/a tècnic/a
Ja s'han publicat tant les bases com la convocatòria del procés de selecció.
Dimecres, 4 d'agost de 2021

El Parc de l'Aigua, inaugurat!
Avui 2 d'agost, al migdia, s'ha inaugurat el nou espai que reconverteix la Plaça 1 d'Octubre en un espai
lúdic pels més petits, però també pels adults.
Dilluns, 2 d'agost de 2021

Ja podeu consultar el programa de la Festa Major de Sentmenat
La Festa Major 2021 de Sentmenat se celebra aquest any del dijous 2 al dilluns 6 de setembre. Una
programació que ja pots consultar en aquesta notícia plena d’actes i d’activitats per a totes les edats i
gustos.
Divendres, 30 de juliol de 2021

Humana recupera més de 15 tones de tèxtil usat a Sentmenat durant el
primer semestre de 2021 amb finalitat social
La Fundació Humana, Pueblo para Pueblo ha recuperat a Sentmenat 15 tones de tèxtil usat, que es
tradueix en 70.000 peces de roba donades de forma desinteressada per la ciutadania de Sentmenat que
serà reutilitzada i reciclada perllonguen el seu cicle de vida útil.
Divendres, 30 de juliol de 2021

Consulta els acords i la infografia del passat ple ordinari del 29 de juliol

El passat dijous 29 de juliol a les 19:30 es va celebrar el Ple Ordinari (PL/2021/09) de forma telemàtica a
causa de les mesures de seguretat pel context sanitari per la COVID-19. El Ple va ser convocat per
l'alcalde Marc Verneda, qui presideix l'òrgan amb la presència dels regidors i regidores que formen el
consistori i va ser transmès per Ràdio Sentmenat.
Divendres, 30 de juliol de 2021

El CAP Sentmenat modifica l’horari d’obertura unes setmanes d’agost i
setembre
El centre de salut obrirà de dilluns a divendres de 8h a 15h del 18 d’agost i el 3 de setembre.
Dimecres, 28 de juliol de 2021

L'oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de Sentmenat romandrà
tancada del 2 al 27 d'agost
Durant el mes d'agost l'oficina de l’ORGT romandrà tancada, no obstant això, se seguiran realitzant
atencions als contribuents per via telemàtica, telefònica i de forma presencial a altres oficines obertes,
sempre amb cita prèvia.
Dimecres, 28 de juliol de 2021

La prevenció d’incendis és una tasca que podem fer entre tots
Arran dels últims grans incendis que estan colpint Catalunya, entrevistem el Cap de colla de l’ADF
Sentmenat, Ian Pérez Galisteo, un jove voluntari de 22 anys.
Dilluns, 26 de juliol de 2021

Arriba el Sent-Tapes, del 26 d'agost al 12 de setembre
Totes les persones majors de 18 anys són convidades a participar al Sent-Tapes, una activitat
organitzada per la Colla d’Amics del Correbars que pretén dinamitzar la vida social i gastronòmica de
Sentmenat durant més de dues setmanes, del 26 d’agost al 12 de setembre.
Dilluns, 26 de juliol de 2021

Conveni de col·laboració amb l'Associació de Veïns de Pedrasanta

Ahir dijous 22 de juliol es va signar el conveni de col·laboració amb l'Associació de Veïns de Pedrasanta.
Divendres, 23 de juliol de 2021

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació Sentmenat
Empresarial pel desenvolupament d’accions de suport als polígons del
municipi
L’Ajuntament de Sentmenat i l’Associació Sentmenat Empresarial signen un conveni que té per objectiu
desenvolupar actuacions per facilitin una resposta coordinada a la situació de crisi provocada per la
pandèmia de la covid-19 als polígons del municipi, un dels motors econòmics de la vila.
Divendres, 23 de juliol de 2021

L'Ajuntament de Sentmenat treballa per a fer possible la Festa Major
2021
Si la situació sanitària ho permet, Sentmenat tornarà a gaudir de la Festa Major del 2 al 6 de setembre
d’enguany. Una festa segura amb actes adaptats a les mesures en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19: aforament controlat, inscripció prèvia,
mascareta obligatòria, distància de seguretat, etc.
Dijous, 22 de juliol de 2021

Elevat risc d’incendi forestal
Des de l’Ajuntament demanem la col·laboració a tothom a extremar les mesures preventives per
disminuir el risc d’incendi forestal.
Dijous, 22 de juliol de 2021

Consells per a l'estiu i les onades de calor
Amb l’arribada de l’estiu els dies s’allarguen i ve de gust sortir de casa i aprofitar el temps de lleure per
fer activitats a l’aire lliure.
Dijous, 22 de juliol de 2021

L’Ajuntament de Sentmenat signa nous convenis de col·laboració amb
les entitats culturals i joves del municipi
Des de les regidories de Cultura i Joventut se segueix apostant per la participació ciutadana a través del
teixit associatiu del municipi, és per això que s'han signat cinc nous convenis amb els Sentcremats, el
Grup d’Amics del Museu Arxiu, el Taller d’Art, el Centre Cultural Casa d’Andalusia i Festa Major Jove de
Sentmenat.
Dimecres, 21 de juliol de 2021

L'AMERC presenta les primeres activitats del programa Emprensocial
Emprensocial és un projecte dissenyat per les regidories de Promoció Econòmica de l'Eix Riera de
Caldes amb l'objectiu d'impulsar l'economia social i solidària. Adreçat a qualsevol persona interessada a
emprendre, es presenta el programa "Laboratori d'Idees" els pròxims 14 i 21 de juliol.
Dimarts, 13 de juliol de 2021

Se celebra el XVII Obert de Tenis Taula de Sentmenat
El passat cap de setmana el Pavelló Primer de Maig va allotjar el 17è Open de Tenis Taula
Sentmenatenc, amb la presència de més d'una cinquantena de jugadores i jugadors i amb 6 categories
diferenciades.
Dimarts, 13 de juliol de 2021

Se celebra la segona sessió del projecte de reurbanització del Casc
Antic
El passat 15 de juny es va celebrar la segona sessió telemàtica del procés participatiu que té com a
objectiu millorar el Casc Antic. La sessió va ser presentada pel personal tècnic d'Urbaning, empresa
encarregada de dissenyar el pla urbanístic, i va comptar amb la presència de representants polítics i del
veïnat de Sentmenat.
Dilluns, 12 de juliol de 2021

Es realitzaran inspeccions d'ITV a vehicles agrícoles a Sentmenat

El dimecres 21 de juliol, l’entitat concessionària de la Generalitat de Catalunya, Applus, oferirà el seu
servei d'inspeccions tècniques a les dependències de la Deixalleria de Sentmenat per facilitar la
realització del tràmit a vehicles agrícoles que per les seves dimensions i funcionalitats dificulten la
mobilitat entre municipis.
Dilluns, 12 de juliol de 2021

El CAP de Sentmenat obre la seva convocatòria de vacunes als joves
Des d'aquesta setmana, el CAP de Sentmenat ha obert la cita prèvia per vacunes a la població d’entre
18 i 29 anys amb la vacuna de Janssen de monodosis. A més de seguir vacunant a la població major.
Dijous, 8 de juliol de 2021

Noves mesures per frenar els contagis
A partir d'aquest divendres, 9 de juliol, entraran en vigor mesures relacionades amb l’oci nocturn, els
esdeveniments massius i l’ús de mascareta.
Dijous, 8 de juliol de 2021

Un centenar d’assistents participen de la jornada Art en Família al Jardí
Ahir diumenge en el marc del projecte Cal Milionari Espai d’Art va tenir lloc la jornada Art en Família al
Jardí per a infants, que va comptar amb tallers a càrrec de dos artistes contemporanis, un espai de
creació obert per fer art observant la vida a la natura, una intervenció artística als jardins i exposicions
amb les creacions dels nens i nenes i les obres dels artistes convidats.
Dilluns, 5 de juliol de 2021

L'Ajuntament signa un conveni de col·laboració amb l'entitat
Sentmegatencs
El conveni té com a objectiu promocionar la realització d'activitats de protecció dels gats ferals i
promoure l'adopció de forma responsable d'aquests gats. Sentmegatencs és una entitat que treballa
educant i conscienciant sobre les colònies de gats ferals del municipi i la importància de respectar-les.
Divendres, 2 de juliol de 2021

Consulta els acords i la infografia del passat ple ordinari de l’1 de juliol

El passat dijous 1 de juliol a les 19:30 es va celebrar el Ple Ordinari de forma telemàtica a causa de les
mesures de seguretat pel context sanitari per la COVID-19. El Ple va ser convocat per l'alcalde Marc
Verneda, qui presideix l'òrgan amb la presència dels regidors i regidores que formen el consistori i va ser
retransmès per Ràdio Sentmenat.
Divendres, 2 de juliol de 2021

El consell Comarcal presenta: "Explora el Vallès", una proposta de
turisme estiuenc per la comarca
En un estiu encara molt marcat per la situació epidemiològica i on els viatges estan limitats, el Consell
Comarcal del Vallès Occidental aposta de nou pel turisme de proximitat i sostenible. Ho fa a través de la
proposta “Explora el Vallès”, que ofereix una guia de viatge amb recursos i propostes per fer als diferents
municipis.
Divendres, 2 de juliol de 2021

L’Ajuntament i la Policia local revisaran els protocols d’actuació davant
la recollida de gossos
Davant dels fets desgraciats ocorreguts ahir, dimecres 30 de juny, en la intervenció policial on van
resultar ferits greus dos gossos en atacar un agent, la regidoria de Benestar Animal i la regidoria de
Seguretat Ciutadana es comprometen a revisar i adequar el protocol d’actuació pels gossos fugits,
perduts o abandonats per facilitar les recollides i evitar riscos innecessaris.
Dijous, 1 de juliol de 2021

Comunicat sobre la intervenció de la Policia Local d'aquest dimecres a la
urbanització de Can Canyameres
En referència als comentaris que s’estan produint a les xarxes socials sobre la intervenció de la Policia
Local a la urbanització de Can Canyameres amb dos gossos, l’Ajuntament de Sentmenat i la Policia
Local volen esclarir els fets succeïts.
Dijous, 1 de juliol de 2021

S’obre la vacunació a tots els majors de 16 anys
El Departament de Salut ha decidit obrir la vacunació a totes les persones majors de 16 anys des d’avui
mateix davant l’increment de positius.

Dimecres, 30 de juny de 2021

Arriben els campus esportius d’estiu a Sentmenat!
Acabat el curs escolar i amb l’arribada del bon temps, l’EFB Sentmenat i l’Hoquei Club Sentmenat han
presentat les seves propostes esportives i lúdiques d’estiu. Amb diversos nivells i per edats, informa’t de
les propostes dels dos clubs sentmenatencs.
Dimarts, 29 de juny de 2021

Alumnat de l’Institut de Sentmenat pinta casetes per les comunitats de
gats ferals del municipi
La finalitat del projecte és tenir punts molt més higiènics, harmoniosos amb l'entorn i la protecció del
menjar i aigua davant d'inclemències meteorològiques. D’aquesta manera Sentmenat segueix treballant
per controlar les colònies de gats ferals del municipi amb la col·locació de casetes.
Dilluns, 28 de juny de 2021

Descobreix, aprèn i explora! les noves propostes del programa de
Turisme Educatiu
El Consell Comarcal ha presentat el nou programa de Turisme Educatiu que neix per promocionar el
turisme de proximitat en el marc del desenvolupament sostenible del territori. El programa consta de tres
eixos, destinats a l’alumnat, el professorat i les famílies i es basa en una oferta de propostes i activitats
de les empreses del sector de la comarca.
Dilluns, 28 de juny de 2021

La mascareta deixa de ser obligatòria en certes condicions
A partir d’aquest dissabte 26 de juny, es podrà treure en espais exteriors si hi ha una distància mínima
d'1,5 metres o si s'està amb persones del nucli de convivència.
Divendres, 25 de juny de 2021

Serveis Socials impulsa el nou sistema de Targetes Moneder d'Impacte
Social
L'Ajuntament de Sentmenat, a través de Serveis socials, serà un dels primers municipis a implementar el

nou programa "Targeta Moneder d'Impacte Social", destinat als ens locals dins de la demarcació de la
Diputació de Barcelona. Aquest nou programa substituirà el programa social del "Rebost Solidari", que
fins ara havia estat prestant servei a les famílies en situació de vulnerabilitat del municipi.
Divendres, 25 de juny de 2021

L’Ajuntament premia l'excel·lència a l'alumnat de l'Institut de Sentmenat
El passat 22 de juny, amb motiu de la sessió de cloenda del curs 2021-22, l'alcalde i el regidor
d'educació van fer l'entrega dels premis a l'excel·lència de l'Institut, premiant els dos estudiants amb
millors resultats acadèmics de l'ESO i de Batxillerat: el Jean Pol Tabi i l’Hugo Aguilar Perea.

Dimecres, 23 de juny de 2021

S'obre la licitació del servei de recollida i custòdia d'animals de
companyia
La regidoria de Benestar Animal impulsa la licitació del nou servei de recollida i custòdia de gossos, gats
i fures al terme municipal de Sentmenat. La licitació té una durada de dos anys i un pressupost de
74.237,57?€. El termini de presentació d'ofertes serà obert fins a l’1 de juliol.
Dimecres, 23 de juny de 2021

Sentmenat celebrarà el primer PRIDE!
La regidoria d'Igualtat i polítiques LGTBIQ+, de la mà de la regidoria de Cultura i les famílies
LGTBIQ+ de Sentmenat, han organitzat una setmana farcida d'activitats per celebrar el dia de l’orgull
gay.
Dimarts, 22 de juny de 2021

El ciclista sentmenatenc, Jaume Cunill "Makako" estableix un nou rècord
en pujar el Farell 17 vegades seguides en 24 h
El sentmenatenc ha establert un nou rècord aquest cap de setmana al món de la bici. El repte es trobava
en pujar i baixar el Farell el màxim de vegades possibles en 24 h. Finalment ho va fer 17 vegades en 24
h, realitzant-ne 3 més per tal d'aconseguir l'Everesting: realitzar un recorregut amb un desnivell total de
8.845 m.
Dimarts, 22 de juny de 2021

L’Ajuntament presenta els horaris d’estiu dels serveis municipals
d’atenció al públic
Informa’t dels horaris de les oficines i els equipaments municipals durant els mesos de juliol i agost.
Dimarts, 22 de juny de 2021

Un Juliol Jove ple d’activitats
Ja queda poc per poder gaudir del Juliol Jove!
Dilluns, 21 de juny de 2021

Arriba l’Estiu Cultura 2021
Una trentena d’actes formaran part de la cartellera d’aquest Estiu Cultura de Sentmenat
Dilluns, 21 de juny de 2021

Consells i recomanacions per una revetlla de Sant Joan segura
La Generalitat proposa una revetlla amb grups reduïts i amb precaució per evitar accidents fent un mal
ús del material pirotècnic.
Dilluns, 21 de juny de 2021

Se celebra la sessió de cloenda del Consell d'Infants d'aquest curs 202021
El dimecres 16 de juny es va celebrar la sessió de tancament del Consell d’Infants de Sentmenat a
l’Espai Jove la Tèxtil amb la participació de l’alcalde, Marc Verneda i el regidor d'Educació, Jaume
Carbonell.
Divendres, 18 de juny de 2021

Un any més els infants de Sentmenat han gaudit del Projecte Taller d'Art
a les Escoles

El Taller d'Art a les Escoles és un projecte impulsat per la regidoria de Cultura amb la col·laboració del
Taller d'Art de Sentmenat, que té com a objectiu oferir la possibilitat de conèixer i experimentar amb
tècniques artístiques de l'àmbit de la Ceràmica.
Divendres, 18 de juny de 2021

L'Arxiu Històric de Sentmenat rep una donació dels Amics del Museu
Arxiu de Santa Maria de Mataró
El passat dijous 17 de juny l'arxiu municipal va rebre una donació de 4 Capbreus del Marquès de
Sentmenat amb dates que van del 1700 fins al 1862 per part dels Amics del Museu Arxiu de Santa Maria
de Mataró. Troballa que servirà per ampliar el fons històric del municipi.
Divendres, 18 de juny de 2021

Entra en funcionament Compraprop, la botiga online dels comerços de
l’eix de la Riera de Caldes
Aquest matí l'Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes (AMERC) ha presentat la plataforma
Compraprop, una gran galeria comercial online on comprar als comerços de proximitat; una botiga de
botigues, on passejar de forma virtual pels sis municipis de l’eix
Dijous, 17 de juny de 2021

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Sentmenat presenta
el recull de dades del 2020
Amb un total de 154 casos atesos i un 67% de resolucions favorables cap a les persones consumidores,
l'OMIC de Sentmenat continua un any més treballant per oferir un servei públic i gratuït de formació,
informació i defensa de les persones consumidores.
Dijous, 17 de juny de 2021

La Policía Local de Sentmenat posa en marxa un nou servei de seguretat
als domicilis durant el període vacacional
“Vacances Tranquil·les” és un servei totalment gratuït que ofereix la Policia Local a aquelles ciutadanes
que passin les vacances fora del domicili i vulguin adherir-se al servei oferint informació de la vivenda i
un contacte d’emergència de primera mà davant de qualsevol incidència, ja sigui per robatori, fuita
d’aigua o possible incendi

Dijous, 17 de juny de 2021

L'ambaixador de la República de Bulgària visita Sentmenat
Aquest dimecres 16 de juny l'alcalde ha rebut la visita improvisada de l'ambaixador Sr. Aleksey Andreev
acompanyat de la seva mare, amb la qual han volgut conèixer més sobre el municipi que dóna nom a
fins a 3 generacions de la seva família.
Dimecres, 16 de juny de 2021

Es celebra el concert de fi de curs del Centre d’Ensenyament Musical
Després d'un any extraordinari afectat per la situació sociosanitària, el passat dissabte 12 de juny
l’alumnat del CEMusical i les seves famílies van gaudir de l’audició al nou jardí de la rectoria vella com a
tancament del curs 2020-2021.
Dimecres, 16 de juny de 2021

La Societat Coral Glòria Sentmenatenca comença una nova etapa
Es vol impulsar un treball col·laboratiu, amb perspectiva horitzontal, pel que l’entitat s’organitzarà per
àmbits i cada àrea de treball tindrà col·laboradors/es responsables.
Dilluns, 14 de juny de 2021

La variant de Sentmenat avança amb l’estudi informatiu de la Generalitat
El projecte de la variant es troba en fase d’estudi informatiu, adjudicat per la Generalitat de Catalunya a
una consultora amb un contracte de 10 mesos, amb l’objectiu d’analitzar el millor recorregut i les
possibles alternatives, així com un estudi d’impacte ambiental que serà sotmès a informació pública un
cop acabat.
Divendres, 11 de juny de 2021

La piscina municipal obrirà el proper 19 de juny

L'Ajuntament de Sentmenat obrirà la piscina municipal el proper 19 de juny i garantirà totes les mesures
de seguretat i higiene per assegurar una experiència segura dels usuaris i combatre els possibles perills
d'infecció per COVID-19 en l'ús de les seves instal·lacions. 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.
Dijous, 10 de juny de 2021

Consulta els acords i la infografia del passat ple ordinari del 27 de maig
El passat dijous 27 de maig a les 19:30 es va celebrar el Ple Ordinari de forma telemàtica a causa de les
mesures de seguretat pel context sanitari per la COVID-19. El Ple va ser convocat per l'alcalde Marc
Verneda, qui presideix l'òrgan amb la presència dels regidors i regidores que formen el consistori i va
ser retransmès per Ràdio Sentmenat.
Dimecres, 9 de juny de 2021

L'Ajuntament de Sentmenat aprova l'Ordenança de l'Administració
electrònica i segueix l'expansió cap al món telemàtic
El passat 27 de maig el consistori va aprovar la nova Ordenança relativa a les tramitacions electròniques
de l'Ajuntament, i des de la Regidoria de les TIC se segueix treballant cap a la digitalització de tots els
tràmits. Actualment el 60% dels tràmits municipals es realitzen per via telemàtica.
Dimecres, 9 de juny de 2021

La Regidoria d’Ocupació segueix treballant per la inserció laboral a
Sentmenat
Durant l'últim any, des de la Regidoria d'Ocupació ha seguit impulsant el servei de Borsa de Treball, un
servei públic i gratuït de suport a les persones desocupades; oferint atencions personalitzades,
organitzant cursos formatius o mitjançant el nou grup de telegram mitjançant el qual es difonen de forma
setmanal les noves ofertes laborals de la zona.
Dimarts, 8 de juny de 2021

L'Ajuntament presentarà el Pla de reurbanització del casc antic de
Sentmenat el proper dimarts 15 de juny
L’Ajuntament de Sentmenat, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha redactat el Pla de
reurbanització del casc antic de Sentmenat. Aquest Pla ha estat des del seu inici un projecte de
participació ciutadana on tècnics, representants polítics, entitats i ciutadania hi han pogut dir la seva.

Seguint aquesta línia de treball, el dimarts 15 de juny a les 19 h es presentarà el document final del Pla.
Dilluns, 7 de juny de 2021

Èxit d'assistència al curs de Guia caní responsable organitzat per l’Espai
Jove la Tèxtil
Des de la Regidoria de Joventut s’ha realitzat un curs de guia caní responsable dins de la programació
de l’assessoria Forma’t de la Info la Tèxtil. Aquest és el nou servei d’assessorament i acompanyament
per a joves.
Dissabte, 5 de juny de 2021

Mesures per a la contenció de la COVID-19 aplicables a partir del 4 de
juny a Catalunya
El 4 de juny entren en vigor noves mesures per a la contenció de la pandèmia provocada pel coronavirus
SARS-CoV-2.
Dijous, 3 de juny de 2021

Tot a punt per la nova programació de juny a l’Espai Jove La Tèxtil
Amb l’arribada de la calor i de l’estiu, arriba una nova programació de l’Espai Jove, farcida d’activitats
lúdiques, culturals i pedagògiques per la joventut de Sentmenat. Totes les activitats van adreçades a
persones majors de 12 anys i són gratuïtes, sempre amb inscripció prèvia.
Dimecres, 2 de juny de 2021

Més de 50 empreses de l’Eix de la Riera de Caldes posen en comú la
seva experiència sobre transició energètica durant les jornades
formatives
Més de mig centenar d’empreses de l’Eix de la Riera de Caldes han participat a la jornada sobre Disseny
de polítiques energètiques locals en clau de sostenibilitat, organitzada per l’AMERC el passat 2 de juny.
Les jornades es van celebrar de forma presencial a l'espai de Can Rius de Caldes de Montbui, i també
es va poguer seguir en format virtual.
Dimecres, 2 de juny de 2021

Torna la Fira del Cargol a Sentmenat!
L'Associació de Comerciants de Sentmenat, amb la col·laboració de l’Ajuntament, recupera la Festa
Major de Primavera.
Dimarts, 1 de juny de 2021

Sentmenat és un dels municipi amb la taxa d'atur més baixa del seu
entorn
Durant l'últim any la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació ha estat treballant en diversos
projectes per incentivar la inserció al mercat laboral, resultats que s'han vist reflectits en l'últim informe
de l'AMERC, situant Sentmenat com el municipi amb una taxa d'atur més baixa de tots els municipis de
l'Eix Riera de Caldes amb un 9,85% d'atur.
Divendres, 28 de maig de 2021

Sentmenat torna a participar a la Let's Clean Up Europe!
Cada any, milions de tones d’escombraries són abocades a rius, oceans, platges, boscos i tot tipus
d’espais naturals degut sobretot al nostre model de consum i la falta de respecte d’algunes persones
envers la natura. Des de l’Ajuntament de Sentmenat volem col·laborar a capgirar-ho i seguir caminant
cap a un municipi ecològicament responsable i cívic sumant-nos un any més a la iniciativa Let's Clean
Europe!
Dijous, 27 de maig de 2021

Finalitza l’obra de la Plaça Lluís Companys i es prepara per a la seva
inauguració
El passat dimarts 25 de maig, el personal tècnic de l’Ajuntament i l’alcalde van realitzar l’acte de recepció
de les obres de la plaça, acompanyats de l’empresa a càrrec de la seva construcció. Tot apunt per la
seva inauguració el 5 de juny.
Dimecres, 26 de maig de 2021

L'alumnat de 5è de l’Escola Can Sorts celebra unes jornades formatives
sobre consum responsable

El taller "De l'escola al centre comercial" van estar organitzats per la regidoria de consum i impartits a les
classes de 5è de primària. Mitjançant l'escenificació de situacions reals, l'objectiu era el d'ensenyar a
l'alumnat els drets i deures de les persones consumidores i algunes pautes sobre consum responsable.
Dimecres, 26 de maig de 2021

Instruccions per sol·licitar la subvenció del Casal d'Estiu i el Casalet de
Setembre
Dilluns dia 24 de maig a partir de les 9 hores estarà actiu el tràmit telemàtic per a sol·licitar la subvenció
per al Casal d'Estiu i Casalet de Setembre. Amb la voluntat de facilitar la tasca a totes les famílies
interessades, tot seguit us informem dels passos a seguir per realitzar el tràmit.
Dilluns, 24 de maig de 2021

L’Amerc organitza una jornada formativa sobre disseny de polítiques
energètiques sostenibles dins l’àmbit local
El proper dimecres 2 de juny a les 10 h, l’Amerc presenta unes jornades de formació i debat sobre la
necessitat d’implementar polítiques energètiques sostenibles als polígons industrials. Les jornades seran
presencials i se celebraran a l’Espai Can Rius, a Caldes de Montbui. L’entrada serà gratuïta amb prèvia
inscripció requerida.

Dilluns, 24 de maig de 2021

Mesures per a la contenció de la COVID-19 aplicables a partir del 24 de
maig a Catalunya
El 26 de maig entren en vigor noves mesures per a la contenció de la pandèmia provocada pel
coronavirus SARS-CoV-2.
Dijous, 20 de maig de 2021

La regidoria d'Educació presenta un FAQ's del Casal d'Estiu
Enguany el Casal d'Estiu i el Casalet de Setembre presenta algunes novetats per construir una
experiència més enriquidora pels infants del poble. És per això, que la regidoria d'Educació ha resolt les
preguntes més freqüents per facilitar tota la informació vers les inscripcions, la subvenció i l'organització
del Casal, enguany organitzat per Ègora Sentmenat.

Dimarts, 18 de maig de 2021

Sentmenat es solidaritza amb el dia mundial contra la LGBTIfòbia
L'Ajuntament se suma al dia internacional contra l'homofòbia, la lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia, i la
transfòbia d'aquest 17 de maig i des de la regidoria d'Igualtat se segueix treballant per fer de Sentmenat
un lloc segur per a totes i tots.
Dilluns, 17 de maig de 2021

S'acosten les vacances i arriba el Casal d'Estiu!
Enguany el Casal d'Estiu i el Casalet de Setembre acolliran novetats pensades per donar un valor afegit
al seu format habitual basat en el lleure amb un balanç d'activitats esportives i artístiques realitzades per
especialistes de les entitats locals. D’altra banda, el procés d’inscripció també presenta novetats que us
detallem tot seguit a la notícia.
Divendres, 14 de maig de 2021

S'obre la borsa de treball de places com a treballador/a social a l'Àrea de
Serveis a les persones
Amb l'objectiu de constituir una borsa de treball per a la cobertura de llocs de treball de treballadors/es
socials, l'Ajuntament de Sentmenat ha presentat una nova convocatòria de places de personal interí o
contractes en règim laboral no permanent per a substitucions transitòries.
Divendres, 14 de maig de 2021

L’Ajuntament de Sentmenat rep el segell Infoparticipa 2020 de
Transparència i Bon Govern
El portal web de l’Ajuntament obté el segell Infoparticipa amb el 87% dels indicadors de transparència i
qualitat en la comunicació pública que atorga la UAB. El regidor de transparència, Jaume Carbonell, va
recollir el guardó aconseguit per primera vegada en 8 edicions.
Dimecres, 12 de maig de 2021

La regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació finança un curs de
carnet de carretoner

El curs serà gratuït i disposarà de 20 places per nous carnets i 20 places per renovar, dels quals es
prioritzarà les persones en situació d'atur i inscrites a la borsa pública de treball. El curs es realitzarà del
24 al 27 de maig, incloent-hi les classes teòriques i les pràctiques.
Dimarts, 11 de maig de 2021

S’inicia la convocatòria d’ajuts menjador i de llibres de text i material
escolar del curs escolar 21-22
La Regidoria de Serveis Socials ha presentat el seu programa anual de beques menjador, llibres de text i
material escolar pel curs 21-22. La convocatòria de sol·licituds es presentarà el pròxim 10 de maig i les
famílies amb infants adscrits a escoles públiques o concertades poden presentar les seves candidatures
fins al 28 de maig.

Dilluns, 10 de maig de 2021

Mesures per a la contenció de la COVID-19 aplicables a partir del 9 de
maig a Catalunya
El 9 de maig entren en vigor noves mesures per a la contenció de la pandèmia provocada pel
coronavirus SARS-CoV-2.
Divendres, 7 de maig de 2021

L'Ajuntament de Sentmenat convoca un procés de selecció de tècnic/a
mig de serveis al territori
L'objecte de la convocatòria és la cobertura d’una plaça vacant a temps parcial en règim de
funcionari/ària interí/na fins a la seva cobertura definitiva i per a la constitució d’una borsa de substitució
transitòria de titulats, per a l’execució de programes de caràcter temporal o bé, per excés o acumulació
de tasques.
Dijous, 6 de maig de 2021

Consulta els acords i la infografia del passat ple ordinari del 29 d'abril

El passat dijous 29 d'abril a les 19:30 es va celebrar el Ple Ordinari (PL/2021/06) de forma telemàtica a
causa de les mesures de seguretat pel context sanitari per la COVID-19. El Ple va ser convocat per
l'alcalde Marc Verneda, qui presideix l'òrgan amb la presència dels regidors i regidores que formen el
consistori i va ser transmès per Ràdio Sentmenat.
Dimecres, 5 de maig de 2021

L'Ajuntament de Sentmenat convoca una comissió de serveis
d'enginyer/a tècnic/a
La plaça tècnica forma part de la regidoria de territori i urbanisme i ha estat convocada amb caràcter
urgent. L'enginyer/a donarà suport a les tasques d'elaboració d'informes tècnics, visites d'inspecció i
seguiment, supervisió de llicències d'obres o l'assessorament i consulta de projectes d'urbanisme
vigents, entre d'altres.
Dimarts, 4 de maig de 2021

Mesures per a la contenció de la COVID-19 aplicables a tot Catalunya
prorrogades fins al 8 de maig
El 26 d'abril van entrar en vigor modificacions de les mesures per a la contenció de la pandèmia
provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. Els indicadors epidemiològics i assistencials recomanen
mantenir encara el gruix de les restriccions
Divendres, 30 d'abril de 2021

Sentmenat celebra la cultura durant la Diada de Sant Jordi
La inauguració del Jardí de la rectoria vella va venir acompanyada de l'espectacle del Mag Alexander
Main i el lliurament de premis dels diversos concursos de lectura, literatura i dels punts de llibre a càrrec
del regidor de Cultura i l’equip de la biblioteca municipal.
Dijous, 29 d'abril de 2021

S’inaugura el jardí de la rectoria vella
El divendres 23 d'abril la regidoria de Medi Natural va inaugurar el nou jardí on s’ubicaven els antics
horts de la rectoria vella; integrat com a pati interior de la Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila i inspirat en
els antics claustres dels monestirs.
Dimecres, 28 d'abril de 2021

Compraprop, coneix la nova plataforma digital de l’AMERC
Compraprop és un aplicatiu gratuït destinat als comerços locals amb l’objectiu de potenciar el consum
local i de proximitat, augmentar la seva visibilitat i ajudar als comerciants a fer el salt cap a la venda online.
Dimecres, 28 d'abril de 2021

Silvia Morilla exposa al Coro diverses obres sobre la violència masclista
La il·lustradora ha presentat una sèrie d'obres reivindicatives que es podran visitar fins a finals de maig
al recinte del Coro de Sentmenat. L'exposició tracta sobre els efectes i conseqüències de les violències
masclistes.
Dimarts, 27 d'abril de 2021

Les escoles celebren la Diada de Sant Jordi
La COVID no ha impedit que les escoles de Sentmenat celebrin una Diada de Sant Jordi plena
d’activitats dedicades als contes i llegendes. Els nens i nenes de Can Sort s'han repartit per diferents
racons del poble on els esperàven contacontes amb mil històries. El col·legi del Pilar han lliurat els
premis del concurs de dibuix i el literari.
Dilluns, 26 d'abril de 2021

Novetats a les mesures sociosanitàries
A partir del proper dilluns, 26 d’abril, hi haurà novetats tant de mobilitat com de comerç. Destaca la
mobilitat lliure per tota Catalunya, també fora del grup bombolla.
Dijous, 22 d'abril de 2021

La regidoria de Medi Ambient realitza un nou programa de podes de
l'arbrat viari
L'arbrat urbà té un paper estructural que va molt més enllà del seu paper ornamental. A banda dels
beneficis ambientals, paisatgístics, socials i econòmics, l'arbrat urbà aporta valor tenint incidència en la
salut i el benestar de la població. A partir d'un estudi encarregat per la regidoria de Medi Ambient, s'ha
pogut actuar sobre 513 arbres que se sumen a les ja fetes per la brigada municipal. Les tasques es van
iniciar el 15 de febrer i van ser enllestides en un termini de 3 setmanes.

Dijous, 22 d'abril de 2021

Jornada de portes obertes a l'Escola Bressol Sentmenuts
L'escola municipal ofereix diverses jornades de portes obertes per a grups de 10 persones i respectant
totes les mesures i protocols de seguretat. Les visites es faran els dies 28 i 29 d'abril i el 5 de maig a la
tarda.
Dijous, 22 d'abril de 2021

La nova Escola de Sentmenat ja té nom
El procés participatiu que es va engegar des de l'Ajuntament de Sentmenat per a trobar de manera
consensuada i amb la participació de la ciutadania un nom adient i representatiu per a la nova escola de
Sentmenat, ja ha arribat a la seva fi.
Dimecres, 21 d'abril de 2021

S'inicien les obres del Parc de l'Aigua a la Plaça 1 d'Octubre
Les obres han començat aquesta setmana i tenen una durada estimada de 4 mesos. El projecte del Parc
de l’Aigua té com a objectiu convertir la plaça en un espai lúdic central per la ciutadania, amb una
diversitat d’instal·lacions pels més petits, però també pels adults.
Dimecres, 21 d'abril de 2021

L’alumnat del col·legi del Pilar descobreix com treballa una unitat canina
Aquest dimarts al matí, una unitat canina de la policia ha fet una demostració a la plaça de la vila.
Dimecres, 21 d'abril de 2021

L’Espai Jove la Tèxtil reprèn la seva activitat
Aquest abril es duu a terme una programació d'activitats diàries amb aforament limitat i amb un nou
projecte anomenat "Info la Tèxtil"
Divendres, 16 d'abril de 2021

La regidoria de Turisme impulsa un nou aplicatiu per presentar els
encants naturals i culturals de Sentmenat
L’Ajuntament de Sentmenat està impulsant una iniciativa de promoció del seu Patrimoni Natural i
Cultural de la mà de la plataforma Natura Local. Es tracta d’una proposta turística 360º que engloba els
diferents atractius locals.
Dilluns, 12 d'abril de 2021

L'Ajuntament de Sentmenat aconsegueix el Segell Infoparticipa de
transparència i bon govern
L’Ajuntament de Sentmenat ha assolit el Segell Infoparticipa 2020, un reconeixement que distingeix les
administracions locals més transparents de l’Estat, amb un compliment superior al 85% dels seus
indicadors.
Dimecres, 7 d'abril de 2021

S’inicia la candidatura a la plaça de substitut/a de la jutgessa de pau de
Sentmenat
La convocatòria estarà oberta durant un mes i les persones interessades podran presentar la seva
candidatura a l’OAC acompanyada de una fotocòpia del DNI, el Currículum i una declaració responsable
de no incórrer en cap de les causes d’incapacitació previstes als articles 303 i 389-397 de la Llei
Orgànica del Poder Judicial.
Dimecres, 7 d'abril de 2021

Torna el confinament comarcal
A partir d’aquest divendres, 9 d’abril, tornarà a limitar-se la mobilitat també amb la bombolla de
convivència.
Dimecres, 7 d'abril de 2021

L'AMERC amplia la xarxa de serveis a empreses, comerços i persones
en règim d'autònom

L'Associació de Municipis de l'Eix Riera de Caldes presenta 5 nous projectes i la continuació de dos
projectes que ja estaven en curs per impulsar les economies locals. Un marketplace digital o un equip de
suport a l'emprenedoria són alguns dels serveis gratuïts que s'oferiran.
Dijous, 1 d'abril de 2021

La Societat Coral presenta un nou cicle cinematogràfic, juntament amb
la creació del Cineclub del Coro
La cultura no s’atura a la Glòria Sentmenatenca, i és que després d'haver aconseguit el segell d'espai
responsable, aquesta setmana ha presentat un cicle de pel·lícules d'estrena que es projectaran les
tardes dels dissabtes, juntament amb la fundació del Cineclub del Coro.
Dimecres, 31 de març de 2021

Consulta els resultats i la infografia del passat ple ordinari del 25 de
març
El passat dijous 25 de març a les 19:30 es va celebrar el Ple Ordinari (PL/2021/05) de forma telemàtica a
causa de les mesures de seguretat pel context sanitari per la COVID-19. El Ple va ser convocat per
l'alcalde Marc Verneda, qui presideix l'òrgan amb la presència dels regidors i regidores que formen el
consistori i va ser transmès per Ràdio Sentmenat.
Dimarts, 30 de març de 2021

El Centre d'Ensenyament Musical ofereix un concert de primavera
El concert es va realitzar el passat dissabte 27 de març als Jardins de Cal Milionari i amb un aforament
limitat a familiars de l’alumnat del centre musical degut a les mesures sociosanitàries.
Dimarts, 30 de març de 2021

Se celebra el lliurament de premis del Certamen Atenea
El passat 26 de març es va celebrar l'acte de lliurament dels reconeixements als treballs de recerca dels
alumnes de l'Institut Sentmenat dins del Certamen Atenea amb la presència dels dos guardonats:
L'Arnau Bellerino i la Valèria Sànchez.
Dimarts, 30 de març de 2021

Posem nom a la nova escola de Sentmenat, es prorroga el procés de
votació
El passat 5 de març va començar la votació oberta d'acord amb el procés participatiu que aquest
Ajuntament ha posat en marxa per trobar un nom per la nova escola de Sentmenat.
Divendres, 26 de març de 2021

Es prorroga fins al 9 d'abril les mesures per a la contenció de la COVID19
A partir del dia 15 de març es van posar en marxa algunes modificacions de les mesures per contenir la
pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2, obrint algunes activitats.
Divendres, 26 de març de 2021

Oberta la convocatòria Borsa d’auxiliars administratius a Sentmenat
És objecte de la present convocatòria la constitució d'una borsa de personal auxiliar de gestió
administrativa del grup C, subgrup C2, per ser nomenat personal funcionari interí o contractat en règim
laboral no permanent per l'Ajuntament de Sentmenat, segons les necessitats que es vagin produint.
Dimecres, 24 de març de 2021

La cultura, viva i segura, aquesta primavera 2021
Sentmenat es prepara per un Primavera Cultura carregat d’activitats, i és que la cultura continuarà ben
viva i segura al poble des del 20 de març fins al 20 de juny.
Divendres, 19 de març de 2021

Afectacions de les obres a la C-1415a
Durant la propera setmana, del 22 al 26 de març, es produiran talls de la circulació de vehicles.
Dijous, 18 de març de 2021

L’OMIC de Sentmenat es suma a la celebració del dia mundial del
consumidor

Durant l'últim any 2020, l’Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) ha recollit un total de 154
atencions, de les quals 114 han sigut reclamacions, 32 consultes d'informació i 8 denúncies i queixes.
Per matèries, es varen presentar un total de 5 casos d'habitatge, 40 de subministraments bàsics
(electricitat, aigua, etc.), 66 de telefonia, 28 de productes de comerç i 15 d'altres. Prop del 70% de les
atencions es van resoldre en positiu pels consumidors.
Dimecres, 17 de març de 2021

La reurbanització plaça 1 d’octubre, en fase d'adjudicació
El termini d’execució de les obres serà de 5 mesos, però s'intentarà que estiguin acabades per l'estiu.
Dilluns, 15 de març de 2021

Es realitzen obres de manteniment del ferm del 15 al 19 de març amb
afectacions a la carretera entre Sentmenat i Castellar del Vallès
La Generalitat iniciarà el pròxim dilluns 15 de març un projecte de manteniment dels trams d'asfalt més
afectats, dins del tram de carretera que va de Sabadell a Terrassa, arribant a afectar el tram de la
carretera C-1415a que va de la central elèctrica fins a la rotonda de l’entrada de Castellar del Vallès.
Dijous, 11 de març de 2021

Nova actualització de les mesures anti-Covid-19
El govern ha anunciat aquest dijous novetats que entraran en vigor el proper dilluns, 15 de març.
Dijous, 11 de març de 2021

La regidoria de Cultura impulsa el II Cicle de Cantautores de Sentmenat
Des de l’Ajuntament de Sentmenat es segueix treballant per oferir una oferta cultural diversa i segura.
Així és com un any després del I Cicle de Cantautores de Sentmenat, la regidoria de Cultura presenta
les 6 cantautores presents al II Cicle. Seran concerts de petit format en diumenge a les 12 hores als
Jardins de Cal Milionari, del 28 de març al 6 de juny i amb l'entrada gratuïta.
Dijous, 4 de març de 2021

Sentmenat mostra la seva cara més reivindicativa amb la preparació de
la diada del 8M
Des de fa anys, el 8M s'ha convertit en un dia important a Sentmenat, on centenars de dones han
aprofitat per donar-se suport i reivindicar els seus drets.
Dijous, 4 de març de 2021

Nova actualització de les mesures anti-Covid-19
Entraran en vigor a partir del proper dilluns 8 de març.
Dijous, 4 de març de 2021

Posem nom a la nova escola de Sentmenat, comença la segona fase del
procés participatiu
Decidides les 4 propostes per prendre el títol de la futura escola de Sentmenat: Constanza i Joan en
nom dels dos sentmenatencs supervivents de l'holocaust nazi, Les Filadores en record del passat tèxtil
que recorre Sentmenat, Joaquima Mas i Serra en record de la vinculació i la promoció de l'educació al
nostre municipi de la mestra durant la República, i Lourdes Alfonso en les seves tasques com a mestra
i directora del centre als anys setanta.
Dilluns, 1 de març de 2021

Es presenta la nova convocatòria de plans d'ocupació 2021
La Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació de l'ajuntament, a través de la regidoria d'Empresa i
Ocupació, se suma al Pla de Reactivació de l'Ocupació de la Diputació de Barcelona destinant 50.000?€
del pressupost municipal 2021. L'ajuntament contractarà 5 persones del municipi en situació d'atur.
Divendres, 26 de febrer de 2021

Consulta els resultats i l’infografia del passat ple ordinari del 25 de
febrer
El passat dijous 25 de febrer a les 19:30h es va celebrar el Ple Ordinari (PL/2021/04) de forma
telemàtica degut a les mesures de seguretat pel context sanitari per la COVID-19. El Ple va estar
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 per Ràdio Sentmenat.

Divendres, 26 de febrer de 2021

Es constitueix la nova Associació de Municipis i Entitats per l’Energia
Pública (AMEP)
Sentmenat s'hi va adherir el passat mes de gener.
Dimarts, 23 de febrer de 2021

El personal de l'Ajuntament es forma en perspectiva de gènere
La regidoria d’Igualtat ha organitzat una formació per tota la plantilla de l’ajuntament i pels càrrecs
electes per tal d’incloure la perspectiva de gènere en totes les actuacions municipals i amb la vista
posada en la consolidació d'un Pla d'Igualtat interseccional.
Dimarts, 23 de febrer de 2021

L'Espai Jove presenta un cicle d'activitats culturals, educatives i
artístiques amb motiu del 8M
Amb motiu del dia internacional de la dona, l'Espai Jove la Tèxtil s'ha sumat a les jornades
reivindicatives dels drets de les dones amb l'organització d'una programació especial: un taller sobre
sexualitat i plaer durant el cicle menstrual, i una exposició i pintada d’un mural de l’artista Marta Bellvehí.
Dimarts, 23 de febrer de 2021

Dijous 25, ple ordinari del mes de febrer
La sessió se celebrarà telemàticament a partir de les 19.30 hores.
Dimarts, 23 de febrer de 2021

Neix el Col·lectiu Feminista de Sentmenat amb l’objectiu de lluitar i
visibilitzar els drets i les vulnerabilitats de les dones

El Col·lectiu Feminista de Sentmenat ha seguit creixent i interpel·lant cada vegada a més
sentmenatenques que s'uneixen al projecte autoorganitzat. La primera acció d’aquest any és una
recollida de productes de primera necessitat per les persones que menstruen, amb la col·laboració de
diversos comerços del municipi. A més a més, han preparat un seguit d'activitats relacionades amb el
dia internacional de la dona.
Dilluns, 22 de febrer de 2021

L'arxiu municipal restaura documents malmesos pel pas del temps
De la mà de la restauradora Clara Alibés i amb la subvenció de la Diputació de Barcelona, des de
l’Ajuntament se segueix treballant en tasques de restauració i conservació d’arxius municipals antics que
havien quedat malmesos pel pas del temps.
Dilluns, 22 de febrer de 2021

Sentmenat constitueix el Consell Municipal de Cultura
L’alcalde, Marc Verneda, acompanyat del regidor de Cultura, Jaume Carbonell, va presidir aquest dijous, 18 de febrer,
la sessió constitutiva del Consell Municipal Cultura de Sentmenat, l’òrgan de participació ciutadana
que té per objectiu la participació de les entitats culturals i associacions, agrupacions d’artistes locals i ciutadans
vinculats al món de la cultura en la consulta i l’assessorament de les decisions polítiques en matèria cultural municipal.

Divendres, 19 de febrer de 2021

L’AMERC presenta un curs formatiu per a autònoms sobre l'ús i els
beneficis d’utilitzar el certificat digital
Des de fa uns anys l'administració pública evoluciona en sintonia amb les noves tecnologies, actualitzant
contínuament els seus procediments i permetent-nos que avui dia molts tràmits empresarials puguin
realitzar-se de forma telemàtica. Participa al curs formatiu i treu partit del certificat digital!
Divendres, 19 de febrer de 2021

Vols formar part del voluntariat d’ADF Sentmenat?
L'Agrupació de Defensa Forestal vetlla per la seguretat dels boscos i les persones de Sentmenat.
Dijous, 18 de febrer de 2021

El Conseller d’Educació Josep Bargalló visita l’Escola Can Sorts i dóna

el vist-i-plau a la construcció de l’escola nova
El passat divendres 12 de febrer el Conseller d’Educació es va desplaçar a l’Escola Can Sorts de
Sentmenat, recinte que acollirà la nova línia de P3 de la futura nova escola de Sentmenat durant la
primera fase del seu procés de construcció.
Dimarts, 16 de febrer de 2021

S'inicien les obres de manteniment del ferm del tram Sabadell - Terrassa
que afectaran algunes zones de Sentmenat
La Generalitat ha iniciat aquest dilluns 15 de febrer un projecte de manteniment dels trams d'asfalt més
afectats, dins del tram de carretera que va de Sabadell a Terrassa, arribant a afectar el tram de la
carretera C-1413a a l'entrada de la urbanització de Can Vinyals.
Dimarts, 16 de febrer de 2021

ERC guanya les eleccions del 14F a Sentmenat
La formació republicana s'ha imposat amb 841 vots al PSC (806 vots) i Junts (682 vots).
Dilluns, 15 de febrer de 2021

El Servei Local d’Ocupació segueix treballant per donar suport i
formació a les persones desocupades
Tallers formatius, assessories personalitzades i cursos oficials són algunes de les novetats que des de la
Regidoria d'Empresa i Ocupació s'han estat promocionant per pal·liar les conseqüències econòmiques
de la COVID-19. Consulta els diversos serveis públics que ofereixen!
Dilluns, 15 de febrer de 2021

La regidoria d’Igualtat presenta un grup de suport psicològic per a mares
amb infants a càrrec d’entre 0 i 12 anys
La situació epidemiològica de l’últim any ha tingut greus conseqüències a diversos àmbits, entre ells el
domèstic i el laboral, afectant de ple a les dones que són mares. És per això que des de la Regidoria
d’Igualtat i Serveis Socials Bàsics de l’ajuntament es vol impulsar un grup de suport per a mares amb
infants a càrrec per compartir vivències i tècniques de gestió de l’estrès.
Dilluns, 15 de febrer de 2021

Oberta la convocatòria per la concessió d’ajudes pels usuaris del servei
de transport escolar col·lectiu
L'objectiu d'aquests ajuts és el foment de l’ús del transport col·lectiu per afavorir la mobilitat responsable
i la sostenibilitat i respecte pel medi ambient en els trajectes escolars de fora del nucli urbà.
Divendres, 12 de febrer de 2021

La Glòria Sentmenatenca presenta la programació cultural de març i abril
Amb l'arribada de la primavera, la Societat Coral ha presentat la programació d'aquesta primavera 2021
amb una gran diversitat d'espectacles: des de teatre musical fins a sessions de dansa i pel·lícules al
Teatre del Coro.

Dijous, 11 de febrer de 2021

Sentmenat s’adhereix al programa “Construir Ciutats Circulars en temps
de la COVID-19”
Amb la voluntat de ser proactius en el procés de transformació i transició ecològica, Sentmenat és un
dels 8 participants en la prova pilot del programa “Construir Ciutats Circulars en temps de la covid-19 ”
impulsat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental en el marc del Vallès Circular.
Dimecres, 10 de febrer de 2021

Èxit participatiu a la recollida d’aliments solidària organitzada per
l’Escola Can Sorts
Aquest curs l’alumnat de cinquè de primaria de l’Escola Can Sorts està coneixent i investigant els
orígens de les desigualtats socials a partir dels Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) de les
Nacions Unides. És per això que han organitzat una campanya solidària per donar a les persones més
necessitades, recollint fins a 938 kg d’aliments!
Dimecres, 10 de febrer de 2021

L’Ajuntament posa en funcionament la telefonia IP
L’Ajuntament de Sentmenat se situa a l’avantguarda dels municipis que han fet una aposta per la
tecnologia IP (que permet la transmissió de veu i dades a través d’internet i intranet) a Catalunya.

Aquest nou sistema de comunicació per internet té nombrosos avantatges, sobretot orientats a l’estalvi, i
per aquest motiu l’ajuntament ha optat per optimitzar les seves despeses i millorar la gestió de les seves
comunicacions.
Dimarts, 9 de febrer de 2021

El Consell Comarcal busca empreses i comerços compromesos amb la
sostenibilitat per acreditar el segell Biosphere
El compromís per la Sostenibilitat Biosphere és un distintiu internacional impulsat per la Diputació i la
Cambra de Comerç de Barcelona, amb el suport de l’Institut de Turisme Responsable, que acredita la
gestió responsable i sostenible que realitzen empreses, comerços i entitats turístiques.
Dilluns, 8 de febrer de 2021

Arriba el segon concurs de relats de ciència-ficció de Sentmenat
Després de l'èxit participatiu de la primera edició, torna el concurs de relats de ciència-ficció. Organitzat
en dues categories: la juvenil, de 12 a 16 anys; i adults, a partir dels 17 anys. El concurs és obert a totes
les persones que viuen, estudien o treballen al municipi de Sentmenat i el relat ha d'estar ambientat a
Sentmenat.
Dijous, 4 de febrer de 2021

La Regidoria d’Esports aprofita el tancament d’equipaments per fer
obres de manteniment i millora
A causa de la situació epidemiològica, i seguint els protocols d’actuació de PROCICAT durant diversos
mesos de l’últim any les pràctiques esportives als equipaments municipals s’han vist restringides pel seu
risc de contagi, és per això que des de l’Ajujntament s’ha aprofitat per fer obres de manteniment i millora
de les instal·lacions.
Dijous, 4 de febrer de 2021

Sentmenat celebra el Carnaval a les escoles i en streaming
Aquest any, amb motiu de la pandèmia, l'Ajuntament de Sentmenat d'acord amb les escoles del municipi
proposa un format diferent de l'habitual per celebrar amb els infants la Festa de Carnaval.
Dijous, 4 de febrer de 2021

Mesures per a la contenció de la COVID-19 aplicables a partir del 8 de
febrer a Catalunya
Davant de les actuals dades epidemiològiques a Catalunya, el 8 de febrer entren en vigor algunes
modificacions de les mesures especials de contenció de la COVID-19. Els canvis modifiquen alguns dels
aspectes que ja recollien les resolucions generals anteriors i estaran vigents durant 14 dies.
Dijous, 4 de febrer de 2021

Sorea ara és Agbar
Agbar anuncia que ha fet un pas endavant en la integració en el grup al qual pertany Sorea i ha
evolucionat cap a una única marca de serveis del cicle integral de l’aigua a Catalunya. En aquest sentit,
Sorea ha transmès a Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.U. (Agbar) la seva branca d’activitat
de gestió del cicle integral de l’aigua que Sorea ha desenvolupat fins ara a Catalunya.
Dijous, 4 de febrer de 2021

Consulta els resultats i l’infografia del passat ple ordinari del 28 de gener
El passat dijous 28 de gener a les 19:30h es va celebrar el Ple Ordinari (PL/2021/03) de forma
telemàtica degut a les mesures de seguretat i higiene pel context sanitari per la COVID-19. El Ple va
estar 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 per Ràdio Sentmenat.
Dimarts, 2 de febrer de 2021

L’Ajuntament de Sentmenat publica el pressupost 2021 al web
L’Ajuntament segueix treballant en els objectius de transparència per posar a l’abast de la ciutadania tota
la informació econòmica i financera del Consistori en cada exercici. Des d’avui, ja està publicat per a tota
la ciutadania el pressupost per l’any 2021 juntament amb els seus annexos i informes.
Divendres, 29 de gener de 2021

Canvis en les seus electorals del 14F d'acord amb els protocols de
PROCICAT
Davant la situació excepcional com l’actual pandèmia de la COVID-19 i per tal d’assegurar que tota la
ciutadania pot exercir el seu dret a vot el proper 14 de febrer, l'Ajuntament ha organitzat un procés de
votació que garanteix la seguretat dels electors i dels membres de les meses seguint els protocols
sanitaris establerts. D'entre les novetats presentades, en destaca l’ús del Teatre del Coro i el Pavelló 1r

de Maig com a nous espais electorals, en substitució dels centres educatius de Can Sorts i Sentmenuts.
Divendres, 29 de gener de 2021

L’Escola de Fútbol Base de Sentmenat inicia una recollida d’aliments
benèfica
Durant aquesta setmana i fins el dimecres 3 de febrer l’EFBS organitza una campanya solidària per
donar suport a les persones més afectades per la crisi de la COVID-19. Els productes acceptats seran
aquells de consum bàsic com tomàquet, pasta, oli i llegums.
Dijous, 28 de gener de 2021

Vols anunciar-te al butlletí municipal?
L’Ajuntament ja ha aprovat l’ordenança que regula els preus per anunciar-se a la revista
bimestral del poble.
Dijous, 28 de gener de 2021

L’Ajuntament de Sentmenat convoca una plaça de tècnic/a auxiliar
d’informàtica i una borsa de treball per a substitucions
La Regidoria de les TIC ha presentat una nova plaça mitjançant concurs-oposició per reforçar l’àrea
d’informàtica a l’Ajuntament i el seu procés de digitalització. La plaça vacant requereix estar en
possessió d’un cicle formatiu de grau mig o d’estudis superiors reglats en informàtica i comunicacions i la
vigència de la borsa de treball serà de dos anys.
Dimecres, 27 de gener de 2021

L’Escola Can Sorts organitza una campanya solidària de recollida
d'aliments amb la Creu Roja
Durant aquest curs l'alumnat de 5è de primària ha estat treballant els Objectius pel Desenvolupament
Sostenible (ODS) i familiaritzant-se amb la desigualtat de recursos arreu del món. És per aquesta raó
que han decidit organitzar un projecte de recollida d'aliments per a les famílies més desfavorides
de Sentmenat de l'1 al 5 de febrer.
Dimarts, 26 de gener de 2021

El pròxim dijous 28 de gener es realitzaran interrupcions del

subministrament elèctric d’algunes zones del municipi per tasques de
manteniment
E-distribución notifica d’un tall del subministrament elèctric el 28 de gener de 8 a 11:30 h al públic
general per tasques de manteniment i millora de la xarxa de distribució.
Dilluns, 25 de gener de 2021

L'Aula Oberta realitzarà tallers formatius per incentivar la recerca de
feina activa
El servei de l’Aula Oberta ha organitzat diverses càpsules formatives dins de la temàtica de la recerca de
feina per promocionar la inserció al mercat laboral. Els tallers seran gratuïts i es realitzaran els dies 2, 9,
16 i 23 de febrer i 2 i 9 de març de 9:45 a 11:45 h a la Sala Ecus.
Dimecres, 20 de gener de 2021

Més d’un centenar de test d'antígens realitzats al polígon de Sentmenat
per controlar possibles punts d'infecció
Gràcies al programa “PIMEC COVID FREE” de PIMEC, subvencionat per l'Ajuntament i amb la
col·laboració del Consell Comarcal, es van realitzar 129 tests el passat dilluns 18 de gener. El programa
té com a objectiu la reducció i control de possibles punts d'infecció a l'àmbit industrial. De les 129
persones que es van realitzar el test, únicament 1 va donar positiu en COVID-19.
Dimecres, 20 de gener de 2021

Celebrada la primera sessió participativa sobre el Pla de reurbanització
del Casc Antic de Sentmenat
L’Ajuntament inicia un procés participatiu obert a tota la ciutadania per pensar i reflexionar al voltant de
la millora del centre històric de Sentmenat. La primera sessió es va celebrar el passat 2 de desembre
telemàticament amb la participació dels membres del consistori, tècnics municipals, representants
d’entitats i la ciutadania interessada en la qüestió. Properament s’informarà de la data de la propera
sessió i dels passos a seguir per poder-hi participar.
Dilluns, 18 de gener de 2021

L'artista local Sandra Hernández pinta un mural a la Biblioteca amb
motiu del 20è aniversari

El 20è aniversari de la inauguració de la Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila acaba amb la pintada d'un
mural de motius florals al voltant de l'escala de l'edifici a càrrec de la sentmenatenca Sandra Hernández,
que també ha sigut l'autora de la il·lustració estampada a les bosses de roba que s'han realitzat amb
motiu de l'aniversari.
Divendres, 15 de gener de 2021

La Generalitat prorroga les restriccions 7 dies més
Amb aquesta pròrroga, estaran vigents com a mínim fins al diumenge 24 de gener.
Dijous, 14 de gener de 2021

Es realitzaran tests ràpids d'antígens als polígons de Sentmenat per
reduir i controlar possibles punts d'infecció
L'Ajuntament de Sentmenat i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, s'emmarquen al projecte
"PIMEC COVID FREE" per oferir a les empreses dels polígons tests ràpids d'antígens a través d'unitats
mòbils.
Divendres, 8 de gener de 2021

L’Ajuntament de Sentmenat recorda la normativa relativa a la cria d’aus
d’autoconsum
La tinença d’un nombre reduït d’aus de corral per part de particulars per a l’autoconsum familiar de carn i
ous es regeix per la normativa que regula l’ordenació de les explotacions ramaderes. Cal complir uns
requisits mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes.
Divendres, 8 de gener de 2021

L’Ajuntament activa el protocol d’actuació davant del risc de nevades
Aquesta matinada el Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat del risc de possibles nevades a cotes
baixes que poden afectar a Sentmenat durant els pròxims dies. L’Ajuntament ha activat ja el protocol
amb diverses actuacions per prevenir els efectes d’una possible nevada.
Divendres, 8 de gener de 2021

L'Associació Sentmenat Empresarial presenta un taller gratuït sobre

"Com Finançar el creixement i les inversions i com gestionar el
circulant"
Amb la col·laboració d'Aura Consultors i l'Ajuntament de Sentmenat, aquest divendres 15 de gener a les
9:30 es presentarà la segona part del taller en línia de Sentmenat Empresarial. La sessió serà en línia
per motius de COVID-19 i tindrà una durada aproximada d'1:30?h.
Dijous, 7 de gener de 2021

S'activa el PROCICAT en fase d'alerta per onada de fred
El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) comunica que, en base a les previsions
meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya i per les afectacions que es preveu que
se'n poden derivar, s'activa en fase d'alerta el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per
Onada de fred.
Dimarts, 5 de gener de 2021

Sentmenat acomiada a Josep Permanyer, President de la Societat Coral i
defensor de la cultura popular catalana
Amb gran tristesa acomiadem a Josep Permanyer, que ens va deixar el passat diumenge 3 de gener.
President, cara visible i defensor del Coro com a espai per a la celebració i defensa de la cultura popular.
Des de l’Ajuntament de Sentmenat es vol expressar el més sincer condol a la família i amics més
propers, i en el seu honor compartir aquesta entrevista que se li va realitzar juntament amb en Pep
Morella, secretari del Coro, pel passat butlletí de juliol de 2020.
Dilluns, 4 de gener de 2021

Mesures per a la contenció de la COVID-19 aplicables a partir del 7 de
gener de Catalunya
A partir del 7 de gener entren en vigor mesures especials per contenir les dades epidemiològiques a
Catalunya, que han experimentat un empitjorament generalitzat en les últimes setmanes. Els canvis
modifiquen alguns dels aspectes ja previstos en les resolucions generals anteriors.
Dilluns, 4 de gener de 2021

La Dona dels Nassos arriba a Sentmenat
Avui 31 de desembre, com diu la tradició, a Sentmenat arriba la Dona dels Nassos, que té tants nassos

com dies li queden a l'any.
Dijous, 31 de desembre de 2020

L’Ajuntament celebra el dia dels Innocents anunciant que ens visiten les
Reines d’Orient
Ahir dilluns dia 28 de desembre, els Sants Innocents, s’anunciava que el 2021 el seguici reial vindria
acompanyat de les Reines d’Orient, en comptes dels tradicionals Reis, i tot i que diverses
sentmenatenques es van assabentar ràpidament de la innocentada, n’hi va haver d’altres que se la van
empassar.
Dimarts, 29 de desembre de 2020

S'obre el període de consulta i reclamacions del cens electoral del 28 de
desembre al 4 de gener
S'informa la ciutadania de Sentmenat que durant 7 dies s'obrirà el termini de consulta i reclamacions del
cens electoral de cara a les Eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021. La consulta,
es podrà realitzar a l'OAC per telèfon o de forma presencial, prèvia identificació de la persona consultant.
Dilluns, 28 de desembre de 2020

El Seguici Reial anuncia que aquest any a Sentmenat ens visitaran les
Reines Magues
Seguint amb la iniciativa de les Tiones, i en una aposta per fer de Sentmenat un municipi més inclusiu
per a totes les identitats de gènere i sexuals, aquest dilluns 28 de desembre, l’Ajuntament ha anunciat
que enguany seran Reines Magues les encarregades de visitar el poble els dies 4 i 5 de gener, en
comptes dels tradicionals Reis Mags.
Dilluns, 28 de desembre de 2020

Mesures davant la COVID-19 per les festes de Nadal
Aquest any, fem un Nadal diferent, tinguem cura de nosaltres mateixos i dels que tenim a prop. Les
festes de Nadal tenen un caràcter molt familiar, són dates assenyalades del calendari en què ens trobem
amb la família i els amics al voltant d’una taula per celebrar les festes, compartir àpats, donar la
benvinguda a l’any nou i passar una bona estona amb la canalla fent cagar el tió o esperant els Reis.
Però enguany hem de prioritzar la prevenció i la seguretat. El risc de contagi augmenta en espais
tancats, durant els àpats per la proximitat i pel fet de no dur mascareta.

Dijous, 24 de desembre de 2020

Posem nom a l’escola nova de Sentmenat!
L’Ajuntament ha posat en marxa un procés participatiu per tal de trobar el millor nom per a la nova
escola de Sentmenat. Tal com es va informar a l’estiu, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Sentmenat han acordat la construcció d'una nova escola d’una línia en la que el Departament
d’Educació oferirà un grup de P3 el curs 2021-2022. La creació d'aquest nou centre educatiu serà per
fases, aplicant mòduls definitius a mesura que l’escola vagi creixent en nombre d’alumnes.
Dimecres, 23 de desembre de 2020

Els veïns i veïnes de la Plaça Lluís Companys traslladen el pessebre de
Nadal a la Plaça de l'Església
Un any més, i com no podia ser d'altra manera, les veïnes i veïns de la Pl. Lluís Companys han preparat
l'icònic i, ja tradicional, pessebre de Nadal. Enguany a la Plaça de l'Església. Visiteu-lo!
Dimarts, 22 de desembre de 2020

Nous horaris de Nadal de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, la deixalleria i la
biblioteca municipal
L’Ajuntament informa dels nous horaris d’atenció a la ciutadania que tindran els seus equipaments
durant aquestes festes de Nadal, amb el tancament dels dies 24 i 31 de desembre i els horaris especials
del 28 de desembre al 8 de gener.
Dilluns, 21 de desembre de 2020

L'Ajuntament presenta el nou calendari de 2021 amb fotografies dels
entorns de Sentmenat
Després de l'èxit de participació del concurs de fotografia dels entorns de Sentmenat que es va convocar
el mes d’octubre passat, la Regidoria de Comunicació presenta el nou calendari de poble pel 2021 amb
les 13 fotografies guanyadores del concurs, que aniran acompanyades d'un recull d'escrits de poetes i
escriptores de Sentmenat. El calendari estarà disponible de manera gratuïta en una edició limitada a una
unitat per cada llar.
Dilluns, 21 de desembre de 2020

El consistori aprova el pressupost municipal per a l’exercici 2021
Celebrant el darrer ple de l'any de manera extraordinària, l'equip de govern va aprovar el pressupost per
l'any 2021 de l'Ajuntament de Sentmenat amb els vots favorables de l’ACS, ERC, CUP i la regidora no
adscrita Bibiana Pichardo i l'abstenció del PSC i JxS. Amb un import total de 9.674.966,60 euros, el
consistori ha presentat uns pressupostos flexibles i de caire social per seguir fent front a l'inestabilitat i la
incertesa causada per la pandèmia i a donar suport als sectors més afectats per la crisi.
Divendres, 18 de desembre de 2020

L'Espai Jove la Tèxtil presenta la seva programació de Nadal
Com cada any arriba la programació de Nadal Jove a l'Espai La Tèxtil de Sentmenat. Durant els dies 28,
29 i 30 de desembre els i les joves sentmenatenques podran gaudir de tallers de teatre i de cuina a
l'Espai Jove. A més, hi haurà un espai recreatiu amb simuladors de cotxes, màquines de ball, màquines
arcade, un futbolí...
Divendres, 18 de desembre de 2020

Noves restriccions per contenir la propagació de la COVID-19
Davant l’evolució negativa de les dades epidemiològiques de la pandèmia de la COVID-19 al Principat,
el Govern de la Generalitat de Catalunya ha anunciat aquest matí un seguit de noves mesures, vigents
del dilluns 21 de desembre al dilluns 11 de gener, les quals es revisaran el dia 28 de desembre.
Divendres, 18 de desembre de 2020

Oberta la reserva d’entrades per l’Audiència dels Reis Mags d’Orient pels
joves de Sentmenat
Aquest 4 i 5 de gener els Reis Mags d'Orient acompanyats del seu Seguici Reial, en la seva visita al
nostre poble rebran també els i les joves de Sentmenat d'entre 13 i 15 anys en Audiència Reial.
Dijous, 17 de desembre de 2020

Finalitza el termini per reservar entrades a l'Audiència Reial pels nenes i
nens de Sentmenat

El passat dimarts 15 de desembre va finalitzar el termini per reservar entrades per les nenes i nens de
Sentmenat fins als 12 anys. Essent que s'han exhaurit totes les entrades disponibles a través del web
entrapolis, l’Ajuntament gestionarà una llista de reserves en cas que es produissin cancel·lacions
d’entrades.
Dijous, 17 de desembre de 2020

Arriba a l’Espai Jove la Tèxtil l’exposició Tres Voltes Rebel d’Ame Soler
Des de dimarts 15 de desembre fins al dimecres 30 de desembre hi haurà instal·lada l'exposició Tres
Voltes Rebel a l'Espai Jove la Tèxtil. Tres Voltes Rebel és un projecte reivindicatiu de caràcter feminista i
de denúncia social de la il·lustradora, i autora dels llibres Som les netes de les bruixes que no vau poder
cremar i Akelarre, Ame Soler.
Dimarts, 15 de desembre de 2020

L'Ajuntament de Sentmenat surt en defensa de les Tiones!
Davant del gran ressò i interès mediàtic que ha tingut la inclusió del terme tiona en les tradicions
nadalenques del municipi, l’Ajuntament de Sentmenat vol aclarir els motius que l’han dut a adoptar-lo.
Dimarts, 15 de desembre de 2020

L'Ajuntament de Sentmenat et proposa un curs formatiu online totalment
gratuït per reduir el cost i el consum d'energia
El curs disposarà de 3 sessions, dilluns 14, dimarts 15 i dimecres 16 de desembre a les 10 del matí, que
es podran seguir des del canal de Youtube del Consell Comarcal del Vallès Occidental . A més, els
cursos estaran disponibles al canal per aquelles persones interessades que el vulguin veure en diferit o
revisar algunes parts.
Dilluns, 14 de desembre de 2020

La Festa de la Dona dels Nassos, adaptada a la situació
Enguany es farà al Teatre del Coro, amb entrada gratuïta, però amb necessitat de reservar plaça!
Dijous, 10 de desembre de 2020

Es realitza una reunió entre l’Ajuntament, la ciutadania i Salut per tractar

el servei de pediatria al CAP de Sentmenat
En la reunió es va garantir la continuïtat del servei de pediatria al municipi i es van resoldre els dubtes
per part de la direcció del CAP a les diferents Associacions que van fer un comunicat d’alerta sobre
aquest servei arrel d'unes informacions sorgides en una reunió de la Plataforma en defensa de la Sanitat
Pública de Polinyà amb els referents del CAP de Polinyà i CATSALUT.
Dimecres, 9 de desembre de 2020

L’Ajuntament aprova una nova Ordenança Municipal de Control, Tinença
i Benestar dels Animals
Ens els darrers anys s’ha vist un increment del nombre d’animals de companyia, que ha anat a la mà
d’un canvi en la manera d’entendre les formes de relacionar-nos amb els animals, així com el respecte
pel seu benestar. És per això que la Regidoria de Benestar Animal ha decidit actualitzar a la situació
actual l’Ordenança que controla la tinença dels animals.
Dimecres, 9 de desembre de 2020

L’AFA de Can Sorts se suma a la Marató de TV3 oferint mascaretes
solidàries
Com no podia ser d’una altra manera, aquest any la Marató de TV3 destinarà tots els seus fons a la
recerca i investigació de la COVID-19. És per això, que un any més l’AFA de Can Sorts hi contribuirà,
enguany, amb la venda de mascaretes solidàries.
Dilluns, 7 de desembre de 2020

Consulta els resultats del Ple Ordinari del mes de novembre celebrat
telemàticament
El dijous 26 de novembre a les 19:30h es va celebrar el Ple Ordinari (PL/2020/10) de forma telemàtica
degut a les mesures de seguretat i higiene pel context sanitari per la COVID-19. El Ple va estar 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 per Ràdio Sentmenat.
Dilluns, 7 de desembre de 2020

Comença la campanya de joguines de Creu Roja a Sentmenat
Fins el 18 de desembre Creu Roja Sentmenat realitzarà la recollida anual de joguines de Nadal, amb la
col·laboració dels comerciants de Sentmenat. La iniciativa s'emmarca dins del projecte “La Joguina

Educativa” i es remarca la importància de garantir joguines noves, no sexistes, no bèl·liques i comportin
valors positius pels infants en situació de vulnerabilitat.
Divendres, 4 de desembre de 2020

Ja has trobat els tions i les tiones de Sentmenat?
Aquí us donem algunes pistes per tal que aconsegueixis trobar tots els tions i tiones de la nostra vila.
Vinga molta sort!
Dijous, 3 de desembre de 2020

Comunicat de l'Audiència de Ses Majestats els Reis d’Orient
Tal i com s’ha informat prèviament l’Audiència de Ses Majestats Els Reis Mags d’Orient dels dies 4 i 5 de
gener de 2021 està organitzada de manera prioritària per al gaudiment de les nenes i els nens de
Sentmenat de fins a 12 anys acompanyats d’un sol adult per família.
Dijous, 3 de desembre de 2020

Avança la reurbanització de la Plaça Lluís Companys
Des del passat mes de setembre està en marxa l’obra de reurbanització de la plaça Lluís
Companys de Sentmenat. La nova plaça disposarà d’una balconada paisatgística sobre
Sentmenat, una zona d’aparcament pel veïnat i un parc recreatiu pels infants del municipi.
Dimecres, 2 de desembre de 2020

L'Ajuntament adapta els actes de Nadal a la COVID-19
D'aquí uns dies s'encendran les Llums de Nadal, inaugurant així la programació d'actes de les festes
nadalenques. Aquest any serà diferent i marcat per la pandèmia de la Covid-19, que ha obligat a
suspendre algunes activitats i canviar-ne d'altres, incorporant la cita prèvia, el perimetratge d’espais i la
desinfecció.
Dimarts, 1 de desembre de 2020

L'Ajuntament celebra el Dia Mundial de la Sida per donar suport i
visibilitat a les víctimes de VIH

Des de l'any 1987, cada 1 de desembre es commemora el Dia Mundial de la Sida en suport a totes les
persones que viuen amb el VIH i a les que estan afectades del virus; per recordar les víctimes de la Sida
i recordar que hem de continuar actius en aquesta lluita que afecta a tantes persones.
Dimarts, 1 de desembre de 2020

L’Ajuntament inicia una campanya participativa per la re-urbanització del
Casc Antic de Sentmenat
S'inicia el Pla de re-urbanització del Casc Antic amb una campanya participativa en la qual els
sentmenatencs i les sentmenatenques puguin tenir veu en la seva planificació. La redacció del projecte
compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
Dilluns, 30 de novembre de 2020

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

