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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. 



EIX CRONOLÒGIC CORONAVIRUS
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L’Ajuntament es prepara, amb 
una sessió de treball, per establir 

mesures preventives davant 
possibles casos de coronavirus.

11
L’OMS considera la 

COVID-19 pandèmia 
mundial

ABRIL
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12
Se suspenen actes culturals, 
esportius i de lleure i tanca 

equipaments municipals fins 
a nou avís.

14
Es declara 

oficialment l’estat 
d’alarma.

16
L’Ajuntament pren mesures 

excepcionals i reorganitza del 
dia a dia dels membres electes 

i personal al servei  
de l’Ajuntament.

9
Una iniciativa personal que ha 

involucrat a moltes més persones, 
creant una xarxa, impulsa la confecció 

i repartiment de barrets quirúrgics a 
diferents centres.

21
L’Ajuntament començarà a 

treballar amb la col·laboració de 
les voluntàries de Sentmenat en 
la confecció de mascaretes de 

mida infantil.

27
Es reprèn 

el servei de 
recollida de 

voluminosos, 
amb cita prèvia

26
Primer dia de desconfinament dels 

infants. Sentmenat comença un 
pla de contenció per acompanyar 

de forma segura el procés

2
Es permet sortir al carrer a 

passejar i fer esport, sempre que 
es faci individualment i dins el 
terme municipal, de 6 a 10 h  

i de 20 a 23 h.

3
La Residència de 

Sentmenat ha 
passat els tests del 
coronavirus sense 

cap cas positiu.

4
Sentmenat 

entra en 
Fase 0

8
S’entra a la Fase 2 de 

desescalada. L’escola bressol 
Sentmenuts reobre les seves 

portes per poder oferir un 
servei d’acollida.

18
S’entra a la Fase 

3 de desescalada.

19
Sentmenat entra 

a la fase 4 de 
desescalada.

21
Fi de l’estat 

d’alarma.

22
Reobertura del 
Centre Esportiu 

Municipal.

26
Presentació de 
l’Estiu Cultura 

2020.

29
Comença el 

casal d’estiu.

1
Es reprèn el servei d’assessorament jurídic, amb cita 

prèvia, el primer dimecres de cada mes.

2
Comencen els actes de 

l’Estiu Cultura 2020.

4
S’obre la  

piscina municipal.

25
Entrada definitiva a la 
nova normalitat. Ple 
ordinari celebrat de  
forma telemàtica.

8
Reobre el mercat 
situat al passeig 

Mestre Josep Duran 
amb mesures  
de protecció.

29
L’Ajuntament anuncia 

que ha nascut una potent 
proposta cultural per a 

l’estiu 2020, en diàleg amb 
les entitats culturals.

27
L’Ajuntament publica al web un recull 

dels diferents ajuts públics oferts 
per diferents organismes per donar 
suport als col·lectius més afectats 

per la COVID-19.

20
El BOE publica l’obligatorietat d’utilitzar 
mascareta en espai públics sempre que 

no es pugui mantenir la distància de 
seguretat de 2 metres, a partir de dijous 

21 de maig.

18
Comença la inscripció per a joves i 

infants que vulguin participar al Casal 
d’Estiu (del 29 de juny al 31 de juliol) o 
al casalet de setembre (del 31 d’agost 

al 4 de setembre)

26
Es comencen a 

repartir 123 targetes 
moneder.

17
Sentmenat es bolca en la lluita contra 

el coronavirus. L’Associació de Veïns cus 
mascaretes quirúrgiques. Es modifiquen els 
terminis de venciment d’impostos, taxes i 

altres tràmits

21
El Centre d’Ensenyament 

Musical continuarà les 
classes de música de manera 

telemàtica, a través de  
correu electrònic.

1
S’anuncia que el repartiment 
d’aliments de Serveis Socials 
de Sentmenat es farà, fins a 
nou avís, a domicili. L’Escola 

Bressol Sentmenuts posa 

en marxa una proposta per 
mantenir la relació de les 

famílies i els infants amb el 
centre educatiu de  
manera telemàtica.

24
L’empresa GASN2, de Sentmenat, 

aconsegueix l’homologació 
de l’Agència Espanyola de 
Medicaments i Productes 

Sanitaris del seu respirador per 
assaigs clínics i comença la seva 

producció. Serveis Socials anuncia 
que ha estat realitzant trucades a 
les persones majors de 65 anys del 
municipi, per conèixer el seu estat 
i respondre a les necessitats que 

poguessin detectar.

7
Es reparteixen quasi fins al 
13 de maig, els conserges 

que no han obert pavellons, 
o que el seu lloc de treball 

ha quedat suspès per l’estat 

d’alarma, reparteixen quasi 
1.100 kits de regal que 

contenen material escolar a 
tots els domicilis amb nens i 

nenes d’entre 3 i 12 anys

25
Sentmenat entra en  
Fase 1. La Biblioteca 

Frederic Alfonso i Orfila 
torna a obrir les portes en 

horari de 16 a 19 h.  

La deixalleria de Sentmenat 
torna a obrir portes als 
usuaris domèstics amb 

horari normal.

3
Repartiment a domicili dels jocs de 

mascaretes a totes aquelles famílies 
amb un nadó d’entre 0 i 1 any de 

Sentmenat. Es comença a gestionar 
el repartiment a domicili per dones 
embarassades i altres persones de 

risc (com malalties respiratòries, 
immunodeficiència, etc.). S’arriba a 

les 10.000 mascaretes produïdes que 
han ajudat a hospitals, residències, 

comerços i veïns i veïnes del municipi 
a protegir-se contra el coronavirus.

23
L’Ajuntament posa en marxa 

un servei d’atenció psicològica 
telèfonic, totalment gratuït per als 

ciutadans i ciutadanes  
de Sentmenat.

24
L’Ajuntament ja ha 

entregat 3.000 mascaretes 
en només 4 dies. Utilitzant 

una solució d’aigua i 
hipoclorit, l’Ajuntament de 

Sentmenat començarà a 
desinfectar la via pública 
per prevenir al màxim les 

possibles infeccions  
dels vianants.

30
S’endureix el confinament 

fins al 9 d’abril: només 
treballen els àmbits 

essencials. L’Ajuntament 
comença a fer entrega de 

mascaretes a més d’un 

miler de domicilis de les 
persones grans, majors 
de 65 anys. S’habilita un 

espai a la pàgina web 
amb tota la informació 

sobre la covid-19.

20
Davant l’allau de peticions per 

ajudar voluntàriament, l’Ajuntament 
comunica que gestionarà les 

peticions via correu electrònic per a 
descongestionar les vies telefòniques.

L’Ajuntament de Sentmenat decideix 
ampliar els serveis tècnics de 

Promoció Econòmica per donar 
suport a les empreses, als comerços i 

els autònoms de Sentmenat.
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S’ha reforçat la neteja i desinfecció 
d’espais de la via pública

S eguint les recomanacions del Departament de Salut, i atès 
que la supervivència del Covid-19 en les superfícies pot ser 
molt variable, l’Ajuntament de Sentmenat ha continuat re-

alitzant tasques de neteja i desinfecció de la via pública durant 
tot aquest temps de desescalada. S’han desinfectat parcs i es-
pais infantils i de joc, zones de contenidors, carrers, equipaments 
municipals, etc.

Per dur a terme aquestes tasques ha estat molt important l’aju-
da de l’ADF de Sentmenat. 

La piscina, oberta i està 
funcionant sense incidències
El dissabte 4 de juliol, la piscina exterior de Sentmenat va obrir  
les seves portes amb mesures de prevenció, com la implementació  
de torns horaris i la limitació de l’aforament al 70%

E ls primers dies de la piscina han trans-
corregut sense incidències destaca-
bles. Des del dissabte 4 de juliol, la 

piscina exterior municipal està oberta a la 
població. Tot i així, la situació viscuda durant 
aquesta primavera ha obligat a l’Ajuntament 
a prendre mesures extraordinàries com a 
prevenció contra la Covid-19. Entre les més 
destacades, L’aforament s’ha limitat al 70% 
de la capacitat màxima de les instal·lacions, 
permetent només l’entrada a 450 persones.

A més, s’han implementat de torns horaris 
per poder realitzar tasques de neteja i des-
infecció entre els diferents torns. Així, s’han 
establert dos torns, un de matí i un de tarda. 
L’horari de matí és de 10.30 a 14 h i el de tarda 
de 15.30 a 19.45 h, de dilluns a diumenge.

Una altra de les mesures que s’han pres 
és l’eliminació dels abonaments i ara, per 

accedir a les instal·lacions, cal comprar 
una entrada a taquilla. Per compensar la 
situació, cada entrada es pot utilitzar fins 
a tres vegades.

Les úniques zones habilitades són la 
zona de gespa, les piscines i els lavabos. 
D’aquesta manera, queden inhabilitades la 
zona de pícnic, així com també les dutxes i 
els vestidors.

Les persones abonades al Complex Es-
portiu Municipal i les persones acreditades 
amb una minusvàlua del 33% o major, dispo-
saran d’entrada gratuïta a la piscina sempre 
i quan l’aforament ho permeti. 

Les entrades es poden utilitzar 
fins a tres vegades.
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Cal respectar els espais públics!

D es de l’Ajuntament s’ha detectat que durant aquestes set-
manes posteriors al confinament, hi ha hagut moltes quei-
xes per la brutícia que s’ha trobat en parcs del municipi, i en 

especial durant els caps de setmana. Llaunes, papers, ampolles al 
terra... tot de material que no s’ha dipositat a les papereres o als 
contenidors corresponents i que després han estat trobats, en els 
dies posteriors, per famílies i veïns i veïnes del poble que volen gau-
dir de l’entorn i els parcs del poble en un dia qualsevol.

L’Ajuntament lamenta que s’hagi d’anar recordant la necessitat de 
cuidar entre tots el poble i l’entorn. Sentmenat som tots i totes, i cal-
dria prendre consciència de la importància que té la neteja del poble 
per a mantenir una bona convivència entre tots els veïns i veïnes.

D’acord amb això, es vol fer una crida a tots els veïns i veï-
nes, joves, petits i grans, a ser responsables entre tots i totes. 
Es prega que tots fem un esforç i mantenim els espais públics 
en bon estat, ja que així de ben segur que gaudirem d’un millor 
entorn i facilitarem la convivència entre totes les persones que 
formem part de Sentmenat.  

El Casal d’Estiu i el Casalet  
de setembre tiren endavant
El Casal d’Estiu està en marxa des del dilluns 29 de juny i fins al 31 de juliol,  
mentre que el Casalet de setembre està previst per la setmana del 31 d’agost al 4 de setembre

E l dilluns 18 de maig, des de l’Ajunta-
ment s’informava a la ciutadania que, 
sempre que les mesures de seguretat 

sanitària dictades des de la Generalitat ho 
permetessin, es volien tirar endavant els dos 
casals del municipi. 

Des del dilluns 29 de juny, hi ha en mar-
xa el Casal d’Estiu per a infants des de 
P3 fins a 1r d’ESO. De nou, l’activitat va a 
càrrec d’Eina Cooperativa. Aquest any, el 
casal gira al voltant del món teatral, mà-
gic i artístic de la cultura de l’espectacle, 

posant el seu focus d’atenció sobre Broa-
dway. Com cada any, el Casal d’Estiu es fa 
a l’Escola Can Sorts amb horari de 9 a 14 h, 
va per setmanes i finalitzarà el 31 de juliol. 
Finalment no s’ofereix el servei de menja-
dor ni d’acollida matinera degut a que no 
s’ha arribat al mínim de places requerides 
per posar en marxa aquests serveis que 
són addicionals.

Pel que fa al Casalet de setembre, es 
realitzarà del 31 d’agost al 4 de setembre, i 
del dia 6 fins al 12 de juliol es tornarà a obrir 

la inscripció que es podrà fer telemàtica-
ment al web de l’Ajuntament. Recordem 
que per a poder dur a terme el Casalet cal 
un nombre mínim d’inscrits. 

No s’ofereix els servei de 
menjador ni d’acollida ma-
tinera degut a no arribar al 
mínim de places.
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Col·laboració amb Sentmenat 
Empresarial i l’Associació  
de Comerciants 

D es de l’inici de la crisis de la Covid-19, l’Ajuntament ha 
mantingut oberta la comunicació amb les associacions 
d’empreses de Sentmenat. Això ha permès tenir infor-

mació directa de la seva situació i de les seves demandes i 
treballar conjuntament en les mesures possibles a dur a terme 
en col·laboració.

Un exemple és la reunió informativa del dia 18 de juny con-
vocada per l’Ajuntament de Sentmenat i l’ACS per informar 
del paquet de mesures que s’estan preparant per ajudar a la 
reactivació econòmica, on hi van assistir unes 60 persones 
representants del teixit comercial i de serveis de Sentmenat.

A més, l’Ajuntament destinarà 6.000€ de subvenció a les 
associacions per l’execució directa de les seves actuacions en 
suport a les empreses de la vila. 

L’Ajuntament treballa 
per reduir la taxa  
d’atur interanual 

A conseqüència de l’impacte de la crisi sanitària, la taxa 
d’atur interanual a Sentmenat ha pujat un 33% al mes 
de maig. Es tracta d’un increment alarmant que l’Ofici-

na d’Ocupació ha pal·liat oferint múltiples serveis als deman-
dants d’ocupació sentmenatencs:

• Oferint informació als usuaris del servei local d’ocupació 
per tots els canals telemàtics, telèfon, correu-e, xarxes so-
cials, informacions al web de totes les novetats relatives a 
les situacions d’acomiadaments i ERTE.

• Oferint assessorament a la recerca de feina dels usuaris, en 
fan noves inscripcions, s’atenen consultes sobre les ofertes i 
es deriven candidats.

• Es mantén operativa l’atenció a les empreses per gestionar 
les ofertes de treball amb especial incidència en aquelles 
empreses que treballen en activitats essencials per la situ-
ació de crisi sanitària.

• Augmentant la coordinació d’informacions amb altres serveis 
locals, consell comarcal i servei d’ocupació de Catalunya.

• Tot i l’obligada suspensió temporal del servei d’aula oberta 
per a la recerca de feina, s’està preparant la seva reactiva-
ció a partir de la darrera setmana d’agost. 

Es crea un butlletí  
informatiu per empreses  
i persones autònomes

E l servei de Promoció Econòmica ha estat elaborant un 
butlletí empresarial de forma setmanal per tal de mante-
nir informades a les empreses sobre la situació de la cri-

sis per la Covid-19. Des del dia 1 d’abril, s’han enviat per correu 
electrònic 14 butlletins a les empreses que estan inscrites a la 
seva bases de dades. El butlletí empresarial, és d’accés públic i 
es pot trobar al web municipal a la part d’Actualitat.

L’objectiu del butlletí és facilitar l’accés a la informació d’em-
preses i autònoms/es per ajudar a superar les conseqüències 
econòmiques de la pandèmia, a partir d’un recull de notícies on 
es presenten les últimes beques i ajuts al comerç, projectes pú-
blics d’interès, borses de treball, entre altres ofertes comercials, 
per així facilitar el tràmit de les seves sol·licituds. 

L’Ajuntament destinarà 
60.000€ en subvencions

E ls ajuts econòmics es destinaran a donar suport als tre-
balladors autònoms, microempreses, establiments co-
mercials o de serveis de 10 o menys treballadors amb una 

facturació inferior a 300.000 euros durant l’exercici anual 2019.
Els ajuts seran d’entre 250 i 500 € per empresa. S’han es-

tablert uns barem on es valora el % de disminució d’ingressos 
i el nombre de treballadors afectats. La subvenció es podrà 
sol·licitar sempre que l’empresa hagi reduït la seva facturació 
en més del 33% o si l’establiment s’ha vist obligat a suspendre 
l’activitat totalment durant mes de 30 dies. 

Els 60.000€ de pressupost són de fons propis de l’ajunta-
ment que s’han reorientat per atendre aquesta necessitat. 
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Donació pel rebost solidari!

L ’Ajuntament de Sentmenat, mitjançant la Regidoria d’Acció Social, ha rebut una 
donació en espècies en concepte d’aliments de primera necessitat, exceptuant 
la fruita i la verdura, destinada a  sufragar l’entrega del mes de maig del Rebost 

Solidari Sentmenat per aquelles famílies més desfavorides del municipi, per part de les 
botigues “La Parada de la Carn S.L.” i “OKB Frankfurt&Burguers S.L.” de Sentmenat.

Aquesta donació va consistir en 2.500 quilos/litres valorat en 4.500€ que va 
permetre cobrir un total de 78 Lots d’Aliments. 

Gràcies per la vostra col·laboració i implicació al nostre municipi. 

Horari del 
CAP de  

SENTMENAT 
agost

Del 3 al 14  
DE 8 A 15 H, DE DILLUNS A 
DIVENDRES, TOTS EL DIES 

LABORABLES.

Del 17 al 31 
DE 8 A 20 H,  

DE DILLUNS A DIVENDRES.

Del 3 al 14 
DURANT LA TARDA ELS 

CIUTADANS DEL MUNICIPI SERAN 
ATESOS AL CAP DE POLINYÀ. 

E-MAIL:  
CAPSENTMENAT.MN.ICS@GENCAT.CAT

93 715 40 00

Ajuts per llibres de text  
i material escolar obligatori

L a regidoria d’Acció Social ha publicat les 
bases de les subvencions destinades a 
finançar l’adquisició de llibres de text i 

material escolar, a partir del curs 2020-2021 i 
fins que no s’aprovi una modificació.

Les bases s’han revisat per adap-
tar-les a les noves necessitats socials i 
econòmiques que afecten als ciutadans i 
ciutadanes de Sentmenat.

Podran ser beneficiaris/àries les perso-
nes físiques o jurídiques que hagin de rea-

litzar l’activitat que fomenta el seu atorga-
ment i reuneixin les següents condicions:

a. Estar empadronat/da a Sentmenat en 
el moment de presentar la sol·licitud.

b. Estar matriculat/da en el centre do-
cent sostingut amb fons públics de 
Sentmenat o fora del municipi.

c. Que la renda familiar no superi els 
llindars màxims.

Les persones que sol·licitin els ajuts seran 
informades pels tècnics de Serveis Socials. 

CREU ROJA DE SENTMENAT
CRISTINA.LAYOS@CREUROJA.ES

678 482 936

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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L’OMIC presenta  
els seus resultats anuals 

U n any més, l’Oficina Municipal d’Infor-
mació al Consumidor de l’Ajuntament 
de Sentmenat ha estat donant suport 

als sentmenatencs i sentmenatenques en ma-
tèria de consum amb un èxit de resultats.

L’OMIC és un servei de l’Ajuntament de 
Sentmenat destinat a brindar suport a les 
persones consumidores i usuàries i a defen-
sar els seus drets a través de la informació 
prèvia, l’assessorament i la recepció i tra-
mitació de reclamacions en matèria de con-
sum. Es tracta d’un servei d’atenció directa 

i gratuïta a la qual tota la ciutadania pot 
accedir per sol·licitar informació relativa 
als dubtes i incidències que pugui tenir com 
a consumidora.

La despesa anual invertida en l’OMIC 
durant el 2019 ha estat de 31.095 euros, un 
0,39% del pressupost municipal, i el que es 
tradueix en 3,51 euros per habitant, i aquests 
n’han estat els resultats:
• 125 Assistents a activitats d’educació i 

sensibilització sobre el consum realitza-
des al municipi.

• 90 Reclamacions tramitades mitjan-
çant l’OMIC per part de ciutadans, 
amb un 69% de resolucions favorables 
al seu favor.

• 180 casos atesos; 37% casos relatius 
a telecomunicacions, 28% de casos de 
subministraments bàsics, 16% casos de 
productes, 13% d’altres serveis de con-
sum, 6% de casos sobre l’habitatge i 1% 
de casos de no consum.

• Amb un temps mitjà de resolució de les 
tramitacions de 43,3 dies. 

S’inicien els treballs per  
a la prevenció d’incendis forestals

Durant els mesos d’estiu, l’Ajuntament realitzarà els treballs 
en les franges de les urbanitzacions (franja de protecció 
perimetral de 25m d’amplada com a mínim, xarxa d’hidrants 

homologats, neteja de vegetació seca de parcel·les no edificades i 
de vials, etc.). Tot i treballar en període d’alt risc d’incendi forestal, 
es disposa dels permisos especials de la Generalitat de Catalunya. 
En concret, i com a novetat d’aquest any, es realitzaran treballs de 
reobertura de la franja a Can Fargues i Pedrasanta i els treballs de 
manteniment a Can Vinyals i de Can Canyameres. Els treballs te-
nen una durada global prevista de 3 a 4 setmanes i afecten unes 26 
hectàrees de franges perimetrals del municipi. També s’hi inclouen 
certes zones verdes municipals que es realitzaran de forma segui-
da en quan es concloguin els treballs en les franges perimetrals; en 
concret aproximadament 15 hectàrees de zones verdes.

La pandèmia de la Covid-19 ha fet endarrerir l’inici d’aquests 
treballs durant un mes i mig, però les abundants pluges que han 
caigut els mesos de gener i juny han ajudat a tenir un començament 
d’estiu amb més humitat als boscos del que seria habitual compa-
rat amb les dades històriques del municipi, i per tant un menor risc 
d’incendi de cara a l’inici de la campanya. Això és visible al nostre 

municipi observant que la vegetació herbàcia encara està verda i 
no s’ha assecat, així com el notable grau de desenvolupament que 
ha assolit aquest any en comparació amb anys anteriors.

A més a més, dues persones contractades per la Diputació 
de Barcelona s’encarregaran de la campanya d’estiu de preven-
ció d’incendis a Sentmenat, una actuació que s’emmarca en el 
Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals (PVI), amb 
l’objectiu d’evitar i limitar els efectes dels possibles incendis fo-
restals que es puguin produir aquest estiu. L’horari de treball co-
breix les hores de màxim perill d’incendi forestal, entre les 12 i 
les 19 h, durant tots els dies de juliol i agost. Les dues persones 
encarregades del PVI estaran coordinades amb l’ADF de l’Alzina 
i la Policia Local.

Respecte el Pla de Prevenció d’Incendis (PPI), l’Ajuntament pre-
veu contractar en breu les tasques anuals de manteniment de la 
xarxa viària. Després dels diferents aiguats succeïts al municipi en 
els mesos anteriors, l’Ajuntament ja va actuar per tal de garantir, 
realitzant un seguit d’actuacions per a què els camins de la xarxa 
viària bàsica de prevenció d’incendis forestals fossin transitables 
pels mitjans d’extinció. 
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Els residus voluminosos  
no s’han d’abocar a la via pública!

E ls darrers mesos han augmentat els 
abocaments de residus voluminosos 
al municipi, alguns als carrers, als 

voltants dels contenidors i altres a espais 
naturals de Sentmenat. Aquests abandona-
ments són males pràctiques que suposen un 
greuge pel conjunt de la ciutadania, ja que 
embruten l’espai públic comú i malmeten 
els nostres espais naturals. És de gran im-
portància que aquests residus siguin lliurats 
de manera correcta.

L’Ajuntament de Sentmenat disposa 
d’un servei gratuït de recollida de trastos 
vells i materials voluminosos a domicili. 
Només cal trucar al telèfon 937 15 32 27 i 

concertar dia i hora de recollida. Un servei 
de recollida s’adreçarà al vostre domicili a 
recollir-los de manera totalment gratuïta. 
D’aquesta manera, gaudirem d’un municipi 
més net, no generarem molèsties als nos-
tres veïns i veïnes i no es contaminaran els 
nostres espais naturals.

Per tal de millorar la convivència i la 
imatge al nostre municipi, l’Ajuntament 
disposa d’una ordenança municipal de 
convivència ciutadana que prohibeix 
l’abocament, abandonament o la crema 
de qualsevol tipus de residu a qualsevol 
espai del municipi, ja sigui públic o privat. 
L’incompliment d’aquesta ordenança pot 

suposar sancions que poden anar des de 
751 fins a 1.500 €.

Us demanem la vostra col·laboració per 
corregir aquesta pràctica que degrada el 
nostre municipi i us agraïm per avançat el 
correcte ús del servei de recollida d’aquest 
tipus de residus. 

Es faran obres al  
Pavelló de Can Sorts

E l Pavelló de Can Sorts serà remodelat 
properament amb diferents actuaci-
ons que s’hi duran a terme amb l’ob-

jectiu d’adaptar la instal·lació a la normati-
va elèctrica, així com també a la normativa de contra incendis 
i accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda.

Entre les actuacions, hi destaca l’execució d’un nou fals 
sostre, després que l’any 2018 caigués una part important 
de les plaques del fals sostre anterior, construït l’any 1982 i 
remodelat posteriorment en diferents ocasions.

A més, es farà una ampliació de les pistes, una mesura que per-
metrà aconseguir tenir 3 pistes diferents separades amb cortines.

Com es feia esment, s’adequarà la instal·lació en matèria 
d’accessibilitat i protecció contra incendis i, paral·lelament, s’exe-
cutarà l’adequació d’una sala d’atenció de primers auxilis, dels 
magatzems, es farà una sala nova de sectorització de la caldera, 
es redistribuirà les cambres higièniques i es rehabilitarà la zona 
d´accés principal al pavelló i, per últim, es millorarà el desguàs de 
la coberta i s’impermeabilitzarà part de les cobertes. 

Nou espai a la  
web amb tota la  
informació classificada

L ’Ajuntament ha habilitat un nou apartat a la pàgina web 
on es centralitzen tots els serveis que s’ofereixen com a 
administració de forma temàtica, o segons la regidoria a 

la qual pertany.
Aquest apartat es pot localitzar molt fàcilment en el menú 

principal que es mostra horitzontalment a la portada de la 
pàgina web del consistori, www.sentmenat.cat, sota el nom de 
‘Serveis’. Dins d’aquesta secció, hi ha habilitades un total de 13 
categories, com ara Atenció a la Ciutadania, Promoció Eco-
nòmica, Cultura o Esports i, dins de cada categoria, es poden 
visualitzar totes les novetats, així com també els equipaments 
municipals relacionats amb la temàtica, els principals telèfons i 
vies de contacte, els serveis públics que s’ofereixen i els propers 
actes de l’agenda relacionats amb la categoria temàtica. 

Pots fer ús del servei gratuït 
de recollida a domicili trucant 
al telèfon 93.715.32.27.
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Una Festa Major en moviment

El 4, 5 i 6 de setembre se celebrarà una petita i simbòlica Festa 
Major en col·laboració amb les diferents entitats culturals del 
municipi. Entre elles, el Taller d’Art de Sentmenat, en col·labo-

ració amb l’Associació de Comerciants de Sentmenat, organitza 
una exposició d’Art feta pels alumnes del taller als aparadors dels 
comerços del poble. D’altra banda des de l’Ajuntament s’anima a 
tothom a decorar els balcons i finestres per celebrar la Festa Major.

A més, la Colla d’Amics del CorreBars de Sentmenat farà el 
SENT-TAPES Gaudim de la gastronomia de Sentmenat;  i el Video-Pre-
gó de Festa Major es podrà visionar a la pàgina web i a les xarxes 
socials de l’Ajuntament. 

També hi haurà espectacles itinerants per petits i joves, com el 
RodaBarrakes i Rodabarraketes pels carrers del municipi a càrrec 

de Festa Major Jove; Espectacle infantil de carrer: RATS!; Cercavila 
de cultura popular, a càrrec dels Geganters, Grallers i Capgrossos 
de Sentmenat i els Bastoners de Sentmenat acompanyats de la 
Xaranga Damm-er; i els Lluïments de Foc i Tronada de Fi de Festa, a 
càrrec de la Colla de Diables Sentcremats.

Si la situació sanitària ho permet, es preveu organitzar una Fes-
ta Major d’Hivern per Sant Menna que sigui principalment la festa 
de les entitats locals, i a on es puguin reprogramar alguns actes 
de la Festa Major que la regidoria de Festes tenia previstos, però 
que s’han hagut de posposar, com ara les actuacions de l’Orquestra 
Maravella i de la Salseta del Poble Sec. 

Tota la programació  
de l’Estiu Cultura  
en aquest enllaç:

Estiu Cultura: 
Sentmenat reinventa  
la Festa Major 
S’han programat més de 70 actes de 
teatre, cinema, música, poesia i tallers que 
amenitzaran els mesos de juliol, agost i 
setembre a Sentmenat

A quest any Sentmenat reinventa la Festa Major en una pro-
gramació cultural durant tot l’estiu, fruit d’un consens de 
govern, diferents equipaments municipals i entitats cul-

turals en el qual s’ha prioritzat la salut de totes les persones; per 
aquest motiu presentem una programació cultural durant els me-
sos de juliol i agost, amb un format que pugui assegurar la presa 
de mesures necessàries per a la seguretat de tothom, com ara 
aforaments, distàncies, neteja i desinfecció d’espais.

En total s’han organitzat més de 70 actes que formen part de la 
cartellera de l’Estiu Cultura 2020. Entre aquesta setantena d’ac-
tes hi ha espai per a totes les disciplines artístiques, amb actua-
cions i mostres de música, cinema, teatre, literatura, art, tallers, 
tertúlies, titelles, contes, poesia, etc. L’àmplia oferta permet que hi 
hagi activitats pràcticament cada dia durant els dos mesos.

Tots els actes de l’Estiu Cultura 2020 seran gratuïts, a excepció 
dels espectacles teatrals que es faran al Teatre del Coro que tindran 
un cost simbòlic d’un euro. Això sí, per poder accedir a les activitats 
organitzades caldrà demanar entrada prèviament, ja que hi haurà 
una limitació d’aforament en totes elles. 

La reserva prèvia depèn del tipus d’activitat. Pels tallers i ac-
tes a la Biblioteca, cal trucar al 93 715 23 00 o enviar un correu 
electrònic a b.sentmenat.fao@diba.cat. La inscripció en el cas dels 
tallers s’haurà de fer amb una setmana d’antelació.

Per últim, en el cas de música, teatre, cinema i altres, s’ha 
d’entrar a la pàgina web www.entrapolis.com. En els especta-
cles que s’ha de pagar un euro, cal posar el codi descompte: 
reactivacultura2020. 
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Indicacions pel  
Complex Esportiu Municipal

T ot i que no cal demanar cita prèvia per poder entrar a les ins-
tal·lacions, l’aforament està limitat al 50% de la seva capa-
citat màxima. El control d’accés es fa mitjançant un sistema 

informàtic que bloqueja el torniquet d’entrada quan s’arriba al 50% 
de l’aforament.

Paral·lelament, és obligatori mostrar el carnet del CEM en el 
moment d’accedir a les instal·lacions, pel que no es podrà entrar 
sense el carnet, encara que siguis membre de ple dret. És un requi-
sit indispensable, per seguretat de tots.

D’altra banda, tot i que els horaris segueixen sent els habituals, 
des de la regidoria d’Esports es recomana acudir al CEM a les hores 
de menor afluència, és a dir, de 8 a 9 h, d’11 a 18 h, a partir de les 
20 h i caps de setmana, a més de venir canviat i dutxar-se a casa 
per evitar utilitzar els vestidors. 

El Complex Esportiu Municipal,  
un lloc segur on fer esport 
S’ha instal·lat una estació de desinfecció a l’entrada al recinte i les sales disposen de material 
desinfectant per netejar els materials abans i després del seu ús

Des del passat dilluns 22 de juny, amb la 
finalització de l’estat d’alarma, el Com-
plex Esportiu Municipal de Sentmenat 

ha obert les seves portes de nou al públic, i 
ho ha fet amb unes mesures de prevenció 
exhaustives que garanteixen una pràctica de 
l’esport segura i saludable, per tal que tots els 
sentmenatencs i sentmenatenques puguin 
gaudir d’unes instal·lacions on practicar es-
port, i per tant fer salut, sigui segur.

Entre aquestes noves mesures, s’ha re-
forçat la neteja i desinfecció de màquines 
i mobiliari per desinfectar el material tant 
abans com després del seu ús, també s’ha 
instal·lat una estació de desinfecció a l’entra-
da i, a més, a les sales es disposa de material 
desinfectant per garantir la total desinfecció 
dels materials.

Paral·lelament, s’ha col·locat una senya-
lització extraordinària i complementària on 

es poden trobar totes les indicacions 
obligatòries i recomanades per utilitzar 
el Centre amb tota seguretat. Cal se-
guir-les i respectar-les en tot moment 
per a la seguretat de tothom.

Així, des del Complex es vol re-
marcar que l’entrada i la realització 
d’activitats a les instal·lacions estan 
regides per unes mesures molt ex-
haustives i que, per tant, l’activitat 
és segura i es compleixen tots els re-
quisits per poder fer esport reduint 
al mínim possible el risc de contagi 
de la Covid-19.

L’esport és una activitat amb un 
impacte molt positiu tant pel que fa 
a la part física de tots nosaltres com 
també a la part anímica, pel que des 
de l’Ajuntament es vol animar a tot-
hom a continuar fent exercici. 
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Agenda  
juliol/agost/setembre

JULIOL

DIMARTS 14 
17.30 h - a la Biblioteca
L’AUTÒMAT PINTOR

Taller científic, a càrrec d’eXplorium.Per a 
nens i nenes de 1r a 4t cursats.

DIMECRES 15 
17.30 i a les 19.30 h - a la Biblioteca
SHERLOCK GNOMES
Cinema d’animació.

DIJOUS 16 
17.30 h - a la Biblioteca
ENQUADERNACIÓ CREATIVA
Taller per a adults. A càrrec de Marta Soley.

20 h - a la Biblioteca
LA CORRESPONDÈNCIA  
DE MARGARIDA XIRGU
Lectura dramatitzada. 
A càrrec d’Àngels Bassas (actiu)  
i Esther Vila (violoncel).

DIVENDRES 17 
21.30 h - als jardins de Cal Milionari.
CAMPEONES
Cinema comèdia.

DISSABTE 18 
22 h - als jardins de Cal Milionari.
IVETTE NADAL.L’ÀNGEL I LA INFER-
MESA DE LES CANÇONS
Recital poètic i musical.

DIUMENGE 19 
20 h - als jardins de Cal Milionari
MARIA JAUME
Concert de folk acústic i pop independent.

DIMARTS 21 
17.30 h - a la Biblioteca
ENQUADERNACIÓ CREATIVA
Taller infantil. A càrrec de Marta Soley.

DIMECRES 22 
17.30 i a les 19.30 h - al Teatre del Coro
PETER RABBIT
Cinema familiar.

DIJOUS 23 
17 h - a la Biblioteca 
21È CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE
Amb motiu de la celebració del 20è aniversa-
ri de la Biblioteca.

18 i a les 19.45 h - al Teatre del Coro 
TXEMA, THE POSTMAN
A càrrec de la cia. Txema Màgic

18 h - a la Biblioteca.
1R CONCURS DE RELATS  
DE CIÈNCIA FICCIÓ
Veredicte i lliurament de premis.

DIVENDRES 24 
20 h - A la Biblioteca.
TERTÚLIA LITERÀRIA:  
ENTRE EL CEL I LA TERRA
A càrrec de Gerard Quintana, el seu autor.

DISSABTE 25 
22 h - Als jardins de Cal Milionari.
CONCERT:  
CESK FREIXAS
Concert de cançó d’autor.

DIUMENGE 26 
20 h - Av. Can Canyameres.
CONCERT: SIN FRONTERA
Concert de rumbes, flamenc fusió i versions.

CONCERT:  
ÁNGELES ARBOLEDA
Concert de flamenc pop. 

DIMARTS 28 
17.30 h - a la Biblioteca.
HORA DEL CONTE:  
CONTES PERDUTS

DIMECRES 29 
17.30 i a les 19.30 h - al Teatre del Coro
MR LINK. L’ORIGEN PERDUT
Cinema d’animació.

DIJOUS 30 
20 h - a la Biblioteca
L’HIVERN A CRAMÒVIA
Cançons i contes per a adults.

DIVENDRES 31 
21.30 h - als jardins de Cal Milionari.
WONDER WOMAN
Cinema d’acció.

AGOST

DISSABTE 1 
22 h - als jardins de Cal Milionari
BLUE BIRDS
Concert de blues, soul i R&B.

DIUMENGE 2  
20 h - als jardins de Cal Milionari
ROGER PADRÓS
Concert de pop.

DIMECRES 5 
17.30 i a les 19.30 h - al Teatre del Coro
LEO DA VINCI. 
MISSIÓ MONA LISA
Cinema d’animació

DIJOUS 6 
18 i a les 19.45 h - al Teatre del Coro
EN JOAN SENSE POR
Espectacle de titelles. 
Edat recomanada: entre 3 i 8 anys. 
A càrrec de la companyia Més Tumàcat.

DIVENDRES 7 
21.30 h - als jardins de Cal Milionari
JURASSIC WORLD
Cinema d’aventures.

DISSABTE 8 
22 h - als jardins de Cal Milionari
JODIE CASH UNPLUGGED
Concert de rock&roll, country i blues.

DISSABTE 8 I DIUMENGE 9 
11 h - al castell.
VISITES AL  
CASTELL DE SENTMENAT
A càrrec del Grup d’Amics del Museu Arxiu 
de Sentmenat.

DIUMENGE 9  
20 h - als jardins de Cal Milionari.
TRIXIE TRIO
Concert de dixie, swing, jazz i latin.

DIMECRES 12
17.30 i a les 19.30 h - al Teatre del Coro.
BALLERINA
Cinema d’animació.

DIJOUS 13 
18 i a les 19.45 h - al Teatre del Coro
MARCEL GROS, PALLASSO!
Espectacle de clown. 
A càrrec de la cia. Marcel Gros amb la col·labo-
ració de Fundació La Roda.

DIVENDRES 14 
21.30 h - als jardins de Cal Milionari.
SPIDER-MAN. HOMECOMING
Cinema d’acció.
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DISSABTE 15 
22 h - als jardins de Cal Milionari.
VIATGE LÍRIC
Concert líric d’òpera.

DIUMENGE 16 
20 h - als jardins de Cal Milionari.
TINA & JOE
Concert de soul.

DIMARTS 18 
17.30 h - a la Biblioteca.
VISERES 3D
Taller creatiu infantil. 
A càrrec d’Activijoc.

DIMECRES 19 
17.30 i a les 19.30 h - al Teatre del Coro
MASCOTES 2
Cinema d’animació.

DIJOUS 20 
18 i a les 19.45 h - al Teatre del Coro
EL MONSTRE DE COLORS
Espectacle de titelles.Edat recomanada: 
entre 2 i 8 anys. 
A càrrec de la companyia Tutatis.

DIVENDRES 21 
21.30 h - als jardins de Cal Milionari.
LA LA LAND. 
LA CIUDAD DE LAS ESTRELLES
Cinema musical.

DISSABTE 22 
22 h - als jardins de Cal Milionari
CONCERT: SALY ANN
Concert de pop, rock i indie.

DIUMENGE 23 
20 h - als jardins de Cal Milionari.
LEYLA
Concert de versions acústiques pop&soul.

DIMARTS 25 
17.30 h - a la Biblioteca.
HORA DEL CONTE: EL SECRET DE LA 
DETECTIVA KLAUS
Recomanat a partir de 4 anys. A càrrec de 
la Cia. Engruna Teatre.

DIMECRES 26 
17.30 i a les 19.30 h - al Teatre del Coro.
COM ENSINISTRAR UN DRAC 3
Cinema d’animació.

DIJOUS 27 
20 h - a la Biblioteca.
SPAMOACIONS
Contes per adults. A càrrec de Rosa Fité 
(actriu).

DIVENDRES 28 
21.30 h - als jardins de Cal Milionari.
CAÇADORS D’OMBRES. 
CIUTAT D’OSSOS
Cinema de fantasia. 
Recomanat a partir de 12 anys.

DISSABTE 29  
19 h - al carrer Senyoretes (Can Vinyals).
UN REBOST PLE DE RECORDS
Espectacle familiar de clown i circ.

20 h - al carrer Senyoretes (Can Vinyals).
CONCERT: 
SÍLVIA TOMÀS TRIO
Concert de cançó d’autora.

DIUMENGE 30
18 h - als jardins de Cal Milionari.
CONCERT:
L’ESPINGARI
Concert d’havaneres i cançó de taverna.

SETEMBRE

DIMARTS 1  
17.30 h - a la Biblioteca
LA REPÚBLICA DELS CONTES
A càrrec de la cia. Jordi Font.

DIMECRES 2  
17.30 i a les 19.30 h - al Teatre del Coro
CANTA
Cinema d’animació.

DIJOUS 3 
19 i a les 20.45 h - al Teatre del Coro
IMPRO SHOW
Espectacle d’humor.
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Les detingudes del 23S. 
“Operación Judas”

E ra dilluns, 23 de setembre de 2019, quan 
ens vam llevar amb la notícia d’una ope-
ració de la Guàrdia Civil contra diverses 

persones del moviment independentista ca-
talà. Casa per casa, el cos militar esbotzava la 
porta de diversos domicilis a Sabadell, Mollet 
del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Santa Per-
pètua de la Mogoda, Sant Fost de Campsente-
lles, Sant Pere de Torelló i Gurb. L’anomenada 
operació Judas es saldava així amb habitat-
ges regirats, portes trencades, familiars i fins i 
tot criatures retingudes durant hores mentre 
les encanonàven amb armes de foc. De cop i 
volta, per ordre de l’Audiència Nacional, l’he-
reva del Tribunal de Orden Público franquista, 
9 persones eren detingudes acusades de 
terrorisme i tinença d’explosius, i tot amplifi-
cat amb filtracions i informacions falses pels 
grans mitjans de comunicació.

Dues de les detingudes eren posades en 
llibertat després de passar per les depen-
dències de la Guàrdia Civil, a les altres 7 se 
les van endur a la Comandància de la Guàr-
dia Civil de Tres Cantos, a Madrid, i posterior-
ment van ser empresonades a Soto del Real 
per ordre del Jutjat Central d’Instrucció 6 
de l’Audiència Nacional. Van caldre setma-
nes, mesos de lluita incansable al carrer, de 
treball ingent d’Alerta Solidària i sobretot de 
solidaritat popular per aconseguir que les 7 
persones empresonades sortissin en lliber-
tat sota fiances d’entre 5.000 i 15.000 euros, 
prohibint-los sortir de l’estat espanyol i ha-
vent d’anar a signar al jutjat cada setmana. 
Mesos després, encara no sabem de quin ter-
rorisme parlen ni han aparegut els explosius 
perquè, senzillament, no han existit mai. 

Però l’Estat no descansa i la repressió 
torna a les nostres portes. Aquesta vegada 
no tomben la porta, piquen al timbre, ens de-
manen el DNI i ens entreguen un paper: ens 
citen a declarar com a investigades a 6 per-
sones por un presunto delito de pertenencia 
y organización terrorista… Primer ens diuen 
que hem d’anar a Madrid, després accedei-
xen a fer-ho el proper 30 de juny a les 10 h als 
Jutjats de Sabadell i a Mollet per videoconfe-
rència. De les 6 persones citades, dues són 
les que havien quedat en llibertat al setem-
bre, a les altres 4 ens hi afegeixen de nou. La 
causa del 23s, doncs, suma ja 13 independen-
tistes represaliades acusades de terrorisme. 

Amb aquestes noves citacions s’eviden-
cia de nou l’existència d’una causa general, 
una causa política contra l’independentisme 
que no renuncia als seus objectius, contra 
l’empoderament popular, la mobilització i 
l’agitació social i desobedient. Així, l’estratè-
gia repressiva de l’estat espanyol i els seus 
poders mediàtics, polítics i judicials (si és que 
es poden distingir), tornen a fer ús, o més 
aviat abús, del delicte de terrorisme, bana-
litzant-ne el seu sentit jurídic i convertint-lo 
en un mer instrument per perseguir a la dis-
sidència política en base a la manipulació de 
fets, els muntatges policials i les acusacions 
d’un terrorisme que només existeix en els 
deliris d’un estat espanyol que segueix anco-
rat en el pacte del 78, el de la continuïtat del 
franquisme, la sacrosanta unitat d’Espanya 
i la repressió. 

Canvien els governs, però no canvia el 
règim i tornem a tenir al davant l’estat espa-
nyol de sempre, el de la repressió i la negació 

del dret a l’autodeterminació del nostre po-
ble. Són molts, masses, els casos recents que 
ens recorden que són capaços de qualsevol 
cosa per empresonar la dissidència, des de 
les operacions Pandora, Pinyata o Dixan fins 
a l’Adri i la Tamara, els joves d’Altsasu o les 
independentistes gallegues, en Dani Gallar-
do –empresonat per la seva solidaritat amb 
el poble català des de Madrid-, els presos i 
exiliats pel judici al Tribunal Suprem, i les de-
senes i centenars de persones amb causes 
pendents per les vagues generals de 2017, el 
30G al Parlament, les mobilitzacions antifei-
xistes o les protestes post sentència de l’oc-
tubre de 2019.

Ens volen atemorides, però estem for-
tes. Ens volen a casa, però seguirem al car-
rer. Ens volen soles, però sabem que som 
moltes. Ens volen callades, però seguirem 
cridant. Perquè sabem que no ens volen 
jutjar a nosaltres, sinó que som caps de 
turc per desmobilitzar l’independentisme 
popular i desobedient.

“Alguna cosa haureu fet” ens diuen, i així és: 
no rendir-nos i seguir lluitant. Seguir lluitant 
com ho hem fet sempre, com vam defensar 
les urnes l’1 d’Octubre, com ho vam fer a 
les vagues generals del 3 d’octubre, el 8 de 
novembre i el 21 de febrer, a Urquinaona, a 
l’aeroport o a la Jonquera, i com ho segui-
rem fent tantes vegades com faci falta allà 
on faci falta.

La repressió no s’atura, nosaltres tampoc!
Visca la Terra! 

Queralt Casoliva Rocabruna,
Sentmenat 22 de juny del 2020 

“Aquest mes de juny, per a mi, ha estat 
diferent. Rebre una citació a mans de la 
Guàrdia Civil per anar a l’Audiència Naci-
onal, no és una broma! Gestionar el tras-
pàs de la noticia al meu entorn més prò-
xim, tampoc! El batibull d’emocions: li dic, 
no li dic, m’espero, ara és el moment... buf!

Doncs bé, tot això no hagués estat tan 
fàcil si no hagués comptat amb el suport 
emocional de moltes persones. Tenir un 
grup de suport que t’ajuda, t’acompanya i 
no et deixa decaure. Persones que en cap 
cas es qüestionen per què estic encausa-
da, convençudes de la meva lluita. La llui-
ta de totes! Tot això et fa sentir més forta!

També agrair el suport incondicional 
de les companyes de l’assemblea de la 
CUP de Sentmenat, el CDR Sentmenat, la 
CUP Nacional, Alerta Solidària, totes les 
regidores de govern, les persones a títol 
individual i els partits polítics municipals 
d’ERC, ACS i Junts per Sentmenat. Un al-
tre agraïment, per a l’ACS i ERC per cedir 
a la CUP l’espai del butlletí municipal per 
poder encabir aquesta injustícia.

Actualment, les noves companyes 
que s’afegeixen a la causa de Les detin-
gudes 23s que vam anar a declarar es-
tem en llibertat amb càrrecs, però sense 
mesures cautelars.”
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Panem et circenses
Pa i circ diem quan algú vol distreure’t d’una realitat 
gens somiada. I és que el coronavirus ens va agafar a 
tots per sorpresa; per més que alguns diguin que es 
veia de feia temps, tot el món no pot estar tan cec. 
Però a mesura que han passat els mesos els agents 
socials, econòmics i polítics s’han anat posant al dia i 
canviant per donar resposta als nous reptes.

Governs de tots colors han hagut de modificar el 
seu full de ruta sencer, adaptar-se i fer feina adap-
tada a la nova realitat. GESTIÓ en majúscules! I és 
aquí on es veuen les mancances del nostre govern.

Per nosaltres, els socialistes, hi havia dues grans 
prioritats: la protecció de les PERSONES més 

vulnerables i les sobrevingudes per la situació, i 
l’ajuda als AGENTS ECONÒMICS: COMERÇOS I EM-
PRESES. Ambdues es retro-alimenten i era neces-
sari ser valents per donar resposta. Amb voluntat 
d’acord, a principis de maig vam enviar una vin-
tena de mesures a l’equip de govern i la proposta 
de creació d’una Taula de Reconstrucció Social i 
Econòmica a Sentmenat.

Doncs ni una ni l’altra! Aquest govern que diu 
ser tan “d’esquerres” ha donat sortida a tanta 
necessitat amb 100.000 euros del pressupost per 
necessitats sobrevingudes pel coronavirus. Una 
misèria pels nostres comerços i indústries en sub-
vencions que encara no se sap ni quan ni com. 
Sense consens i havent fet una reunió amb l’As-
sociació de Comerciants ja entrada la nova nor-
malitat. Tard i malament. Després parlem de fer 
poble. Tan difícil era treure el que paguen els bars 
i restaurants per les terrasses, quan quasi tots els 
municipis ho han fet i els ingressos per l’Ajunta-
ment són tan poquets? I els ajuts a l’àrea social 

encara són més ridículs, per més que el govern ho 
amagui posant com propis ajuts de la Generalitat 
o Diputació. Ajudes municipals als menors, a la 
gent gran, per quan?

Sols hem de fer una ullada als municipis del vol-
tant, cap ha sigut tan pobre en ajudar a qui més 
ho necessita en aquests moments, ni ha arribat 
tan tard a gestionar aquests temes. Podem mirar 
i remirar i no trobarem cap. Tampoc tenim Tau-
la, tan necessària i tan bé que ha funcionat a la 
majoria de municipis. Bé, sí, ens van convocar a 
una pseudoreunió sense cap ordre del dia i sense 
quasi documentació.

Però no ens preocupem que a la revista sortirà a 
tot color les meravelles del gloriós govern, sigui 
veritat o mentida, minúcies quan la maquinària de 
màrqueting és la millor alimentada i més mimada i 
quan el circ el tenim servit, perquè per festes sem-
pre hi ha, la partida és intocable i que duri, duri! La 
gestió algun dia vindrà....

Un govern municipal  
incapaç d’afrontar la crisi 
Ens trobem en uns moments excepcionals on el govern de 
Sentmenat no està a l’alçada d’aquestes circumstàncies. 
Hem pogut observar que no s’ha realitzat cap manteniment 
com l’arranjament i neteja dels parcs infantils, incapacitat 
de gestionar l’obertura de la piscina quan altres municipis 
ja fa temps que estan funcionant com, per exemple, Polinyà.

També estem esperant mesures contundents per fer front 
a la Covid-19 com, per exemple, pla de xoc del consell 
comarcal, subvencions extraordinàries, convocar mesa de 
salut i altres que ja vàrem proposar a l’equip de govern.

La gestió del casal d’estiu per part de l’Ajuntament és 
pèssima degut a que han suprimit el servei d’acollida 

i el de menjador que ha obligat a molts pares i mares 
a buscar alternatives tant en el poble com fora. A més 
a més, a data 29/07 (començament del casal) els pares 
i mares encara no saben ni què els hi costarà ni quan 
l’han de pagar.

Per altra banda, les herbes envaeixen els parcs, voreres, 
espais que dificulten la visibilitat als vehicles... demos-
trant una falta important de manteniment al respecte. 
L’alcalde s’excusa que degut a la Covid-19 i les abun-
dants pluges (registres que no es donaven en 100 anys, 
paraules de l’alcalde) però la veritat, si ens donem una 
volta per els pobles del Pirineu (registres molt superiors 
que aquí), amb menys recursos que Sentmenat, ho te-
nen tot ben cuidat i fins i tot han tingut temps per posar 
testos amb flors.

Volem aprofitar aquest espai per informar el que vàrem 
explicar per les xarxes socials. Des de Junts per Sent-
menat hem presentat un recurs de reposició degut a 
uns nomenaments que van tenir informe negatiu dels 

tècnics. Depenent del sentit de la resolució valorarem 
l’opció d’interposar un recurs contenciós administratiu 
o anar al síndic de greuges. En l’últim ple el senyor 
Vilchez va comentar que no s’havia de judicialitzar la 
política, que parli amb la seva companya la senyora 
Navarrete. Es veu que tenen doble vara de mesurar i 
impunitat per fer el que volen ja que varen treure ferro 
dels informes tècnics, com si no anés amb ells. Volem 
recalcar que estem en contra del procediment i no de 
les persones que estan proposades per aquests llocs 
de treball.

També volem aprofitar per donar tot el nostre recolza-
ment tant a la Queralt Casoliva, regidora de la CUP a 
Sentmenat, com les 5 companyes que han estat citades 
a declarar en qualitat de pertinença a grup terrorista. 
Ens teniu al vostre costat.

Per finalitzar, desitjar-vos unes bones vacances d’estiu i, 
sobretot, cuideu-vos i no relaxeu les mesures d’higiene 
per combatre la Covid-19.
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President i Secretari del Coro 
en el seu 125è aniversari del Coro

“La cultura i  
l’ensenyament han de  
ser una prioritat política”

E nguany la Societat Coral Obrera la 
Glòria Sentmenatenca, el Coro,  cele-
bra 125 anys d’història, plena de trans-

formacions culturals, socials, econòmiques 
i tecnològiques. Què hi roman de l’esperit 
fundador del Coro i què ha canviat?
De l’esperit fundador? Creiem que no ha 
canviat res, segueix amb la mateixa força, 
si no més! Fixa’t on som, tenim un edifici 
amb unes instal·lacions fantàstiques pro-
jectades i dirigides pel Josep Permanyer 
que podrien servir 125 anys més. Una acti-
vitat cultural extraordinària, més forta que 
mai. I hi ha una característica importan-
tíssima, i és que s’ha reconstruït i ampliat 
amb voluntariat i amb la col·laboració de 
gent que creu amb l’esperit del Coro, com 
va passar en el seu inici.

Pensa que aquesta fundació ha viscut, i 
sobreviscut! Des de l’any 1895 que és fun-
dada per un grup de treballadors del poble, 
passant per l’espoli franquista i la seva re-
construcció del 2007 al 2020.

No és poca cosa, una dictadura franquista i 
una crisi econòmica.
No ho és, no... Com tota institució cultural 
catalana l’edifici va ser expropiat pel sindicat 
franquista i la cultura va haver de passar a 
la clandestinitat. No va ser fins els anys 80, 
durant la transició, quan es va restituir gra-
tuïtament la titularitat a la Societat Coral 
Obrera La Glòria Sentmenatenca procedent 
de la Càmera Agrària Local De Sentmenat, 
amb un procés llarg i complicat. Posterior-
ment, la reconstrucció va coincidir amb 

la crisi del 2007 i les retallades en cultura i 
ensenyament, i tot i així encara n’hem sortit 
molt reforçats!

Una reconstrucció que ha durat més de 10 anys.
I que s’ha fet a base de voluntariat i col·la-
boradors. És un fet important, perquè és 
una reconstrucció seguint la pauta dels 
projectes tècnics aprovats i executats per 
una gent que coneix l’edifici, que fa vida a 
l’edifici i que coneix les necessitats de les 
persones que l’utilitzen. Això què fa? Doncs 
que no hi hagin nyaps, que l’edifici sigui 
resistent, operatiu, flexible i útil per a totes 
les activitats que es fan, tal com va ser con-
cebut en el seu projecte tècnic.

També cal afegir la importància de les sub-
vencions. Vàrem obtenir dues subvencions 
abans de que al 2016 l’edifici fos reconegut 
com Bé Cultural d’Interès Local. Amb la 
qualificació de B.C.I.L. se’ns dona un reco-
neixement a l’edifici que ens permet optar 
a més subvencions, que són les que és li-
citen per a la seva conservació, i que ens 
donen una empenta importantíssima,  que 
ens ajuda a tenir les extraordinàries instal-
lacions que tenim.

Un edifici molt polivalent que dona lloc a una 
gran diversitat d’oferta d’activitats culturals. 
Quin és el paper que aspira tenir el Coro en la 
vida dels sentmenatencs i sentmenatenques?
El Coro és una casa oberta, hem d’educar 
i ens hem d’educar. El Coro és un calaix 
de sastre per a la diversitat cultural i per 
a l’educació i el respecte. Pots trobar des 

de classes de zumba, fins a cant coral, se-
villanes, teatre, ball de gitanes, grups de 
debat... Fins i tot, des de no fa gaire, K-Pop! 
Sempre respectant uns valors populars, la 
llengua i el nostre patrimoni cultural ca-
talà. Som una entitat que formem part del 
cens per la Defensa de la Llengua i sempre 
intentem que les activitats que realitzem 
segueixin aquests valors, però sobretot 
que els respectin.

Som una organització que des de les bases 
estatutàries ens definim com apolítics i to-
tes les cultures populars hi tenen cabuda. 

Vista al futur. Com us imagineu el Coro en el 
seu bicentenari, d’aquí a 75 anys.
Estem enmig d’una transformació social i 
tecnològica de tal ordre, que hauríem de ser 
intel·ligents per fer la realitat de tots més 
vivible. I pensa una cosa, potser passarà el 
Sagalés per aquí davant sense conductor i 
volant, però penso que el regust pels clàssics 
i per la cultura no passarà, i aquí seguirà el 
Coro en la seva defensa.

La cultura sempre serà necessària.
Sense dubte, però la cultura no pot ser cara, 
i això és paper de les tecnologies. Ho han de 
preveure i ho han de fer factible. Quan tu 
mires els problemes del món i veus les seves 
diferències, veus que esgarrifen. I les tecno-
logies han de treballar per reduir aquestes 
desigualtats. Som optimistes, i a més dema-
naríem una altra cosa: que la cultura i l’ense-
nyament siguin una prioritat política. Que la 
cultura no hagi de demanar caritat. 

Pep 
Morella 

Josep 
Permanyer 
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