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

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

Queralt Casoliva Rocabruna · Segona Tinent d’alcalde
Regidora de Festes, Participació Ciutadana, Turisme, Patrimoni i Arxiu 
Històric i Benestar Animal.
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valentin.castillolopez
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El verdadero milagro de poder despertar cada mañana.
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Sentmenat és una publicació bimensual de 
distribució gratuïta, que edita l’Ajuntament 
de Sentmenat
Coordinació: Regidoria de Comunicació de 
l’Ajuntament de Sentmenat
Redacció, disseny i maquetació:  
Estudi de Comunicació Intus S.L.
Tiratge: 4800 exemplars 
Dipòsit legal: B-1881-2016
Impremta: ANMAN gràfiques
www.sentmenat.cat

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

Ho
ra

ris
 o

fic
in

es
  

i s
er

ve
is

 m
un

ic
ip

al
s 

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. 

Sentmenat tindrà  
una nova escola el curs 2021-2022
En una reunió mantinguda el 23 de juliol entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sentmenat, 
els representants de les dues institucions van prendre la decisió de construir una nova escola d’una 
línia en la que el Departament d’Educació oferirà un grup de P3 el curs 2021-2022. L’Ajuntament ha 
cedit a la Generalitat un solar situat al passeig de la Torre Roja

L a reunió, que es va mantenir de forma 
telemàtica, va comptar amb la pre-
sència de Josep Gonzàlez Cambray, 

director general Centres Públics; Imma-
culada Buxadera Catot, sub-directora de 
Construccions, Manteniment i Equipament 
de Centres Públics; Jesús Viñas, director 
dels Serveis Territorials del Vallès Occiden-
tal; Marc Verneda, alcalde de Sentmenat i 
Jaume Carbonell, regidor d’Educació de 
l’Ajuntament de Sentmenat.

La construcció del nou centre educatiu 
serà per fases, aplicant mòduls definitius a 
mesura que l’escola vagi creixent en nombre 
d’alumnes. Aquesta nova construcció anirà 
acompanyada d’un procés participatiu en el 

que la comunitat educativa podrà incidir en 
el projecte de centre.

La decisió que s’ha pres és fruit de la pre-
ocupació vers un millor sistema educatiu i la 
necessitat de deslliurar l’Escola Can Sorts de 
la tercera línia que ja fa molts anys que acull i 
que l’edifici no permet seguir ampliant.

Per fer efectiva la cessió del solar situat al 
costat de l’Escola Bressol municipal Sentme-
nuts, el Ple de l’Ajuntament va aprovar-ne la 
cessió al passat Ple de juliol.

L’Ajuntament de Sentmenat vol agrair a la 
Generalitat que s’hagi atès a les demandes en 
matèria educativa del municipi, amb la visita de 
Josep Bargalló, Conseller d’Educació, i les reu-
nions amb els representants del Departament 

d’Educació que han ajudat a trobar una solució 
a la problemàtica. Les dues administracions 
s’han compromès a treballar conjuntament 
per a fer possible la construcció d’aquesta 
segona escola i posar-la en funcionament pel 
curs 2021-2022. 

En quant a l’Institut, pel 
curs 2020-2021 es compta 
amb una ampliació en la 
que ja s’està treballant amb 
la instal·lació d’un mòdul 
amb dues aules grans i dues 
petites al pati d’aquest 

La Regidoria de Serveis Socials 
anuncia la resolució dels Ajuts 
Menjador 2020-2021

L ’Ajuntament de Sentmenat ha resolt favorablement 78 del 
total de sol·licituds presentades per famílies sentmena-
tenques en relació als ajuts de menjador escolar del curs 

2020-2021, 69 d’elles rebran un 70% de bonificació i 9 en rebran 
el 100%. Es recorda que aquests ajuts escolars es podran seguir 
sol·licitant durant la resta del curs escolar. 
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S’adopten mesures extraordinàries  
a Catalunya per a la contenció  
de la pandèmia de la COVID-19 

L a limitació de les trobades socials i la 
prohibició de fumar a l’aire lliure quan 
no es pugui respectar una distància 

mínima interpersonal d’almenys 2 metres, 
són algunes de les noves mesures. Consul-
ta la nova normativa del Pla de Contenció 
de la pandèmia de la COVID-19 al territori 
de Catalunya.

L’Ajuntament de Sentmenat  
anuncia l’aprovació d’un programa  
de subvencions per al sector  
comercial i de serveis del municipi  
afectat per la COVID-19 

A l’últim Ple, de 30 de juliol, es van pre-
sentar i aprovar les bases específiques 
per a la concessió de subvencions al 

sector comercial dels petits comerços sentme-
natencs per a fer front als impactes econòmics 
causats per la crisi sanitària de la COVID-19.

Davant l’impacte econòmic causat per 
les aturades i les restriccions sobre els es-

tabliments comercials considerats no essen-
cials durant la pandèmia per la COVID-19, 
l’Ajuntament de Sentmenat ha presentat un 
programa de subvencions de concurrència 
competitiva amb la voluntat d’ajudar als co-
merços amb menys recursos a recuperar la 
seva activitat i mantenir els llocs de treballs 
que depenen d’ells depenen.

L’Ajuntament posarà a disposició del 
programa de subvencions 60.000€ del 
pressupost municipal. Davant del supòsit 
que no s’esgoti el pressupost destinat a les 
subvencions del programa, es realitzarà 
una pròrroga de la convocatòria fins al 
seu esgotament. 

Termini i format de la 
presentació de les sol·licituds 

E l programa ha estat aprovat i està obert públicament a 
al·legacions des de la seva publicació al BOP. El formula-
ri de sol·licituds es presentarà via els canals oficials de 

l’Ajuntament de Sentmenat a partir de setembre. 
Les sol·licituds es podran presentar per escrit mitjançant el 

model normalitzat que es podrà trobar a aquest enllaç. 

Requisits dels beneficiaris/àries  
i forma d’acreditar-los

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les per-
sones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l’activitat 
que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin 

afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en enda-
vant LGS), i reuneixin les següents condicions:

a) Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que com-
pleixin els requisits que tot seguit es detallen:

• Seu social o domicili en el municipi de Sentmenat.
• Microempreses, establiments comercials o de serveis de 

10 o menys treballadors.

• Facturació inferior a 300.000 euros durant l’exercici anu-
al 2019 o abans de l’entrada en vigor d’aquesta convocatò-
ria i de les mesures decretades per a contenir la pandèmia 
de la COVID-19.

b) Les persones físiques que compleixin els requisits que tot 
seguit es detallen:

• Seu social o domicili en el municipi de Sentmenat.
• Treballadors autònoms amb 10 o menys treballadors.
• Facturació inferior a 300.000 euros durant l’exercici anu-

al 2019 o abans de l’entrada en vigor d’aquesta convocatò-
ria i de les mesures decretades per a contenir la pandèmia 
de la COVID-19. 

Criteris objectius 
d’atorgament de la subvenció

L es subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que 
obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris 
objectius determinats a les bases. La quantitat de l’ajut 

s’establirà segons un barem que tindrà en consideració el per-
centatge de disminució en la facturació i el nombre de treballa-
dors de l’empresa, calculant la reducció d’ingressos a partir de 
la facturació efectuada durant els mesos d’abril de 2019 i 2020, 
o la mitjana de facturació dels últims 6 mesos si el comerç o 
servei es va constituir amb posterioritat a aquella data.

La quantia de la subvenció variarà segons la puntuació de 
cada comerç i serà amb un màxim de subvenció de 500€ i un 
mínim de 250€ per comerç. 

Es posa en funcionament el nou 
sistema de cita prèvia amb  
diferents modalitats d’atenció

L a cita prèvia es podrà concertar mitjançant el web de l’Ajun-
tament de Sentmenat o bé trucant a l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana, facilitant i fent més eficient l’accés per a la realitza-

ció de tràmits administratius, les cites amb els tècnics municipals 
i amb els càrrecs electes per part de la ciutadania.

La regidoria de les TIC ha presentat darrerament un nou siste-
ma de cita prèvia que funcionarà tant de forma telemàtica com via 
telefònica, trucant a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (93 715 30 30). 
Aquest nou sistema té com a objectiu agilitzar la sol·licitud i con-
sulta de cites amb els tècnics i tècniques de l’Ajuntament i facilitar 
la comunicació entre l’administració i la ciutadania.

A partir de setembre s’incorporaran les cites prèvies a la res-
ta de serveis com Serveis Socials, Promoció Econòmica, així com 
també visites amb els càrrecs electes.

Tanmateix, a partir de setembre hi haurà disponible el nou sis-
tema de signatura digital (biomètrica) per tal de facilitar la firma de 
documentació a la ciutadania quan aquesta realitzi una instància, 
agilitzant la tramitació mitjançant l’administració digital i raciona-
litzant l’ús del paper. 

L’Ajuntament recorda la importàn-
cia de respectar les recomanacions 
de caràcter general. S’han limitat les 
trobades socials fora de grup de con-
vivència estable. Les trobades socials, 
cal limitar-les a un màxim de 10 per-
sones, preferiblement en espais amb 
ventilació i respectant les mesures de 
seguretat i higiene.

Consum de tabac i assimilats. No es 
pot fumar en la via pública o en espais 
a l’aire lliure quan no es pugui respec-
tar una distància mínima interpersonal 
d’almenys 2 metres. Aquesta limitació 
és aplicable, també, per a l’ús de qualse-
vol altre dispositiu d’inhalació de tabac, 
pipes d’aigua, catximbes o similars.

Prohibició de consumir alcohol a la 
via pública. L’11 d’agost es va prorrogar 
durant 15 dies la prohibició a tot Cata-
lunya del consum compartit de begudes 
alcohòliques a la via pública i a la resta 
d’espais oberts. Es permet el consum a 
locals o espais autoritzats amb llicència.

Restriccions en activitats d’hos-
taleria i restauració. En els esta-
bliments d’hostaleria, restauració i 
terrasses, així com en els bars i res-
taurants de platja s’ha de garantir la 
distància interpersonal mínima d’1,5 
metres al servei de barra.

S’ha de garantir sempre una 
distància mínima entre taules o 

agrupacions de taules, d’1,5 me-
tres, amb un màxim de 10 perso-
nes per taula o agrupació d’aques-
tes. La taula o agrupació de taules 
que s’utilitzin amb aquesta fina-
litat han de ser d’acord amb el 
nombre de persones que permeti 
respectar la distància mínima de 
seguretat interpersonal.

Aplicació de les mesures adoptades. Els 
ciutadans han de col·laborar activament 
en el compliment de les mesures previstes 
en aquesta Resolució.

Aquesta col·laboració es refereix no 
només al compliment de les mesures i 
obligacions establertes en la Resolució, 
sinó també a l’acceptació i resposta als 
requeriments que es formulin per les au-
toritats sanitàries.

En tot cas, els incompliments indivi-
dualitzats del que disposa aquesta Reso-
lució poden ser constitutius d’infracció 
administrativa, de conformitat amb el 
que disposa el Decret llei 30/2020, de 4 
d’agost, pel qual s’estableix el règim san-
cionador específic per l’incompliment 
de les mesures de prevenció i contenció 
sanitàries per fer front a la crisi sanitària 
provocada per la COVID-19. 

Seu Electrònica
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S’aprova la creació del  
Consell Municipal de Cultura

E l passat mes de juliol, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inici-
alment per unanimitat de tots els grups municipals el regla-
ment del Consell Municipal de Cultura, una iniciativa de la 

Regidoria de Cultura. Es tracta d’un organisme obert de participa-
ció, consulta i assessorament dins del marc de la Participació Ciu-
tadana, recollint les aportacions dels diferents col·lectius, sectors 
i entitats que participen en la vida cultural de Sentmenat.

Des de l’Ajuntament de Sentmenat s’aposta per la participació 
de les entitats i les diverses associacions municipals en la consul-
ta i l’assessorament de les decisions polítiques de matèria cultural, 
considerant que és especialment indispensable en aquesta matèria.

El Consell Municipal de Cultura tindrà la seva primera con-
vocatòria durant la tardor de 2020 i es disposarà com un òrgan 
sectorial amb una diversitat de funcions pròpies com la proposta 
d’iniciatives a l’Ajuntament en matèria cultural, l’assessorament de 
la política cultural de la Regidoria de Cultura, informar dels pro-

grames municipals en matèria d’activitats, serveis culturals o de 
la seva dinamització, generar un canal comunicatiu d’informació 
en matèria de cultura i dels seus programes específics, informar i 
assessorar en la definició dels objectius generals del Departament 
de Cultura, esdevenir un observatori de les activitats culturals i un 
òrgan consultiu i valoratiu. 

Totes les entitats que en vulguin formar part podran presentar 
la seva petició via instància designant un o una representant de 
l’entitat. La ciutadania en general, no representant de cap entitat 
però sí vinculada al món cultural del municipi, podrà assistir al Ple 
de Consell amb veu però sense vot.

Aprovat inicialment al darrer Ple de juliol, s’ha obert un període 
d’informació pública del reglament fins el 22 de setembre perquè 
els interessats puguin presentar les reclamacions i suggeriments 
que estimin oportuns. Una vegada transcorregut aquest període, 
s’entendrà aprovat definitivament. 

Un estiu  
amb mesures  
de seguretat  
COVID, però amb 
essència de diversió 
L’Ajuntament de Sentmenat ha presentat enguany 
una programació especial durant tot l’estiu que ha fet 
les delícies d’aquells que estimen la música i la cultura

L ’Estiu Cultura de Sentmenat s’ha pogut celebrar i ho ha fet amb 
bones sensacions. En el context de la crisi per la pandèmia de 
la COVID-19, el consistori ha fet grans esforços per reestruc-

turar la festa i adaptar-la a les directrius estrictes de les autoritats 
sanitàries, però mirant de mantenir l’essència de celebració i diversió. 
I malgrat que la premissa principal ha estat en tot moment la segu-
retat, tots aquests dies d’estiu ens han aportat vida, alegria i bons 
moments al poble.

Totes aquestes mesures de seguretat ens han permès gaudir d’un 
estiu ple de cultura, música, diversió... especial i diferent. Des de 
l’Ajuntament celebrem que tot i les dificultats haguem viscut l’estiu 
mantenint la cultura i les tradicions culturals a casa nostra.

Moltes gràcies a tothom que han fet possible aquestes vetllades 
pensades per a tots els públics i totes els gustos. 

Arriba la jornada Let’s Clean Up 

C ada any, milions de tones d’es-
combraries són abocades a rius, 
oceans, platges, boscos i tot tipus 

d’espais naturals degut sobretot al nostre 
model de consum i la falta de respecte d’al-
gunes persones envers la natura.

Des de l’Ajuntament de Sentmenat volem 
col·laborar a capgirar-ho i caminar cap a un 
municipi ecològicament responsable i cívic 
sumant-nos també a la resta de municipis 
amb objectius comuns: millorar el nostre en-
torn natural tot reduint la quantitat de residus 
abocats i donar visibilitat sobre la problemà-
tica d’incivisme. La Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus proposa una estratègia 
conjunta a tot el continent: el Clean-Up Day, 
una jornada de neteja d’espais naturals que 
enguany es celebra coordinadament a tota 
Europa entre el 18 i el 20 de setembre. 

D’aquesta manera, sota el lema “Let’s 
Clean Up Europe!”, el dia 20 de setembre de 
10 a 13 h, es durà a terme una iniciativa lo-
cal dins el marc europeu que pretén animar 
i conscienciar a tothom qui vulgui partici-
par. Les persones participants de la jorna-
da podran comprovar amb aquesta activi-
tat la quantitat de residus que s’hi aboquen 
i reduir el nivell de contaminació al recollir 
i separar correctament els residus trobats. 
L’Ajuntament aportarà bosses i guants per 
totes les persones participants i la recolli-
da es realitzarà en petits grups, amb ma-
terial individual i respectant les distàncies 
de seguretat.

El Clean-Up Day representa pel nostre 
Ajuntament un esdeveniment d’alta impor-
tància ja que col·labora activament a cons-
truir un món millor. Sona bé oi? Apunta-t’hi!

Per inscriure’t pots omplir el formulari 
que trobaràs a la pàgina web de l’Ajunta-
ment de Sentmenat o bé trucar al telèfon 
93 715 30 30 

Data:  20 de setembre
Hora: de 10 a 13 h
Lloc de trobada: Plaça del Parc de la Riera
Màxim: 80 persones
Què has de dur: pantalons llargs i sabates tan-

cades i còmodes, guants de jardí o similars si se’n 
disposa, gorra, crema solar i beguda, preferentment 
en cantimplora o envàs reutilitzable, per evitar la 
generació de residus. Els menors hauran d’anar 
acompanyats d’adults. Cal portar mascareta du-
rant tota la activitat. 

Josep Morella
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L’Ajuntament de Sentmenat  
es reuneix amb la Generalitat  
per avançar el projecte de la variant  

E l passat divendres 3 de juliol, l’Ajun-
tament es va reunir amb el sr. Xavier 
Flores, director general d’Infraes-

tructures de Mobilitat de la Generalitat de 
Catalunya per tractar el futur projecte de 
la variant que unirà les vies comarcals de 
Sentmenat amb Polinyà, Caldes de Montbui 
i Castellar del Vallès.

Urbanísticament, Sentmenat té una úni-
ca via d’accés i de encreuament del municipi, 
el passeig Josep Anselm Clavé. Aquesta via 
connecta pel centre del municipi la carretera 
de Polinyà (B-142) amb la de Castellar del Va-
llès i la de Caldes de Montbui (C-1415a), és per 

això que ja en el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal es va preveure la construcció d’una 
variant per descongestionar el trànsit de vehi-
cles pesats per l’exterior del municipi, unint les 
carreteres d’accés amb les zones industrials.

Impulsar aquest projecte és una de les 
principals preocupacions per part del con-
sistori degut a les diverses problemàtiques 
que causa la congestió de la via principal del 
municipi. El passeig Josep Anselm Clavé és 
la via principal del municipi no només pels 
vehicles, sinó també pels vianants, i un camí 
altament transitat pels infants camí a les es-
coles que s’hi troben pròximes. El trànsit de 

vehicles comporta un alt índex d’accidents 
de tràfic de vehicles a vianants, nombrosos 
desperfectes de la mateixa via per part dels 
vehicles pesants i les molèsties del veïnat a 
causa del soroll de camions i altres vehicles, 
a més de la contaminació que això suposa.

Per part del consistori es va traslladar 
a la Direcció General d’Infraestructures 
de Mobilitat la urgència d’impulsar el pro-
jecte de la variant i es va aconseguir la 
negociació de la construcció del primer 
tram, que uniria la carretera de Polinyà 
B-142 amb la Serra Barona amb la creació 
d’un tram de cinturó. 

Es modifica l’ordenança fiscal  
de l’Escola Bressol Municipal

E l ple de juliol es va aprovar una modi-
ficació de l’ordenança que incremen-
ta el nombre dels trams reduïts i els 

barems de renda, als efectes de ser més 

equitatius en l’aplicació dels preus públics. 
Per altra banda, i d’acord amb les deman-
des de la ciutadania, s’inclou un preu reduït 
del 50% per al segons i successius germans 

inscrits alhora a l’Escola Bressol. Donat que 
el curs escolar s’iniciarà el setembre, s’ha 
considerat necessària i oportuna la modi-
ficació de l’ordenança fiscal. 

Es realitzen obres de manteniment  
i millora de l’asfaltat al Passeig  
Anselm Clavé i l’accés del  
cementiri nou

P aral·lelament amb les reunions realitzades per l’acord de cons-
trucció del primer tram de la variant de Sentmenat, el Departa-
ment de Territori de l’Ajuntament ha treballat per la millora del 

manteniment del Pg. Anselm Clavé. El passat dimarts dia 25 d’agost es 
va procedir a fer treballs de reparació de la via principal de Sentme-
nat, molt malmesa degut al constant trànsit de vehicles pesats. Les 
obres es van realitzar al llarg del passeig, des de l’entrada al municipi 
pel pont que connecta amb les carreteres de Polinyà i Sabadell (Sala 
ECUS), fins a la rotonda que connecta amb les carreteres de Castellar 
i Caldes de Montbui (Rotonda Passeig Anselm Clavé).

Tanmateix s’ha aprofitat aquest període estival també per fer 
les obres de millora i d’asfaltatge de la via d’accés al polígon in-
dustrial Can Clapers a través del carrer del Cementiri Nou amb 
l’objectiu d’augmentar la seguretat del tram. 

I el Pavelló de Can Sorts  
finalitza la primera  
fase de millores

E l Pavelló de Can Sorts segueix els passos per remodelar 
l’equipament amb l’objectiu d’adaptar la instal·lació a la 
normativa elèctrica, que ja s’ha realitzat aquest estiu, així 

com també l’execució d’un nou fals sostre que es realitzarà en un 
futur pròxim. També es farà una ampliació de les pistes, una me-
sura que permetrà 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·lela-
ment, s’executarà 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 rehabili-
tarà la zona d’accés principal al pavelló i, per últim, es millorarà el 
desguàs de la coberta i s’impermeabilitzarà part de les cobertes. 
Per aquesta segona fase, després que en la primera ja s’hagin fet 
les millores elèctriques, s’ha tornat a obrir un període de licita-
ció ja que en un primer moment havia quedat deserta, sense cap 
contractista presentat. 

El 14 de setembre  
començaran les obres  
a la plaça Lluís Companys
Les obres de millora pemetran modernitzar 
i adequar la plaça d’acord amb el projecte 
executiu de reurbanització

L es obres de reurbanització de la plaça Lluís Companys ja 
tenen data d’inici. Serà a partir del 14 de setembre quan 
es comencin a executar.

Els treballs de reforma tenen per objecte la millora, moder-
nització i adequació de la plaça en qüestió, d’acord amb el “Pro-
jecte executiu de reurbanització de la plaça Lluís Companys”.

La durada del contracte amb l’empresa adjudicatària és 
de 5 mesos i 15 dies, un total de 22 setmanes, i el pressupost 
de licitació era de 452.443,17€ (IVA inclòs). 

HORARI
(ASSISTÈNCIA DIÀRIA)

Tarifa  
general

Tarifes reduïdes

Tram A Tram B Tram C Tram D Tram E

Jornada completa
(Horari de 8.45 a 17 h) 250 € 125 € 150 € 175 € 200 € 225 €

Jornada partida 
(Horari de 8.45 a 12 h o de 15 a 17 h) 190 € 95 € 114 € 133 € 152 € 171 €

Mitja jornada complementada 
(Horari de 8.45 a 15 h o de 12 a 17 h) 230 € 115 € 138 € 161 € 184 € 207 €

Mitja jornada 
(Horari de 8.45 a 12 h o de 15 a 17 h) 165 € 82.50 € 99 € 115.50 € 132 € 148.50 €

Horari extensible fix 
(Horari de 7.45 a 8.45 h matí o de 12 a 13 h migdia) 45 € 22.50 € 27 € 31.50 € 36 € 40.50€

SERVEIS ESPORÀDICS

Hores extres de serveis 6 €
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Finalitza la temporada  
d’obertura de la piscina  
d’estiu amb un balanç positiu
El diumenge 6 de setembre finalitza la temporada d’obertura de la piscina d’estiu amb un balanç 
satisfactori pel que fa a la utilització i l’adaptació a les mesures sanitàries per la COVID-19

M algrat l’adaptació d’horaris i de la 
normativa d’ús de l’equipament de-
guda la situació sanitària, la valora-

ció global del servei de la piscina d’estiu tant 
per usuaris com per responsables del servei 
ha estat molt positiva. 

Seguint amb la normativa sanitària es-
tatal i de la Secretaria General de l’Esport 
de Catalunya establerta per a l’obertura i 
ús de les piscines d’estiu d’ús públic. Es va 
definir  un aforament màxim de 300 usu-
aris per franja horària d’obertura que en 
cap moment s’ha sobrepassat durant tota 

la temporada, permetent l’accés a tothom 
que ho ha desitjat a aquest servei municipal. 
L’acceptació i respecte per part dels usuaris 
de les mesures sanitàries com l’obertura  el 
tancament de vestidors, dutxes i zona de 
pícnic, la desinfecció de mans a l’entrada o 
el manteniment de la distància social en es-
pais compartits ha permès desenvolupar un 
servei amb certa normalitat i garantia de la 
seguretat sanitària per a la comunitat.

La forma d’accedir mitjançant compra 
d’entrada puntual bonificada en comptes de 
carnet de temporada que es va desestimar 

per la situació sanitària, tampoc ha suposat 
problema per als usuaris i ha estat compati-
ble amb l’accés de les persones abonades del 
CEM i persones acreditades amb una minus-
vàlua del 33% o superior.

El fet de no haver-se detectat cap cas 
positiu per COVID-19 en usuaris que han 
gaudit de la piscina d’estiu per part dels 
rastrejadors de la pandèmia en el municipi 
ha estat una de les millor notícies i ens dona 
la tranquil·litat i satisfacció d’haver ofert a 
la ciutadania un servei necessari en aquests 
moments amb les màximes garanties. 

Es netegen les franges perimetrals
Durant aquest estiu s’han realitzat els treballs en les franges perimetrals de protecció de les 
urbanitzacions de Can Vinyals, Can Fargues, Pedra-Santa i Can Canyameres 

E ls treballs d’obertura (que impliquen la 
tala d’exemplars) s’han realitzat sota 
la supervisió del personal tècnic de 

la Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis 
Forestals de la Diputació de Barcelona i d’un 
tècnic facultatiu forestal contractat per 
l’Ajuntament i s’han fet per adequar la vege-
tació de la franja de protecció perimetral de 
la urbanització a la normativa establerta. 

L’objectiu dels treballs en franges és ga-
rantir la discontinuïtat horitzontal i vertical 
de la vegetació. És per això que després de 
diferents anys realitzant la desbrossada de 
la vegetació herbàcia i arbustiva, calia acla-
rir arbrat en aquesta anualitat en les urba-
nitzacions de Can Fargues i de Pedra-Santa 
perquè ja hi havia tangència de la coberta de 
capçades i per tant continuïtat de combusti-
ble en cas d’incendi forestal.

Al respecte de les actuacions d’obertura 
de franja de protecció, una de les problemà-
tiques que presentaven molts trams era la 
continuïtat d’arbrat. En aquests trams calia 
treure els arbres a 5 m de les tanques. L’ajun-
tament és coneixedor del neguit que aques-
tes actuacions han pogut generar al veïnat 
però era necessari per complir la legislació i 
assegurar la seguretat.

Aquests treballs s’han realitzat per 
concurs públic (es varen presentar 6 em-
preses), separant en lots els treballs de 
manteniment i d’obertura de franja. Així 
s’ha treballat de forma simultània en di-
ferents franges de les urbanitzacions i 
també com a fet novedós s’hi han inclòs 
certes zones verdes municipals que s’han 
realitzat de forma seguida en quan es con-
cloguin els treballs en les franges perime-

trals; en concret aproximadament 15 ha 
de zones verdes.

D’entre les zones verdes més destacables 
que s’han desbrossat: el Parc de Can Vilar i el 
Parc de la Riera, certes zones verdes munici-
pals dels revolts de la carretera de Sabadell al 
seu pas entre les urbanitzacions de Can Ca-
nyameres i de Pedra-Santa, així com l’ampli-
ació de la traça de la franja septentrional de 
la urbanització de Can Vinyals, definida com 
a estratègica per a la prevenció de Grans In-
cendis Forestals al terme municipal, a banda 
d’algunes parcel·les no edificades municipals.

També com cada any, dues persones 
contractades per la Diputació de Barcelona 
s’estan encarregant de la campanya d’estiu 
a Sentmenat. Aprofitem per recordar que no 
es pot abaixar la guàrdia i està prohibit fer 
foc al bosc. 

EN TOTAL S’HAN REALITZAT  

26
HA DE FRANGES DEL MUNICIPI, DE 

LES QUALS APROXIMADAMENT 

10
HA HAN ESTAT D’OBERTURA

Can Fargues i  
Pedra Santa

I LA RESTA DE MANTENIMENT

Can Vinyals i 
Can Canyameres

Nova Ordenança municipal de tinença d’animals

E l passat 30 de juliol, el ple de l’Ajun-
tament de Sentmenat va aprovar la 
nova Ordenança municipal de control, 

tinença i benestar animal i està publicada 
des del 20 d’agost al BOPB i a les xarxes soci-
als de l’Ajuntament, perquè les veïnes i veïns 
de Sentmenat presentin les al·legacions que 
creguin oportunes. El mètode oficial és a tra-
vés d’una instància al mateix ajuntament, si 
no hi ha cap al·legació aquestes quedaran 
aprovades i vigents en 30 dies naturals.

La necessitat d’aprovar la nova ordenan-
ça ve ocasionada pel gran nombre de pro-
postes de sancions que s’estan generant i la 
necessitat de reduir els imports d’aquestes.

Consulteu  
l’ordenança a 

Des de l’Ajuntament de Sentmenat, apel-
lem a la responsabilitat i al civisme, dispo-
sem de l’espai i entorn natural per poder 
viure amb harmonia animals de companyia i 
persones. Totes juntes podem fer un Sentme-
nat més net i cívic. 

QUINES 
SANCIONS 

RECULL LA NOVA 
ORDENANÇA?

2- Per animals perduts es pagarà la 
taxa de recollida; l’hospedatge i aten-
cions veterinàries. Els reincidents 
rebran una sanció de 40 a 150€

1- Amb la llei 10/1999 de 30 de juliol:
• No tenir el gos GPP ( gossos potencial-

ment perillosos i de perillositat consta-
tada) censat o xipat: 60,10€ a 150,25€ 
(anteriorment, mínim 100€)

•  No tenir assegurança: 150,25€ a 
1.502,53€ (anteriorment, mínim 401€)

• Portar-lo deslligat o sense morrió: 
150,25€ a 1.502,53€ (anteriorment, 
mínim 401€)

6- No dipositar les defecacions 
de forma higiènica en embol-
calls biodegradables i/o no de-
positar-les ens els contenidors. 
Sanció de 40 a 150€

7- Deixar els animals en 
zones i àrees de jocs infan-
tils: de 40 a 150€

8- Alimentar els gats 
de colònies o dispensar 
menjar sense autoritza-
ció. Sanció de 40 a 150€

5- No retirar els excrements 
de l’animal a la via o espai 
públic o mobiliari afectat. 
Sanció de 151 a 301€

9- Deixar en llibertat els 
animals de companyia 
en llocs i horaris no per-
mesos, excepte els GPP: 
sanció de 40 a 150€.

3- Els gats i gossos és obligatori 
tenir-los censats i amb el xip identi-
ficatiu. Sanció de 100 a 400€ 4- No evitar les micci-

ons dels animals en la 
façanes, mobiliari urbà 
i vehicles estacionats. 
Sanció de 40 a 150€
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Agenda  
setembre/octubre

SETEMBRE

DIJOUS 10
22.45 h - a Cal Milionari
MÀGIC, COM QUAN ÉREM PETITS...
Espectacle de màgia. Després d’uns anys vi-
atjant arreu del món, un noi torna al seu taller 
màgic per primer cop… Es retrobarà de nou 
amb el Petit Mag que tots coneixíem?
Mag: Roger Oller / Ajudant: Aida Llop
Regidoria: Georgina Pavelkova
So i Llums: Kevin Adkinson

DIVENDRES 11 
00.00 h - a Cal Milionari
PARLAMENTS DE L’11 DE SETEMBRE 

DISSABTE 12 I DIUMENGE 13 
11 h - a Castell de Sentmenat
VISITES GUIADES 
AL CASTELL DE SENTMENAT
Visita guiada amb explicació històrica i de la 
part que es pot visitar del Castell. Mesures 
COVID, l’aforament màxim és de 10 persones 
amb cita prèvia al telèfon 639720436 (Lluís).

DIMECRES 16 
19.30 h - al teatre del Coro
JORDI BORRÀS, 
ELS MOVIMENTS D’ULTRADRETA
Org: Taula de Debat

DIVENDRES 18 
20 h - a la Biblioteca
TERTÚLIA SOCIAL SOBRE 
EL PRIMER DIA DE MARC LEVY
A càrrec de l’equip de la biblioteca.

DISSABTE 19 
20.30 h - al teatre del Coro
TENORS
Cia Il·luminati. Música i humor

DIUMENGE 20 
9.30 h - al parc de la riera
LET’S CLEAN UP! 
Inscripcions al web de l’ajuntament  
o al 937153030

DIMARTS 22 
17.30 h - a la Biblioteca
PUM! CONTES D’UNA BRUIXA LLAMINERA 
Comencem la temporada de l’Hora del conte 
amb la Rondallaire Sherezade Bardají

DIUMENGE 27 
18.30 h - al Teatre del Coro
EL COMPTE D’EGMONT
T.I.C. Escènic. Lectura dramatitzada

DIMARTS 29 
17.30 h - a la Biblioteca 
HORA DEL CONTE 
LA MAMA VA A L’ESCOLA 
Hora del conte a càrrec de l’equip  
de la biblioteca.

DIMECRES 30 
19 h - A la Biblioteca.
TERTÚLIA LITERÀRIA:  
UNA EDUCACIÓ:  
MEMÒRIES DE TARA WESTOVER
A càrrec del bibliotecari  
i escriptor Lluís Soler Alsina.

OCTUBRE

DISSABTE 3 
11.30 h - Als jardins de Cal Milionari.
HORA DEL CONTE:
PER A NADONS ANIMALETS 
A càrrec de Joan de Boer

DIUMENGE 4 
18.30 h - al teatre del Coro
MOBILUS
Addaura.
Teatre visual

DIMARTS 6 
17.30 h - a la Biblioteca.
HORA DEL CONTE: 
DOS ESQUIROLS I UNA PINYA
A CÀRREC DE L’EQUIP  
DE LA BIBLIOTECA

DIJOUS 8 
19 h - a la Biblioteca
PROJECCIÓ DE L’AUDIOVISUAL  
SENTMENAT I ELS CAMINS  
DEL DESCONFINAMENT
A càrrec de Tomàs Mas.

DIMARTS 13 
17.30 h - a la Biblioteca
HORA DEL CONTE :  
EL CASTOR ESTRESSAT
A càrrec de l’equip de la biblioteca

DISSABTE 10, DIUMENGE 11 I DILLUNS 12
11 i a les 12 h - Castell de Sentmenat
VISITES GUIADES  
AL CASTELL DE SENTMENAT  
(JORNADES DEL PATRIMONI)
La visita comença a les hores en punt i un cop 
ha començat el castell queda tancat.

Descripció de l’activitat:  Visita guiada amb 
explicació històrica i de la part que es pot 
visitar del Castell.

Mesures COVID:
l’aforament màxim és de 10 persones amb cita 
prèvia al telèfon 639720436 (Lluís).

DIMECRES 14  
19.30 h - al teatre del Coro
DAVID FERNÀNDEZ,  
NEOLIBERALISME,  
DE L’ESQUERRA PERDUDA
Org: Taula de Debat

DIJOUS 15 
19 h - a la Biblioteca
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
DE FINESTRES 
a càrrec del seu autor David Vila i Ros i la 
il·lustradora Sílvia Morilla.  
Llibre solidari per al COVID-19 

DIVENDRES 16 
10.30 h - Virtual
CURS: TROBAR FEINA A LES XARXES 
SOCIALS ÉS POSSIBLE
Cal inscripció prèvia. Whatsapp:  
638450909 o bé presencialment a la Borsa  
de treball de Sentmenat.

20 h - a la Biblioteca
TERTÚLIA SOCIAL SOBRE 
 TERRA EMBRUIXADA D’ ERIN M. HARTA 
A càrrec de l’equip de la biblioteca.

DIMARTS 20 
17.30 h - a la Biblioteca
HORA DEL CONTE:
L’OS I EL PIANO
A càrrec de l’equip de la biblioteca

DIVENDRES 23 
19 h - a la Biblioteca
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE BIJUTERIA 
a càrrec de la seva autora, Juana Dolores Ro-
mero Casanova , guanyadora de la 56a edició 
del Premi Amadeu Oller de poesia

DIUMENGE 25  
18.30 h - al teatre del Coro

“DES DE L’ENYOR DE L’EXILI”
Sílvia Bel, Rosa Renom, Joan Alavedra 
(acordió) Textos de Josep Carner. Espectacle 
poètico - visual

DIMARTS 27
10.30 h - Virtual
CURS: TROBAR FEINA A LES XARXES 
SOCIALS ÉS POSSIBLE
Cal inscripció prèvia. Whatsapp:  
638450909 o bé presencialment a la Borsa de 
treball de Sentmenat.

17.30 h - a la Biblioteca
HORA DEL CONTE:  
CASTANYES 
amb banyes a càrrec del rondallaire  
Blai Sanabre

DIMECRES 28 
19 h - a la Biblioteca
TERTÚLIA LITERÀRIA SOBRE  
RES NO S’OPOSA A LA NIT 
de Delphine de Vigan a càrrec de l’equip  
de la biblioteca.

Un casal i casalet marcat per 
les mesures de seguretat  
de la COVID 

L ’edició dels casals de Sentmenat d’aquest any ve marca-
da per l’establiment de protocols per a la prevenció de 
contagis a causa de la pandèmia de la Covid i per un èxit 

absolut després de celebrar-se sense cap incidència. Els més 
destacats són la reducció dels grups a un màxim de 10 perso-
nes, el que ha obligat a estendre els casals a diversos espais de 
la vila, que es desinfecten i ventilen diàriament, i el seguiment 
de l’estat de salut dels participants. A més, també s’ha realit-
zat casal la primera setmana de setembre.

Pel que fa a les activitats, estan vinculades a l’acompanya-
ment emocional, els aprenentatges lligats a la curiositat, la cre-
ativitat, la participació, el joc, el treball en equip, etc; i també 
aquelles que ajudin a garantir l’autoprotecció i els hàbits d’higi-
ene i seguretat. 

El campionat de Catalunya de 
tennis taula per equips 

A principis de juliol es va celebrar el XVI Obert de Te-
nis Taula de Sentmenat al pavelló municipal Primer 
de Maig.

El campionat de Catalunya de tennis taula per equips és 
una competició de clubs catalans que disputen per categories.

Èxit d’assistència al curs de 
manipulador/a d’aliments or-
ganitzat per l’Ajuntament  
de Sentmenat 

F ins a 20 persones treballadores de botigues, bars i res-
taurants sentmenatencs hi han participat els dies 20 i 21 
de juliol.

En un context on les mesures de manipulació i conser-
vació dels aliments cobra una importància crucial, la Regi-
doria de Promoció Econòmica i Comerç de Sentmenat va 
impulsar un curs de manipulador d’aliments de forma to-
talment gratuïta i oberta per a les persones treballadores 
d’establiments alimentaris sentmenatencs, com botigues, 
bars i restaurants.

Davant de l’èxit participatiu i l’alta demanda presentada 
pels comerços i establiments sentmenatencs, es treballarà 
per realitzar un altre curs de cara a setembre per a brin-
dar l’oportunitat formativa a altres persones treballadores 
d’establiments sentmenatencs. 

Albert Mañosa  
i Oriol de la Torre  
premi Bruguera 

A lbert Mañosa i Oriol de la Torre, tots dos nascuts a 
Sentmenat el 1978, han guanyat la segona edició del 
premi Bruguera de còmic i novel·la gràfica, dotat amb 

12.000 euros, amb l’obra La extremaunción. La extremunció 
relata el moment en què un monologuista i director teatral que 
ha basat gran part de la seva obra en l’escarni a l’església es 
troba en el llit de mort i sent la necessitat de penedir-se i fer les 
paus amb Déu, pel que demana que el visiti un sacerdot, però el 
jove que va des del seminari té altres plans per a ell.

Aquest premi es va posar en marxa amb la finalitat de fer 
cada any un homenatge a la història de la mítica editorial bar-
celonina Bruguera (que publicarà l’obra guanyadora) i donar 
visibilitat a les noves generacions d’historietistes. 

Aquí adjunt us deixem 
els resultats  
de la competició! 

Llegeix l’entrevista que 
els hi hem realitzat a 
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Són temps difícils els actuals, la COVID-19 ha suposat la 
pèrdua de moltes persones i a hores d’ara continua sent 
un perill arreu del món, una amenaça que ens obliga a 
tots a extremar les mesures d’higiene i seguretat.

El nostre municipi ha passat la primera onada sense 
haver de lamentar pèrdues i d’una manera exemplar, 
gràcies a l’esforç de tots i totes: de la ciutadania, dels 
empleats de l’Ajuntament i del govern, però ara cal 
continuar sent curosos, respectant les mesures, prote-
gint-nos i cal no baixar la guardia.

Aquesta pandèmia no ha acabat i les circumstàncies 
han comportat mesures més estrictes, fet que ha supo-
sat la suspensió de moltes activitats, la cancel·lació de 
la festa major i fins i tot ens recomanen prescindir de 
gestos tan necessaris i arrelats a la nostra cultura, com 
abraçades i petons de carinyo i suport amb els nostres 
familiars i amics.

Tot i així, malgrat les dificultats Sentmenat no s’ha atu-
rat ni s’aturarà, hem continuat i continuarem treballant 
com ho hem fet des del primer dia per millorar el poble i 
la qualitat de vida de les vilatanes i vilatans.

Són moltes les accions que s’han anat portant a terme i 
que heu pogut anar veient, des d’obres a carrers, subs-
titució de jocs infantils, desbrossades i neteges d’espais 
verds i terrenys, manteniments i obertures de franges 
contra incendis, reparació de diversos camins, espor-
gues de l’arbrat, desinfectacions…

I molts els projectes que s’estan treballant, com per 
exemple el de la recuperació de la riera, el projecte del 
Parc d’aigües, el de recuperació dels jardins de l’antiga 
rectoria, la peatonalització del casc antic…

Malauradament, davant l’esforç que estem fent tots, els 
partits de l’oposició, PSC i JXS, han estat fent i conti-
nuen fent l’únic que se’ls dona bé i al que estan acostu-
mats: cacarellar molt i patalejar més.

Davant, per exemple, l’ajut aprovat per l’actual govern per 
donar suport al comerç i la petita empresa en l’actual cri-

si, ells ens acusen de donar ajuts insuficients. I nosaltres 
preguntem: on estaven els ajuts i la preocupació per l’em-
presa o el comerç de l’anterior govern? On estaven les se-
ves idees o Plans de millora? I les seves subvencions? On 
estava el suport de vostès a la crisi econòmica del 2010, 
i on estava la responsabilitat i preocupació d’aquests 
partits per les famílies, quan en l’anterior mandat sense 
cap pandèmia ni dificultat van deixar sense aliments a les 
famílies usuàries de serveis socials? Mai anteriorment, 
tot i les crisis patides i la situació precària del comerç i 
l’empresa, cap govern de Sentmenat va aprovar cap ajut.

Senyors de l’oposició, la mentida, per molt que sigui mi-
lions de vegades repetida, no es converteix en veritat.

Poden vostès continuar amb la seva política electoralis-
ta i mentidera, que nosaltres continuarem treballant per 
tirar endavant les idees i projectes de millora que tenim, 
lluitant cada dia per aconseguir fites tan importants 
com la recentment assolida de construcció de la nova 
escola i vetllant per la cura de les vilatanes i vilatans, 
que és una prioritat.
 
Entre totes i tots ens ensortirem!

Convivint 
amb la COVID

Arriba setembre i continuem tenint el virus entre 
nosaltres. Pot durar mesos. Encara no veiem el 
final. No sabem quan tindrem la vacuna o quan 
estarem la majoria immunitzats.

Encara que no ens oblidem dels veïns que 
per desgràcia els ha tocat patir la malaltia, 
a Sentmenat hem estat relativament afortu-
nats pel que fa a nombre de casos. Justament 
per això no podem abaixar la guàrdia i hem 
mantenir entre tots el virus a ratlla. Per la 
nostra salut. I per evitar tancar-ho tot tres o 
sis mesos perquè el nostre sistema econòmic 
no ho permet.

Al setembre tots volem reprendre l’activitat ha-
bitual, amb les mesures de seguretat establertes: 
en pocs dies tornarem a tenir les escoles obertes, 
les empreses i comerços treballant al màxim ren-
diment possible, el transport públic ple de gent, la 
Diada de l’11 de setembre organitzada i, per tant, 
les interaccions socials seran elevades. Sabem 
també que les nostres principals i úniques armes 
són la mascareta, la higiene i la distància social.

Des d’ERC Sentmenat, especialment des de les 
regidories de salut i civisme, demanem a la gent 
que no abaixi la guàrdia. Ja sabem que portar la 
mascareta ens protegeix a nosaltres, però tam-
bé protegeix els nostres veïns, amics i familiars. 
Que rentar-nos sovint les mans és fonamental. 
I també mantenir les distàncies. I no ajuntar-nos 
més gent del compte. La gran majoria ja ho estem 
fent. I la minoria que no compleix, si us plau, pen-
seu amb vosaltres i amb els vostres veïns i feu un 
esforç. Que no calgui l’esbroncada d’un veí o de 
la policia local o haver de recórrer a les sancions.

Esperem que les mesures aplicades a les escoles 
funcionin, com han funcionat per regla general 
als casals d’estiu, que els milers de PCR que es 
faran i el seguiments dels positius asimptomàtics 
frenin la transmissió comunitària i no arribem a 
la situació desesperada del pic de la pandèmia.

D’altra banda esperem que se solucioni el des-
concert provocat pel maremàgnum de mesures 
que dicten les autoritats sanitàries i polítiques, i 
que a vegades són revocades de manera inver-
semblant per un jutge, i que els diners impres-
cindibles per compensar als treballadors i petits 
empresaris afectats per la pandèmia arribin de 
manera àgil als damnificats, a Sentmenat també.

Sentmenatenca, sentmenatenc, fes un esforç, 
val la pena, tant per tu com per les persones que 
estimes i les que conviuen amb tu al poble. Ens 
hi juguem molt, massa. Per la nostra salut i la 
prosperitat del nostre poble, el virus, entre tots, 
a ratlla.

Complim el programa electoral 

Escola nova. Aquest setembre encetem un nou curs 
amb molts neguits a causa de la covid-19. Serà un 
any segurament difícil perquè moltes coses han 
canviat i entre totes ens haurem d’anar adaptant a 
aquesta nova situació. Ànims i força al personal do-
cent en aquest nou curs que ve! Però també iniciarem 
el curs amb l’optimisme de veure com comença a 
caminar un nou projecte educatiu a Sentmenat que 
és fruit de la mobilització popular. Tothom serà cridat 
a aportar-hi el seu granet de sorra. Treballem entre 
totes per fer-la realitat!

Estiu Cultura. Un dels sectors que més ha patit les 
conseqüències de la pandèmia és, indiscutiblement, la 
cultura. Per això hem apostat fort per tenir un estiu 

cultural inèdit a Sentmenat i arreu de la comarca amb 
desenes d’espectacles i activitats sempre complint 
amb totes les mesures per tenir una cultura segura. 
Cal agrair molt a totes les persones i entitats com el 
Coro i la Festa Major Jove que s’han esforçat per do-
nar vida a aquesta programació. Hem ofert un format 
que segur que repetirem l’any vinent degut al seu gran 
èxit i acceptació.

Festa Major. Malauradament aquest any ens hem que-
dat sense poder celebrar la nostra festa el primer cap 
de setmana de setembre, tot i tenir-la ja programada. 
Les restriccions no ens ho permeten i cal ser respon-
sables davant l’augment dels brots. És moment de cui-
dar la salut, doncs és el més preuat que tenim. Segur 
que l’any vinent podrem gaudir-la de valent! No obs-
tant, hem pogut gaudir de les activitats controlades 
com el Sent-Tapes, les exposicions del Taller d’Art als 
comerços i l’Estiu Cultura.

Consell de Cultura. Un altre dels objectius del mandat, 
complert. A la tardor posem en marxa aquest espai de 
participació directa, d’ajuda mútua, de transparència 

i de control de poder. Per millorar la coordinació i ga-
rantir la gestió col·lectiva de la cultura entre totes les 
entitats que en formen part. Entre totes, tot!

Benestar animal. Hem aprovat una nova ordenança 
per la tinença d’animals necessària per a Sentmenat, 
però sense el suport de l’oposició. Una oposició que no 
va fer cap esforç per llegir-se-la abans de la Comissió 
Informativa ni del Ple ni va mostrar cap interès quan 
la regidora es Va oferir a reunir-se per explicar-ne els 
canvis. Cal dir que en tot l’any de mandat que portem 
no s’han interessat mai per la regidoria en qüestió.

Transparència. Ens vàrem presentar a les eleccions 
amb l’objectiu d’intentar millorar la qualitat i la trans-
parència de la comunicació de l’Ajuntament i amb les 
dades a la mà podem dir que ho estem fent. Estem 
camí d’assolir el notable, un 8 a l’indicador Infoparti-
cipa 2021. Enguany ho hem fet bé, hem pujat a un 6 
venint d’un suspens total els anys anteriors. Per la 
CUP la transparència és indispensable per recuperar 
la confiança de la ciutadania en els càrrecs públics i 
en les institucions. Seguim treballant!

Transparència li deien...
Una cosa sí se l’ha de reconèixer al govern municipal 
(ja no és nou, porten un any) i és que publiquen més 
informació al web de l’Ajuntament. Hi ha moltes da-
des i algunes molt útils. Utilitzen aquest mecanisme 
per poder dir que són un ajuntament més transpa-
rent, però la transparència no és només publicar al 
web dades que ja eres públiques i que tothom podia 
demanar si tenia interès. Transparència també és 
explicar les dades per fer-les comprensibles a la ma-
joria. De què serveix publicar el pressupost munici-
pal si després molta gent no sap a què corresponen 
les partides de despesa? De què serveix explicar les 
Ordenances Fiscals al butlletí si després la gent se 
n’assabenta que l’han apujat l’IBI o l’Escola Bressol 
quan li carreguen el rebut al banc?

Aquesta és l’especialitat del govern ACS-ERC-CUP, 
minar les xarxes i la revista municipal de propagan-
da i autobombo (en molts casos de feina procedent 
de l’anterior govern) i després no profunditzar en les 
necessitats reals dels sentmenatencs.

Els socialistes hem estat des del primer dia a dispo-
sició del govern per arribar a acords en benefici de 
Sentmenat, però sembla que la seva majoria absolu-
ta els hi és suficient per no haver de perdre el temps 
escoltant les propostes que fa l’oposició. I ja és greu 
que no escoltin, però és pitjor que tampoc es deixin 
fiscalitzar per l’oposició.
 
Tan transparents que són:
• Que expliquin que han apujat l’IBI.
• Que expliquin que han apujat l’Escola Bressol. 
• Que expliquin que l’alcalde es va apujar el sou 

quan la CUP en campanya deia que els sous 
eren molt alts.

• Que expliquin per què van fer la primera reunió 
amb els comerciants ja entrada la Fase 4. 

• Que expliquin que els bars i terrasses a dos 
dies d’obrir no tenien cap informació concreta 
sobre si podrien posar més espai de terrasses 
o no.

• Que expliquin per què molts municipis han 
condonat moltes taxes a comerciants per re-
activar el comerç local i ells no.

• Que expliquin per què l’ajuda als comerciants és 
tan baixa comparat amb municipis semblants 
al nostre quan s’han estalviat un dineral amb la 
suspensió de la Festa Major i el Festival de l’Arpa.

• Que expliquin que no es desinfecten els parcs 
infantils perquè l’alcalde diu que no és útil i que 
la resta de pobles ho fan per fer “postureo”.

Doncs bé, com que ells no ho explicaran us ho ex-
pliquem nosaltres, han fet molt poc perquè s’han 
tirat tot el confinament fent-se fotos i gaudint de 
la fama (cal dir que ben merescuda amb el tema de 
les mascaretes), però han deixat de banda els altres 
problemes que té Sentmenat. I saben per què? Per-
què els hi ve gran.

EXCUSES, NOMÉS EXCUSES
Recuperar Sentmenat i capgirar les polítiques 
eren les proclames del Govern del canvi. Després 
de més d’un any han aconseguit recuperar la 
cadira i demostrar que governar a través de les 
xarxes socials resulta bo pels resultats electo-
rals, però nefast pel poble.

Pel que fa a la gestió de la crisi sanitària, l’única 
acció realitzada ha estat sortir a mitjans de co-
municació i XXSS per la fabricació de mascare-
tes no homologades, economia de guerra li deien. 
Així, la inacció és evident, amb ajudes al comerç 
i pimes ínfimes. Només s’ha invertit 60.000€  per 
tot l’empresariat de la vila (xifra insuficient, com-
parada amb els més de 42.000€ de salari que 

cobra l’Alcalde comunista de Sentmenat, aug-
mentat en els primers dies de mandat). Aquesta 
inacció està posant en perill empreses del poble i, 
conseqüentment, llocs de treball. No volem eco-
nomia de guerra, volem benestar i oportunitats 
per a tothom.

D’altra banda, com estan els parcs? I els ca-
rrers? I la neteja del poble? Aquestes són pre-
guntes que, abans de les últimes eleccions, va 
penjar a XXSS el partit polític que ara governa. 
Els parcs, la neteja i les herbes han empitjorat 
respecte a l’inici del mandat (l’excusa sem-
bla ser la COVID i les suposades pluges més 
abundants dels últims 100 anys, fet totalment 
fals) i l’únic projecte d’asfaltat, és l’aprovat 
per l’alcaldessa precedent. A més, es va cri-
ticar l’externalització de serveis en el mandat 
anterior, com el de jardineria, però el Govern 
continua amb aquesta pràctica, fent-ho tard 
i malament.

Així mateix, la COVID i l’espera d’una directriu 
de la Generalitat, també és l’excusa per man-
tenir algunes instal·lacions esportives del poble 
tancades, però no ho ha estat per la celebració 
de l’estiu cultura. En aquesta direcció, un mem-
bre del Govern, en l’últim ple va pronunciar-se 
favorable als botellons que es fan a Sentmenat 
(regidor que porta la policia per més inri), sembla 
que la pandèmia no afecta als que hi participen 
activament, com a mínim no igual que aquells 
que practiquen esport. Tot plegat un despropòsit.

Per últim, l’anterior govern a través de la regi-
doria d’Hisenda que portava JxSentmenat, va 
deixar un superàvit municipal de més de tres 
milions d’euros per a futures inversions i que ara 
l’Estat vol en benefici propi, essent d’un tarannà 
antidemocràtic i totalitari. Esperem que l’actual 
govern, que es va trobar una economia sanejada 
amb recursos per executar obres i serveis, estigui 
en contra com nosaltres.

Sorea revisarà de 
forma personalitzada 
les reclamacions per la 
facturació a Sentmenat

F ruit de les queixes de la ciutadania, l’Ajuntament es va reunir 
amb SOREA per reclamar la rectificació dels imports de la 
factura de l’aigua, incrementats durant l’estat d’alarma. Da-

vant la impossibilitat de realitzar lectures dels comptadors durant 
l’estat d’alarma, Sorea va realitzar lectures estimades dels con-
sums i estudiarà cas per cas si s’ha produït algun desajust en la 
facturació. La companyia s’ha compromès a donar una resposta 
en 10 dies des que es presenti la reclamació per part de l’usuari. 

Més informació a 
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Directora de l’Escola Can Sorts

“Com a escola, sempre ens  
hem de plantejar millorar ”
Quants anys portes en el món de l’educació? 
I en concret a Sentmenat?
De jove, mentre estudiava, ja treballava en 
l’àmbit educatiu. Havia estat monitora de 
lleure en casals d’estiu però concretament 
fa 13 anys que sóc mestra de Primària i que 
treballo pel Departament d’Educació. Con-
cretament, 12 anys a Can Sorts. Vaig aprovar 
les oposicions i vaig demanar aquesta escola. 
Així que va ser el meu segon destí, havia estat 
primer a un centre de Sabadell, i el definitiu 
fins ara. Vaig tenir sort perquè va ser la meva 
primera opció i mai hagués dit que anys més 
tard seria la directora de l’escola. 

Quan i per què vas decidir dedicar-te  
a l’ensenyament?
Sempre m’havia agradat estar amb infants 
i m’havia cridat molt l’atenció ser mestra, 
tot i que vaig dubtar entre la biologia i el 
magisteri. I vaig encertar-la! Vaig estudiar 
magisteri de Primària. Ja ho deia Mandela 
que l’educació és l’arma més poderosa i no 
s’equivocava. En les nostres mans està aju-
dar a canviar la societat. 

Quins son els principals objectius que s’ha 
de plantejar l’escola per als propers anys?
Com a escola, sempre ens hem de plantejar 
millorar qualsevol aspecte, des dels resultats 
acadèmics fins a l’organització del centre.
En aspectes més concrets, doncs estem 
apostant per ser més respectuosos amb els 
ritmes d’aprenentatge de cada infant a tra-
vés d’un canvi de mirada dels docents. Cada 
infant fa el seu procés i l’hem d’acompanyar 
potenciant les seves qualitats. També, cal 
que l’escola potenciï les eines digitals però 
sense oblidar que l’aprenentatge és de caire 
social i que l’interacció social és indispensa-
ble per aprendre.

Com es planteja aquest curs amb tanta in-
certesa?
Doncs primer amb optimisme i intentant 
veure la llum al final del túnel. El darrer tri-
mestre del curs passat ens ha ensenyat en-
cara més a adaptar-nos als canvis i a bus-
car solucions. Així doncs, aquest curs, tenim 
organitzats diferents plans en funció de com 
evolucioni la pandèmia. Un primer pla d’ho-
rari lectiu presencial amb el desdoblament 
de gairebé tots els grups que tenim (grups es-
tables més reduïts per sota de la ràtio) i amb 
protocols de neteja del centre i d’actuació en 
cas de tenir casos de COVID-19; un altre en 
cas d’aïllament d’algun grup classe i un altre 
en cas que tornin a tancar les escoles. Hem 
d’estar preparats per a qualsevol situació i 
hem de fer un esforç per aconseguir que cap 
alumne quedi despenjat.

Quant més planificat i organitzat tinguem 
el curs, menys incertesa ens causarà a tota 
la comunitat educativa, malgrat la situació 
canviant que tenim. 

A més dels plans, hem de pensar en les 
nenes i els nens. Els hem d’acompanyar emo-
cionalment més que mai i hem de crear un 
clima acollidor i enriquidor a l’escola. Els in-
fants tenen moltes ganes de tornar i les i els 
mestres de retrobar-nos amb ells.

Serà un curs diferent en el que totes i 
tots ens hi adaptarem i de ben segur que 
ens farà aprendre tot i que hem d’estar 
preparats pels canvis continus que hi hau-
rà al llarg del curs i cal que seguim totes i 
tots els protocols d’actuació. 

Quins són els principals eixos del pla peda-
gògic de l’escola de Can Sorts?
El nostre objectiu principal, recollit en el 
nostre Projecte Educatiu de Centre, és que 
el nostre alumnat esdevingui responsable-

ment lliure i competent, és a dir, que tots 
els coneixements que adquireixi l’apliqui a la 
vida quotidiana a través d’una metodologia 
encaminada a desenvolupar l’esperit crític, 
l’observació directa, els aprenentatges sig-
nificatius i respectant el ritme individual. Per 
altra banda, l’escola és inclusiva. Tot l’alum-
nat ha de tenir l’oportunitat de desenvolupar 
al màxim les seves capacitats i és per això 
que les nostres pràctiques educatives giren 
al voltant de l’aprenentatge significatiu i el 
treball globalitzat.

El nostre projecte educatiu contempla el 
treball per projectes (englobar diferents àre-
es curriculars), els espais d’aprenentatge a 
Educació Infantil i els racons a Primària, les 
pràctiques restauratives (temps de cercle) 
com a eina de resolució de conflictes, l’edu-
cació emocional, el plurilingüisme, el Projec-
te E-twinning, l’ús de les eines digitals, l’apre-
nentatge entre iguals i el treball cooperatiu, 
entre d’altres.

Quins són els projectes de futur de l’escola?
Continuar en la mateixa línia del nostre Pro-
jecte Educatiu i fer de l’escola pública una 
escola de qualitat, sempre tenint en compte 
a l’infant com a protagonista. També, tenim 
pendent que les famílies intervinguin a la 
vida escolar, al dia a dia. Aquest darrer curs, 
havíem planificat diferents sessions amb les 
famílies per a que vinguessin a fer activitats 
amb la seva filla o fill i no les hem pogut fer. 
Aquest curs, la situació encara és més com-
plicada però buscarem alternatives per a 
aconseguir-ho o bé, les deixarem com a pro-
jectes de futur. Per últim, ens queda pendent 
transformar el pati de l’escola per a que sigui 
un espai més d’aprenentatge, no només on 
es mengen l’esmorzar. És un projecte que te-
nim pendent i que hem pogut fer poc avenç. 

Ana 
Durango 
Alguna anècdota? Doncs estant amb infants, 
moltes i ben divertides. Al final sempre se 
t’escapa el riure. Suposo i la més comuna 
entre les i els mestres i després de passar tan-
tes hores amb nenes i nens és quan et diuen 
«mama» i al cap d’una estona reaccionen i 
riuen perquè s’han adonat de com t’han dit.
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