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Desitgem una bona Diada de #SantJordi2020 a tothom, 
especialment als nostres pacients i professionals, i als seus 
familiars que, des de casa, també travessen uns dies estranys 
i difícils!! 
@salut_cat @sabadell_cat #EnsEnSortirem #QuedatACa-
sa #JoActuo #quedateEnTuCasa #coronaviruscatalunya 
#covid19 #covid_19 #joemquedoacasa #yomequedoencasa 
#Sabadell #Parctauli #Tauli #Salut #Salud #hospital #Va-
llesOccidental #castellardelvalles #Sentmenat... 23 d’abril1.794

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. 

https://www.instagram.com/parctauli/
https://www.instagram.com/p/B_Uk_eGKjAG/


L’Ajuntament crea un Comitè  
d’Emergència per fer seguiment  
de l’evolució del coronavirus

L ’Ajuntament ha constituït un comitè de 
seguiment, format per responsables po-
lítics i tècnics directius, que té contacte 

telemàtic permanent per avaluar la situació 
a nivell municipal i prendre les mesures que 
s’escaiguin, tant pel que fa a l’administració 
com a tal, com pel que fa a la protecció dels 
empleats i empleades municipals.

Entre les mesures, s’ha elaborat una valo-
ració dels llocs clau per garantir el bon funci-
onament dels serveis i de l’activitat municipal, 
tant a nivell presencial com telemàtic. L’Ajun-
tament ha hagut d’implementar el teletreball 
en totes les àrees, excepte aquelles en que és 
impossible el treball administratiu com la po-
licia, la brigada municipal, el servei d’atenció 
domiciliària, etc. Actualment es treballa amb 
un protocol per garantir el retorn al treball 
presencial de la majoria de departaments.

En aquest sentit, s’han activat tots aquells 
mecanismes per a la protecció dels empleats 
i empleades municipals, com per exemple el 
proveïment d’equips de protecció individual i 
l’ampliació dels torns de neteja dels diferents 
espais municipals perquè aquesta sigui espe-
cialment exhaustiva a les zones amb afluència 
de públic i perquè tinguin en compte altres me-
sures d’higiene per tal de reforçar la prevenció. 

Des del primer moment, des de l’Ajun-
tament, es col·labora amb la conselleria de 
Salut en la difusió entre la ciutadania de les 
mesures de prevenció bàsiques. Volem re-
cordar que la mesura higiènica més efectiva 
per evitar qualsevol contagi és rentar-se les 
mans amb aigua i sabó. A més, en cas de tos-
sir o esternudar, cal cobrir-se la boca amb 
l’avantbraç, i en tots els casos evitar el con-
tacte estret amb persones amb símptomes. 

S’habilita un apartat al web  
amb la informació d’interès  
referent a la COVID-19

D avant de l’Estat d’Alarma i la seva pluralitat de conseqüèn-
cies a tots els sectors, des de la regidoria de Comunicació 
s’ha creat un espai al web on es concentren tots els contin-

guts relatius a la crisi sanitària.
L’apartat es troba a la portada del web sota el nom de COVID-19 

i hi podem trobar un recull temàtic amb totes les notícies publica-
des per l’Ajuntament, un apartat amb totes les recomanacions de 
seguretat i higièniques, les mesures més rellevants econòmiques i 
socials, un apartat d’ofertes de feina generades a partir de la crisi 
i un recull de tots els telèfons i correus de contacte d’interès.

L’objectiu ha estat el de facilitar i centralitzar tota la informació 
d’interès en tots els àmbits que ha afectat la crisi de la COVID-19 
perquè els ciutadans tinguin un espai de confiança on informar-se 
dels ajuts econòmics, els telèfons de suport psicològic o les reco-
manacions higièniques de seguretat, entre d’altres coses.  

TOTA LA 
INFORMACIÓ  

DE LA COVID-19

REUNIÓ DEL DIA 10 DE MARÇ
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La brigada i l’ADF realitzen tasques 
de desinfecció de la via pública  
diàriament per prevenir  
la presència del coronavirus

A rran de l’anunciament de l’Estat d’Alarma per la COVID-19 i la 
capacitat del virus de sobreviure en materials metàl·lics, l’Ajun-
tament de Sentmenat ha estat coordinant una operativa espe-

cial formada per la brigada i l’ADF de desinfecció de la via pública.
A partir d’una solució d’aigua i hipoclorit transportada amb el 

camió-cuba, el personal de la brigada i l’ADF ha estat desinfectant 
les zones més transitades per la ciutadania, com són les portes de 
comerços i oficines, les portes del CAP, el mobiliari urbà (baranes, 
bancs, contenidors, façanes de comerços), parades de bus o la ma-
teixa via pública.

Dos equips han estat treballant per torns (per reduir el risc in-
tern de contagi) i durant les nits (per no afectar l’afluència de la 
via pública). Per treballar de forma eficient i cobrir totes les parts 
del municipi i les seves urbanitzacions, el personal voluntari de 
l’ADF ha estat ruixant els carrers al capvespre i el personal de la 
brigada ho ha fet a partir de les 6 del matí amb la neteja del mo-
biliari. La desinfecció continuarà fins que no acabi la pandèmia. 

Sentmenat reparteix material  
sanitari fet pels veïns i veïnes
Totes les iniciatives han nascut a partir de particulars

D es del passat dimecres 18 de març, 
els veïns i veïnes de Sentmenat han 
cosit milers de mascaretes i barrets 

quirúrgics gràcies a la col·laboració d’enti-
tats, empreses i particulars que han aportat 
el seu granet de sorra cedint el material i 
també esterilitzant les mascaretes.

A Sentmenat s’han produït i donat més 
de 20.000 mascaretes i 1.500 barrets i s’ha 
col·laborat amb el col·lectiu Top Manta apor-
tant material per a la confecció de bates 
pels hospitals. Un quart del total de les mas-
caretes ha anat a parar a hospitals i centres 
d’atenció primària, d’entre els quals desta-
quen l’Hospital de Granollers i l’Hospital Sant 
Pau amb un miler de mascaretes a cadascun. 
El CAP de Sentmenat n’ha rebut mig miler.

Una altra gran prioritat han sigut les 
residències de gent gran i els grups de risc. 

A la residència local hem aportat més de 300 
mascaretes, i més d’un miler a altres residèn-
cies i centres assistencials de la província. A 
l’inici de la pandèmia, els ajuntaments de 
Canovelles, Palau-Solità i Plegamans, Sant 
Quirze del Vallès, Vacarisses també ens van 
demanar mascaretes pels seus serveis es-
sencials com la policia. També hem proveït 
mascaretes als Mossos d’Esquadra.

Però sobretot la solidaritat s’ha abocat 
a Sentmenat: per una banda les empreses i 
els comerços oberts al públic han rebut gel 
hidroalcohòlic i milers de mascaretes perquè 
puguin també proveir als compradors que 
no portin mascareta. I per una altra banda 
les persones més grans de 65 anys, les do-
nes embarassades, les famílies amb infants 
d’entre 0 i 1 any i altres persones de risc, són 
els col·lectius en què l’Ajuntament va fixar la 

següent prioritat i va repartir-los mascare-
tes als domicilis. Per últim, l’Ajuntament ha 
repartit mascaretes a més d’un miler d’in-
fants que després de tants dies, ja tenen per-
mesa la llibertat per a fer passejades durant 
una estona al dia.

De nou i no ens en cansarem de repetir-ho, 
volem agrair en nom del poble de Sentmenat, 
tot l’esforç dels veïns i veïnes que s’hi han im-
plicat a fons, així com a totes les empreses 
que col·laboren de manera desinteressada 
amb l’Ajuntament. Moltes gràcies! 

Orgull de poble, orgullosos de ser de 
Sentmenat!  

Més de 20.000 mascaretes  
i 1.500 barrets quirúrgics

GRÀCIES!
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Es reforça la tasca social de 
l’Ajuntament de Sentmenat

L a Regidoria d’Acció Social ha reforçat la 
seva activitat davant la situació d’Estat 
d’Alarma provocat pel COVID19. A con-

tinuació us fem un resum de les tasques que 
es duen a terme:

Es fa seguiment telefònic, i si s’escau es 
realitzen visites domiciliàries en no poder 
contactar, de totes aquelles persones majors 
de 65 anys amb l’objectiu de donar resposta a 
totes aquelles necessitats bàsiques que no es 
poden cobrir mitjançant recursos propis. S’ha 
pogut contactar amb fins a 600 domicilis. 

A través de la Diputació de Barcelona, s’ha 
ampliat la cobertura del servei de teleassis-
tència amb la línia gratuïta 900 duri l’actual 
estat d’alarma sanitària. La finalitat és la de 
facilitar un canal de comunicació permanent 
per a les persones grans que ho requereixin, 
que no són usuàries del Servei Local de Tele-
assistència i que en l’escenari actual poden 
experimentar situacions d’angoixa per manca 
d’atenció i informació. 

En la gestió del Rebost Solidari, per tal d’evi-
tar aglomeracions i possibles contagis, l’Ajun-
tament a través de la Creu Roja ha fet l’entrega 
a domicili d’aliments de primera necessitat per 
aquelles famílies més desfavorides. També es 
reparteix setmanalment als domicilis la medi-
cació provinent de l’Hospital Parc Taulí.

S’ha gestionat l’entrega a domicili de 127 
targetes moneder per a beques menjador i 
40 targetes moneder de berenars de l’espai 
socioeducatiu. Aquesta està destinada a la 
compra d’aliments de primera necessitat a 
establiments del municipi de Sentmenat per 
a infants vulnerables.

Seguiment telefònic i continuïtat del Ser-
vei d’Atenció Domiciliària (SAD). Degut a l’Es-
tat d’Alarma, que en un inici era per a 15 dies, 
i per tal d’evitar contagis, es va valorar man-
tenir actius només aquells serveis essencials, 

però donada la prolongació de dit Estat s’han 
anat reactivant serveis fins a la seva totalitat, 
excepte aquells rebutjats pels propis usuaris.

Des de l’espai socioeducatiu municipal, 
les educadores estan mantenint el contac-
te directe amb els 40 infants i adolescents 
de Sentmenat (dels 6 als 16 anys) a través 
de vídeotrucades o del telefon. L’objectiu és 
mantenir el vincle afectiu creat en el dia a dia 
i aportar a les famílies seguretat i competèn-
cies per gestionar el confinament. També se’ls 
ofereixen recursos, jocs i dinàmiques.

S’han ampliat les hores del servei psicològic 
gratuït per la ciutadania. El servei psicològic és 
un servei telefònic gratuït pel ciutadà, que dona 
eines i pautes per afrontar, de la millor manera 
possible, aquests temps de confinament domi-
ciliari. Han estat ateses 14 famílies del municipi, 
a moltes de les quals es continua fent segui-
ment. Aquesta xifra va en augment. L’ansietat 
davant la incertesa de la situació és l’element 
comú. La pèrdua del contacte físic amb famili-
ars i amics, la impossibilitat de la lliure circula-
ció i la por a un enemic invisible, ens fan patir 
angoixa i desesperació. Tot i així, l’ésser humà 
té la capacitat de ser resilient i focalitzar-se en 
aspectes positius com la solidaritat o l’ajuda als 
altres, que proporcionen sentiments d’esperan-
ça, força i ganes de continuar endavant.  

Per a obtenir ajuda o 
informació sobre qualsevol 
dels serveis, TELÈFON DELS 

SERVEIS SOCIALS, de dilluns a 
divendres de 9 a 14 h:  

659 22 76 73  
smnt.serveissocials@sentmenat.cat

600  
SEGUIMENTS TELEFÒNICS  

A MAJORS DE 65 ANYS

900  
GRATUÏT AMPLIACIÓ DEL  

SERVEI DE TELEASSITÈNCIA 

127 
TARGETES MONEDER  
BEQUES MENJADOR

40 
TARGETES MONEDER  
BERENARS A L’ESPAI  

SOCIOEDUCATIU 

ampliació 
servei  

psicològic 
gratuït  
ATESES 14 FAMÍLIES

rebost  
solidari

LA CREU ROJA FA ENTREGUES  
A DOMICILIS PER EVITAR  

AGLOMERACIONS

CREU ROJA DE SENTMENAT
CRISTINA.LAYOS@CREUROJA.ES

678 482 936 
606 997 753
SERVEI D'ATENCIÓ A DONES  
EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA  
MASCLISTA I EL SEU ENTORN  

900 900 120
SERVEI D'INFORMACIÓ I  

ACOMPANYAMENT EMOCIONAL 
DEL VALLÈS OCCIDENTAL  

900 29 35 34
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El calendari fiscal actual 

A causa de la situació actual per la qual es-
tem passant a causa de la COVID-19, l’Ajun-
tament de Sentmenat ha decidit retardar 

els venciments dels impostos. Així mateix les taxes 

municipals i els preus públics d’aquells serveis que 
no es puguin donar, no es passaran a cobrament i 
els que s’hagin pagat seran retornats en el termini 
més breu possible.

DATA INICI VOL. DATA FI VOL / DOMI. DATA DOMICILIACIÓ

Impost sobre béns immobles urbans- no domiciliats 04/05/2020 01/09/2020  01/09/2020

Impost sobre béns immobles urbans - 1a fracció-domiciliats                        01/07/2020  01/07/2020

Impost sobre béns immobles urbans - 2a fracció-domiciliats                        01/09/2020  01/09/2020

Impost sobre béns immobles urbans - 3a fracció-domiciliats                        02/11/2020 02/11/2020 

Impost sobre béns immobles urbans - 4a fracció-domiciliats                        01/12/2020  01/12/2020

Impost sobre béns immobles rústics construïts-no domiciliats                      04/05/2020 01/09/2020  01/09/2020
Impost sobre béns immobles rústics construïts - 

1a fracció-domiciliats             01/07/2020  01/07/2020

Impost sobre béns immobles rústics construïts - 
2a fracció-domiciliats             01/09/2020  01/09/2020

Impost sobre béns immobles rústics construïts - 
3a fracció-domiciliats             02/11/2020  02/11/2020

Impost sobre béns immobles rústics construïts -  
4a fracció-domiciliats            01/12/2020  01/12/2020

Impost sobre béns immobles rústics                                                04/09/2020 05/11/2020 2/11/2020

Impost sobre vehicles de tracció mecànica                                         02/03/2020 02/06/2020 2/06/2020

Impost sobre activitats econòmiques                                               18/09/2020 18/11/2020 2/11/2020

Taxa per gestió de residus domèstics-no domiciliats                               04/05/2020 01/09/2020 1/09/2020

Taxa per gestió de residus domèstics - 1a fracció-domiciliats                               01/07/2020 1/07/2020

Taxa per gestió de residus domèstics - 2a fracció-domiciliats                               01/12/2020 1/12/2020

Taxa per gestió de residus comercials-no domiciliats                              04/05/2020 06/09/2020 1/09/2020

Taxa per gestió de residus comercials - 1a fracció-domiciliats                              01/07/2020 1/07/2020

Taxa per gestió de residus comercials - 2a fracció-domiciliats                              01/12/2020 1/12/2020

Taxa servei de cementiri municipal                                                26/06/2020 26/08/2020 1/7/2020

Taxa per llicència d'autotaxis i vehicles de lloguer                              26/06/2020 26/08/2020 1/7/2020

Taxa per entrada de vehicles-guals                                                26/06/2020 26/08/2020 1/7/2020

El Servei Local d’Ocupació segueix  
gestionant ofertes de treball

M algrat el tancament de les oficines del 
Servei Local d’Ocupació, els treballa-
dors i treballadores municipals han 

continuat duent a terme les seves funcions a 
través de sistemes de teletreball:

• S’han mantingut les atencions a les con-
sultes personals sobre temes d’orientació 
laboral, moltes derivades de l’extinció dels 
contractes de treball o amb motiu dels 
expedients temporals de regulació d’ocu-
pació, donant resposta telefònica o per 
correu electrònic i en els casos més com-
plexos a través del servei d’assessorament 
jurídic gratuït que ofereix l’Ajuntament.

• Hem reforçat la comunicació amb els 
usuaris per mantenir-los informats de 

totes les novetats laborals a través de 
missatges de correu electrònic, xarxes 
socials, el web municipal i sempre que ha 
sigut necessari amb el tracte personal a 
través de la comunicació telefònica.

• S’ha establert un sistema de gestió telemàtic 
per poder fer les incorporacions de les perso-
nes que es volen inscriure a la borsa de treball 
sense que hagin de sortir del seu domicili.

• S’han incorporat vídeos tutorials per fa-
cilitar als nous usuaris el coneixement del 
funcionament de la borsa de treball.

• S’ha mantingut la gestió de totes les 
ofertes de treball, derivant candidats i 
oferint a les empreses solucions per se-
guir atenent les noves ofertes de feina.

Dades importants sobre 
el funcionament del servei de 
borsa de treball durant el pri-
mer trimestre de l’any 2020:
• S’han rebut 43 ofertes de treball a les 

quals s’han derivat 254 candidats i final-
ment s’han cobert 37 llocs de treball.

• Tenim ofertes de treball obertes. A 
conseqüència de la crisi sanitària en 
alguns sectors d’activitat s’ha disparat 
la demanda de treballadors: operaris 
per campanyes agràries, personal de 
neteja, serveis sanitaris i d’atenció a les 
persones però també hi ha ofertes en 
diferents sectors; operaris de produc-
ció, conductors, mecànics.  
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Pla de xoc econòmic
L’Ajuntament de Sentmenat treballa per oferir línies d’ajut directes  
per els comerços, les microempreses, els autònoms i les famílies

C om a conseqüència de la pandèmia 
provocada per el COVID-19, ens hem 
vist tots afectats en molts àmbits de 

la nostra vida quotidiana i moltes empreses 
s’han vist greument perjudicades. Des del 
primer dia, l’Ajuntament de Sentmenat ha 

posat tots els seus recursos per tal de 
mitigar-ne els efectes, en pri-

mer lloc per protegir la salut 
pública i també per contenir 
els impactes de tipus laboral 
i econòmic. Ha arribat el mo-

ment de la desescalada i co-
mencem a fer camí per recupe-

rar les nostres activitats normals, 
amb les nostres famílies, amics i com no als 
nostres llocs de treball.

L’Ajuntament de Sentmenat té l’obligació 
d’actuar d’acord amb les seves competènci-
es però, com la resta d’ajuntaments disposa 
d’una capacitat d’intervenció i d’uns recur-

sos limitats. Malauradament ens 
trobem en una situació on les 

normatives estatals no ens 
permeten decidir ni actu-
ar, malgrat la voluntat del 
govern municipal de fer-ho. 
Aquest és el cas de les càr-
regues fiscals a les que es 

veuen sotmesos els ciutadans, les empreses, 
comerços i autònoms. En aquest sentit, la 
legalitat vigent no ens permet la modificació 
i molt menys l’eliminació de taxes, com per 
exemple d’escombraries o l’IBI, una vegada 
han estat aprovades a inici d’any, tan sols 
dona opció a poder fraccionar els paga-
ments o ajornar-los, com ja s’ha fet.

Davant aquesta situació incongruent, la re-
acció de l’Equip de Govern ha estat passar direc-
tament a l’acció amb diferents línies de treball:

1.- Pressionar política-
ment per provocar els can-
vis legislatius que perme-
tin als ajuntaments tenir 
més capacitat operativa 
sobre la fiscalitat munici-
pal. L’Alcalde de Sentmenat 

participa en un grup de treball integrat pels 
màxims representants polítics de diverses 
formacions que està elaborant les directrius 
per traslladar al Parlament de Catalunya i 
al Congrés dels Diputats un projecte de mo-
ratòria que atorgui la capacitat als ajunta-
ments per modificar i fins i tot eliminar les 
taxes o impostos oportuns.

2.- Elaboració dels procediments per po-
der concedir subvencions directes a les em-

preses, comerços i autònoms afectats per la 
crisi. Es tracta d’oferir subvencions directes 
que no serien crèdits a retornar i que estari-
en vinculades a l’esforç que assumeixen les 
empreses, per mantenir l’activitat, conservar 
els llocs de treball i oferir condicions de se-
guretat sanitària.

3.- Reorientar el pressupost. És evident 
que per aquest any 2020 cal canviar 

els objectius de desenvolupament 
local i adaptar les partides per ac-

tivar nous recursos que permetin 
atendre les necessitats primor-

dials de les famílies i ajudar al 
manteniment del màxim de 
llocs de treball.

4.- Enfortir la col·laboració per fer molt 
més efectives les mesures. L’ajuntament 
està treballant per enfortir la col·laboració 
en dos àmbits:

a) Amb tots els agents externs amb els 
que tenim experiència de treball conjunt en 
projectes de promoció econòmica. Actuaci-
ons on hi participem activament i que ja han 
donat resultats:

• El Consell Comarcal del Vallès Occiden-
tal ha constituït un grup de treball tècnic 
per desenvolupar mesures urgents per 

minimitzar els efectes de la crisis. 
Es treballa per aconseguir 

la dotació d’una partida 
econòmica específica 
amb implicació dels go-
verns central i autonòmic 

per dur a terme un pla de 
xoc amb mesures per a les pimes 

afectades i les persones desocupades.
• L’AMERC (Associació de Municipis de l’Eix 

de la Riera de Caldes). Ja estem duent a 
terme actuacions d’assessorament es-
pecialitzat a les empreses per millorar la 
seva recuperació.

• La Diputació de Barcelona, adaptant dels 
projectes i les subvencions planificades 
per a l’any 2020 orientant-los segons les  

necessitats actuals i ac-
tivant noves línies de su-
port als ajuntaments.

•  La Generalitat de Cata-
lunya per aconseguir con-
vocatòries extraordinàri-
es de Plans d’ocupació.

b) Així mateix, l’ajuntament està en permanent 
contacte tant amb els agents socials com les as-
sociacions locals, les empreses i els comerços:

• S’han editat un butlletí d’informació a les 
empreses per mantenir-les informades 

puntualment de les novetats més im-
portants. Aquest nou recurs informatiu 
es distribueix per correu electrònic set-
manalment i es pot accedir a 
través del web.

• S’ha mantingut el contacte 
telefònic i per correu electrò-
nic amb els representants de 
les associacions empresari-
als per actuar coordinats.

• S’han atès multitud de consultes d’em-
preses sobre multitud de temes gene-
rats per les noves disposicions legals, el 
confinament, la mobilitat dels treballa-
dors, els ajuts...

• S’ha enviat un qüestiona-
ri a totes les empreses per 
conèixer directament quina 
és la seva situació i quines 
són les seves necessitats 
concretes. A partir de les res-
postes es podrà treballar con-
juntament en aplicar les mesures 
més idònies en la lluita per superar la 
crisi provocada per el COVID-19.

Per últim, volem enviar un missatge d’afec-
te a totes aquelles famílies que han perdut una 
persona estimada per aquesta 
malaltia. També, el nostre su-
port a totes les persones que 
d’una manera o d’altre s’han 
vist perjudicades, aquelles 
que han perdut o veuen en 
risc els seus llocs de treball, les 
empreses i autònoms que pateixen 
per el seu futur. 

A tots us recordem que formen la família de 
sentmenatencs i sentmenatenques, us animem 
a ajudar als vostres veïns més necessitats, a 
seguir amb prudència les mesures de protecció 
sanitària, a col·laborar amb la mesu-
ra de les possibilitats de cadascú 
en el bé comú, comprant a les 
nostres botigues i fent servir 
per tot el que necessiteu les 
empreses i els professionals 
que trobareu a Sentmenat. 

L’Ajuntament de Sentmenat 
planta cara a la COVID19 
amb un seguit de mesures 
econòmiques i socials per 
donar suport als veïns 
afectats per aquesta crisi
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Sentmenat  
no assoleix els objectius  
de reciclatge europeus

A l municipi es genera una mitjana 
d’1,28 kg de residus per habitant al 
dia. Les deixalles han de ser gestiona-

des de la forma més adequada possible, per 
motius ambientals, legislatius i econòmics.

Actualment, tot i haver-se incrementat 
el volum de reciclatge en els darrers anys, 
s’està reciclant poc, malauradament no-
més reciclem un 27% del total de residus 
que generem al municipi. L’objectiu de la 
Unió Europea pel 2020 és de reciclar com 
a mínim el 50% dels residus municipals, 
mentre que la normativa catalana fixa uns 
objectius més ambiciosos aquest any amb 
un reciclatge del 60% i a Sentmenat encara 
estem lluny d’aconseguir-ho.

La “bossa tipus” ens mostra els residus 
teòrics generats a les llars amb un bon reci-
clatge i ens permet veure com a Sentmenat, 

en general, bastant més de la meitat del que 
es podria reciclar a cada llar (orgànica, vidre, 
envasos i paper i cartró) encara es llença al 
contenidor del rebuig. Aquesta pràctica fa 
que s’omplin els abocadors ràpidament i sigui 
necessària la fabricació de nous materials, 
amb els impactes ambientals que això genera, 
i essent una pràctica poc sostenible per la sa-
lut humana i la conservació del planeta.

Per altra banda, no assolir els objectius 
de reciclatge incrementa notablement els 
costos de la gestió dels residus per les de 
taxes d’abocador que paguem tots i totes a 
través del pressupost municipal.  

RECICLAR BÉ I ESTALVIAR  
ÉS COSA DE TOTS!

L’Ajuntament de Sentmenat pacta  
amb Sorea la creació d’un Fons de  
Solidaritat per fer front a la COVID-19

L a crisi sanitària de la COVID-19 i el consegüent decret de 
l’Estat d’Alarma ha generat un gran impacte econòmic, amb 
uns efectes econòmics i socials fatals per a les famílies i els 

col·lectius més vulnerables. L’Ajuntament de Sentmenat, consci-
ent d’aquests efectes, es va asseure amb Sorea per treballar en un 
acord amb la voluntat de donar un pas més en el seu compromís 
per trobar solucions a les situacions de pobresa energètica.
Finalment, l’Ajuntament i Sorea han pactat la creació d’un Fons de 
Solidaritat adreçat a totes aquelles persones i famílies que es tro-
bin en una situació de vulnerabilitat econòmica i/o en risc d’exclu-

sió residencial amb l’objectiu de contribuir a superar dita situació. 
Així, es va crear sota Decret la dotació, a fons perdut, d’un Fons de 
Solidaritat destinat a la concessió d’ajuts per prevenir situacions 
de pobresa energètica destinat a la població de Sentmenat que 
compleixi els requisits.
Sorea avaluarà els casos que requereixin l’ajut amb la col·labora-
ció del Departament de Serveis Socials segons les bases oficials 
establertes. Per a la seva tramitació, les persones que requereixin 
l’ajut hauran d’enviar la seva sol·licitud a Sorea amb un document 
que certifiqui la seva situació econòmica. 

Paper  
i cartró 
contenidor  
blau

Envasos  
plàstic 

contenidor 
groc

Vidre
contenidor  
verd

Orgànic  
cubell marró

Restes que 
no es poden 
reciclar 
cubell gris
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L’Ensenyament, un dels més 
perjudicats per la COVID-19
Des de la regidoria d’Educació es vol informar dels temes  
que afecten a les famílies del municipi en aquest àmbit

R especte el Casal d’Estiu, encara no se 
sap si es podrà portar a terme i en quines 
condicions degut al Covid19. Mentrestant, 

seguim amb la programació prevista a l’espera 
de que des de la Generalitat es dictin mesures al 
respecte. Les data d’inici seria el 29 de juny fins al 
31 de juliol i el casalet de setembre, del 31 d’agost 
al 4 de setembre. La inscripció es farà telemàtica-
ment del 18 al 24 de maig. Si hi hagués un accés de 
demanda, més infants que places disponibles tot 
i que aquest any s’ha flexibilitzat el total de places 
per setmana la qual cosa garanteix més places 
en les setmanes de més afluència, l’adjudicació es 
farà per sorteig. Per als joves a partir de 12 anys, 
seguim mantenint l’oferta d’activitats del Juliol 
Jove a l’Espai Jove, a l’espera de determinar si es 
podran portar a terme i amb quines condicions.

Les classes del Centre d’Ensenyament Mu-
sical es van aturar el dia 12 de març, a partir 
d’aquell moment s’ha mantingut la comunicació 
amb les famílies a distància. Inicialment, durant 
el mes de març, el professorat va preparar per a 
cada alumne seqüències didàctiques setmanals. 
A mitjans d’abril els alumnes d’instrument van 
poder començar a fer les classes on-line amb 
el seu professor/a si ho preferien o bé continuar 

amb les seqüències didàctiques. Pel que fa als 
grups de sensibilització musical, el professorat 
envia propostes i activitats als alumnes que en 
poden fer retorn. La resposta de l’alumnat ha 
estat majoritàriament satisfactòria i hem pogut 
continuar donant el servei del CEMusical.

En quant a les escoles de primària i 
l’Institut, com sabeu el curs s’està seguint 
de manera virtual i amb atenció directa per 
part del professorat. Per les famílies que no 
disposen d’equips informàtics, els centres a 
través de l’Ajuntament, han fet arribar els 
seus propis portàtils. També s’ha demanat 
targetes de connexió a internet, que estan 
pendents d’arribar.

Pel que fa a l’Escola Bressol, l’equip docent 
de Sentmenuts està mantenint comunicació 
constant amb les famílies. Cada setmana s’en-
vien tres propostes, activitats, recomanacions, 

etc., per tal de no perdre el contacte amb les 
famílies i els infants i per donar suport i acom-
panyar-los en aquests moments. La resposta 
de les famílies en general és molt positiva. En 
referència al pagament de les quotes, no es co-
bren des del mes d’abril i durant el mes de maig 
es retornarà a les famílies la part proporcional 
del servei de març que no es va donar.

La psicopedagoga municipal està donant 
suport i acompanyament tant a Sentmenuts, 
a les famílies i a l’equip docent, com en d’altres 
àrees d’activitat amb infants i joves.

Per últim, informar que a Sentmenat s’han 
repartit 127 targetes moneder corresponents 
a les beques de menjador escolar, que tenen 
un import de 4 euros/dia/infant per cada dia 
mentre no hi hagi escola. Aquestes targetes les 
proporciona el Departament de Treball i Afers 
Socials a través del Consell Comarcal, que en 
fa la gestió. Es recarreguen automàticament 
(en principi quinzenalment, segons les amplia-
cions del govern de l’estat d’alarma) i serveixen 
per comprar exclusivament alimentació.

Des de l’Ajuntament valorem molt l’esforç 
que tots els nens i nenes del municipi, amb el su-
port de les seves famílies, estan fent actualment. 
Per això hem fet arribar a tots els infants d’entre 
3 i 12 anys, un lot de material escolar bàsic i una 
mascareta, un detall per reconèixer el seu esforç 
i encoratjar-los a seguir des de casa aprenent, 
jugant, descobrint, creant i creixent.

Restem a l’espera de com es vagin succeint 
els esdeveniments i de les directrius que ens 
arribin des del Govern per a poder concretar 
totes les activitats i serveis dels quals anirem 
informant pels canals habituals.  

S’estan fent classes online i 
encara no es pot assegurar  
la realització del Casal d’Estiu
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L’Ajuntament de Sentmenat 
rehabilita camins afectats 
per les pluges torrencials
Al passat mes d’abril hi van haver fortes precipitacions  
que van causar caigudes d’arbres i desgast d’alguns camins

A mb la col·laboració de la Policia Local i 
l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF), 
la regidoria de Medi Natural ha comen-

çat la rehabilitació de camins i entorns rurals 
que es van veure afectats per les precipitacions 
del mes d’abril, generant la caiguda d’arbres, 
sots i altres desperfectes.

Les accions van començar per ordre de 
prioritats rehabilitant algunes zones que afec-
taven la vida diària de veïns de Sentmenat, com 
desperfectes a les entrades d’habitatges, arbres 
caiguts o despreniments que afectaven els ca-
mins de pas de les urbanitzacions.

Posteriorment s’han reparat els camins i en-
torns de Can Fargues, Ca n’Oriach, Can Morera, 

el Camí de Guanta i a la Serra de Palau i s’han 
revisat els efectes dels aiguats a la Serra Baro-
na amb resultats positius; es millorarà rampa 
de Can Montllor i Can Cladelles a les pròximes 
setmanes, així com el camí que enllaça Can Pa-
lau amb la carretera de Castellar. Per últim s’ha 
començat l’estudi de les reparacions de l’eslla-
vissada del talús de la riera de Sentmenat. 

S’actualitza el Pla de Prevenció  
d’Incendis Forestals, caducat i fora de vigència

U na de les màximes prioritats de la regidoria de Medi Natural 
ha estat aconseguir l’actualització del Pla de Prevenció d’In-
cendis que l’anterior equip de govern va deixar caducat. 

El Pla de Prevenció d’Incendis és un document tècnic del qual se’n 
deriven les actuacions anuals de manteniment de la xarxa viària bàsica 
de prevenció d’incendis forestals. L’obligació de tenir un Pla de Prevenció 
d’Incendis (PPIF) aprovat i vigent, deriva de la Llei Forestal de Catalunya, 
per als municipis declarats com d’alt risc. Sentmenat està declarat com 
un territori d’alt risc d’incendis a causa dels entorns naturals dels quals 
disposa, com rieres, torrents, boscos, turons i grans extensions de zones 
verdes. No tenir en vigència el PPIF significa, a banda de no complir amb la 
normativa, una irresponsabilitat absoluta donat el risc que suposa per el 
nostre entorn i la seguretat de la ciutadania, la manca de manteniments 
contra incendis adients i d’acord a aquestes actualitzacions. 

És per aquesta raó, que l’adequació d’aquest Pla de Prevenció d’In-
cendis ha estat un projecte prioritari pel consistori, que actualment ha 
finalitzat els tràmits per poder homologar el nou Pla amb una vigència 
de sis anys. Paral·lelament s’han finalitzat els treballs de planificació 
del manteniment de diversos camins, amb la voluntat de poder re-
alitzar les actuacions efectives abans del període d’alt risc d’incendi.

A banda i tot i les conseqüències del COVID-19, s’estan efectuant 
els tràmits oportuns per poder portar a terme els treballs relatius a les 
franges de protecció a les urbanitzacions (PPU), així com del manteni-
ment de les zones verdes municipals i les voreres. Enguany, es preveu 
reobrir les franges de les urbanitzacions de Pedrasanta i Can Fargues 
i efectuar els treballs de manteniment de Can Canyameres i Can Vi-
nyals. El treballs estan previstos per a mitjans de maig. 

La regidoria de Medi Natural 
continua fent tot el possible  
per enllestir els arranjaments  
el més aviat possible
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Suspensió d’actes 

D egut a la pandèmia del coronavirus no 
s’han pogut realitzar els actes i festes 
que estaven programades des de les regido-

ries de cultura i de festes. Des del consistori s’intenta-
rà posposar el màxim d’esdeveniments possibles, com per 
exemple, els concerts del 1r Cicle de Cantautores que seran 
reprogramats a les Nits d’Estiu de Cal milionari o als vermuts a la 
plaça de la Vila durant els mesos de juliol a setembre. 

S’han hagut de suspendre els actes de la biblioteca des del 
13 de març, inclosa la celebració del 20è aniversari i els actes 
de Sant Jordi. Esperem poder-ho celebrar ben aviat. Com és lò-
gic, la Festa del Primer de Maig i altres actes que tot i ser orga-
nitzats per les entitats es fan en col·laboració amb l’Ajuntament, 
com per exemple el Dia d’Andalusia, el Ball de Plaça, la Fira del 
Cargol o el Teatre al Coro, també han quedat anul·lats.

Malauradament també hem hagut de suspendre el XI Fes-
tival Internacional d’Arpa previst pels dies 3, 4 i 5 de juliol. Tot i 
això, aquesta edició s’ajorna fins l’any que ve mantenint el ma-
teix programa de concerts que ja vàrem anunciar. 

Participa al concurs  
de ciència-ficció

A mb la intenció de promoure la creació 
literària en llengua catalana de temàtica 
de ciència-ficció i, en el context de Sent-

menat, la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sentmenat or-
ganitza el 1r Concurs de Relats de Ciència-ficció de Sentmenat.

El concurs està adreçat a persones des dels 12 fins als 99 anys, 
i es dividirà en dues categories: juvenil, a partir de 12 anys (1r d’ESO) 
fins als 16; i adult, a partir dels 17 anys (1r Batxillerat) fins als 99.

El relat haurà d’estar ambientat a Sentmenat i dins de la te-
màtica de la Ciència-ficció. L’escrit tindrà una extensió màxima 
de 10 fulls. Tens temps de presentar el teu relat fins el 31 de maig.

Les persones guanyadores rebran una capsa regal d’ex-
periències i un lot de llibres de la temàtica. A més, les obres 
guanyadores seran publicades al web de l’Ajuntament. 

Itineraris històrics 
Es crea un apartat d’Itineraris turístics al web i a l’APP de  
l’Ajuntament de Sentmenat per a conèixer a fons la història de la vila

L ’Ajuntament de Sentmenat amb l’es-
pecial col·laboració dels Amics del Mu-
seu-Arxiu de Sentmenat, han desen-

volupat un programa de rutes turístiques 
al voltant del municipi per a conèixer en 
profunditat els orígens dels edificis més 
icònics del municipi.

Per al moment, ja hi són disponibles la 
Ruta pel Sentmenat de 1714 on es presenta 
un recorregut pels edificis més representa-
tius de l’època de la Guerra de Secessió; i 
una segona ruta pel Sentmenat Modernis-
ta de finals del segle XIX i principis del XX. 

Aquestes rutes, les podreu trobar jun-
tament amb informació detallada de cada 

edifici al web de l’Ajuntament (a l’apartat 
de Municipi) i a la mateixa APP, amb la qual 
podeu guiar-vos caminant amb el mapa de 
l’itinerari i accedir a tota la informació.

Des de la regidoria de Patrimoni i de 
Comunicació se seguirà treballant per a 
presentar més itineraris històrics. 

A dia d’avui ja hi ha dues rutes 
disponibles i properament 
s’anirà ampliant la llista

Aquí pots consulta les bases  
al web de l’Ajuntament
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Millores al pavelló Tèxtil Besòs

A rran de l’aturada imprevista de les 
activitats esportives, s’ha aprofitat 
per arreglar algunes de les moltes 

mancances de manteniment que presenta 
el pavelló Tèxtil Besòs. L’arranjament ha con-
sistit en la substitució de part del paviment 
de terratzo que estava malmès de la pista, 
sobretot en la part central. També s’han 
substituït les plaques del fals sostre que es-

tan trencades. Més endavant es preveu am-
pliar la xarxa protectora i eliminar les fustes 
podrides de sota dels finestrals. Finestres 
que també cal reparar, ja que degut al seu 
mal estat i la seva falta de manteniment pro-
voquen que entri aigua al pavelló cada cop 
que plou. No obstant això, cal remarcar que 
encara queda molta feina per fer tant al Tèxtil 
Besòs com a la resta d’edifici municipals. 

GASN2 produeix 
respiradors!

L ’empresa sentmenatenca GASN2 
aconsegueix l’homologació dels 
seus respiradors i en comença la 

seva producció
GASN2 és una empresa ubicada al 

Polígon del Mas d’en Cisa especialitza-
da en el sector del consum de casos a 
diferents sectors industrials, que amb 
l’arribada de la crisi sanitària de la CO-
VID-19 van bolcar els seus esforços en 
el disseny d’uns prototips de respiració 
assistida a partir de components indus-
trials i software propi.

Després de l’èxit dels primers prototips, 
el departament de CatSalut va realitzar 
uns primers tests amb la seva maquinària 
a l’Hospital Mútua de Terrassa, a l’Hospital 
Clínic de Barcelona i al Germans Trias i 
Pujol, resultant en un èxit rotund.

Es tracta d’un equip de respiració me-
cànica per intubació que rep el nom de DAR 
(Dispositiu Autònom de Respiració). Aquest 
dispositiu assisteix als pacients aportant la 
quantitat d’oxigen necessària per a cada 
persona i controlat la seva freqüència res-
piratòria en un monitoratge de pantalla. 
Rere l’èxit dels tests, el disseny ja ha estat 
homologat per l’Agència Espanyola de Me-
dicaments i Productes Sanitaris, donant el 
vistiplau a la seva producció per donar su-
port als hospitals d’arreu del país.  

Actuacions de la Policia Local durant l’Estat d’Alarma

16/03/2020  
al 22/03/2020

23/03/2020  
al 29/03/2020

30/03/2020  
al 05/04/2020

06/04/2020  
al 12/04/2020

13/04/2020  
al 19/04/2020

20/04/2020  
al 26/04/2020

27/04/2020  
al 03/05/2020

Nº vehicles  
identificats 640 535 463 376 607 588 455

Nº persones  
identificades 165 85 31 32 69 34 67

Nº Infraccions  
RD 463/2020 20 15 24 31 30 50 30
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Àlex 
Marín  
Canals
Entrevistem l’escriptor sentmenatenc recent guanya-
dor del III Premio de Novela de Ciencia Ficción “Ciudad 
del Conocimiento”. Àlex Marín Canals (1986) ha viscut 
bona part de la seva joventut a Sentmenat i ara resi-
deix a Barcelona on continua escrivint i pensant en 
nous projectes. Formarà part del jurat del 1r Concurs 
de relats de ciència-ficció.

“La lectura és de les coses  
més importants de la vida”

À lex, què ha significat per tu rebre 
aquest reconeixement? Dues coses: 
felicitat absoluta i una millor visibili-

tat. Treballo cada dia amb les paraules i, com 
a tot arreu, quan fas una cosa amb passió 
vols que a la gent li agradi, que li arribi. I si et 
donen un reconeixement, en aquest cas un 
premi, no pots no sentir-te molt feliç pel fet 
de ser reconegut, pel fet que la teva obra hagi 
sigut reconeguda per sobre d’altres que, pro-
bablement són molt interessants. M’anima a 
continuar treballant cada dia amb un somriu-
re que és el que, al cap i a la fi, importa. Fer les 
coses amb amor i felicitat.

Com a escriptor, quin paper creus que ha 
de tenir la novel·la a nivell social? Principal-
ment, jo sóc un lector. Estic enamorat de la 
literatura. M’agrada llegir-ho tot. Penso que 
la lectura és de les coses més importants de 
la vida. Hi ha gent que viu en el món de l’es-
port, de les finances, en qualsevol sector, i 
viuen la vida en aquest marc. Jo penso en lli-
bres, en personatges, en filosofia, en història. 
Per a mi, la literatura (no només la novel·la: 
la poesia, el relat, l’assaig, el teatre, també la 
pintura, també la música, també l’escultura 
i qualsevol manifestació artística) hauria de 
tenir una importància més gran en el teixit 
social. Sí que hi ha la idea que el llibre és un 
distintiu, i es reverencia (d’aquella manera) la 
figura de l’autor però, més enllà d’això, no té 
tanta importància la literatura a nivell soci-
al. En el cas concret de la novel·la, aquesta 
hauria de tenir un paper important dins de 
la societat perquè ensenya, acompanya, et 
fa viure, et fa tenir empatia, et fa reflexionar, 
et distreu, i t’ho fa a tu si hi poses de la teva 
part. A mi m’agradaria que tothom llegís fre-
qüentment de tot.

Ciència-ficció, per què et vas decantar per 
aquest gènere? Si haguessis d’identificar-te 
en un personatge de ciència-ficció, quin 
seria? Em vaig decantar per aquest gènere 
perquè la història que volia explicar estava re-
lacionada amb les propostes generalment en-
teses com de temàtica de gènere. Què passa-
ria si un nen amb certes limitacions tingués un 
implant electrònic que el pogués potenciar. El 
que m’interessava era veure com ho veuria la 
gent més propera. I les coordinades per parlar 
de tot això es troben en la ciència-ficció.
De personatges n’hi ha molts amb els que he 
viscut, que m’han fet somiar, acompanyar-los 
en les seves aventures. Ara mateix parlaria de 
Ijon Tichy, el protagonista de Diarios de las 
estrelles y Congreso de futurologia. Stanis-
law Lem és un mestre de la literatura en tots 
els sentits. I ara és l’autor que més m’interes-
sa. Aquest personatge és meravellós. Però en 
podriem parlar de molts d’altres.

Sense “Spoilers”, ens podries fer 5 cèntims 
de la sinopsi de Nos olvidamos de hablarnos? 
Si la volem llegir on la podem trobar? No sé 
fins a quin punt en puc parlar, però bàsica-
ment és la història de Dan, un noi que necessi-
ta l’atenció de la seva mare i del seu cuidador. 
La mare accedeix a que li facin una operació 
experimental que consisteix en la implanta-
ció d’un xip estimulador del còrtex cerebral 
amb la promesa de què la seva vida millorarà 
substancialment, serà més autònom i tindrà 
una qualitat de vida millor. L’operació resulta 
tot un èxit i el nen descobreix tot el món, neix 
en ell la curiositat, la confiança, la desconfi-
ança, la privacitat. I a mesura que ell evoluci-
ona, s’enfrontarà amb el seu passat i amb la 
seva mare. És la història d’una evolució física 
i mental accelerada i com afecta la seva vida.

En els temps que vivim, el més probable és 
que es publiqui cap al setembre en físic i a 
l’octubre surti en format digital. Però això 
ara no depèn de nosaltres: o millor, depèn de 
si som capaços, com a societat, d’aguantar 
un temps més tancats pel bé comú. En prin-
cipi, havia de publicar-se a l’abril. Ara només 
sabem la data orientativa.

Abans de tractar el teu projecte i obra lite-
raris preguntarem algunes coses personals: 
Vas viure a Sentmenat durant uns anys, ar-
ribares que ja eres un jove o nen gran. És 
així? Ets teòric literari i màster en literatura 
comparada i estudis culturals. Investiga-
dor en literatura actual, especialitzat en 
els “Nous realismes”. Has estat professor 
de literatura catalana i espanyola a la Uni-
versitat de Borgonya (2014/2017) i ets autor 
de les novel·les La noche de los cascabeles 
(Editorial Nazarí, 2018) i La carne y la pared 
(Ediciones El Transbordador, 2019). Vas tro-
bar a Sentmenat estímuls per forjar la teva 
obra literària? Vaig arribar al desembre dels 
meus 15 anys, el 2001. Al gener vaig comen-
çar a l’institut de Sentmenat i hi he viscut fins 
als 27 anys. Vaig marxar una mica més d’un 
semestre a investigar a Alcalà amb una beca, 
vaig tornar a casa, a Sentmenat, un any (gai-
rebé) i als 28 vaig anar a viure a França, tres 
anyets. Després vam tornar a la terra i ara 
visc a Barcelona.
Sí, sens dubte, com deia Proust, tota l’experi-
ència dels primers anys és el material amb el 
què es treballa creativament parlant... 

Tota l’entrevista  
la podreu trobar  
en aquest enllaç.
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Orgull de poble,  
orgull de ser de Sentmenat!
 
Volem, en aquests moments tan complicats i durs, en 
que han estat moltes les persones víctimes del COVID-19 
arreu del país i arreu del món, dedicar les primeres pa-
raules d’aquest escrit per desitjar que totes i tots estigueu 
bé i per donar-vos les gràcies, perquè a Sentmenat ens 
hem quedat a casa i hem fet front comú per lluitar contra 
aquesta pandemia que està deixant tanta desolació.
 
El nostre poble ha estat exemplar en molts aspectes, des 
de les iniciatives solidàries per dotar de material sanitari, 
a l’allau de voluntaris oferint-se tant per cosir mascaretes 
com per ajudar en el que fos necessari, fins a la quanti-
tat de donacions de materials de protecció rebudes i la 

impressionant feina dels comerços i empreses locals que 
han continuat donant-nos servei incansablement, per 
que no ens manques de res, a pesar de les circumstàncies.
 
Com exemplar ha estat i està sent la tasca de les treba-
lladores i treballadors de l’Ajuntament, que des del inici de 
la pandemia, han estat i estan treballant sense descans, 
sense horaris, adequant-se a les urgències, als continus 
canvis, instruccions i normes, treballant diàriament, 
molts des del teletreball, per continuar donant els serveis 
i suports necessaris a la ciutadania, fent trucades con-
tinuades a les persones grans i de risc, tramitant ajuts i 
ofertes de treball, assessorant a comerços i empreses, 
atenent dubtes o problemàtiques diverses, traslladant in-
formació, tramitant expedients com els relacionats amb 
l’època de risc d’incendi que començarà en breu, gestio-
nant les reparacions de desperfectes dels camins i allaus 
ocasionats per les pluges intenses… i un llarg etc.
 
I d’altres a peu de carrer exposant-se diàriament com, 
el personal de la brigada d’obres que ha estat destinant 

esforços per solucionar desperfectes, o les brigades de 
neteja viària i deixalleria, que han mantingut el servei de 
la neteja dels carrers i espais del poble, enfrontant-se 
a la retirada dels continuats i nombrosos dipòsits in-
controlats de deixalles que incrementaven els risc de 
contagis, o el personal de jardineria efectuant cada dia 
la desinfecció de carrers, d’entrades a locals, mobiliari 
urbà i amb el suport de la protecció civil la desinfecció 
dels contenidors. També els diversos empleats d’ofici-
nes que s’han dedicat al repartiment de mascaretes o 
de targetes menjador, entre d’altres i la feina de la poli-
cia, vetllant per la nostra seguretat.
 
Per tots i cadascun de vosaltres, el nostre més profund 
i immens agraïment, per la gran tasca que feu en situa-
cions normals i ara més que mai, per tot el que heu fet 
i esteu fent, perquè és gràcies a vosaltres que el nostre 
municipi s’està mantenint i controlant el contagi.
 
Com hem dit moltes vegades i no ens cansarem de 
repetir: orgull de poble, orgull de ser de Sentmenat!

TSUNAMI

Temps convulsos, temps estranys, temps de tsuna-
mis! Un tsunami és una gran onada que apareix 
fruit d’un fenomen que convulsa la mar. I això és 
el que estem vivint aquests dies d’una crisi que to-
thom veia però ningú esperava ...

• Tsunami de solidaritat: Moltes persones d’arreu 
han posat el seu granet de sorra solidari per fer 
front a la pandèmia. A Sentmenat, especialment, 
cal donar l’enhorabona a totes aquelles persones 
que de manera desinteressada han fet volunta-
riat, sigui cosint mascaretes o material sanitari 
(en aquest cas, cal destacar l’empenta de l’Ajun-
tament) com les que ho han fet ajudant al seu 
voltant o a gent que ni tan sols coneixien d’abans. 

Hem donat exemple d’empatia i germanor en el 
moment que més falta feia. Sou grans, GRÀCIES!

• Tsunami de sentiments: Aquests dies de tanta in-
certesa, on moltes famílies han perdut algú proper 
o la feina, tots hem tingut molts sentiments retro-
bats que ens porten a dies a la tristor o a gaudir de 
petits plaers de la vida com el record d’un petó.

• Tsunami de responsabilitat social: A més dels vo-
luntaris hem tingut uns comerços i altres empre-
ses de primera necessitat o no que han treballat 
nit i dia perquè la màquina no pari i s’espatlli del 
tot; adaptant-se a la nova realitat de manera rà-
pida i solvent. ENHORABONA, als comerços de 
Sentmenat! Esperem que tothom tingui memòria.

Ara sembla que la mar tornarà a poc a poc a la calma 
i els Ajuntaments com administració propera haurem 
d’estar preparats. Els socialistes des de la lleialtat 
institucional que es necessita en aquests moments 
també aportarem les nostres propostes: Socials i 
econòmiques des d’una perspectiva municipal. hem 
apuntat al ple que cal un estudi econòmic JA de la si-

tuació present i futur de Sentmenat, hi haurà menors 
ingressos i més despesa, cal modificar el fet fins ara i 
també haurem de prioritzar. Per nosaltres la prioritat 
són la SALUT i les PERSONES, que ningú es quedi en-
rere, especialment els nens i les nenes o la gent gran 
cal protegir-la i també el TEIXIT ECONÒMIC del muni-
cipi, sense empreses i sense comerços el poble mor en 
tots sentits, econòmic i social; cal una taula d’agents 
econòmics i socials per establir mesures consensua-
des i pal·liar els efectes post coronavirus.

També cal establir llaços amb els nostres municipis 
propers i ser presents en les decisions que es pren-
guin, tant a escala comarcal com provincial, no vi-
vim sols al món i hem de ser col·laboratius. En aquest 
sentit també ens posem a disposició per treballar 
plegats i aconseguir els millors recursos possibles 
per la ciutadania de Sentmenat.

Ara toca gestió, complexa però hem d’estar a l’altura 
de la situació, si anem plegats, sense sectarismes i 
treballant amb seny, segur que ens en sortirem millor.

Crisi #COVID19 

En primer lloc desitgem que tots els veïns/es estigueu 
bé i que els que hagueu o estigueu patint de la CO-
VID-19, tingueu una ràpida recuperació. En aquest 
context, estem sorpresos que l’Ajuntament publiqui un 
butlletí quan s’han de dedicar els esforços a mitigar els 
estralls d’aquesta pandèmia. En una nova mostra d’opa-
citat, han demanat l’escrit sense informar ni de si es 
mantindrà el format, repartiment, etc. Segons sembla, 
la preocupació torna a ser un “postureig” a les xarxes 
socials i no els problemes que s’estan generant. 

Per altra banda, en estat d’alarma, l’oposició no ha rebut 
gairebé informació per part de l’Ajuntament, mantenint 
aquesta opacitat de l’equip de govern. Considerem que 
l’excepcionalitat del moment reclama un esforç conjunt 

per afrontar aquesta situació, sense deixar de banda 
cap proposta que pugui ser beneficiosa per Sentmenat. 
Tot i la necessitat de coordinació entre tots els repre-
sentants polítics i d’haver-nos posat a disposició de 
l’equip de govern mostrant la voluntat de col·laborar en 
tot el necessari, tornem a trobar opacitat i cas omís als 
representants de l’oposició. 

Després de parlar amb diferents veïns/es, valorem la 
gestió de l’Ajuntament com a suspesa, amb accions 
com aquestes:

• Cobrament de quotes de serveis municipals tan-
cats: Complex esportiu Municipal, Escola Bressol, 
etc. que ni s’han retornat ni es contesten les ins-
tàncies de quan es farà. 

• Repartiment de les targetes moneder de la sub-
venció del menjador escolar sense un control del 
seu ús.

• Insuficient neteja i desinfecció dels carrers que 
tenen  més risc i els contenidors.

• Que hem trobat a faltar des de JxSentmenat:

• Videoconferències sobre les iniciatives munici-
pals, com la convocaria de la Taula Salut Comu-
nitària i el Consell Escolar Municipal.

• La realització d’un fons social i econòmic per do-
nar ajuts a famílies que ho necessitin.

• Oferir un servei telemàtic per fer empadrona-
ments, inscripcions de naixement i d’altres tràmits 
que són posposats.

• Anul·lar el  pagament de les taxes d’escombraries 
i d’ocupació de via pública per terrasses els es-
tabliments que tinguin l’activitat tancada i amb 
caràcter retroactiu.

• Juntes de Portaveus (per ara inexistents) telemà-
tiques setmanals on s’informi de l’acció de govern 
i renunciar a la retribució de les mateixes en favor 
del fons social.

Aquestes, entre d’altres, són algunes de les accions que 
es podien haver realitzat ja. Apel·lem a la responsabilitat 
de l’equip de govern per una millor gestió, esperant que 
la situació progressi positivament.
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En aquests dos últims mesos de confinament, l’equip 
de govern del nostre municipi s’ha vist davant una si-
tuació molt complicada i d’absoluta excepcionalitat.

Gràcies a l’esforç i eficàcia de la coalició (ERC, ACS 
i CUP), hem pogut portar a terme totes les tasques 
tan complexes que ens ha tocat afrontar i viure a 
tots nosaltres.

Tan aviat com ens van comunicar que el nostre país 
també estaria afectat pel COVID-19, vàrem posar 
en funcionament el DUPROCIM (Plans de Protecció 
Civil a Catalunya), creant el Comitè d’Emergència, el 
Comitè de Coordinació i activant tots els serveis que 
eren necessaris per protegir el nostre municipi. Des 
del primer moment, hem estat en contacte amb tots 

els departaments que ha fet falta i encara hi estem 
per tenir la màxima informació i poder fer la millor 
tasca possible.

Han estat moltes, moltíssimes, hores de dedicació i 
encara ens queda molt camí per poder acabar amb 
aquest malson. Però entre tots ho aconseguirem!! Per 
això, des de ERC Sentmenat volem donar les gràcies:

• Gràcies a les infermeres.
• Gràcies als metges.
• Gràcies al 112.
• Gràcies al 061.
• Gràcies a la Creu Roja.
• Gràcies a les ADF.
• Gràcies a Protecció Civil.
• Gràcies a la brigada i personal de neteja.
• Gràcies a les treballadores de les residències 

de Gent Gran.
• Gràcies al nostre Comerç.
• Gràcies a les empreses que han col.laborat  

i a les que han fet donacions.
• Gràcies als voluntaris que estan confeccionant 

EPIS pel personal sanitari i per la gent del poble.
• Gràcies a la majoria de persones del nostre 

municipi que han respectat, en la mesura del 
possible, el confinament.

• I gràcies, sobretot, als més petits per tenir 
paciència.

Bona feina Sentmenat, seguirem treballant tots junts 
per sortir d’aquesta situació.

De cara al desconfinament, us informarem de les 
diverses recomanacions i demanarem el màxim de 
precaucions per part de tothom. Estem segurs que ac-
tuareu amb el màxim de responsabilitat. Des de l’Ajun-
tament de Sentmenat, els regidors i el grup d’Esquerra 
treballarem perquè així sigui. Ens hi deixarem la pell!

Gràcies a tots.

Donem el nostre condol a aquelles famílies que han 
viscut la marxa del seu familiar sense haver pogut 
acomiadar-se d’ell.

Volem donar veu

Volem donar veu a totes aquelles persones que, 
com nosaltres, no estan d’acord en com s’està 
gestionant la crisi de la Covid-19. No ens agrada 
la gestió “ordeno y mando” de l’Estat espanyol, 
aprofitant la crisi per retallar drets, envair com-
petències i minvar el poder decisori dels territoris 
que són els qui millor coneixen els seus habitants.

Tampoc ens ha agradat la sobreexposició de 
l’exèrcit amb rodes de premsa folklòriques que 
recorden altres temps, ni la desmesurada actua-
ció de policies utilitzant la violència al carrer on 
calia més mediació i més paciència. Per desgrà-
cia, aquí ja coneixem aquesta forma de funcionar.

També volem donar veu a totes aquelles persones 
que, com nosaltres, pensen que estan molt bé els 
aplaudiments diaris de les 8 del vespre per agrair la 
feina que fa tota la gent que treballa per cuidar-nos 
i curar-nos, però ens emprenya sobre manera que al 
Parlament el Govern d’ERC i JxCat votin en contra 
de retornar el 5% del sou retallat a les sanitàries 
l’any 2010 i que els Comuns s’abstinguin en una es-
mena presentada per la CUP Nacional. D’això se’n diu 
cinisme. Volem una sanitat 100% pública i de qualitat!

Volem donar veu a totes aquelles que pensen 
que no podem continuar el ritme salvatge i de-
predador del capitalisme global. Hem de produir 
i consumir només allò que necessitem, atenent 
a les necessitats bàsiques de les persones sen-
se malbaratar recursos i tenir cura de la natura 
i del medi ambient per sobre dels interessos de 
la banca, les multinacionals i les grans fortunes.

Volem donar veu a totes aquelles persones que pen-
sen que aquesta crisi no l’hem de pagar les de sem-

pre, la classe treballadora. Explorem propostes reals 
per crear impostos per a grans patrimonis, per les 
SICAVS, per la banca i per l’Ibex 35, retallar pressu-
postos superflus com la despesa militar o utilitzar el 
pagament del deute als bancs per generar una renda 
bàsica. Cal avançar cap a una redistribució de la ri-
quesa. Alcem-nos contra tanta injustícia! Unim-nos.

Per últim, no volem acabar aquest escrit sense 
agrair a totes les voluntàries de Sentmenat la 
força, perseverança i esforç per tirar endavant 
aquesta xarxa de confecció de mascaretes que 
ha ajudat a tantes i tantes persones des del co-
mençament de la crisi sanitària. Entre totes hem 
posat a Sentmenat en el mapa del món com un 
exemple de solidaritat. Sentim un veritable orgu-
ll de poble! Visca Sentmenat!

Ànims i força a totes aquelles persones que heu pa-
tit de prop les conseqüències d’aquest maleït virus.
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Dra.  
Esperanza 
Fernández 
Barrios
Directora del CAP de Sentmenat

“A vegades els nostres  
recursos ens suposen  
moltes limitacions”

C om s’ha organitzat l’Atenció Primària 
en aquesta època d’estrès sanitari?
En tots els CAPs de la nostra àrea s’ha 

mirat de separar l’atenció de patologia respira-
tòria que pugui ser deguda a la COVID, de tota la 
resta de patologies que s’havien d’atendre pre-
sencialment. L’objectiu era evitar els contagis i 
sobretot protegir a la població i a professionals 
que pel seu perfil no estaven autoritzats a fer 
atenció a possibles casos de infecció de COVID.

I en el cas de Sentmenat i Polinyà en concret?
Nosaltres vam proposar de fer tota l’atenció 
de problemes respiratoris en un centre (CAP 
Sentmenat) i deixar el CAP de Polinyà com a 

“zona neta” per fer revisions d’embarassades 
o nadons, per exemple, sense que hi hagi el 
més mínim risc de contagi. Per aquest mo-
tiu, tenim professionals de Polinyà treballant 
a Sentmenat, i professionals de Sentmenat 
treballant a Polinyà. Però no som dos equips, 
sinó un equip que treballa en dos edificis.

A nivell d’organització d’aquest equip, us heu 
trobat problemàtiques a l’hora de fer front a 
aquesta situació complicada?

A vegades, els nostres recursos ens suposen 
moltes limitacions. En situacions així, no és el 
mateix un equip de 8-10 metges i infermeres 
en un mateix centre que no pas un de 4. Al 
nostre equip hi han 10 metges, però hem de 
fer l’atenció dels dos centres de 8 a 20 hores. 
Si a més hi ha professionals que emmalaltei-
xen o que no poden estar a primera línia per-
què són personal de risc, com garanteixes 
l’atenció? És impossible de cobrir. 

I com s’ha resolt? Com ha estat l’atenció?
S’ha prioritzat, com a tota l’Atenció Primària de 
l’ICS, l’atenció no presencial. S’han fet consultes 
telefòniques, electròniques i fins i tot vídeo-con-
sultes. Si tot i així no es podia resoldre la deman-
da, llavors sí que es feia atenció presencial. Per 
la gent que pel seu estat de salut no té la possi-
bilitat de desplaçar-se al centre, com persones 
grans o amb patologies que generen discapaci-
tat, fem atenció a domicilis. Òbviament això s’ha 
continuat fent durant aquest període. 

Com s’ha gestionat l’atenció domiciliària?
Al nostre equip hi ha una infermera per fer 

atenció domiciliària a cada municipi: una a 

Sentmenat i una a Polinyà. Aquestes són les 
que han estat trucant i fent la possible detecció 
de necessitats, per atendre o enviar el metge. 
S’ha fet contacte telefònic periòdic per recor-
dar la importància de la higiene, vigilar els con-
tactes, conèixer el seu estat de salut, etc. I si 
les persones que s’encarreguen de la seva cura 
deien que tenien alguna necessitat, s’intentava 
resoldre primer per telèfon i, si no, el metge o 
la infermera es desplaçava al domicili per a fer 
l’atenció. També des de Treball Social s’ha anat 
contactant amb les persones en situació de 
risc per oferir les ajudes necessàries.

S’estava preparat per a tot el viscut?
Com a tot arreu, ningú estava preparat per 
tot el que ha vingut. Ni hospitals, ni CAPs d’en-
lloc. Tothom s’ha hagut de repensar de quina 
manera podíem fer front a aquesta situació 
per protegir la població i els professionals, 
perquè si aquests emmalalteixen tampoc po-
drem atendre a la població. Com a les famílies, 
cada centre és un món i té situacions molt di-
ferents. Cada centre i cada equip ha hagut de 
fer el millor possible per organitzar-se amb els 
recursos que tenia i les situacions que tenia. 

Cal prendre mesures de  
precaució contra el mosquit tigre!

E n els últims dies, s’ha advertit de la presència de mosquits tigre 
a Sentmenat. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament es vol fer 
una crida als veïns i veïnes a seguir les recomanacions per in-

tentar evitar que aquest insecte sigui molt present. Aquests insectes 
solen aparèixer en èpoques de calor i, per aquest motiu, cal anar en 
compte en aquestes properes setmanes i mesos.

La immensa majoria d’espais on el mosquit 
tigre pot criar són en finques privades. Especial-
ment, els ous els dipositen en recipients petits que continguin aigua. Per 
això es recomana buidar tots els recipients que es tinguin amb aigua en 
finestres, balcons, patis i jardins. La Diputació de Barcelona ha iniciat 
recentment una campanya contra la plaga de mosquit tigre.  
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