Publicacions
Sardanes
La sardana és la dansa nacional de Catalunya i el seu origen és desconegut però segons
la seva formació en rotllana i el fet d’agafar-se de les mans es podria remuntar a l’època
preromana. A partir del segle XVI comença a aparèixer la terminologia sardana fent
referència a la dansa que es ballava en forma de cercle tancat o rotllana. Tot i així no és
fins el segle XIX que no es té informació de com era el ball.

Dimecres, 21 de desembre de 2022

Els Pastorets (i Les Pastoretes)
Actualment a Sentmenat el teatre local es mou dins de la Societa Coral Obrera la Glòria
Sentmenatenca podent diferenciar diversos grups actius.
Dimecres, 21 de desembre de 2022

Caramelles
Les Caramelles són cançons populars que es canten per Pasqua. Els cantaires van
guarnits de catalans, les noies amb faldilles de flors i camisa blanca i els nois amb
pantaló negre i camisa blanca. Són cançons que es van cantant al carrer tot fent parades
per tal que els veïns escoltin i posteriorment puguin fer el seu donatiu en una cistella que
va enganxada a un pal per tal d’arribar fins a les finestres.

Dimecres, 21 de desembre de 2022

Ball de Diables
El ball de diables és una tradició arrelada inicialment a Catalunya, i posteriorment al País
Valencià i a les Illes Balears. La seva participació en les cercaviles, en les processons i
en els correfocs s'han convertit en una part essencial de les festes majors de molts
pobles i ciutats. Amb arrels en les manifestacions teatrals medievals, els diables o balls
de diables formen part dels anomenats balls parlats. Segons Joan Amades, la primera
data registrada d'aquesta representació és el 1150, quan va ser escenificat com un
entremès en el banquet de noces de Berenguer IV amb Peronella d'Aragó. Però les fonts
documentals més abundants i explícites són les que ens informen de les processons de
Corpus, que ens ofereixen una representació recurrent del bé i del mal, normalment un
combat entre àngels i dimonis.
Dimecres, 21 de desembre de 2022

Fira de segona mà i bescanvi
Des de ja fa uns anys, l'Associació de Veïns de Sentmenat organitza cada tercer
diumenge de mes, una Fira de Segona Mà i Bescanvi. En ella s'hi poden trobar llibres,
antiguitats, joguines, roba, aparells elèctrics, etc. Per muntar una parada cal posar-se en
contacte amb l'associació aa.vvsentmenat2015@hotmail.com
Dimarts, 20 de desembre de 2022

Cicle de Cantautores
La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sentmenat aposta per la programació musical
en femení; és per això que l'any 2020 va crear un cicle de cantautores que es distingeix
per programar concerts en format íntim de cantautores que combinen estils musicals
diversos en format solo, duet o trio, acompanyades per guitarra, teclat i/o bateria.
Dimarts, 20 de desembre de 2022

Fira del Cargol
Se celebra un cap de setmana de maig o juny, segons calendari.
L'any 2022 la Fira del Cargol de Sentmenat, organitzada per l'Associació de
Comerciants, arriba a la 10a edició. Comerços i indústries del municipi munten els seus

estands i es fan diverses activitats lúdiques i culturals amb la col·laboració d’entitats del
poble.
Hi ha espectacles i inflables pels més petits, ball de plaça, taller de pintura, bicicletada,
una xocolatada, rom cremat, i com no, un tast de cargols!
Dimarts, 20 de desembre de 2022

Festa Major d'Hivern
El cap de setmana més proper a l’11 de novembre, Sentmenat gaudeix de la Festa Major
d’Hivern, commemorant el patró de la vila, Sant Menna.
El tret d’inici, com sempre, el dona l’ofrena floral i la missa a Sant Menna. Les entitats del
poble agafen el relleu i organitzen activitats de tota mena: concerts, gimcana,
exposicions, tornejos esportius, trobada de gegants, etc.
Dimarts, 20 de desembre de 2022

Ball de Plaça
El Ball de Plaça o Ball de Gitanes no es pot considerar una demostració de ball, sinó un
espectacle on es combinen les vestimentes, l’agilitat dels balladors i la música. Potser
aquest aspecte ve donat a que en els seus inicis es ballava per Carnestoltes, tradició que
avui dia s’ha anat perdent i cada població escull el dia que li és més propici.
Dimarts, 20 de desembre de 2022

Gegants
A Sentmenat comptem amb en Menna, la Caterina i la Laia, propietat de l'Ajuntament de
Sentmenat; i l'Ali Gegant Moro de Can Baixeres i el Drac, de la Colla de Geganters i
Grallers de Sentmenat. A més a més, sempre son acompanyats per un seguici de
capgrossos.
Dimarts, 20 de desembre de 2022

Butlletí novembre-desembre 2022

Divendres, 4 de novembre de 2022

Festius locals
Dilluns, 26 de setembre de 2022
Els festius locals per l'any 2023 són:
4 de setembre, Festa Major, dilluns.
13 de novembre, Sant Menna, dilluns.

Festa Major de Sentmenat
Dilluns, 26 de setembre de 2022
La Festa Major de Sentmenat se celebra el primer cap de setmana de setembre. Sempre
coincideix amb el primer diumenge de setembre.

Butlletí juliol-agost
Dijous, 7 de juliol de 2022

Butlletí maig-juny 2022
Dimarts, 10 de maig de 2022

Butlletí març-abril 2022
Divendres, 11 de març de 2022

Butlletí gener-febrer 2022
Dilluns, 24 de gener de 2022

Butlletí juliol-agost 2021

Dijous, 29 de juliol de 2021

Butlletí maig - juny 2021
Dimecres, 12 de maig de 2021

14F – RESILIÈNCIA DE L’INDEPENDENTISME
Dilluns, 8 de març de 2021
Valoració política sobre el transcurs de Gener i Febrer de 2021

MOVIMENT POPULAR, PER CANVIAR-HO TOT
Dilluns, 8 de març de 2021
Valoració política sobre el transcurs de Gener i Febrer de 2021

Balanç polític Gener i Febrer 2021
Dilluns, 8 de març de 2021
Valoració política sobre el transcurs de Gener i Febrer de 2021

Nou model de recollida de residus a Sentmenat.
Dilluns, 8 de març de 2021
Valoració política sobre el transcurs de Gener i Febrer de 2021

652.858 mil gràcies!!!!
Dilluns, 8 de març de 2021

Valoració política sobre el transcurs de Gener i Febrer de 2021

Butlletí març - abril 2021
Divendres, 5 de març de 2021

Butlletí gener - febrer 2021
Dijous, 28 de gener de 2021

Ofertes del 21 al 27 d'octubre
Divendres, 27 de novembre de 2020

La Cultura és segura
Divendres, 13 de novembre de 2020
Valoració política sobre el transcurs de Novembre i Desembre de 2020

No a retallada de drets i llibertats com a pretext sanitari
Divendres, 13 de novembre de 2020
Valoració política sobre el transcurs de Novembre i Desembre de 2020

SEGUEIX EL PANEM ET CIRCENSES
Divendres, 13 de novembre de 2020
Valoració política sobre el transcurs de Novembre i Desembre de 2020

CUIDEU-VOS, CUIDEM-NOS

Divendres, 13 de novembre de 2020
Valoració política sobre el transcurs de Novembre i Desembre de 2020

Protegim i protegim-nos
Divendres, 13 de novembre de 2020
Valoració política sobre el transcurs de Novembre i Desembre de 2020

Butlletí novembre - desembre 2020
Dijous, 5 de novembre de 2020

Convivint amb la COVID
Dimecres, 9 de setembre de 2020
Valoració política sobre el transcurs de Setembre i Octubre de 2020

Complim el programa electoral
Dimecres, 9 de setembre de 2020
Valoració política sobre el transcurs de Setembre i Octubre de 2020

EXCUSES, NOMÉS EXCUSES
Dimecres, 9 de setembre de 2020
Valoració política sobre el transcurs de Setembre i Octubre de 2020

Són temps difícils

Dimecres, 9 de setembre de 2020
Valoració política sobre el transcurs de Setembre a Octubre de 2020

Transparència li deien...
Dimecres, 9 de setembre de 2020
Valoració política sobre el transcurs de Setembre i Octubre de 2020

Butlletí setembre - octubre 2020
Dimecres, 9 de setembre de 2020

Què fem?
Dimecres, 5 d'agost de 2020
La Policia Local de Sentmenat amb l’objectiu de donar suport a la ciutadania, estem
organitzats en diferents serveis:
Recepció de denuncies
Seguretat ciutadana: Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades
a evitar la comissió d’actes delictius.
Policia de Proximitat: Cooperar en la resolució de conflictes privats, quan siguin
requerides a fer-ho
Policia assistencial com intervencions en accidents de qualsevol tipus, custòdia de
menors que es troben en situació de desemparament, recerca de persones
desaparegudes, assistències a gent gran o indigents, intervencions en conflictes
veïnals o familiars, auxili d’automobilistes, protecció de víctimes o testimonis de
delictes o facilitació d’informació de tipus general al ciutadà
Policia de trànsit: Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord
amb el que estableixen les normes de circulació. Instruir atestats per accidents de
circulació esdevinguts dins del nucli urbà.
Policia Administrativa, a fi d’assegurar el compliment dels reglaments, de les
ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes
municipals, d’acord amb la normativa vigent.
Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant, d’acord
amb el que disposen les lleis, en l’execució dels plans de protecció civil.
Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de

protecció de l’entorn
Via pública (obres, talls de carrer, reposició de senyals, estudis de mobilitat i
senyalitzacions noves …)
Educació viària
Personal de Comunicacions
Animals domèstics (HELP GUAU)
Objectes perduts
Campanyes informatives i de prevenció

Interari sobre el 1714 a Sentmenat
Dimecres, 22 d'abril de 2020
Presentem un itinerari pel Sentmenat de 1714 amb una ruta pels principals edificis de
l'època i la presentació dels seus atributs més significatius.

Itinerari modernista
Dimarts, 14 d'abril de 2020
Presentem un itinerari pel Sentmenat més modernista amb una ruta pels principals
edificis de l'època i la presentació dels seus atributs més significatius.

Ca l'Ànec
Dimecres, 1 d'abril de 2020

Casa Baió
Dimarts, 31 de març de 2020

Can Baixeres
Dilluns, 30 de març de 2020

Can Canyameres

Diumenge, 29 de març de 2020

Can Capella
Dissabte, 28 de març de 2020

La Cardona
Divendres, 27 de març de 2020

Can Castellet de la Riba
Dijous, 26 de març de 2020

Mas d'en Cisa
Dimecres, 25 de març de 2020

Can Cladelles
Dimarts, 24 de març de 2020

Can Clapers Jussà
Dimarts, 24 de març de 2020

Can Costa Jussà
Diumenge, 22 de març de 2020

Can Costet
Dissabte, 21 de març de 2020

Can Fruitós

Divendres, 20 de març de 2020

Can Gibert
Dijous, 19 de març de 2020

Cal Guixé
Dimecres, 18 de març de 2020

Can Guanta
Dimecres, 18 de març de 2020

Can Mas
Dimarts, 17 de març de 2020

Can Montllor de Baix
Diumenge, 15 de març de 2020

Can Montllor de la Muntanya
Dissabte, 14 de març de 2020

Can Morera
Diumenge, 8 de març de 2020

Can Padró
Dissabte, 7 de març de 2020

Butlletí setembre - octubre 2019

Diumenge, 1 de setembre de 2019

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

Butlletí Juliol 2019
Dilluns, 1 de juliol de 2019

Seguim treballant!
Dilluns, 1 de juliol de 2019
Valoració Política sobre el transcurs de Juliol i Agost de 2019

Comencem una nova etapa
Dilluns, 1 de juliol de 2019
Valoració Política sobre el transcurs de Juliol i Agost de 2019

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

Butlletí Desembre 2018
Dissabte, 1 de desembre de 2018

Butlletí Juliol 2018
Diumenge, 1 de juliol de 2018

Butlletí Maig 2018
Dimarts, 1 de maig de 2018

SentNius, Notícies de Sentmenat l núm. 02, gener-febrer
2017
Dilluns, 20 de març de 2017

SentNius, Notícies de Sentmenatl núm. 01, novembredesembre 2016
Divendres, 30 de desembre de 2016

SentmenatViu, butlletí d'informació municipal núm. 02,
octubre-novembre 2016
Divendres, 30 de desembre de 2016

SentmenatViu, butlletí d'informació municipal núm. 01,
desembre 2015 gener 2016
Dimarts, 1 de desembre de 2015

