Image not found or type unknown

Notícies
Escola d'Adults curs 19-20. Inscripcions obertes pel nou curs a l'Escola
d'Adults
Enguany, la regidoria d'educació, segueix treballant en la millora del perfil formatiu dels veïns i veïnes
del municipi, el pròxim mes d'octubre arrenca el nou curs 2019-20.
Dilluns, 22 de juliol de 2019

Comencen les Nits d'Estiu als jardins de Cal Milionari
Aquest estiu, les veïnes i veïns de Sentmenat tenen una cita els divendres i dissabte nit a Cal Milionari.
Dilluns, 22 de juliol de 2019

El primer ple d’aquest mandat configura la nova organització municipal
de l’Ajuntament de Sentmenat
S’han aprovat aspectes com la composició i periodicitat de les comissions informatives i les retribucions
dels càrrecs electes
Dimarts, 16 de juliol de 2019

Les festes dels barris de Sentmenat
El passat cap de setmana, Sentmenat va viure les festes dels barris de Can Vinyals i Can Canyameres
Dimarts, 16 de juliol de 2019

El Delegat del Govern Juli Fernádez visita Sentmenat
L’alcalde de Sentmenat, Marc Verneda i l’equip de govern es van reunir amb el delegat per plantejar-li
alguns dels futurs reptes de la vila.

Dimarts, 16 de juliol de 2019

L’Esplai de Gent Gran fa anys! Felicitats!
L’Associació de Gent Gran de Sentmenat ha celebrat el passat cap de setmana el seu 38è aniversari .
Dimarts, 16 de juliol de 2019

Nits d’Estiu 2019 arriba a Sentmenat
Es faran activitats gratuïtes a l'aire lliure, als Jardins de Cal Milionari, com per exemple concerts en
directe i pel·lícules, durant els mesos de juliol i agost.

Dilluns, 15 de juliol de 2019

Tall de trànsit a la via pública
Sorea informa que el proper dimecres 17 de juliol ha de realitzar una reparació que obligarà tallar al
trànsit el carrer Climent Humet, des de l’alçada del Passeig del Pal fins a la cruïlla del Passatge
Assemblea de Catalunya.
Dilluns, 15 de juliol de 2019

Horari de l’EAP del mes d’agost
Aquí teniu, el document adjunt, els horaris de l’EAP de Polinyà-Sentmenat per aquest proper mes
d’agost.
L’equip d'atenció primària (EAP) és el conjunt de professionals de medicina de família, pediatria,
infermeria, odontologia, treball social i d'atenció al ciutadà, preparat per oferir una atenció integral que
inclou l'atenció i la promoció de la salut i l’educació en els hàbits saludables, la prevenció de malalties i
l’orientació en l’assistència social.
Cada equip dóna servei a una població de referència. L'àrea bàsica de salut (ABS) és l'àmbit territorial
de referència d'un equip d'atenció primària. L'equip està ubicat al CAP.
Dissabte, 13 de juliol de 2019

Que? heu de fer en cas d’una onada de calor?

Les persones ens podem veure agreujades per l'augment excessiu de les temperatures, per evitar que
les temperatures extremes de l'estiu provoquin deshidratació i esgotament, sobretot a les persones
grans, els infants i les persones malaltes és necessari seguir algunes pautes de comportament.
Dijous, 11 de juliol de 2019

Nous caporals i agent interí a la Policia Local
El passat dilluns al matí l’Ajuntament de Sentmenat ha nomenat oficialment dos caporals i un nou agent
interí al Cos de la Policia Local.
Dijous, 11 de juliol de 2019

X Festival Internacional d'Arpa de Sentmenat
El Festival Festival Internacional d'Arpa de Sentmenat ha arribat a la seva desena edició consolidant la
qualitat artística del programa amb alguns dels millors intèrprets de l’escena internacional, enfortint el
compromís amb el públic més inquiet i apostant per la cultura més innovadora i creativa.
Dimecres, 10 de juliol de 2019

Actuació d’asfaltat a la urbanització Pedrasanta de Sentmenat
Aquesta setmana s’han iniciat els treballs de reasfaltat de diversos carrers de la urbanització de
Pedrasanta.
Dimarts, 9 de juliol de 2019

Sentmenat recupera més de 16 tones de tèxtil amb una finalitat social i
ambiental
Recuperats 34.000 articles de roba durant el primer semestre per a promoure’n la reutilització i el
reciclatge. És un 2% més que al mateix període de l’any passat.
Dimarts, 9 de juliol de 2019

Horaris especials d'estiu a les oficines i els equipaments municipal

L’Ajuntament de Sentmenat aplicarà l’horari d’estiu als diversos serveis municipals. Així, els horaris
d'atenció ciutadana seran els següents:
Dimarts, 9 de juliol de 2019

Sentmenat s'adhereix a les concentracions de rebuig, convocades pels
moviments feministes, per avui dilluns 8 de juliol davant dels
ajuntaments
En relació a la presumpta violació en grup que va patir una menor a Manresa l'octubre de 2016,
Sentmenat vol expressar la més enèrgica condemna d'uns fets absolutament intolerables.
Dilluns, 8 de juliol de 2019

Sentmenat amb els afectats per l’esclerosi múltiple
L’Ajuntament de Sentmenat s’adhereix a la 26a edició del “Mulla’t” per l’esclerosi múltiple que enguany
tindrà lloc el dia 14 de juliol, a favor de la Fundació Esclerosi Múltiple per a la investigació de la malaltia.
Enguany com a novetat les persones amb cadira de rodes també podran participar a l’activitat gràcies al
voluntariat que farà possible el seu bany a la piscina petita.
Dilluns, 8 de juliol de 2019

Al mosquit tigre ni una gota d’aigua
Davant l’arribada de l’estiu i les altes temperatures, l’Ajuntament de Sentmenat recorda als
ciutadans i ciutadanes algunes mesures de prevenció davant el mosquit tigre.
Dimarts, 2 de juliol de 2019

Ja tenim aquí l’agenda de juliol
L’Ajuntament també edita una agenda en paper, que es distribueix per les dependències municipals i les
cartelleries del municipi.
Dimarts, 2 de juliol de 2019

Actuació d’asfaltat a la urbanització de Can Canyameres de Sentmenat

Durant la setmana entrant, començaran els treballs de reasfaltat de diversos carrers de la urbanització
de Can Canyameres un cop finalitzades les actuacions a Can Vinyals.
Dissabte, 29 de juny de 2019

Tot a punt pel desè Festival Internacional d'Arpa de Sentmenat
Un any més, i aquest cop arribem a un nombre rodó, Sentmenat dóna la benvinguda a l'estiu amb el
desè Festival Internacional d'Arpa.
Divendres, 28 de juny de 2019

Sentmenat commemora el 28 de juny, Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Trans,
Bisexual i Intersexual
L’Ajuntament de Sentmenat se suma a la campanya de Diputació de Barcelona de defensa i
reivindicació dels drets i llibertats de la comunitat LGTBI .
Divendres, 28 de juny de 2019

Actualització de la fase d’alerta del procicat per onada de calor
Es comunica que es manté activat el PROCICAT en fase d'ALERTA per Onada de calor. Totes les
comarques de Catalunya tenen la probabilitat de superar el llindar de temperatures extremes durant tres
dies consecutius. Les que tenen la probabilitat més alta són les comarques del Pirineu, Pre-pirineu,
Catalunya central i Ponent. El període s'allarga fins dissabte a l'espera de l'evolució per diumenge.
Dimecres, 26 de juny de 2019

Les referents d’ocupació juvenil atenen joves per orientar-los en el seu
futur laboral a Sentmenat
El projecte de referents d’ocupació juvenil és una iniciativa del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) en col·laboració amb la Secretaria
de joventut, que té per objectiu principal treballar coordinadament amb els diferents dispositius de les
diferents administracions públiques que treballen amb les persones joves, per tal de donar la millor
atenció a la persona jove i oferir-li els recursos més adients tenint en compte les seves necessitats. El
programa està cofinançat per la iniciativa d’ocupació juvenil del Fons Social Europeu.
Dimecres, 26 de juny de 2019

Com actuar en cas d’incendi forestal, la primera mesura és la precaució!
Per evitar els incendis, cal que tots siguem responsables en les nostres actuacions dins i fora dels
terrenys forestals.
Dimecres, 26 de juny de 2019

Arriba l’òpera a Sentmenat amb la iniciativa: El Liceu a la Fresca
El proper 28 de juny molts municipis de Catalunya instal•laran pantalles per poder oferir a la ciutadania
la retransmissió en directe de l’òpera Tosca de Puccini. A casa nostra serà a les 22 hores als Jardins de
cal Milionari.
Dimarts, 25 de juny de 2019

Agraïment a l’excel·lent tasca que ha dut a terme l’ADF Sentmenat i la
Policia Local per gestionar l’episodi de la revetlla de Sant Joan
L’Ajuntament de Sentmenat vol agrair el treball de l'equip de voluntaris de l’ADF local i el cos de la
Policia Local que durant aquests darrers dies, al voltant de la revetlla de Sant Joan, han col·laborat a les
tasques de prevenció d'incendis i concretament en l'extinció de l’incendi que es va declarar la matinada
del 24 de juny a la urbanització de Predrasanta. Sense la seva ràpida actuació podria haver estat una
tragèdia degut a la proximitat amb els habitatges i la zona boscosa. En aquesta actuació també volem
agrair la col·laboració dels bombers voluntaris de Caldes de Montbui.
Dilluns, 24 de juny de 2019

Una alumna setmenatenca reconeguda en el Certamen Atenea 2019
Ahir dimecres 19 de juny la població veïna de Palau-Solità i Plegamans va acollir l’acte públic de
reconeixement als millors treballs de recerca de 2n de batxillerat del curs 2018-19.
Dijous, 20 de juny de 2019

Sentmenat participa en la primera sessió de networking entre les
empreses de l'Eix de la Riera de Caldes
Avui s'ha celebrat al centre de serveis a l'empresa i l'emprenedoria Can Gavarra, a Polinyà, la primera
sessió de networking entre les empreses de l'Eix de la Riera de Caldes.

Dijous, 20 de juny de 2019

Taller sobre la publicitat a l’IES Sentmenat
La sessió va facilitar conceptes bàsics de publicitat des de la vessant de consum a alumnes de l’IES
Sentmenat.
Dimecres, 19 de juny de 2019

Aquest estiu, no et quedis a casa!
El proper dilluns 3 de juny comencen les preinscripcions per al Casal d’Estiu de Sentmenat.
Dimarts, 18 de juny de 2019

Arriba la revetlla de Sant Joan a Sentmenat
El dia 23 de juny al vespre té lloc a les piscines municipals la revetlla de Sant Joan a Sentmenat. No us
perdeu la festa local de la nit més curta de l’any.
Dilluns, 17 de juny de 2019

La reforma del Pavelló de Can Sorts, en marxa
Sentmenat disposa d'una xarxa d'equipaments esportius estesa amb l’objectiu de facilitar la pràctica
esportiva al conjunt dels ciutadans, dotant diferents equipaments i oferint programes esportius, a més de
donar suport als projectes que porten a terme els clubs i entitats esportives.
Divendres, 14 de juny de 2019

Sentmenat firma un conveni per poder compartir el Servei d’Atenció
Integral LGTBI des de l’Ajuntament de Sabadell
El SAI LGTBI té per objectiu garantir el dret a la igualtat i a la no-discriminació per motius d'orientació
sexual i identitat o expressió de gènere de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i
eradicar l'homofòbia, bifòbia i transfòbia, de conformitat amb la Llei.
Divendres, 14 de juny de 2019

Inici de les obres del projecte executiu de reasfaltat de carrers al nucli
urbà i urbanitzacions, i addenda complementària
Adjudicada finalment a l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.Ul’execució de
les obres corresponents al Projecte executiu de reasfaltat de carrers al nucli urbà i urbanitzacions i
Addenda complementària, ahir es signava l’acta de replanteig que permet l´inici de les obres. Projecte
aprovat l’any 2017 que ha estat objecte de diferents modificacions per la millora de les obres civils als
diferents barris. L’inici de les obres està prevista per la darrera setmana de juny i té una durada
aproximada de dos mesos i mig.
Divendres, 14 de juny de 2019

Se celebra el comiat del Consell d’Infants del curs 2019-20 de Sentmenat
Avui la regidora d’Educació en funcions, Montserrat Rueda, ha celebrat el comiat del Consell d’Infants
del curs 2019-20 de Sentmenat.
Divendres, 14 de juny de 2019

Un Juliol Jove per no parar de fer activitats!
Ja queda molt poc per gaudir del Juliol Jove! Recordeu que ja podeu inscriure-us i no perdre cap de les
activitats que s’han organitzat per aquest juliol de 2019. Un programa d’activitats gratuïtes que el Casal
de Joves ha organitzat perquè els joves de Sentmenat passin un estiu diferent i divertit.
Dijous, 13 de juny de 2019

Revetlles amb precaució a Sentmenat
Amb l'estiu arriben a Catalunya, i també a la nostra vila, Sentmenat, les celebracions de festes populars i
tradicionals com les revetlles, amb l'increment de l'ús de material pirotècnic i l'encesa de fogueres.
Dijous, 13 de juny de 2019

La setmana passada va quedar senyalitzat el camí històric del Puig de la
Creu
Es tracta d'un camí per on històricament s'anava a passejar els diumenges des de Sentmenat, pel Parc
de la Riera i Can Vinyals, fins al Puig de la Creu, sobretot cada dijous gras.
Dimecres, 12 de juny de 2019

Sentmenat porta a terme una remodelació dels parcs infantils de la vila
A tocar la nova zona infantil del parc de Can Vinyals, acabades les obres de remodelació de la zona
infantil i d’esbarjo i la capa de cautxú del terra.
Dimarts, 11 de juny de 2019

Sentmenat commemora el Dia Internacional dels Arxius
El Dia Internacional dels Arxius se celebra arreu del món coincidint amb la fundació del Consell
Internacional d’Arxius de la UNESCO, el 9 de juny de 1948.
Dilluns, 10 de juny de 2019

Temporada de bany 2019 a la Piscina Municipal
El proper dissabte 22 de juny comença la temporada d’estiu a Sentmenat, s’obren les portes de la
piscina d’estiu. Pots tramitar l'abonament a l'OAC a partir del dilluns 17 de juny.
Diumenge, 9 de juny de 2019

Alumnes de Can Sorts visiten l'escola bressol
El divendres a l'escola bressol Sentmenuts vàrem tenir la visita dels nens i nenes de P-3 de Can Sorts.
Dimecres, 5 de juny de 2019

El Síndic atendrà les persones a Sentmenat el 13 de juny
L’equip del Síndic atendrà les visites a Sentmenat, el dijous 13 de juny, a l’Espai cultural Ecus, carrer
d’Anselm Calvé, 88-90.
Dimecres, 5 de juny de 2019

L’Ajuntament de Sentmenat firma dos convenis de col·laboració amb
l’entitat Societat Coral Obrera la Glòria Sentmanetenca

L’Ajuntament firma dons convenis amb l’objectiu d’organitzar i promoure activitats culturals i una
programació professional estable d’arts escèniques al teatre el Coro.
Dimarts, 4 de juny de 2019

L’Ajuntament de Sentmenat firma un conveni de col·laboració amb
l’Associació Grup d’Amics del Museu Arxiu
L’Ajuntament de Sentmenat firma un conveni amb l’Associació Grup d’Amics del Museu Arxiu amb
l’objectiu de promoure la recerca i la promoció del patrimoni històric local durant l’any 2019.
Dimarts, 4 de juny de 2019

Atreveix-te i participa al concurs del logotip i eslògan del Comerç de
Sentmenat
Concurs organitzat per l’Ajuntament de Sentmenat amb el fi de trobar un logotip i un eslògan propis del
Comerç de Sentmenat que serveixin per donar-li una imatge identitària del conjunt d’establiments
comercials, de restauració i de serveis de Sentmenat.
Dilluns, 3 de juny de 2019

Nou curs sobre la violència masclista a Sentmenat
Aquest dimarts 28 de maig i durant 4 setmanes s'impartirà a Sentmenat un curs sobre violència
masclista a les dependències municipals. El curs, "Violència masclista: Comprensió, Prevenció,
Detecció" l'impartirà l'entitat Tamaia, viure sense violència.
Dimecres, 29 de maig de 2019

L’Ajuntament de Sentmenat firma un conveni de col·laboració amb
l’Associació de Músics de Sentmenat
L’objectiu del conveni és impulsar la creació musical a nivell local i donar un espai per assajar als autors
locals.
Dimecres, 29 de maig de 2019

Consulta els resultats de les eleccions municipals i europees a
Sentmenat
Aquí podràs consultar els resultats de les eleccions municipals i europees aquest diumenge 26 de maig .
Dimarts, 28 de maig de 2019

L’art arriba a l’escola bressol Sentmenuts
El passat dimarts dia 14 de maig les famílies dels nens i nenes de les classes d'1-2 anys varen participar
en una activitat artística al pati.
Dimecres, 22 de maig de 2019

Visita gratuïta a l’Arxiu Nacional de Catalunya
L’Ajuntament de Sentmenat organitza per celebrar el Dia Internacional dels Arxius una visita gratuïta
amb places limitades a l’Arxiu Nacional de Catalunya de Sant Cugat del Vallès.
Dimarts, 21 de maig de 2019

Els comerciants de Sentmenat fan la vuitena Fira del Cargol
L'Associació de Comerciants de Sentmenat amb col.laboració de l’Ajuntament, continua aquest any la
històrica Festa Major de Primavera, anomenada popularment Festa del Cargol, que s'havia celebrat al
municipi cada quart diumenge d'abril des del segle XVIII, i fins fa una trentena d'anys. Antigament, la
celebració se sumava a la Festa Major d'Hivern, dedicada a Sant Menna (11 de novembre). L'entitat ha
recuperat l'essència festiva d'aquelles dates i fer una mostra de comerç en forma de fira.
Dimarts, 21 de maig de 2019

Detingut un dels autors d’un robatori amb força a Sentmenat
La Policia Local de Sentmenat ha detingut un dels autors d’un robatori amb força, comès a un bar del
barri de Can Palau, la matinada del divendres 17 de maig.
Divendres, 17 de maig de 2019

Anna Mondria i Arnau Domingo, del CPA Sentmenat, subcampions
d'Espanya
Els patinadors del CPA Sentmenat Anna Mondria i Arnau Domingo es van proclamar subcampions
d'Espanya al VII Campionat d'Espanya de parelles artístic i parelles de dansa en el programa curt per
parelles artístic en categoria júnior.
Dijous, 16 de maig de 2019

Gemma Cuyàs, del CPA Sentmenat, campiona de Barcelona Sènior B
La patinadora del CPA Sentmenat Gemma Cuyàs Roca s’ha proclamat aquest cap de setmana
campiona del Campionat de Barcelona Sènior B de la Federació Catalana de Patinatge en programa
lliure, amb un total de 146.20 punts.
Dimarts, 14 de maig de 2019

Inici del procés per tramitar dels ajuts escolars pel curs 2019-2020 a
Sentmenat
Aquí trobareu tota la informació per tramitar els ajuts relatius als llibres de text i material escolar
obligatori i pel menjador escolar del curs 2019-2020
Dilluns, 13 de maig de 2019

Sentmenat se suma de nou a la Setmana Sense Fum
Del 25 al 31 de maig se celebra la XX Setmana Sense Fum, amb activitats i actes per sensibilitzar a la
ciutadania de la importància que té per a la salut el no iniciar-se en l’hàbit del tabac i poder gaudir d’un
ambient lliure sense fum.
Dimarts, 7 de maig de 2019

La celebració del Sant Jordi als centres educatius
La llegenda del drac, la princesa, el cavaller i la rosa arriba a les escoles de Sentmenat.
Dissabte, 27 d'abril de 2019

3a edició del Marketplace d'economia circular del Vallès Occidental
Tret de sortida de la 3a edició del “Market Place d’Economia Circular al Vallès Occidental” per compartir
propostes i solucions en economia circular.
Dijous, 25 d'abril de 2019

Avís important: La Biblioteca Frederic Alfons Orfila es converteix en nou
col·legi electoral a partir de les Eleccions Generals del 28 d’abril
Arrel de la petició expressa de l’Ajuntament de Sentmenat, la Biblioteca Frederic Alfons Orfila serà la
nova seu electoral de la secció quarta que abraça el casc antic.
Divendres, 19 d'abril de 2019

Sentmenat incorpora tres nous agents a la Policia Local
Tres nous policies s’han incorporat ahir dimarts 16 d’abril a la plantilla de la Policia Local de Sentmenat.
Dimecres, 17 d'abril de 2019

Llistat d'admesos i exclosos definitiu promoció interna Sergent de la
Policia Local
Llista definitiva d'admesos i exclosos a la convocatòria del procés de selecció per a la provisió d'una
plaça de Sergent de la Policia Local per promoció interna.
Dimarts, 16 d'abril de 2019

Arrossada popular i música en directe per aquest 1 de maig
El proper dia 1 de maig Sentmenat acollirà, un any més, l’arrossada popular, un dels actes més
participatius del municipi.
Dimarts, 16 d'abril de 2019

La cultura popular i tradicional a través de roses i llibres arriba a
Sentmenat

La diada de Sant Jordi, patró de Catalunya, arriba a Sentmenat amb una programació especial .
Dissabte, 13 d'abril de 2019

L’Ajuntament de Sentmenat activa la nova Seu Electrònica
L’Ajuntament de Sentmenat activa la seva nova seu electrònica, l’espai web municipal des d'on els
ciutadans, podran accedir als serveis i als tràmits de l'administració pública de manera telemàtica.
Divendres, 12 d'abril de 2019

Els sentmenatencs i sentmenatenques escullen la millora de la zona
esportiva del Parc de la Riera com a proposta guanyadora del
Pressupost Participatiu
L’Ajuntament agraeix la implicació de tots els veïns i veïnes que han pres part d’aquesta primera
convocatòria de Pressupostos Participatius, que ha conclòs la fase de votació amb una participació de
gairebé el 5%.
Divendres, 12 d'abril de 2019

Estem de celebració, l’Espai Jove fa un any!
L'Espai Jove ja fa un any que està en funcionament i el passat dissabte dia 6 d'abril els i les joves del
municipi ho van poder celebrar.
Dijous, 11 d'abril de 2019

La Sala de Plens s'omple d'infants per un dia
Els alumnes visiten l'Ajuntament i el Saló de plens com a espai més representatiu i descobreixen de
primera mà el funcionament del consistori.
Dijous, 11 d'abril de 2019

Horari de l’OAC durant el període de Setmana Santa 2019

L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Sentmenat modifica novament el seu horari
durant la Setmana Santa.
Dijous, 11 d'abril de 2019

Els Jardins de Cal Milionari s’obren al públic
A partir del proper 12 d’abril els jardins de Cal Milionari romandran oberts al públic.
Dimarts, 9 d'abril de 2019

Període de preinscripció de l’escola bressol de Sentmenat
Del 13 al 24 de maig es podrà cursar la preinscripció de l’escola bressol Sentmenuts.
Dimarts, 9 d'abril de 2019

L’Ajuntament de Sentmenat augmenta la freqüència de recollida
d’envasos i cartró
Els servei passa de 2 a 3 dies per setmana la freqüència de la recollida del contenidor d’envasos i de
paper a Sentmenat.

Dimarts, 9 d'abril de 2019

Més d’un centenar de persones celebren la segona edició del Dia
Mundial de la Salut
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Salut, ahir diumenge 7 d’abril, Sentmenat va poder
gaudir d’un seguit d’activitats de promoció de la vida activa i saludable.
Dilluns, 8 d'abril de 2019

Ja es poden consultar les llistes provisionals del cens electoral per les
eleccions municipals i europees

Es podrà fer a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a la planta baixa de la Casa de la Vila, amb DNI o el carnet
de conduir de l’usuari.
Dilluns, 8 d'abril de 2019

Sentmenat se suma per segon any al Dia Mundial de la Salut
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Salut (7 d'abril), tindran lloc diverses activitats al llarg
del dia. No us ho perdeu!
Dimarts, 2 d'abril de 2019

Sentmenat se suma a l'Hora del Planeta
Sentmenat apagarà els llums del Campanar i de la Plaça de l’Ajuntament per sumar-se a l'Hora del
Planeta.
Divendres, 29 de març de 2019

Arrenca el període de votació dels Pressupostos Participatius
Fins al proper 9 d’abril, tots els veïns i veïnes majors de 16 anys poden votar fins a 3 propostes per
persona d’entre els 15 projectes finalistes. La votació es pot fer de forma presencial o a través del web
www.femjuntssentmenat.cat.
Dijous, 28 de març de 2019

Arriba la 5a etapa de la 99a Volta Ciclista de Catalunya a Sentmenat
Per segon any consecutiu, la Volta Ciclista a Catalunya fa parada a Sentmenat el proper 29 de març.
Dijous, 28 de març de 2019

Sessions de recolzament psicoeducatiu i psicoterapèutic a Sentmenat
per a dones de entre 30 i 60
El proper dilluns 1 d’abril s’inicien les sessions d’un grup de recolzament psicoeducatiu i psicoterapèutic
que durà a terme la psicòloga de la Fundació AGI que fa atenció a serveis socials de l'ajuntament.

Dijous, 28 de març de 2019

Calendari per a la presentació de sol·licituds de preinscripció
Ja podeu consultar aquí les dates de preinscripció d'ensenyament.
Dijous, 28 de març de 2019

L'OMIC un servei consolidat a Sentmenat
L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) és un servei d’informació, ajuda i orientació que
realitza l’ajuntament, destinat a les persones consumidores davant de qualsevol problema de consum.
Dijous, 28 de març de 2019

Comunicat Regidoria de Serveis Socials
Dissabte, 23 de març de 2019

No separar bé té conseqüències
Divendres, 22 de març de 2019
Els últims anys s’han realitzat moltes campanyes de caràcter mediambiental per tal de crear consciència
col·lectiva vers un tema tan rellevant i actual que ens pertany a tots i totes com és el medi ambient.

La música arriba per fer feliç als infants de l’escola bressol Sentmenuts
Dijous, 14 de març de 2019
El passat dissabte dia 9 de març, les famílies de l'escola bressol Sentmenuts van tenir una tarda per a
compartir cançons i música amb els infants.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, fa una visita institucional a
Sentmenat
Dimecres, 13 de març de 2019

El dijous 28 de febrer el conseller d’Interior, Miquel Buch, fa una visita institucional a Sentmenat per
visitar les obres de la nova comissaria de la Policia Local.

Millora de seguretat en l’entorn de l’escola de Can Sorts
Dimarts, 12 de març de 2019
L’Ajuntament de Sentmenat, segons les recomanacions establertes en el Pla local de seguretat viària de
Sentmenat, té la intenció de millorar la seguretat en l’entorn escolar.

L’Ajuntament defineix una estratègia d’acció i projecció del municipi
Dimarts, 12 de març de 2019
L’Ajuntament de Sentmenat comença el tràmit per redactar un Pla Local de Turisme amb una reunió
amb els agents implicat el passat dia 4 de març.

La biblioteca municipal i l'ajuntament (OAC) de Sentmenat reben
l’acreditació de punt d'informació turística
Dimarts, 12 de març de 2019
La Biblioteca i l’OAC de Sentmenat van rebre, el passat dimarts 5 de març, l'acreditació com a nous
punts d'informació turística en el marc del projecte que impulsa el Consell Comarcal perquè els municipis
puguin oferir un servei d'atenció més complet al turista i visitant.

Sentmenat aposta per promocionar el negoci digital al comerç local
Dilluns, 11 de març de 2019
El passat dimecres 6 de març la Sala de Plens va acollir la primera sessió de treball del projecte
elteunegoci.cat amb més de 12 empreses i comerços locals

Projecte per facilitar i acompanyar la transició de les persones joves al
sistema laboral i/o ocupacional
Dilluns, 11 de març de 2019

A partir de la primera setmana de març i fins a finals d’any 2019, el Servei Local d’Ocupació de
l’Ajuntament de Sentmenat, disposa d’una referent d’ocupació juvenil que atendrà als/les joves de 16 a
29 anys, del nostre municipi, tots els dimecres, en horari de 9 a 14 h.

Ja es poden consultar les llistes provisionals del cens electoral per les
eleccions generals
Divendres, 8 de març de 2019
Es podrà fer a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a la planta baixa de la Casa de la Vila, amb DNI o el carnet
de conduir de l’usuari.

Sentmenat commemora el Dia Internacional de la Dona Treballadora
Dijous, 7 de març de 2019
El Dia Internacional de les Dones o Dia de la Dona Treballadora se celebra el 8 de març de cada any i
està reconegut per l'Organització de les Nacions Unides, com data en què es denuncia el sexisme i la
desigualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.

El ple de Sentmenat aprova una moció en contra la supressió del servei
d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Taulí i en defensa de la Sanitat
Públic
Dijous, 28 de febrer de 2019
El passat ple del mes de gener l’Ajuntament de Sentmenat va aprovar la moció presentada pel Grup
Socialista de Catalunya contra la supressió del servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Taulí i en
defensa de la Sanitat Pública.

Visita sorpresa i solidària d’Aday Benítez a Sentmenat
Dimecres, 27 de febrer de 2019
El jugador del Girona visita el camp de futbol de la seva localitat natal per regalar 80 pilotes solidàries
Gedo Nice People al club local.

Resultats de la inspecció de bosses de rebuig a Sentmenat en el marc de
la campanya “Excuses o separes"
Dimecres, 27 de febrer de 2019
El Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental va dur a terme el passat 16 dilluns de febrer a
Sentmenat una nova acció de sensibilització pel reciclatge en el marc de la campanya “Excuses o
separes”. Es tracta de les inspeccions a bosses que es llencen al contenidor del Rebuig / Resta.
Aquestes inspeccions es van fer en un recinte tancat de la deixalleria, fent una caracterització d’un
contenidor de rebuig de Sentmenat.

Afectació via pública: tall del passeig de la Sagrera
Dimarts, 26 de febrer de 2019
Del 27 de febrer a l’1 de març es veurà afectat el transit i la mobilitat del passeig de la Sagrera.

L'incivisme a la via pública el paguem tots
Dimarts, 26 de febrer de 2019
L'Ajuntament de Sentmenat xifra el cost dels desperfectes en 8.143,92 euros. Sentmenat és la casa de
tots els veïns i veïnes i l’incivisme d’alguns el paguem tots i totes.

El Carnaval 2019 i la gresca arriba el 2 de març!
Dilluns, 25 de febrer de 2019
Sentmenat escalfa motors per una de les festasses de l'any que més li agrada. Us hi esperem a tots!
De l'1 al 10 de març capgirarem el poble amb l'entusiasme que ens caracteritza. No us adormiu, el
compte enrere ja ha començat. Queda menys d'un mes per tenir-ho tot a punt: disfresses, carrosses i
moltes ganes de gresca!

L’Ajuntament de Sentmenat presideix l’Associació de Municipis de l’Eix
de la Riera de Caldes
Dissabte, 23 de febrer de 2019
Des del proppassat divendres 15 de febrer l’Ajuntament de Sentmenat assumeix la presidència de
l’Associació de Municipis de la riera de Caldes (AMERC).

L’Ajuntament de Sentmenat oferirà serveis mínims per la vaga general
del 21F
Dijous, 21 de febrer de 2019
Els serveis públics podran veure's afectats per la vaga general de 24 hores convocada per a avui, 21 de
febrer, a tot Catalunya a través de la vaga formulada per la Intersindical-CSC.

Comencen les obres de l'aparcament del Passeig de la Sagrera
Dimarts, 19 de febrer de 2019
L’Ajuntament de Sentmenat va iniciar la darrera setmana els treballs de millora de paviments de
l’aparcament del Passeig de la Sagrera.

L’educació viària, una prioritat a Sentmenat
Dilluns, 18 de febrer de 2019
Els alumnes de 4t de primària dels centres escolars ja tenen el calendari fruit de l’aprenentatge de
l’educació viària

L’Ajuntament de Sentmenat aposta per promocionar el negoci digital al
comerç local
Dijous, 14 de febrer de 2019
L'escletxa digital comporta desavantatges competitius pels petits comerços i representa una barrera per
la normalització lingüística del català a l'entorn digital.

Una nova línia de bus connectarà Sentmenat amb la UAB
Divendres, 8 de febrer de 2019
A partir de dilluns 11 de febrer sis noves expedicions de dilluns a divendres lectius enllaçaran
Sentmenat, Caldes de Montbui, Palau-solità i Plegamans, i Polinyà amb la universitat

Sentmenat expressa el condol per la víctima mortal de l’accident del tren
a Sant Vicenç de Castellet
Divendres, 8 de febrer de 2019
El govern municipal de l'Ajuntament de Sentmenat expressa el seu condol per la mort d'una persona en
l'accident d'avui divendres tarda a Sant Vicenç de Castellet, a l'altura de l'antic baixador de Castellgalí, a
causa d’un xoc frontal entre les línies R4 i R12 de Rodalies.

Ja saps quins són els 15 projectes finalistes dels Pressupostos
Participatius de Sentmenat?
Dijous, 7 de febrer de 2019
Els sentmenatencs i sentmenatenques van escollir en el fòrum del passat 6 de febrer els 15 projectes
que passaran a la votació final del procés. L’Ajuntament agraeix la implicació de totes les persones que
van assistir a la sessió i convida tots els veïns i veïnes majors de 16 anys a participar en la votació final.

En marxa el Pla d’Ocupació de Sentmenat 2019-2020
Dijous, 7 de febrer de 2019
Selecció de 8 treballadors/res de diferents especialitats per a la realització temporal de diversos
projectes d’interès social general per a l’Ajuntament de Sentmenat.

Humana dóna una nova vida a 35 tones de tèxtil usat a Sentmenat
Dimecres, 6 de febrer de 2019
Humana recupera 35 tones de tèxtil usat per a donar-les una finalitat social, un 9,4% més respecte l’any
anterior i confirma que la fracció tèxtil té un pes creixent en la transició cap a l’economia circular a pobles
com Sentmenat.

47 persones aturades treballen al Consell Comarcal i a diferents
municipis de la comarca dins el Programa Treball i Formació
Dimarts, 5 de febrer de 2019

El passat dijous dia 31 de gener, un total de 4 persones s’han incorporat a l’Ajuntament de Sentmenat
per donar suport prestant serveis en diferents projectes d’àmbit comarcal prioritzat per aquest 2019,
com són garantir la igualtat d’oportunitats, optimització dels serveis de promoció econòmica, millora dels
espais públics i les infraestructures i impuls de les TIC i l’Administració Electrònica.

Estalvia el teu temps, demana cita prèvia
Dimecres, 30 de gener de 2019
Si vols estalviar temps i deixar les cues enrere, demana cita prèvia a l’Organisme de Gestió Tributària,
agilitzem els tràmits!

Els Pressupostos Participatius entren en la seva recta final
Dimecres, 30 de gener de 2019
L’Ajuntament convida els veïns i veïnes a participar en el Fòrum Ciutadà de Priorització del
proper 6 de febrer, que servirà per escollir els 15 projectes que passaran a la fase final de
votació. En total s’han recollit fins a 150 propostes de la ciutadania.

Tall al subministrament d'aigua al carrer Climent Humet i Sant Antoni de
Sentmenat
Dimarts, 29 de gener de 2019
Sorea informa que s'ha produït una avaria entre el carrer de Climent Humet, núm. 1 al 49 i del carrer
Sant Antoni del número 1 al 61, i, per aquest motiu, el subministrament d'aigua queda interromput
aproximadament fins les 17 hores d’aquesta tarda.
Estan en marxa els treballs per solucionar la incidència comencin en breu, un cop arribi la maquinària
necessària.

Disculpeu les molèsties.

Els primers nadons de l’any 2019 a Sentmenat
Dilluns, 28 de gener de 2019
Quina millor manera de començar l’any que donant vida a dues personetes?

Els Pressupostos Participatius entren en la seva recta final
Dilluns, 28 de gener de 2019
L’Ajuntament convida els veïns i veïnes a participar en el Fòrum Ciutadà de Priorització del
proper 6 de febrer, que servirà per escollir els 15 projectes que passaran a la fase final de
votació. En total s’han recollit fins a 150 propostes de la ciutadania.

Inici de les obres de millora de la grada del Camp de Futbol de
Sentmenat
Divendres, 25 de gener de 2019
El passat dimecres 23 de gener es va portar a terme l’acta de replanteig amb l’objectiu d’iniciar
immediatament les obres de millora de les grades del camp de futbol per tal de solucionar la
problemàtica de la filtració de l’aigua.

Ja tenim aquí la programació d’activitats de l'Espai Jove per aquest
trimestre
Dimecres, 23 de gener de 2019
Ei Jove! Encara no coneixes les activitats de l’Espai Jove de Sentmenat per aquest trimestre? No te les
perdis!

Pla especial d’emergències en risc de vent a Catalunya (VENTCAT) en
fase d’alerta
Dimecres, 23 de gener de 2019
Es 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'ha activat el Pla especial
d'emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT) en fase d'ALERTA.

Recicla i escapa, el compte enrere comença!
Dimarts, 22 de gener de 2019
El dia 3 de febrer el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ofereix una activitat
educativa basada en un Scape Room, amb el fil conductor de la recollida selectiva i la prevenció de
residus.

Tall al subministrament d'aigua al carrer del Rec de Sentmenat
Dissabte, 19 de gener de 2019
Sorea informa que s'ha produït una avaria al carrer del Rec de Sentmenat, en la canonada de creuament
d’una vorera amb l’altra, i, per aquest motiu, el subministrament d'aigua queda interromput al mateix
carrer en els números imparells.

Jove de Sentmenat, vine i converteix-te en el protagonista de la teva
transformació i del teu futur!
Dimecres, 16 de gener de 2019
Si tens entre 16 i 29 anys aquesta és la teva oportunitat, vine i transforma el teu futur.

Consells preventius per l'onada de fred
Dijous, 10 de gener de 2019
Cal que us mantingueu informats de les previsions del temps i de les instruccions que donin les
autoritats.

Gràcies per aquesta màgica vetllada
Dimarts, 8 de gener de 2019
Ho hem pogut veure i viure en primera persona tots els participants de la Cavalcada d’aquest any. Ha
estat una vetllada magnífica, esplèndida, amb gran participació i plena de màgia, com deu ser.

Arriben els Reis Mags a Sentmenat el dissabte 5 de gener
Divendres, 28 de desembre de 2018
La nit més màgica acompanyada pels reis Gaspar, Melcior i Baltasar ja arriba a Sentmenat!
Després d’un llarg camí recorregut des d’Orient, els Reis arriben a temps per celebrar el gran
espectacle d’hivern amb l’esperada Cavalcada Reial! Per tots els nens i nenes, ja tenim a punt
tota la comitiva que els rebrà, els acompanyarà a l’entrada del poble i, durant la nit, els ajudarà a
no deixar cap llar sense regals!

Vine a conèixer la Dona dels Nassos!
Divendres, 21 de desembre de 2018
El proper 31 de desembre, a les 12 hores a la plaça de la vila, podrem celebrar la Festa de la Dona dels
Nassos amb una xocolatada i espectacle infantil amb el grup la Tresca i la Verdesca.

Horaris de Nadal de l’Ajuntament de Sentmenat
Dijous, 20 de desembre de 2018
Consulta els horaris de Nadal de l’Ajuntament de Sentmenat

Ja tenim guanyadors del concurs d’aparadors!
Dimecres, 19 de desembre de 2018
Un any més la Cambra de Comerç de Sabadell amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sentmenat
convoca un concurs d’ornamentació nadalenca d’aparadors comercials amb motiu de la campanya de
Nadal.

L’Ajuntament de Sentmenat sol·licita a Endesa solventar els problemes a
la xarxa de Can Palau
Divendres, 14 de desembre de 2018
L’Ajuntament de Sentmenat s’ha reunit amb l’empresa Endesa arran dels talls del servei d’electricitat
dels últims mesos en alguns punts del municipi, especialment a Can Palau.

Eps menuts, arriba el PIPAN a Sentmenat
Dijous, 13 de desembre de 2018
Com cada any el parc obrirà les seves portes els dies 27 i 28 de desembre per fer passar unes bones
estones de diversió als més petits de Sentmenat.

Sentmenat més solidari contra el càncer, per la Marató de TV3
Dimarts, 11 de desembre de 2018

Un any més, Sentmenat s'adhereix als actes de suport a La Marató de TV3, que aquest any està
dedicada al càncer.

Si parles, t’escoltem per fer l’espai de joventut un espai més teu!
Dilluns, 10 de desembre de 2018
El procés participatiu “Si no parles, no et queixis” ha pretès recollir les opinions dels joves a través d’una
jornada amb activitats dinàmiques en una casa de colònies.

Amb el Nadal, arriba el concurs d’aparadors
Dimarts, 4 de desembre de 2018
Un any més la Cambra de Comerç de Sabadell amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sentmenat
convoca un concurs d’ornamentació nadalenca d’aparadors comercials amb motiu de la campanya de
Nadal.

L’Ajuntament de Sentmenat se suma a l’aturada de quinze minuts avui
divendres a les 12.30 h
Divendres, 30 de novembre de 2018
L'Ajuntament de Sentmenat se suma a l'aturada en defensa dels professionals de Serveis Socials i en
contra de la violència ocupacional que pateixen, convocada per CCOO i UGT, per condemnar l’agressió
patida durant l’exercici de la seva activitat laboral, per una treballadora d’una empresa del Tercer Sector
Social, contractada pel Consorci de Benestar Social del Gironès - Salt.

Sentmenat es vesteix de gala per donar la benvinguda al Nadal!
Divendres, 30 de novembre de 2018
Tradicional encesa dels llums de nadal del municipi, que marca l'inici de la campanya nadalenca.

Decidim tots junts la nostra Festa Major!
Dijous, 29 de novembre de 2018

L'associació Festa Major Jove de Sentmenat ja està treballant en la programació i organització de la
Festa Major 2019 (Barrakes) per aconseguir una Festa Major més oberta i Participativa.

Requisits per participar a les eleccions municipals del 26 de maig de
2019 si ets resident estranger
Dimarts, 27 de novembre de 2018
Ets resident estranger i vols votar? Consulta els requisits per poder exercir el dret de vot a les properes
eleccions municipal

2a Jornada de participació jove “Si no parles, no et queixis”
Dilluns, 26 de novembre de 2018
L’àrea de joventut de l’Ajuntament de Sentmenat organitza pel proper cap de setmana 1 i 2 de de
desembre una jornada a la Casa de Colònies de Mas Banyeres de Centelles per definir les actuacions
municipals en matèria de joventut.

Una avaria en un cable subterrani deixa sense electricitat durant unes
hores
Dissabte, 24 de novembre de 2018
Alguns dels abonats del barri de Can Palau de Sentmenat van patir un tall del corrent elèctric durant la
nit d'ahir a les 9 hores fins a hores d’ara.

La lluita contra la violència masclista és un dels principals objectius de
Sentmenat
Divendres, 23 de novembre de 2018
A Sentmenat treballem per informar, prevenir i sensibilitzar sobre la necessitat de combatre i eradicar la
violència de gènere. Ho fem amb activitats adreçades a públics específics i a la ciutadania en general.

L’oficina de l’ORGT de Sentmenat restarà tancada del 24 de desembre al
4 de gener
Dijous, 22 de novembre de 2018

Tancament temporal de l’oficina d’atenció presencial i de registre de l’Organisme de Gestió Tributària de
Sentmenat durant el període nadalenc.

Sentmenat se suma a la campanya en memòria de les víctimes de trànsit
Divendres, 16 de novembre de 2018
Amb motiu del Dia Mundial en Memòria de les Víctimes de Trànsit, que se celebra el tercer diumenge de
novembre, la Regidoria de Seguretat i Civisme de l’Ajuntament de Sentmenat amb col·laboració amb
l’Associació per a la Prevenció d’Accidents de Trànsit P(A)T, desenvolupem una campanya amb
l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania al voltant de la seguretat viària i suport a les víctimes i familiars.

Desactivat el Pla Especial d’Emergències de Sentmenat en fase d’alerta
per inundació
Divendres, 16 de novembre de 2018
Es comunica que es desactiva l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions a Sentmenat.

28 persones participen en la formació de manipuladors d’aliments
Divendres, 16 de novembre de 2018
L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sentmenat ha realitzat un curs de formació en
matèria de manipulació d’aliments.

Activat el Pla Especial d’Emergències de Sentmenat en fase d’alerta per
inundació
Dijous, 15 de novembre de 2018
L’Ajuntament de Sentmenat ha activat en fase d’alerta el Pla Especial d’Emergències en fase d’alerta per
inundació degut a l’avaluació duta a terme del risc d’inundacions existent.

Sentmenat es prepara per a la festivitat de Sant Menna
Dimecres, 7 de novembre de 2018

Amb motiu de la celebració de la festa patronal de Sant Menna, l’Ajuntament de Sentmenat
conjuntament amb diverses entitats del municipi, ha preparat un programa d'actes amb tot un seguit
d’activitats pel dia 11 de novembre.

Èxit de l’edició de la pujada i baixada Guanta 2018
Dimecres, 7 de novembre de 2018
Aquest diumenge 4 de novembre a les 10 hores van celebrar la 33a edició de la Pujada i baixada
Guanta de Sentmenat amb un nou rècord de participants.

L’Ajuntament signa un conveni amb l’entitat Creu Roja
Dimecres, 31 d'octubre de 2018
L’acord té com objectiu la promoció del voluntariat i els serveis preventius que realitza l’entitat.

Petit ecosistema al pati de Can Sorts
Dimarts, 30 d'octubre de 2018
La setmana passada es va portar a terme al pati de l'escola Can Sorts, la plantació de tres arbres, 1 pi
blanc i 2 alzines, com a continuïtat de l'arranjament de la zona de primària iniciat el curs passat.

Sentmenat celebra la castanyada el proper 31 d’octubre
Dimarts, 30 d'octubre de 2018
El proper 31 d’octubre el Teatre del Coro de Sentmenat, nova ubicació per resguardar-nos del fred,
acollirà, a partir de les 17.15 h, la celebració de la Castanyada amb el grup d’animació encara farem
salat! a càrrec de l’Associació de Comerciants de Sentmenat i El Coro de Sentmenat.

Horari especial del cementiri municipal amb motiu de Tots Sants 2018
Dimarts, 30 d'octubre de 2018
L'Ajuntament de Sentmenat us informa que, amb motiu de la diada de tots Sants, el Cementiri municipal
romandrà obert del dissabte 20 d'octubre al divendres 2 de novembre en horari de 8 a 19 hores .

Avaria a la línia telefònica fixa de l’Ajuntament de Sentmenat
Dimarts, 23 d'octubre de 2018
Una avaria manté sense línia telefònica fixa l’Ajuntament de Sentmenat des d’ahir.

Nou curs en marxa al Centre d'Ensenyament Musical de Sentmenat
Dilluns, 22 d'octubre de 2018
Aquest mes d'octubre ha començat un nou curs al Centre d'Ensenyament Musical de Sentmenat.

Cal Milionari, futur Centre d’Ensenyament Musical i nou Espai d’Art
Contemporani per a infants
Dilluns, 22 d'octubre de 2018
L’Ajuntament de Sentmenat emprèn la tramitació per la redacció del projecte executiu per la reforma de
l’edifici municipal de Cal Milionari, per tal de destinar-lo al Centre d’Ensenyament Musical i al nou Espai
d’Art Contemporani per a infants.

El club de Sentmenat torna amb dues medalles del XIII Open
Internacional Taekwondo
Dimarts, 16 d'octubre de 2018
Aquest dissabte, 13 d’octubre, es va celebrar el XIII Open Internacional Taekwondo a la Ciutat de
Benicàssim en modalitat de Combat i tècnica en les categories infantil, cadet junior i sènior.

Protecció Civil activa l'Alerta del Pla INUNCAT per les fortes pluges
previstes a partir del vespre i fins demà al matí
Diumenge, 14 d'octubre de 2018
Protecció Civil de la Generalitat ha activat l’alerta del Pla Especial d’Emergències per Inundacions de
Catalunya INUNCAT per les pluges previstes a partir d’aquest vespre i fins demà al matí sobretot a tot el
litoral i prelitoral avançant des de Terres de l’Ebre fins a Girona.

Sentmenat amb les víctimes dels aiguats de Mallorca
Divendres, 12 d'octubre de 2018
Les banderes de la plaça de l’Ajuntament onegen a mitja asta en solidaritat amb les víctimes dels
aiguats de Mallorca

Formació en matèria de consum a la Policia Local de Sentmenat
Dijous, 11 d'octubre de 2018
Dins les Activitats d'Assessorament per a Col·lectius Municipals, inserides a la Relació d'activitats de
sensibilització en matèria de consum responsable, que la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals,
trobem les Sessions d'assessorament tècnic per a la policia local.

La taxa d’atur del setembre a Sentmenat lidera el descens del territori
Dimecres, 10 d'octubre de 2018
Sentmenat lidera el descens de l’atur del territori. Actualment el municipi té 384 persones aturades
registrades al SOC, són 46 persones menys que fa 1 any (reducció del 10,7%). Per perfils, la major
caiguda del municipi s’ha produït dins el grup de persones d’entre 30 i 44 anys i amb nivell d’estudis
secundaris.

Tot a punt per la 33a edició de la cursa pujada i baixada Guanta
Dilluns, 8 d'octubre de 2018
Arriba la 33a edició de la Pujada i Baixada a Guanta el proper diumenge dia 4 de novembre. Sentmenat
té una nova cita atlètica que és ja un referent en les curses de muntanya del Vallès i de tot Catalunya.

La plaça de la Vila acull la concentració Republiquem
Dimarts, 2 d'octubre de 2018
L’Ajuntament de Sentmenat s’ha adherit a la campanya “Republiquem” de l’Associació de Municipis per
la Independència amb l’objectiu de demostrar el compromís del món local amb Catalunya.

Sentmenat mostra el seu compromís amb la República
Divendres, 28 de setembre de 2018

Amb motiu del 1r aniversari de l’1 d’octubre, a Sentmenat es llegirà un manifest de l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI) per tal de manifestar el compromís i suport amb la República
Catalana

Vols millorar el teu català? Curs inicial de català B1
Dijous, 27 de setembre de 2018
Amb l’objectiu de facilitar el coneixement i l'ús de la llengua catalana a la població, Sentmenat ofereix
cursos de català

El cap de setmana del 29 i 30 de setembre Sentmenat es converteix en
un autèntic poblat medieval
Dijous, 27 de setembre de 2018
Vine i viatja a un autèntic poblat medieval amb espectacles, parades, tallers d’artesans i molt més!

Col·laboració entre l’Ajuntament i l’entitat Societat Coral Obrera La
Glòria Sentmenatenca
Dilluns, 24 de setembre de 2018
El conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sentmenat i l’entitat Societat Coral Obrera La Glòria
Sentmenatenca per tal d’organitzar la programació professional estable d’arts escèniques al teatre El
Coro durant l’any 2018 s’ha firmat avui dilluns 24 de setembre per l’alcaldessa, Núria Colomé, la
Regidora de Cultura, Fina Olivé i el president de l’entitat, Josep Permanyer Arguelaguet.

Estudiants alemanys d’intercanvi amb l’institut de Sentmenat
Dilluns, 24 de setembre de 2018
Els alumnes visiten l’Ajuntament de Sentmenat i són rebuts per les autoritats municipals.

Convocatòria de 12 llocs de treball per a joves de 16 a 30 anys en
diferents especialitats
Dimecres, 19 de setembre de 2018
El Consell Comarcal del Vallès Occidental contractarà properament 12 joves per a cobrir 9 llocs de
treball en règim temporal i de contracte laboral en pràctiques de joves en formació, destinats a persones

beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

L’Ajuntament de Sentmenat manté una reunió de treball amb el secretari
general de l’Esport
Dimarts, 18 de setembre de 2018
La reunió va tenir com finalitat conèixer la situació actual del sistema esportiu municipal, analitzar els
punts forts i també preveient les problemàtiques existents i proposar millores, així com de planificar la
necessitat d'equipaments.

Acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Sentmenat
Divendres, 7 de setembre de 2018
El proper dimarts 11 de setembre la Plaça Onze de Setembre de Can Baixeres acollirà, com és habitual
els darrers anys, l'acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya a Sentmenat.

La gent, protagonista de la Festa Major 2018
Dijous, 6 de setembre de 2018
Sentmenat tanca cinc dies intensos de festa major amb èxit de participació

Horari especial a l’Oficina d'Atenció Ciutadana
Dimecres, 5 de setembre de 2018
L’horari d’atenció al públic de l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Sentmenat del
dilluns 10 de setembre serà de 9 a 14 hores, i no s’obrirà a la tarda.

Festa Major a Can Canyameres 2018
Dimarts, 4 de setembre de 2018
Del 7 al 9 de setembre la urbanització Can Canyameres de Sentmenat celebra la seva esperada Festa
Major, amb un programa dissenyat adaptar-se a tots els públics.

Incidències en la via pública per la Festa Major 2018
Divendres, 31 d'agost de 2018
Un any mes, i amb motiu dels actes programats de la Festa Major es preveuen afectacions a la mobilitat

Sentmenat homenatja les víctimes dels atemptats del 17A
Dilluns, 20 d'agost de 2018
L'acte commemoratiu del 17A va tenir lloc davant l'edifici consistorial, on es va llegir el manifest en
memòria de les víctimes i per la pau, la democràcia i contra el terrorisme, i es van fer 5 minuts de silenci .

Sentmenat farà 5 minuts de silenci i la lectura d'un manifest amb motiu
del primer aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils
Dijous, 16 d'agost de 2018
Els dies 17 i 18 d'agost de 2017 els ciutadans de Catalunya, d'Espanya i Europa van ser testimonis dels
cruents atemptats perpetrats per Estat Islàmic a la Rambla de Barcelona i al Passeig Marítim de
Cambrils, que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits.

Sentmenat disposa d’un nou vehicle policial
Dijous, 16 d'agost de 2018
Des del dia 10 d’agost la Policia Local de Sentmenat disposa d’un nou vehicle amb els darrers avenços
tecnològics en matèria policial.

