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Govern de Sentmenat
Marc Verneda Urbano · Alcalde
Regidor de Relacions Institucionals, Esports, Serveis i Edificis Muni-
cipals, Concessions Administratives, Oficina d’Atenció al Ciutadà i 
Habitatge, així com totes les competències residuals.

Jordi Mercadé Soler · Primer Tinent d’alcalde
Seguretat Ciutadana i prevenció, Urbanisme i Nuclis Urbans, Infraes-
tructures i Via Pública i Joventut.

Queralt Casoliva Rocabruna · Segona Tinent d’alcalde
Regidora de Festes, Participació Ciutadana, Turisme, Patrimoni i Arxiu 
Històric i Benestar Animal.

Instagram a Sentmenat

reivaxmp

Font de Bou (Guanta)
#fontdebou #sentmenat #guanta #font #fountain 
#rierasentmenat #vallesoccidental #barcelona #ca-
talunya #paisatges_de_catalunya #raconsde_ca-
talunya #raconsmagics #magicplace #cat_imatges 
#cat_landscapes #rutesciculars #senderisme #hiking 
#rutesxavi #saltdeguanta #natura

Sentmenat és una publicació bimensual de 
distribució gratuïta, que edita l’Ajuntament 
de Sentmenat
Coordinació: Regidoria de Comunicació de 
l’Ajuntament de Sentmenat
Redacció, disseny i maquetació:  
Estudi de Comunicació Intus S.L.
Tiratge: 4800 exemplars 
Dipòsit legal: B-1881-2016
Impremta: ANMAN gràfiques
www.sentmenat.cat

Aquest butlletí està imprès amb paper de tipus ecològic fet que garanteix que s’ha produït sota els estàndards mediambientals més exigents amb la fi de limitar l’impacte mediambiental. 

Fe d’errates: En el butlletí del mes de desembre, a la pàgina 
3, s’explicava que en el capítol 1 (Despeses de personal) de 
les despeses pressupostades, les retribucions s’incremen-
taven un 12.35% respecte l’any 2019. En aquest número es 
vol aclarir i especificar que aquest augment no es corres-
pon a les retribucions, sinó a la partida.

13 de febrer134

Oficina d’Atenció Ciutadana
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Dilluns i dimecres, de 16 a 19 h.

Policia Local
Servei 24 hores.

Serveis Socials
De dimarts i dijous de 10 a 13 h.

Jutjat de Pau
De dilluns a divendres, de 10 a 13 h.
Promoció econòmica
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h.
Dimarts, de 16.30 a 18.30 h.

Cementiri Municipal
Dissabtes, de 10 a 18 h.
Diumenges i festius, de 9 a 14 h.

Arxiu municipal
De dilluns a dijous de 10 a 13 h.

 
 
Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila
De dilluns a divendres, de 15.30 a 20 h.
Dijous i dissabtes, de 10 a 13.30 h.

Deixalleria Municipal
De dilluns a divendres,
de 10 a 14 h. i de 15 a 18 h.
Dissabtes, de 10 a 14 h.

Espai Jove  La Tèxtil
De dimarts a dijous de 17 a 20 h  
Divendres i dissabtes de 17 a 21 h
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Centres educatius
Col·legi Im. Cor de Maria ............937 153 408
Escola Bressol Sentmenuts ........937 151 906
Escola Bressol Sol Solet .............937 150 084
Escola Can Sorts ........................... 937 154 147
Escola Ntra. Sra. del Pilar .......... 937 150 936
Institut de Sentmenat ................. 937 150 976 
Centres Sanitaris
CAP Sentmenat .............................937 154 000
Creu Roja .......................................... 937 152 312
Farmàcia Marta Roig Martínez .937 150 384
Farmàcia M.José Brualla ............937 152 279

Centre Veterinari Sentmenat ....937 153 437
Espais d’oci i cultura
Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila 
.............................................................937 152 300
Espai Jove ........................................937 151 458
Oficines municipals
Oficina d’Atenció Ciutadana .....937 153 030
Jutjat de Pau ....................................937 151 101
Serveis Socials................................937 154 274
Seguretat
Policia Local ....................................937 150 092
Protecció Civil Sentmenat.........937 150 002

Serveis
Servei d’aigües (att. client)  ..... 900 405 070  
Servei d’aigües (incidències)  .. 900 304 070 
Servei de Recaptació ................... 937 153 036
Deixalleria Municipal ..................... 937 153 227
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Brigitte Navarrete Moya · Tercera Tinent d’alcalde 
Regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat (Residus Urbans, Neteja Vi-
ària i Deixalleria), Medi Natural, Promoció Econòmica, Comerç, Fires i 
Mercats, Empresa i Ocupació, Mobilitat i Consum.

Jaume Carbonell Fidalgo · Quart Tinent d’alcalde 
Regidor de Comunicació, Cultura, Educació, Tecnologies de la Infor-
mació i Comunicació (TIC) i Transparència.

Bibiana Pichardo Rojas · Regidora 
Regidories de Serveis Socials, Salut, Gent Gran, Igualtat, Civisme, 
Solidaritat i Cooperació.

José Manuel Vilchez Rendón · Regidor
Regidories d’Hisenda, Recursos Humans i Obres i Activitats.

Podeu concertar visites amb els membres de l’equip de govern al telèfon 937 
153 030, al correu electrònic: sentmenat@sentmenat.cat o adreçant-vos a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’ajuntament. 



El conseller d’Educació es reuneix  
amb l’Ajuntament per abordar  
la situació de l’educació a Sentmenat

E l dijous 27 de febrer, el conseller d’Edu-
cació, Josep Bargalló, acompanyat del 
delegat de Govern de la Generalitat a 

Barcelona, Juli Fernàndez i el director dels 
Serveis Territorials del Departament, Je-
sús Viñas, va reunir-se amb l’Ajuntament de 
Sentmenat per abordar la situació de massi-
ficació als centres públics de Sentmenat. 

L’Ajuntament va exposar la necessitat d’un 
nou equipament educatiu a Sentmenat degut 
al constant creixement del nombre d’habitants 
del municipi i la previsió de creixement urbanís-
tic que a dia d’avui encara recull el Pla General 
vigent. A dia d’avui, el poble compta amb una 
escola pública de tres línies d’Educació Infan-
til i Primària i una matrícula de 647 alumnes i 
un institut públic amb 478 alumnes matricu-
lats d’ESO i batxillerat.

Des del Departament es va compartir ple-
nament la necessitat de construir un nou cen-
tre educatiu públic de dues línies per fer front 

al creixement de població i la massificació de 
l’escola i ara cal posar-se a treballar en el quan, 
l’on i el com es fa realitat aquest nou equipament.

Pel que fa a l’institut, el Departament va 
assegurar que de cara al curs vinent s’instal-
larà un mòdul prefabricat de 4 aules, dues de 
grans i dues de petites.

En la reunió també es va abordar la situ-
ació de supressió del transport escolar, co-
mentant que és un servei no obligatori que fi-
nança la Diputació de Barcelona i que aquest 
organisme ha decidit eliminar. Tot i així, se 
segueix treballant per buscar-hi una solució.

L’equip de govern valora molt positivament 
el resultat d’aquesta trobada i agraeix la pre-
sència del Conseller d’Educació, del Delegat de 
la Generalitat de Barcelona i del Director dels 
Serveis Territorials de la Generalitat del Vallès 
Occidental. Ara cal seguir treballant per a la 
materialització d’aquests acords i portar-los a 
la realitat en un futur proper. 

Inaugurada la nova seu  
de la Policia Local!

E l passat dijous 20 de febrer es va inaugurar oficialment la nova 
seu de la Policia Local de Sentmenat, amb la presència del Di-
rector General d’Administració de Seguretat de la Generalitat de 

Catalunya, Sr. Jordi Jardí, i l’Alcalde de Sentmenat, Sr. Marc Verneda, 
amb la presència de regidores i regidors del consistori i de les poblaci-
ons de Castellar del Vallès, Palau-solità i Plegamans i Polinyà, així com 
els representants policials a la Junta Local de Seguretat i altres caps i 
comandaments policials de poblacions veïnes. 

La inauguració institucional es va completar amb dos dies de portes 
obertes per tots els ciutadans, els dies 22 i 23 de febrer, tot i que les no-
ves dependències policials ja estaven en ús des de finals de desembre 

de 2019. La nova seu policial està ubicada al Passeig Anselm Clavé 24, 
a l’antic edifici del CAP i del Casal de Joves, les instal·lacions han estat 
reformades per adaptar els espais a les diferents necessitats d’ús d’unes 
dependències policials i accessibles per tots els ciutadans. L’edifici cons-
ta amb nous espais inexistents a les antigues dependències, com són: 
una sala de declaracionzs específica, una recepció amb les mesures de 
seguretat necessàries, armer amb zona freda, magatzem, etc. 
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Nous canals comunicatius  
d’acord amb els compromisos  
de Transparència

Un dels principals objectius del full de 
ruta del nou Ajuntament de Sentme-
nat ha estat augmentar la seva trans-

parència en relació a la ciutadania, defen-
sant que aquesta és de vital importància no 
únicament a nivell legislatiu, sinó sobretot 
per l’exercici d’una democràcia sana, par-
ticipativa i de qualitat. Mitjançant diversos 
canals com són el butlletí, les xarxes socials i, 
amb especial importància, el web municipal, 
l’Ajuntament presenta diverses novetats i 
modificacions que tenen com a objectiu faci-
litar i interpel·lar al ciutadà amb l’exercici de 
les decisions polítiques del nostre municipi. 
El web és el canal comunicatiu que centra-
litza la informació institucional, i com a tal 
s’ha repensat i modificat la distribució dels 
seus departaments d’una forma més orgàni-
ca i intuïtiva per a l’usuari juntament amb la 
creació de nous apartats.

Juntament amb el desenvolupament del 
web, s’ha acordat la publicació del butlletí 
municipal de forma bimestral amb l’agenda 
del municipi inclosa, entenent que és un canal 
comunicatiu de vital importància per arribar a 
persones a qui els mitjans digitals no els arriben. 
A més a més s’ha posat èmfasi en el contingut 
digital que es comparteix via xarxes socials 
com Twitter, Instagram o Facebook, com a 
espai de difusió de les activitats que programa 
tant l’Ajuntament com les entitats del poble. 

ESPAI EMPRESA I OCUPACIÓ  
Dividit en tres espais  “Busco Feina” amb 

serveis com Borsa de Treball o aula oberta 
“Empresa i emprenedoria” serveis a l’empresari 
com el servei d’intermediació per empreses, el 

cens de polígons i naus industrials...  i “Comerç” 
serveis dirigit als comerços i petita empresa.

NOU ESPAI DE TRANSPARÈNCIA 
Espai on consultar l’organigrama, els 

salaris i els càrrecs tant dels regidors com 
dels empleats públics, els pressupostos 

municipals, les ordenances...

AGENDA 
INSTITUCIONAL

per conèixer l’agenda 
política i l’activitat de la 

vida política del municipi.

OBJECTES PERDUTS

ANIMALS DE SENTMENAT
On trobareu el cens de gossos en adopció 

juntament amb altres informacions d’interès  
a càrrec de la Regidoria de Benestar Animal.

ajsentmenat

Aj Sentmenat

@AjSentmenat

@ajsentmenat
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Sentmenat es volca pel benestar  
animal a la 1a Festa del gat i del gos

E l diumenge 2 de febrer al matí, la plaça de la Vila es va convertir 
en el punt de trobada dels amants dels gats i gossos sentmena-
tencs. La jornada va començar amb un concurs d’agility orga-

nitzat pel Centro Deportivo Canino Can Roja, on els gossos van poder 
provar les seves habilitats atlètiques i cognitives a l’hora d’avançar 
pels obstacles. A continuació, es van poder aprendre algunes tècniques 
sobre l’educació dels animals de companyia amb el Jaume Oriola de 
Pro-Canis. Seguidament, va tenir lloc l’esperada passarel·la dels gos-
sos en adopció que té l’Ajuntament a través de Help Guau. Finalment, a 
càrrec també del Centro Deportivo Canino Can Roja, es va poder gau-
dir d’una exhibició d’ensinistrament caní amb els seus gossos.

Durant tota la jornada matinal, l’Ajuntament va tenir ober-
ta l’Oficina d’Atenció al Ciutadà on un total de 10 gossos i 3 gats 
van ser censats. Cal destacar, a més a més, del procediment 

d’adopció de dos dels gossos que van desfilar a la passarel·la. Du-
rant el matí i gràcies al Centre Veterinari Sentmenat, es va posar a 
disposició el servei per «xipar» els animals de companyia.

Des de l’Ajuntament, volem agrair a totes les entitats, centres 
i comerços que van decidir col·laborar en aquesta 1a Festa del gat 
i del gos i, de la mateixa manera, a totes les persones que van ani-
mar-se a participar, aprendre i adoptar. Després d’aquest èxit ro-
tund, des de la Regidoria de Benestar Animal es seguirà treballant 
en el projecte i s’espera instaurar aquesta Festa del Gat i del gos de 
forma anual a Sentmenat. 

L’Oficina d’Atenció Ciutadana  
finalitza l’any 2019 amb prop  
de 18.000 atencions

L ’any 2019 ha continuat la tendència 
d’anys anteriors en quant a l’increment 
del nombre d’atencions ciutadanes re-

alitzades a l’OAC pels diferents canals exis-
tents: presencial, telemàtic i telefònic.

Aquest any s’han realitzat prop de 18.000 
atencions, unes 8.000 trucades telefòniques 
ateses, més de 7.000 persones ateses pre-
sencialment a les oficines municipals i prop 
de 3.000 per mitjans telemàtics. Respecte a 
anys anteriors, s’han mantingut el nombre 
d’atencions telefòniques, però han disminuït 
les atencions presencials i han augmentat 
considerablement les atencions telemàtiques 
(via seu electrònica municipal, plataforma 
EACAT de la Generalitat i bústia de correu 
municipal sentmenat@sentmenat.cat).

Els serveis més demandats han estat, per 
ordre, informació; registre de documents (te-
nim servei de finestreta única amb altres admi-
nistracions); tràmits relacionats amb el padró 
d’habitants; inscripcions a activitats culturals, 
festives, esportives, recreatives i educatives; 
atenció al consumidor; compulses de docu-
ments;  tramitacions del DNI; autoritzacions 
de crema; queixes i suggeriments; atenció en 
temes de cementeri municipal; assessorament 
jurídic i cens d’animals domèstics.

L’Ajuntament convida als veïns i veïnes de 
Sentmenat que no dubtin a poder ser atesos 
pel personal de l’OAC per qualsevol qüestió 
que considerin adient ja sigui presencialment, 
per telèfon o per la seu electrònica de la pà-
gina web municipal www.sentmenat.cat.  

8.768  
REGISTRE D’ENTRADA  

DE DOCUMENTS 

180  
PERSONES ATESES  

A L’ATENCIÓ AL  
CONSUMIDOR, OMIC 

730 
CITES PRÈVIES PER EXPEDICIÓ  

O RENOVACIÓ DE DNI .

50 
 PERSONES ATESES  

PEL SERVEI  
D’ORIENTACIÓ JURÍDICA 

235  
TRAMITATS DE COMUNICATS  

DE CREMA

1000  
DOCUMENTS COMPULSATS

450 
INSCRIPCIONS  

A ACTIVITATS MUNICIPALS
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Alerta sobre les conseqüències econòmiques  
de no reciclar correctament a la llar

E l balanç de la gestió de residus a Sent-
menat d’aquest 2019 segueix sent defi-
cient en relació als objectius estipulats 

per la Comissió Europea (50% de fraccions 
reciclables) i pel Consorci de Gestió de Resi-
dus (60% de fraccions reciclables).

L’any passat, al municipi es va reco-
llir fins a 2.413,70 tones de Resta, el que 
comporta un 58% del total de fraccions 
recollides per la deixalleria, reduint les al-
tres fraccions a un 11% de Form o matèria 
orgànica, un 4% de vidre, 6% de paper, 4% 
d’envasos i un 18% d’altres (piles, grans di-
mensions,...). La Regidoria vol alertar a la 
ciutadania de la responsabilitat de destriar 

i reciclar a casa correctament i de les con-
seqüències que té no únicament pel medi 
ambient, sinó també per la butxaca. Les to-
nes de Resta o Rebuig generades tenen un 
cost de 102,73 €/tona comparat als 10 €/
tona del paper, acumulant fins a un total de 
247.959,40 €  de despesa anual.

Sentmenat encara té molt marge de mi-
llora i l’Ajuntament està plantejant-se al-
tres polítiques de gestió de residus, tant en 
termes de conscienciació i educació com 
en la metodologia de recollida selectiva. 
Matadepera, que és la localitat amb un tant 
per cent més baix del Vallès Occidental, ha 
reduït fins a un 9% la Resta generada anu-

alment, gràcies a la metodologia del por-
ta-a-porta, on la brigada recull individual-
ment per cada domicili una de les fraccions 
(vidre, orgànica, paper...) a diari.  

Sentmenat aconsegueix  
25 vals bescanviables per  
a les famílies més desfavorides

U n any més, la Regidoria de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Sentmenat, ha format 
part del Programa de Suport Social de la 

Fundació Humana, treballant mà a mà per un con-
sum sostenible i la solidaritat social i econòmica.

La Fundació Humana, Pueblo para Pueblo, és 
una ONG que treballa internacionalment en la 
reutilització del tèxtil a partir de la seva reco-
llida en contenidors socials, venent aquestes 
robes a les seves tendes de moda sostenible 
i reinvertint aquest capital en una pluralitat 
de programes de caire social arreu del món, 
treballant amb aquelles poblacions més des-
favorides econòmicament. Concretament, el 
Programa de Suport Social del que en formem 
part, obsequia als Ajuntaments que participen 
en la recollida de roba atorgant anualment 15 
vals bescanviables que permetran adquirir 

gratuïtament roba a les botigues de sostenibles 
de la Humana per un valor total de 30 euros.

Enguany, la Regidoria de Medi Ambient, es 
va reunir amb la Humana per a tal de tractar 
varis temes d’importància, entre ells, incre-
mentar el nombre de contenidors de recollida 
de roba a Sentmenat i la negociació dels vals 
bescanviables. En un principi, la fundació do-
tava a Sentmenat de 15 vals anuals, però des 
de la regidoria vam detectar que alguns anys 
anteriors no es va fer la petició per part de 
l’Ajuntament de l’entrega dels vals i aquests 
es van perdre. Després de reunir-nos amb 
ells, i degut al fet que durant l’any 2019 es van 
recollir 35.021 kg de roba al nostre municipi, 
vam aconseguir recuperar aquests vals per a 
no perdre’ls. És per aquesta raó que enguany 
hem acordat rebre 50 vals; 25 corresponents 

a 2019, i al mes d’abril se’ns farà un altre lliu-
rement de 25 més corresponents al 2020. La 
distribució d’aquests vals, es deriva de la Re-
gidoria de Medi Ambient a la de Serveis Soci-
als per a que, segons els seus indicadors, es 
distribueixi a les famílies més desfavorides del 
poble.

Des de l’Ajuntament de Sentmenat, volem 
agrair a tots els sentmenatencs i sentmena-
tenques un altre any la seva solidaritat en les 
donacions de tèxtil als contenidors de la Huma-
na, i recordar que el consum sostenible i la soli-
daritat social és responsabilitat de totes i tots! 

Sentmenat ha recollit més de 
35.000 kg de roba durant el 2019
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S’organitzen  
múltiples activitats  
pel Dia de la Dona

E l proper diumenge 8 de març és el Dia 
de la Dona i, per aquest motiu, durant 
els dies previs i també els dies poste-

riors Sentmenat acollirà diferents actes i 
esdeveniments per a reivindicar el paper i la 
importància de la dona en tots els aspectes 
socials, humans i laborals.

La proximitat d’aquesta data tan subrat-
llada es començarà a fer palesa el dimarts 
3 de març, quan la Biblioteca de Sentmenat 
acollirà una sessió de l’Hora del conte en com-
memoració del Dia de la Dona. La sessió anirà 
a càrrec de la rondallaire Eugènia González i 
es farà la lectura d’“Elefants de Colors”.

Tres dies més tard, el divendres 6 de març, 
Xavier Marí i Alfons Bertran seran a la Bibliote-
ca Frederic Alfons i Orfila per a oferir un recital 
poètic musicat que porta per nom “Dones al 
vent”. L’acte començarà a les set del vespre.

Les jornades més 
intenses i carregades 
d’activitats arribaran 
al cap de setmana. El 
dissabte dia 7, durant 
tot el matí s’organit-
zaran tornejos espor-
tius femenins, men-
tre que al llarg de tot 
el dia estan previs-
tes diverses xerra-
des, taules rodones 
(Grup de Dones Emprenedores del Vallès, Ser-
vei d’Ocupació de Sentmenat i Consell Comar-
cal del Vallès Occidental.), tallers i activitats. El 
dia principal, el 8M, al migdia hi haurà una com-
parsa pels carrers del poble, un espectacle de 
les dones de l’esplai, un dinar de carmanyola i 
finalment una sortida cap a la manifestació de 

Barcelona, per la qual es poden fer inscripcions 
a l’OAC fins al dia 5 de març.

Per últim, els actes finalitzaran el diven-
dres 13 de març, quan a les set del vespre es 
farà un torneig de tennis taula per a dones, 
amb premis per categories de majors i me-
nors de 14 anys. 

Endesa realitza les obres de millora  
del sistema elèctric de Can Palau

E l dimecres 26 de febrer l’empresa Endesa va iniciar els treballs 
per a reparar problemes del sistema elèctric del barri de Can 
Palau. Després que durant l’any passat, en varies ocasions, el 

barri de Can Palau va patir diverses avaries elèctriques que va dei-
xar les veïnes sense llum durant hores, l’Ajuntament va reunir-se 
amb l’empresa per exigir respostes i solucions.

La problemàtica es troba en el propi sistema, que no era capaç 
de transitar els 220 volts per domicili a l’estar antiquat, causant que 
en èpoques d’alt consum elèctric com és a l’hivern, el sistema no su-
portés el voltatge. En aquests primers dies s’han intercanviat alguns 
pals de fusta, s’ha fet l’estesa de la nova xarxa i properament es con-
nectaran ja les escomeses de les vivendes a aquesta nova xarxa.

Així, s’espera que aquestes millores serveixin per maximitzar la 
potència elèctrica del sistema de cablatge del barri de Can Palau i 
que es doni resposta a la gran quantitat de queixes i reclamacions 
que l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament es va brindar a tra-
mitar i fer d’intermediari entre els ciutadans i comerços i Endesa. 
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El primer cicle de concerts 
de cantautores, en marxa!
La regidoria de Cultura ha impulsat aquests concerts  
que tenen lloc a la plaça de la Vila cada tercer diumenge  
de mes al migdia, del 16 de febrer al 21 de juny

L ’Ajuntament i, més concretament la 
regidoria de Cultura, ha impulsat el 
primer cicle de cantautores feme-

nines a Sentmenat. El cicle, que va comen-
çar amb èxit de públic el diumenge 16 de fe-
brer amb el concert de Cèlia Vila, demostra 
l’aposta del consistori per la programació 
musical. Es tracta d’un cicle de concerts en 
format íntim de cantautores que combinen 
estils musicals diversos en format solo o 
duet, acompanyades per guitarra o teclat.

Els concerts es fan a sobre de l’escenari 
que s’instal·la a la plaça de la Vila i estan 
pensats per acollir un públic d’entre 50 i 80 
persones. El cicle acollirà aquesta edició 
cinc concerts, tots de dones cantautores: 

“Estem en uns moments socials en què el 
gènere femení s’està empoderant i està 
guanyant presència pública. L’Ajuntament 
vol ajudar a evidenciar que existeixen mol-

tes dones artistes i cantautores” explica el 
regidor de Cultura, Jaume Carbonell.

“Tot i ser un espai obert, volem que siguin 
concerts íntims. Són cantautores emer-
gents reconegudes en el circuit musical 
però encara no gaire conegudes pel gran 
públic. Són dones amb formació musical 
i amb experiència artística, malgrat que 
són molt joves. Estic segur que la proposta 
agradarà i podrem seguir programant el ci-
cle els propers anys”.

Després del primer concert, de Cèlia Vila, 
els propers seran el de la mataronina Gessa-
mí Boada, el diumenge 15 de març; el d’Ivet-
te Nadal, poeta i cantautora, el diumenge 19 
d’abril; el del duo Blue Birds, el 17 de maig; i 
el de la mallorquina Maria Jaume Martorell, 
que tancarà el cicle de concerts el diumenge 
21 de juny en una actuació acompanyada de 
la sentmenatenca Àfrica Blades. 

Sentmenat, el poble que estimo
Sentiments latents d’una terra agraïda i estimada.
En els teus paratges tinc clavada la meva petjada.
Nascut al teu bressol on vaig fer la primera plorada,
Tu ets l’embolcall del meu cos, sadollat de vivència
M’acarones els sentiments profunds i de consciència.
En el teu recer la guspira esclata i les paraules em fas fluir,
No et faig jo aquest poema, aquest poema, em fa a mi.
Aquesta és terra florida i la meva flor la violeta,
Tu ets el meu poble, i em complau ser el teu poeta.

Jaume Baigual i Rusiñol
El poeta de Sentmenat. 

May 9 | The Red Room
+1-202-555-0143

tickets@jazz.mail.com

Cèlia Vila
16 de febrer

Ivette Nadal
19 d'abril

Gessamí Boada
15 de març

Blue Birds
17 de maig Maria Jaume

21 de juny

I Cicle de
Cantautores

Concert vermut
12:30 h

Plaça de la Vila
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El XI Festival Internacional  
d’Arpa escalfa motors

E ls dies 3, 4 i 5 de juliol tindrà lloc als Jar-
dins de Cal Milionari l’onzena edició del 
Festival Internacional d’Arpa de Sent-

menat. Aquesta edició cerca, com és caracte-
rístic del festival, expressions artístiques que 
siguin exponents de la creació contemporània 
així com de la innovació en la tradició. Pro-
postes que puguin copsar la singularitat de 
cultures llunyanes en l’espai o en el temps en 
una experiència viscuda en primera persona. 
Aquest any la principal inspiració l’hem trobat 
en les tradicions culturals del llunyà Orient.

En aquest sentit, destacarà el concert-es-
pectacle Sounds of Daybreak. Aquests sons de 
l’alba, una nova versió de l’art japonès Koto 
i Wadaiko, són una interpretació autèntica 
i moderna dels sons i sentiments japone-
sos tradicionals. La kotoista (arpa japonesa) 
guardonada amb múltiples premis, Karin 
Nakagawa, i el taikoista (percussió japonesa), 
Takuya Taniguchi, combinen els estils clàssic 
i contemporani en un programa únic en el 
seu tipus. Una actuació enèrgica, emocional i 
atemporal inspirada en la confluència respec-
tuosa i intensa de dos mestres.

Amb l’espectacle de fusió musical Tāla Ta-
rang - Rhythm Waves Eleanor Turner, un dels 
talents de l’arpa més estimats al Regne Unit, 

i Mendi Singh, un dels més famosos 
especialistes de tabla hindú, ens pro-
posen una experiència de so realment 
única. Amb un repertori que inclou composi-
cions originals, cançons populars i músiques 
del món, porta a l’audiència a través d’un vi-
atge rítmic, tal i com diuen els propis artistes, 
com les oscil·lacions d’una onada.

L’Incantari és un projecte artístic de l’ar-
pista i cantant catalano-aragonesa Lucía 
Samitier i de l’artista multidisciplinar Artu-
ro Palomares. Aquests intèrprets que han 
begut les tradicions musicals de la música 
oriental, la sefardita i els cants de trobadors 
i de pelegrins medievals, ens ofereixen un es-
pectacle que recrea i actualitza les cançons 
antigues. Una experiència no només sonora 
sinó també visual, estètica i sobretot emo-
tiva. En aquesta ocasió els acompanya Ana 
Cerezo amb la viola de gamba i la fídula.

Com és habitual el festival comptarà amb 
una gran presència de música jazz. Per una 
banda ens visitarà l’arpista ucraïnesa Alina 
Bzhezhinska, interpretant el seu aclamat 
àlbum Inspiration amb la seva formació lon-
dinenca formada pel guardonat saxofonista 
Tony Kofi, el contrabaixista Larry Bartley i el 
bateria australià Joel Prime. Alina Bzhezhinska, 
arpista i compositora de prestigi internacional 

guanya-

dora del premi PRS Women Make Music Award 
2018, celebra en aquest concert la extraordinà-
ria música d’Alice Coltrane & John Coltrane.

Per altra banda, aturant-se al nostre festi-
val en la seva gira per Europa, podrem gaudir 
del concert del paraguaià Juanjo Corbalán. 
La recerca d’aquest premiat arpista i compo-
sitor dins de les sonoritats jazzístiques no elu-
deix sostenir-se en les formes musicals tradi-
cionals del Paraguai, incorporant l’arpa dins 
d’un llenguatge musical més universal o més 
lliure, carregat d’improvisació. En format de 
quartet ens presenta l’espectacle Bajo Presión, 
sumant el piano d’Esteban Godoy, el saxòfon 
de Lara Barreto i la bateria de Seba Ramírez.

I com no podia ser d’una altra manera, 
aquest any també comptarem amb la pre-
sència d’una estrella emergent. En aquest cas 
amb el talent excepcional del jove arpista ho-
landès Remy van Kesteren. Des del seu reco-
neixement internacional com arpista clàssic, 
guanyador de tot tipus de cobejats premis i 
guardons i recorrent sales de concerts d’arreu 
del món, en els últims anys el seu so ha evoluci-
onat per reflectir una varietat d’estils moderns. 
Experimentant amb la música, inspirant-se en 
tots els racons del món musical, des hip-hop i 
pop fins a música clàssica moderna i el jazz, les 
seves peces són una barreja d’influències neo-
clàssiques, electròniques i ambientals. Juntes 
creen un viatge emocional i seductor amb l’ar-
pa que no ens podem perdre.

Ben aviat publicarem el programa com-
plet de concerts amb els horaris i tota la infor-
mació. Com cada any l’entrada serà gratuïta 
a tots els concerts i activitats del Festival.  

9Actualitat



La música,  
les disfresses  
i els balls 
s’apoderen  
de Sentmenat!
S entmenat ha viscut durant el Carnestoltes 

dues jornades plenes de molta música, di-
versió, balls i disfresses, i és que la rauxa i 

la disbauxa ja van començar el divendres 21 de fe-
brer, amb la cercavila del Carnestoltes infantil i la 
posterior xocolatada, festa i animació que aquest 
any ha anat a càrrec del grup Encara Farem Salat. 
A més, a l’Espai Jove també es va celebrà la Festa 
de Carnestoltes Jove.

Tot i la marxa que hi havia el divendres 21, la 
festa no es va aturar i l’endemà, dissabte 22 de fe-
brer, els carrers es tornaven a omplir de música i 
balls amb el plat fort del cap de setmana: la cer-
cavila de Carnestoltes i la desfilada de disfresses. 
La Festa de Carnestoltes 2020 posava punt i final 
a tots els actes de Carnaval d’aquest any que ens 
han deixat un cap de setmana per emmarcar!

Des de l’Ajuntament de Sentmenat volem 
donar les gràcies a totes les persones 

que han col·laborat en els diferents 
actes i desitgem que l’any vinent 

tinguem un Carnestoltes ple de 
diversió com aquest any! 

Música, ritme i disfresses

Molta gent seguint la Rua de Carnaval

Alegria i festa a la rua 2020

Gaudint del CarnavalEl rei Carnestoltes i els seus acompanyants

Carnaval infantil
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José Fructuoso,  
4t en la categoria  
Màster 50 de  
marxa atlètica

E l passat diumenge 16 de febrer, l’esportista de Sentmenat, 
José Fructuoso, va aconseguir la quarta posició en la ca-
tegoria Màster 50 del 89è Campionat d’Espanya de Marxa 

Atlètica que es va disputar a la ciutat de Torrevieja (Alacant). 
Aquest resultat el permetrà anar seleccionat a la prova que es 

realitzarà a Toronto. Amb aquest èxit, a Sentmenat tornem a po-
sar de relleu el gran nivell de l’esport local fruit de l’esforç i cons-
tància d’esportistes i clubs locals que dia a dia treballen per acon-
seguir reconeixements esportius. Des d’aquí volem felicitar a José 
Fructuoso per l’excel·lent resultat aconseguit. Felicitats campió! 

Canvis en l’horari  
d’atenció al públic  
dels serveis socials

L a regidoria de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Sentmenat comunica 
que el nou horari d’atenció al públic presencial i telefònic 

a partir del dia 10 de febrer del 2020 s’ha reduït a dos dies a la 
setmana, els dimarts i dijous de 10 a 13 hores. Aquest horari 
serà provisional fins nou avis. Disculpin les molèsties. 

L’esport femení  
local continua creixent

É s un fet que la visibilitat i el nivell de l’esport femení està cada 
cop més consolidat a Sentmenat i des de l’Ajuntament n’es-
tem molt orgullosos d’aquest fet.

De tot això n’hem tingut recentment bons exemples, .ja que l’es-
portista de l’Inter Sentmenat Sandra García Fernández va ser pre-
sent a principis de febrer amb la Selecció Catalana sots 16 feme-
nina de futbol sala per participar en la Fase Final dels Campionats 

d’Espanya de Seleccions Autonòmiques. De fet, Sandra García va 
ser autora del gol amb el que les catalanes van aconseguir el pas a 
la final després de guanyar a l’Aragó. 

Continuen  
les Caminades de Salut

L a regidoria de Salut ha encetat aquest 
mes de febrer un projecte de cami-
nades pels entorns de Sentmenat de 

forma totalment gratuïta.
Aquestes caminades estan adreçades a 

persones de més de 55 anys, cada diven-
dres a les 9.30 hores es dóna sortida a la 

caminada guiada al voltant del municipi 
amb l’objectiu de conèixer millor l’entorn 
natural que ens envolta, afavorir les rela-
cions interpersonals entre veïns i veïnes ii 
l’intercanvi de coneixements en relació al 
món natural. Les caminades tenen una du-
rada aproximada de 2 hores. 

Oficina de serveis socials bàsics
Atenció al públic (presencial i telefònic)  
dimarts i dijous, de 10 a 13 h.

Passeig de la Sagrera, 17 - Telèfon: 937 154 274 
smnt.serveissocials@sentmenat.cat 
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Agenda  
març/abril
ACTIVITATS SETMANALS

CADA DIJOUS
17.15 h – Biblioteca
LECTURA EN VEU ALTA Per a infants de 
3r i 4t de Primària. Cal inscripció prèvia.

19 h – Biblioteca
LECTURA EN VEU ALTA Per a adults.

CADA DIVENDRES
16 h – Biblioteca
LECTURA EN VEU ALTA Per a joves de 1r 
ESO. Cal inscripció prèvia.

17 h – Biblioteca
LECTURA EN VEU ALTA Per a l’Esplai 
d’Avis “La Caixa”.

17.15 h – Biblioteca
LECTURA EN VEU ALTA Per a infants de 
5è i 6è de Primària. Cal inscripció prèvia.

MARÇ

DIUMENGE 1
9 h - Paratge del castell,  
carrers del municipi i parc de la Riera.
PASSADA TRES TOMBS
93è aniversari de la Passada dels 3 Tombs. 
Esmorzar, canvi de bandera, missa en ho-
nor a St. Antoni Abat, passada i benedicció.
Organitza: Comissió de Sant Antoni Abat

10 h – Plaça de la Vila
FIRA FORA STOCKS
Organitza: Ass. de comerciants

DIMARTS 3
17.30 h - Biblioteca Frederic Alfons i Orfila
HORA DEL CONTE PEL DIA DE LA DONA
A càrrec de la rondallaire Eugenia Gonzà-
lez “Elefants de colors”
Organitza: Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila

DIMECRES 4
17 h - Escola Can Sorts
XERRADA INFORMATIVA PROJECTE 
EDUCATIU DE L’ESCOLA CAN SORTS

DIVENDRES 6
19 h - Biblioteca Frederic Alfons i Orfila
RECITAL POÈTIC MUSICAT  
DONES AL VENT A càrrec de Xavier Marí i 
Alfons Bertran, per commemorar el 8 de març.

Organitza: Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila

DISSABTE 7
11 h - Biblioteca
HORA DEL CONTE PER A NADONS
 Bitxos” Espectacle musical amb titelles a càr-
rec de la Cia. Patawa. Nadons de 0 a 3 anys.
Organitza: Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila

19 h - Espai Jove
LA FORÇA DE LES DONES!
Taller de pancartes pel 8 de març. Inscrip-
cions a l’Espai Jove fins el 28 de febrer.
Organitza: Espai Jove La Tèxtil

DISSABTE 7 I DIUMENGE 8
12 i 13 h - Castell de Sentmenat
VISITES GUIADES  
AL CASTELL DE SENTMENAT
Organitza: Amics del Museu-Arxiu

DISSABTE 7 I DIUMENGE 8
ACTIVITATS EN MOTIU DEL DIA  
DE LA DONA *Actes segons programa

DIUMENGE 8
10 h – Escola Can Sorts
PORTES OBERTES ESCOLA CAN SORTS

12 h - Sortida del Ptge. Mestre Josep Duran
ESPECTACLE DESFILADA  
DE LA COMPARSA AL COMPÀS

17 h – l’Esplai
FESTA DE CARNESTOLTES
Berenar i ball en directe (Preu 5€ socis i 8€ 
no socis). Organitza: Esplai Sentmenat

DIMARTS 10 
17.30 h - Biblioteca 
HORA DEL CONTE:  
LA TERESA SEMPRE VA AMB PRESSES
Organitza: Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila

DIMECRES 11
19 h - Biblioteca Frederic Alfons i Orfila
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: LA REVOL-
TA DE CRAMÒVIA I ALTRES CONTES
A càrrec del seu autor, David Vila i Ros.
Organitza: Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila

DIJOUS 12
10 h - Sala de Plens de l’Ajuntament
RENOVACIÓ DNI
Cal demanar cita prèvia a l’OAC.

17 h – Escola Can Sorts
XERRADA “I SI HO FEM? I SI ELS EN-
SENYEM A SER FELIÇOS?” Xerrada de 
Carlos Bella, formador i expert en intel·ligèn-
cia emocional. Organitza: AFA Can Sorts

DIVENDRES 13
17.30 h - Punt de trobada a l’Espai Jove
3X3 DE BASKET
Torneig de bàsquet. Inscripcions dels 
equips de 3/4 persones fins al 7 de març.
Organitza: Espai Jove La Tèxtil

19 h - Pavelló Tèxtil Besós 1er pis
1R TORNEIG DE LA DONA  
DE TENNIS TAULA
Recepció i escalfament a les 19 h i torneig de 
19.30 a 21 h. Premi per la 1a classificada <14 
anys i Premi per la 1a classificada >14 anys. 

DISSABTE 14
XX h - Pavelló Primer de maig
CELEBRACIÓ DEL DIA D’ANDALUSIA
Actes segons programa
Organitza: Centro Cultural Casa de Anda-
lucia en Sentmenat

DIUMENGE 15
11 h – plaça de la Vila
FIRA DE 2A MÀ I BESCANVI
Organitza: Ass. de Veïns de Sentmenat

12.30 h - Plaça de la Vila
CONCERT GESSAMÍ BOADA -  
1R CICLE CANTAUTORES A SENTMENAT

18.30 h - Teatre del Coro
MOBILUS CIA. TEATRE  
ADDAURA VISUAL

DILLUNS 16
18.30 h - Biblioteca Frederic Alfons i Orfila
CELEBRACIÓ DEL 20È ANIVERSARI  
DE LA BIBLIOTECA Tertúlia literària 
sobre “Entre la cel i la terra” a càrrec Gerard 
Quintana; presentació del photocall del Taller 
d’Art de Sentmenat. Org: Biblioteca Frederic 
Alfonso i Orfila

DIMARTS 17
18.30 h - Biblioteca
CONTES D’ANIVERSARI. CELEBRACIÓ 
DEL 20È ANIVERSARI DE LA BIBLIOTECA
Amb la col·laboració del grup de petits de 
teatre del Coro.
Organitza: Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila
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DIVENDRES 20
20 h - Biblioteca Frederic Alfons i Orfila
CONTE PER A ADULTS, “LA DONA QUE 
SOMIAVA MARIATXIS”
A càrrec d’Assumpta Mercader.
Organitza: Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila

DISSABTE 21 
9 h - Pavelló Tèxtil Besós 1r pis
4T OPEN CLUB PING PONG PER TOTHOM
Preu inscripció 9€ (amb llicència 6€)

10 h - Escola Ntra. Sra. del Pilar
PORTES OBERTES ESCOLA  
NTRA. SRA. DEL PILAR
Jornada on es podrà conèixer el Pla d’estu-
dis que ofereix l’Escola.

11 h - Biblioteca Frederic Alfons i Orfila
FESTA DEL 20È ANIVERSARI  
DE LA BIBLIOTECA
Xocolatada i concurs de punt de llibre, a les 
11.30 h espectacle “La República dels contes” 
a càrrec de la cia. Jordi Font, ball dels gegants 
i sortida al TNC per veure “Justícia” de l’autor 
Guillem Clua, dirigida per Josep Ma. Mestres.
Organitza: Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila

11 h - Espai Jove
LA TÈXTIL FA 2 ANYS
Celebrem l’aniversari de l’espai jove.  
Activitats segons programa.
Organitza: Espai Jove La Tèxtil

DIUMENGE 22
7 h - Parada busos de l’Avda. Salvador Espriu
27A ETAPA DEL GR 92
Caminada pel GR 92, el Sender de la Mediter-
rània, de Torredembarra a Tarragona, recorre-
gut aproximat 17 km. Cal inscripció prèvia.

18.30 h - Teatre del Coro
LES MILLORS CIRERETES NO SÓN LES 
DE TXÈKHOV.

DIMARTS 24
17.30 h - Biblioteca
HORA DEL CONTE “ENCARA NO?”
Organitza: Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila

DIVENDRES 27
17.30 h - Espai Jove
TORNEIG DE PLAY STATION
Amb premis per les persones guanyadores.
Organitza: Espai Jove La Tèxtil

19.30 h - Biblioteca Alfons i Orfila
“TRADUCCIONS DE L’ALCORÀ AL LLATÍ”
Xerrada d’història a càrrec Javier de Prado
Organitza: Amics del Museu-Arxiu

DIMARTS 31
17.30 h - Biblioteca
HORA DEL CONTE: “EL MONSTRE QUE 

ES VA MENJAR LA FOSCOR”
Organitza: Biblioteca Alfons i Orfila

ABRIL

DISSABTE 4
9.30 h - Sala Ecus
DONACIÓ DE SANG

17.30 h - Espai Jove
TORNEIG DE PLAY STATION
Organitza: Espai Jove La Tèxtil

SORTIDA CULTURAL AL TEATRE  
NACIONAL DE CATALUNYA
Per veure “Solitud” de Víctor Català.
Organitza: Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila

DIUMENGE 5
13 h - Plaça de Dalt
BENEDICCIÓ DE RAMS
Organitza: Parròquia de Sentmenat

DIMARTS 14
17.30 h - Biblioteca
HORA DEL CONTE “CORB”
Organitza: Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila

DIMECRES 15
10 h - Sala de Plens
RENOVACIÓ DNI
Cal demanar cita prèvia a l’OAC.

DIVENDRES 17
20 h - Biblioteca
TERTÚLIA SOCIAL SOBRE LA 
 NOVEL·LA “ÚLTIMA OPORTUNITAT”
De l’autora Mary Higgins Clark, en homenat-
ge a l’autora EPD des del gener d’aquest any
Organitza: Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila

DISSABTE 18
12 h - Biblioteca
CONTES DE DISSABTE EN ANGLÈS 
Amb la col·laboració d’Elisabeth
Organitza: Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila

19 h - Espai Jove
TÈXTILCHEF I INTERCANVI DE LLIBRES
Taller de figures de xocolata i fer la mona . A 
partir de les 21 h podràs degustar el menú  de 
St. Jordi. Intercanvi de llibres. Porta un llibre per 
fer un intercanvi i donar un 2n ús als teus lli-
bres. Inscripcions a l’Espai Jove fins al 14 d’abril
Organitza: Espai Jove La Tèxtil

DISSABTE 18 I DIUMENGE 19
12 i 13 h - Castell de Sentmenat
VISITES GUIADES AL CASTELL
Organitza: Amics del Museu-Arxiu

DIUMENGE 19
7 h - Parada busos de l’Avda. Salvador Espriu
28A ETAPA DEL GR 92

Caminada pel GR 92, el Sender de la Medi-
terrània, de Tarragona a Cambrils, recorre-
gut aproximat 20 km. Cal inscripció prèvia.

11 h - Plaça de la Vila
FIRA DE 2A MÀ I BESCANVI
Organitza: Ass. de Veïns de Sentmenat

12.30 h - Plaça de la Vila
CONCERT IVETTE NADAL - 
 1R CICLE DE CANTAUTORES

DIMARTS  21
17.30 h - Biblioteca
HORA DEL CONTE “CONTES PERDUTS”
A càrrec d’Íngrid Domingo, de “Contes Perduts”
Organitza: Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila

DIJOUS 23
17.30 h - Biblioteca
CELEBRACIÓ DE LA DIADA DE SANT 
JORDI: EL DIA DEL LLIBRE
17.30 h - Màgia a càrrec del mag Leandre i 
xocolatada; 18.30 h - Lliurament de premis del 
4t concurs del Passaport del Gènius i del 21è 
Concurs de Punts de St. Jordi
Organitza: Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila

17 h - Plaça de Sant Menna
LLIBRES I ROSES DE ST. JORDI I DE  
L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS

DIVENDRES 24
19 h - Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila
LECTURA DRAMATITZADA “LA COR-
RESPONDÈNCIA DE MARGARITA XIRGU”
A càrrec de l’actriu Àngels Bassas i l’acom-
panyament musical de l’Esther Vila al cello.

DISSABTE 25
17.30 h - Espai Jove
QUINA ÉS LA DIETA IDEAL? MITES 
SOBRE L’ALIMENTACIÓ SALUDABLE
Organitza: Espai Jove La Tèxtil

DIUMENGE 26
17 h - Plaça de la Vila
BALL DE PLAÇA
Organitza: Societat Coral Obrera la Glòria 
Sentmenatenca

DIMARTS 28
17.30 h - Biblioteca
HORA DEL CONTE “COM  
ENCENDRE UN DRAC APAGAT”
Organitza: Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila

19 h - Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila
TERTÚLIA LITERÀRIA SOBRE “UNA 
EDUCACIÓ: MEMÒRIES” DE TARA WES-
TOVER a càrrec de Lluís Soler
Organitza: Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila
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Nova escola i variant sud
El nou govern de Sentmenat segueix treballant 
per a donar solució a les mancances del nostre 
municipi, en aquest sentit, i després de diverses 
reunions amb el departament d’Ensenyament, el 
passat dia 27 de febrer, el conseller d’Educació Jo-
sep Bargalló i el delegat del govern Juli Fernàndez 
varen visitar Sentmenat.

Aquesta trobada es va realitzar a l’ajuntament, 
i després a l’escola Can Sorts (647 alumnes) i 
l’IES Sentmenat (478 alumnes). Això va perme-
tre fer-los coneixedors de la massificació i de les 
diferents mancances que pateixen els centres 
educatius avui dia. Sentmenat té un molt bon 
projecte educatiu i grans professionals, però el 

municipi creix, i necessitem dotar-nos d’equipa-
ments adequats a la realitat actual del municipi.

Pensem que la trobada va ser positiva ja que 
entre d’altres coses “menors” vàrem arribar a al-
guns acords importants amb el conseller.

1- La necessitat de construir un nou edifici que per-
meti tenir una segona escola publica a Sentmenat 
(Falta decidir-ne el format, la ubicació, i sobretot el 
quan es materialitza).

2- La instal·lació de 4 aules (2 grans 2 petites) provi-
sionals al pati de l’institut, per així esponjar, i donar 
resposta a la necessitat urgent mentre es treballa 
per a trobar una solució definitiva.

3- Dotar a l’escola Can Sorts d’un professor mes 
per al curs vinent, per així millorar l’atenció a la 
diversitat donat el volum actual.

4- Millorar el manteniment de l’IES i solucionar 

problemes existents com per exemple algunes 
filtracions de la coberta.

Aquests acords són positius, i estem molt agraïts 
per l’atenció rebuda per part del conseller, i per-
què per fi es posi fil a l’agulla. Però en cap cas po-
dem baixar la guardià, cal seguir lluitant perquè 
es materialitzin el més aviat possible.

Pel que fa a la variant sud “Polinyà-Sentme-
nat”. Fa temps que vàrem demanar poder tenir 
una trobada amb en Damià Calvet conseller de 
Territori i Sostenibilitat, per reclamar la cons-
trucció d’aquesta, i analitzar diferents qüestions 
urbanístiques de Sentmenat. El dia 14 de febrer 
es va presentar el pla de mobilitat del Vallès. 
Aquest pla contempla la construcció de la va-
riant. Vàrem preguntar quan es podria fer reali-
tat, i vàrem tornar a demanar data per a poder 
tenir la trobada. Esperem poder esvair aquestes 
incògnites el més aviat possible.

Menys postureo i més gas!

NOVA ESCOLA 
Per posar-nos en context. El passat abril, en una reunió, el 
director de Serveis Territorials del Dep. Educació de la Ge-
neralitat (Jesús Vinyas) va assumir davant la llavors regi-
dora d’Educació de Sentmenat, Montse Rueda, el compro-
mís de construir un nou centre educatiu donat el problema 
de saturació que pateixen els dos centres públics del mu-
nicipi. Igual t’han explicat que el compromís es va adquirir 
amb el flamant nou regidor d’Educació, però mira, no.
Som conscients que una reivindicació com aquesta ne-
cessita la pressió social tant de la comunitat educativa 
com de la ciutadania, però de forma imprescindible i 
molt especial del govern municipal, que és qui ha de lide-
rar la demanda, perquè al final és a qui li tocarà gestio-

nar el resultat de la negociació si tant de bo surt bé així 
com la frustració si finalment no ho aconseguim.
Ara, les últimes notícies que ens arriben no són gaire 
favorables perquè sembla ser que els serveis terri-
torials es desdiuen del compromís adquirit l’abril 
del 2019. El nou regidor d’Educació, que té una gran 
habilitat per vendre el producte (que és ell mateix) 
explica en un comunicat que vol escoltar el poble i 
que ara el que toca és debatre amb experts el model 
educatiu que volem a Sentmenat (i ho promou des 
de la CUP, per cert, i no des de l’Ajuntament).

I ELS SOCIALISTES, QUÈ HEU FET?
Els socialistes de Sentmenat fa quatre anys que de-
manem formalment, a través del nostre grup parla-
mentari al Parlament de Catalunya, una esmena als 
Pressupostos de la Generalitat perquè construeixin 
una segona escola pública a Sentmenat. Cada any 
demanem això i una partida pressupostària per a fer 
la ronda de Sentmenat. Any rere any, “al merme” 
que deia aquell. Això i més de 700.000 € en inver-

sions a l’escola pública a Sentmenat mentre hem 
governat els últims quatre anys. Avui dia desco-
neixem quin impacte tindrà la nostra reivindicació, 
però preguntem: la resta de partits de l’Ajuntament, 
què han fet per l’escola pública tots aquests anys a 
part d’agafar el megàfon un mes abans de les elec-
cions municipals?
Des del 28 de febrer ja tenim de nou el compromís 
del Conseller (o això diu el govern, que no va convi-
dar a l’oposició a la visita institucional), per tant, ara 
cal que pressionin a qui han de pressionar perquè el 
govern de la Generalitat (del que forma part ERC i té 
el recolzament de la CUP (i ara, els pressupostos del 
2020 pactats amb els Comuns/Podem) compleixi. 
No cal un debat amb experts organitzat per la CUP 
per saber que necessitem una altra Escola-Institut 
i que aquest és el camí on hem d’unir esforços. Ara 
ja governen Sentmenat, doncs que donin més gas al 
motor i es posin a solucionar problemes.
I a tot això, i com sempre que hi ha un problema, algú 
sap on para l’alcalde?

Treballem per  Sentmenat:  
AMERC.  28 Febrer 2020

El nou govern de Sentmenat suspèn en la gestió de 
l’AMERC (Associació de Municipis de l’Eix Riera de Caldes), 
tot i tenir la presidència, des de l’inici del madat. L’AMERC 
va néixer al 2014, està formada pels municipis de Santa 
Perpètua de Mogoda,Caldes de Montbui, Palau Solità i Ple-
gamans, la Llagosta, Sentmenat i Polinyà. En total, abasta 
una àrea geogràfica de 109 km2, amb una població de 
89.000 habitants i un teixit empresarial que inclou 32 po-
lígons, amb unes 3.500 empreses i més de 50.000 llocs de 
treball. El 15.02.19 l’Ajuntament de Sentmenat, va assumir 
la presidència, per part de la Núria Colomé, de l’AMERC, 
agafant el relleu a l’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra. 

La nostra cap de llista la Núria Colomé, va assumir la 
presidència amb quatre reptes als que es va compro-

metre: (tot i que va poder treballar poc més d’un mes 
efectiu, juntament amb el regidor de desenvolupa-
ment econòmic, Jordi Gilgado, donat que a l’abril vam 
tenir eleccions generals i al maig eleccions municipals)

1. Potenciar la importància de la cooperació trans-
versal entre els tècnics dels diferents serveis muni-
cipals (secretaris, interventors i tècnics de promoció 
econòmica) per tal de poder desenvolupar els nous 
projectes.
2. Compromís de la mateixa col·laboració entre els re-
presentants polítics, regidors/res de promoció econò-
mica i alcaldes/esses.
3. Seguir instant a les administracions superiors Di-
putació i Generalitat per tal de rebre més suports en 
relació a les subvencions per als sis municipis.
4. I el més important, fer  balanç dels 5 anys primers i 
reflexionar cap a on havíem de seguir,  si com associa-
ció o trobar un altre ens tipus d’ens, per tal de disposar 
de més recursos i fer un salt qualitatiu en la nostra 
associació, seguint sumant forces per dur a terme ac-
tuacions concretes que ajudessin a potenciar el des-
envolupament empresarial, la indústria i la creació 
d’ocupació dels sis municipis. 

Del juny de 2019 al febrer 2020, l’alcalde Marc Verneda 
i la regidora Brigitte Navarrete, són els responsables 
de liderar l’AMERC, per nosaltres, no han progres-
sat adequadament, no ha sigut una prioritat política 
d’aquest govern, ha estat una llàstima no aprofitar i 
donar una oportunitat a Sentmenat per avançar en 
projectes propis, amb el suport de l’AMERC...

Seguirem d’aprop la seva gestió i veurem si  treballen per 
aconseguir els fruits necessaris, pel teixit empresarial i 
si al final, reverteix en més llocs de feina per els nostres 
ciutadans de  Sentmenat... que és el principal objectiu.

El dia 25.02 ha passat la presidència a l’Ajuntament de 
Polinyà tal i com diuen els estatuts. Esperem que hi hagi, 
a partir d’ara, més implicació política. Per més informa-
ció es pot consultar el web: www.rieradecaldes.com o visi-
tar el portal: https://portal.rieradecaldes.com/

Acabar informant  que dissabte 29.02.2020 “Junts per 
Sentmenat” assistirà a l’acte “La República al centre 
del món” a Perpinyà, amb la participació del president 
Carles Puigdemont. El primer gran acte independen-
tista de l’any.

14 PARTITS



La preferència per l’educació pública 
a Sentmenat dispara la demanda de 
places escolars

Sentmenat és una vila de més de de 9.000 habitants, 1.608 
dels quals tenen entre zero i catorze anys. La previsió és 
que cada any hi hagi més famílies amb infants i joves que 
triïn plaça pública, malgrat que les estructures educatives 
públiques al municipi comencen a patir manca de places 
o directament ja no poden encabir ni una agulla més.

És especialment cridaner, i preocupant, el fet que a 
Sentmenat només hi hagi una única escola pública 
amb més de 660 infants matriculats. De veritat que 
costa molt trobar un altre municipi de 9.000 habitants 
que tingui un únic edifici destinat a escola amb tantes 
nenes i nens. Cal remarcar que les dimensions de les 

escoles de primària de la rodalia -i d’arreu de Catalu-
nya- voregen els 300 alumnes. Una escola de 400 ja es 
considera molt gran.

A aquesta problemàtica actual, cal afegir que aquests 
660 sentmenatencs, -i tots els que han de venir- quan 
acabin l’escola, en créixer i convertir-se en joves, ne-
cessitaran un Institut on continuar la seva formació 
obligatòria. Es trobaran amb instal·lacions adequades al 
nombre de places escolars?

Fa anys que patim aquesta situació fruit de l’abandó i de-
sídia de les diferents institucions governamentals que no 
responen a la decidida i ascendent aposta per part de les 
famílies sentmenatenques per una plaça escolar a l’edu-
cació pública. Sort n’hem tingut dels esforços fets des de 
la comunitat educativa per minimitzar l’impacte negatiu 
que representa no disposar d’instal·lacions adequades.

Fins que han dit prou, han petat! Aquest darrer any 
2019 hi ha hagut una forta mobilització vehiculada 
a través del grup Els Petats que es va fer sentir al 

carrer, a l’Ajuntament i als Serveis Territorials, de-
manant una nova escola pública. A finals de febrer, 
aquestes legítimes i lògiques protestes han tingut una 
primera resposta institucional amb la visita del Conseller 
d’Ensenyament Josep Bargalló (ERC), el qual, i seguint el 
nou decret amb què es compromet a fer realitat cons-
truccions educatives noves i a retirar cargoleres, s’ha 
compromès amb el govern municipal a tirar endavant 
una escola nova i així reparar l’històric dèficit que patim a 
la nostra vila de places escolars públiques.

Per ERC, l’educació pública, laica i catalana sempre ha 
estat una prioritat de país, un dels fonaments per a la 
cohesió social i per garantir el coneixement i el progrés 
de la ciutadania. Des de la Secció Local d’ERC, com ja ho 
havíem expressat en el programa municipal, vam donar 
el suport total a la comunitat educativa en les reunions i 
protestes i ara, més encara, serem al costat de les famí-
lies, infants, joves i educadors treballant des de les nos-
tres regidories i des del grup de govern pel creixement de 
l’oferta pública en tots els nivells educatius.
*Dades Idescat 2019

Educació. Valorem molt positivament el resul-
tat de la trobada amb el Conseller d’Educació 
en què s’ha obtingut el compromís explícit de 
construir una escola i una ampliació provisional 
de l’institut. No obstant, la CUP vol preguntar 
a tots el agents de la comunitat educativa les 
preferències envers crear una escola nova o un 
institut-escola. Amb aquest objectiu, el grup de 
treball d’Educació de la CUP està treballant per 
fer un debat públic sobre aquesta temàtica en el 
que ben aviat hi sereu convidades.

Festa del gat i del gos. El passat 2 de febrer vam 
celebrar la primera festa dedicada als animals 
de companyia que va ser tot un èxit. Creiem fo-
namental educar en valors respecte als nostres 

animals. Per això, vam comptar amb la col·labo-
ració de diferents entitats del poble que fomen-
ten aquests valors d’estima cap als animals. Se-
guirem treballant per repetir aquesta experiència 
tan enriquidora en un futur.

Cicle de cantautores. Cada tercer diumenge de 
febrer, març, abril, maig i juny podrem gaudir de 
concerts amb diferents cantautores del país. Hem 
decidit invertir en aquest model per tal de fomentar 
la cultura del nostre poble i dinamitzar un espai que 
des de fa temps demana “vida”. Aprofitant que els 
diumenges el passeig està tallat al trànsit, gaudim 
de la plaça de la vila on trobarem paradetes d’inter-
canvis i podrem fer el vermut; fem sortir la gent de 
casa en família, amb amics i fent poble. Ben aviat 
començarem també a programar les Nits d’Estiu a 
Cal Milionari. Sentmenat estima la cultura.

Transparència. Un dels valors bàsics de la CUP 
és i serà la transparència. La gran evidència del 

canvi que s’ha produït a l’Ajuntament el dona 
l’indicador mapainfoparticipa.com. L’anterior go-
vern va suspendre amb un 3,8 i l’actual govern 
ja supera enguany l’aprovat amb un 5,2 i de ben 
segur que seguirà augmentant gràcies a l’esforç i 
la bona feina que s’està realitzant.

8 de març. Seguint un dels nostres pilars, el fe-
minisme, creiem de vital importància impulsar 
una mobilització social per una jornada de lluita 
que es preveu molt exitosa. Des de la CUP hem 
impulsat una assemblea oberta per generar una 
comissió de vaga pel 8 de març. Vist l’èxit de la 
trobada, es va crear una assemblea indepen-
dent de la nostra organització on hi ha dones 
de moltes procedències diferents. Recordar que 
tothom està convidat a participar dels actes or-
ganitzats, excepte els espais no mixtes que són 
només per a dones.

Informació  
de les portes  
obertes de les escoles
Escola Can Sorts

Dimecres 4 març, xerrada informativa (17 h)
Diumenge 8 març, portes obertes (10-13 h)
del 23 març a l’1 abril, preinscripcions.

Escola Nostra Senyora del Pilar
Dissabte 21 de març, portes obertes (de 10 a 13 h)

Institut de Sentmenat
Dimarts 17 març, portes obertes (17.15 h)
del 23 març a l’1 abril, preinscripcions  

La Biblioteca 
celebrarà el  
20è aniversari 
L a Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila està a punt de celebrar 

el seu 20è aniversari i ha programat diverses activitats de 
celebració. El dilluns 16 de març, tertúlia literària sobre 

“Entre la cel i la terra” a càrrec Gerard Quintana, presentació 
del photocall del Taller d’Art de Sentmenat i bufada d’espelmes. 
El dissabte 21 de març, l’equip de la Biblioteca ha organitzat una 
xocolatada al matí que anirà seguida d’un espectacle familiar. La 
companyia Jordi Font representarà “La República dels contes”. 

A més, en el mateix dia hi haurà una ballada dels gegants 
de Sentmenat i els actes de celebració clouran amb la sortida 
cultural al Teatre Nacional de Catalunya per veure “Justícia”, 
de Guillem Clua, dirigida per Josep Maria Mestres. 
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ROSA 
VILARÓ
La Rosa de l’Ajuntament

Més de 30 anys  
d’atenció al públic

Passem una tarda  
amb la Rosa i ens  
explica les seves vivències

A quest 29 de febrer es jubila la nostra 
estimada companya Rosa Vilaró (tam-
bé coneguda com “La Rosa de l’Ajunta-

ment” per molts de nosaltres), i després de 32 
anys i mig treballant a la principal institució de 
Sentmenat, vàrem decidir passar una tarda 
amb ella perquè ens expliqués les seves vivèn-
cies i dedicar-li aquesta contraportada.

Ella començaria l’any 1987 a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà essent una de les po-
ques treballadores que tenia l’Ajuntament 
llavors, i hi estaria treballant fins l’any 2012, 
quan va decidir aprofitar l’oportunitat d’aca-
bar la seva vida laboral treballant a Serveis 
Socials fins a l’actualitat, feina de la que ens 
parla amb especial estima i orgull.

Només començar l’entrevista ja bromeja 
dient que ha estat una “enxufada”. Ens explica 
que l’alcalde Joan Guàrdia va venir a buscar-la 
per a treballar d’atenció al públic just després de 
guanyar les eleccions l’any 1987. Cal dir que si 
s’hi ha quedat tant de temps, és que alguna cosa 
ha fet bé. Eren altres temps, i aleshores l’Ajunta-
ment tan sols estava obert de 8 a 15 hores fins 

que la Rosa va començar a treballar-hi de 15 a 
21 hores de dilluns a divendres i de 9 a 13 h i de 
16 a 20 h els dissabtes, omplint amb la seva pro-
ximitat i el seu caliu les tardes de l’Ajuntament.

Abans d’entrar a l’Ajuntament la Rosa treba-
llava a casa seva cosint corbates, fins que va 
decidir obtenir el graduat escolar amb 31 anys. 
Just una setmana després d’aprovar-lo va ser 
quan li van oferir la feina a l’Ajuntament. Des 
del primer moment, ha gaudit aprenent i adap-
tant-se al que fos necessari. Ella va començar 
trucant als deutors de l’Ajuntament i fent els 
arxius de padró a paper i bolígraf, per passar a 
aprendre a escriure a màquina, i a principis del 
nou mil·lenni passar a l’ordinador.

Com aquell qui diu, la Rosa ha viscut el 
desenvolupament de Sentmenat i del pro-
pi Ajuntament en primera persona. Quan 
ella va arribar, compartia despatx on és ara 
l’OAC amb la policia i amb un petit pati inte-
rior. L’edifici no tenia lavabo a la planta baixa 
ni ascensor per pujar a les plantes superiors; i 
l’organigrama estava format pel secretari, l’in-
terventor, l’arquitecte i l’aparellador, 4 admi-

nistratives, l’agutzil i 11 regidors. Poc a poc va 
anar creixent l’Ajuntament i habilitant-se per a 
tothom fins a com el coneixem a dia d’avui.

De Serveis Socials només té paraules de 
gratitud. No és una feina fàcil tractar amb 
persones i situacions que et toquen perso-
nalment per la dificultat dels seus contextos 
i, ens explica, aprens molt a tractar amb tac-
te i a escoltar a la gent, tot i que és justament 
per això que la Rosa va demanar el canvi, per 
dedicar-s’hi exclusivament.

D’ara en endavant s’obre un nou capítol en 
la seva història personal. Durant la seva vida ha 
format part de la junta de Creu Roja de Sent-
menat, ha col·laborat d’apuntadora al teatre del 
Coro i ha estat de delegada sindical per la UGT. 
Potser tornar al teatre? Seguir estudiant? De 
moment ens explica que no té cap pressa, vol 
prendre’s el seu temps per a viatjar i descansar.

Des de l’Ajuntament no tenim més que 
paraules de gratitud i els millors dels desitjos 
per una companya que sempre, inclús jubila-
da, seguirà sent una de les imatges icòniques 
del nostre Ajuntament. 

La Regidoria de Benestar Animal  
engega una campanya per una tinença  
responsable dels animals de companyia

D avant d’algunes pràctiques irrespectuoses amb el municipi 
i amb la resta vilatans, la Regidoria de Benestar Animal ha 
posat en marxa l’aplicació dels articles 62, 63 i 64 de l’orde-

nança municipal relativa a la tinença d’animals, les quals compor-
ten multes de 100 fins a 400 € les lleus, de 401 fins a 2.000 € les 
greus i de 2.001 fins a 20.000 € les molt greus. Aquests articles són 
relatius a l’obligatorietat de tenir els gossos censats i amb xip, de 

portar-los lligats a la via pública (sobretot els categoritzats com 
a gossos perillosos) i especialment la no recollida de defecacions.

L’Ajuntament de Sentmenat vol aprofitar per recomanar que 
sempre cal portar una petita ampolla d’aigua per netejar les mar-
ques de les defecacions i les miccions. Tenir un poble net, segur i 
respectuós és responsabilitat de tothom. 
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