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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. 



Finalitzen les obres 
d’arranjament del  
camí de la Serra Barona
Durant el mes d’octubre s’han realitzat les obres de millora  
del camí que uneix Sentmenat amb Palau-solità i Plegamans

E l projecte de la Regidoria de Medi 
Ambient contemplava l’arranjament 
de 1.700 metres de camí, amb l’ei-

xamplament pavimentat de part de les 
cunetes i de guals de conducció d’aigua i 
modificació de les pendents longitudinals 
del terreny per afavorir el manteniment i la 
preservació del camí.

El camí de la Serra Barona és una via 
no asfaltada que mitjançant un terreny ca-
rener comunica els nuclis urbans de Sent-
menat i  Palau-Solità i Plegamans. Durant 
la dècada dels 80, la via es va enquitranar 
parcialment per a homogeneïtzar el camí i 
fer-lo més transitable. Degut a les conse-
qüències dels aiguats i del propi trànsit de 
vehicles, el camí va quedar molt malmès 
amb l’aparició de clots i balms al llarg del 
recorregut. En ser un camí enclotat en trin-

xera, no permet una adequada evacuació 
de l’aigua, cosa que incrementa el seu dete-
riorament. Anualment l’Ajuntament ha fet 
molts esforços per millorar l’estat del camí, 
però fins ara cap havia resultat definitiu.

Aquest projecte s’ha pogut realitzar 
gràcies a un ajut de la Diputació de Bar-
celona que ha atorgat 49.652,86 € a l’Ajun-
tament de Sentmenat per a la millora de 
camins municipals. 

25N, Dia Internacional per a  
l’Eliminació de la Violència envers les dones

C om cada any el 25 de novembre, es commemora el Dia Inter-
nacional per a l’Eliminació de la violència envers les dones. La 
regidoria d’Igualtat ha preparat un seguit d’activitats que tin-

dran lloc durant la setmana del 23 al 29 de novembre i que pretenen 
visibilitzar la creixent xacra de la violència masclista. 

Donada la situació d’incertesa respecte a la pandèmia és possible que 
algunes activitats es vegin afectades. 

Activitats setmanals:
• Exposició contra la violència masclista a càrrec de Silvia Morilla 

(tota la setmana a la Biblioteca, Espai Jove i Coro)
• Recomanacions bibliogràfiques sobre les violències masclistes. 

Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila.

• Collage de crides contra el masclisme i la vio-
lència masclista. Participa-hi! Si vols deixar per 
escrit la teva crida passa per l’Espai Jove o la 
Biblioteca i escriu-la. 
Activats diàries:

• Dimarts 24 a les 17,30h: Hora del conte. Conte con-
tra la violència masclista. Biblioteca Frederic Alfonso 
i Orfila.

• Dimecres 25 a les 18h: Vídeo del manifest i il·lustracions en direc-
te de Silvia Morilla. Teatre Fòrum a càrrec d’Impactat Intervenci-
ons. Ubicació: Teatre del Coro. Cal inscripció prèvia.

• Dissabte 28 a les 18h: Xerrada debat a l’Espai Jove. 

L’actuació suposa una millora 
notable en el manteniment 
del terreny natural i beneficia 
el trànsit de vehicles d’un 
nucli urbà a l’altre

Actuacions al camí 
de la Serra Barona 

E ixamplament de la plataforma en 
aquells punts on era necessari 
(amb una amplada mitjana de 4,5 

metres al llarg de tot el camí); 
• Modificació de pendents longitu-

dinals i conformació de desguàs i 
sortides d’aigua al lateral del camí 
(per afavorir la corrent natural de 
l’aigua durant els aiguats); 

• Reperfilat de trencaaigües existents 
i construcció d’altres trencaaigües; 

• Escarificat del terreny en aquells 
punts on s’hi formen bassals. 

• Creació i formigonat in situ de 3 
trams de cunetes laterals amb “L” 
per conduir les aigües pel lateral 
del camí.

• Creació de 3 trams de planxes de 
formigó en aquells punts del camí 
escollits per fer que l’aigua vagi 
d’una banda a l’altra de la cuneta o 
per a recollir les aigües de la cuneta 
(i de finques veïnes) 

• Evacuació fora del camí en els 
punts indicats i, per concloure, 
aportació d’una capa de tot-ú reci-
clat (10 cm) en el continu del camí, 
refinat, estès, remullat  
i compactat. 
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El nou curs escolar, marcat pels  
protocols de seguretat i higiene 
El dilluns 14 de setembre es va iniciar el curs escolar, caracteritzat per les  
accions protocol·làries i els Plans d’Actuació en el marc de la pandèmia.  

E ls centres escolars sentmenatencs ac-
tuen d’acord al Pla d’Actuació 2020-21 
aprovat pel PROCICAT el 3 de juliol. El 

marc proposat podrà estar sotmès a canvis 
si evolucionés el context epidemiològic. 

Ús de mascaretes per  
a professionals adults dels centres 

educatius (docents, administratius 
i personal subaltern i de suport): 

l’ús de mascareta en els cen-
tres educatius és obligatò-
ria per a persones adultes. 

L’ús de la mascareta és obligatòri 
a primària –a partir de 6 anys- 
quan les circumstàncies de la 
pandèmia ho indiquen.

Reunions amb famílies i persones de fora 
del centre educatiu: aquestes reunions han 
de ser telemàtiques. En els casos en què les 
reunions no puguin ser telemàtiques pel per-
fil de les persones convocades, s’habilitaran 
des del centre educatiu altres mecanismes 
de comunicació a través del telèfon mòbil.

Priorització d’activitats a l’aire lliure: es 
prioritza la realització d’activitats a l’aire 
lliure respectant les distàncies físiques 
entre grups. 

Es recomana als centres educatius que 
facin un control diari de la temperatura 
dels alumnes.

Espais per menjar: amb 
l’objectiu de maximitzar la 

distància física, es po-
den habilitar dins del 

centre educatiu 
altres espais per 
menjar diferents 
del menjador.

Extraescolars: a les activitats extraesco-
lars d’un centre hi poden participar infants 
i adolescents de diferents edats i grups 
estables. L’ús de mascareta és obligatori (a 
excepció que hi hagi una contraindicació o 
es faci una pràctica esportiva) a partir dels 
6 anys d’edat. 

Ús de dutxes/vestidors: es 
permet la utilització de dutxes 

i vestidors aplicant les mesures de 
neteja, desinfecció i ventilació recollides al 
Pla d’actuació. 

Transport escolar: L’ús de la mascareta és 
obligatori a partir dels 6 anys i recomana-
ble a partir dels 3 anys.

Màquines expenedores d’aliments i be-
gudes: aplicar-hi les mesures de neteja i 
desinfecció previstes al Pla d’actuació.Reunions entre professionals del centre 

educatiu: aquestes reunions han de ser 
telemàtiques. Durant tot l’horari escolar, cal 
mantenir la distància i usar la mascareta 
entre els i les professionals, també fora del 
recinte educatiu, i en les entrades i sortides 
dels centres.

L’ús de la mascareta és obligatòri a grups 
de secundària, batxillerat i centres de 
formació d’adults, també quan s’està amb 
el grup de convivència dins de l’aula.
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El CAP atendrà 
únicament amb  
cita prèvia
L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 
8 a 20 h i sense cita prèvia només s’atenen 
urgències mèdiques

E l Centre d’Atenció Primària de Sentmenat continua adap-
tant-se a la realitat que es viu a dia d’avui amb la pandèmia de 
la COVID-19 i, seguint les indicacions per a reduir al mínim el 

risc de contagi, és obligatori tenir cita prèvia concertada per tal de 
poder ser atès o atesa en una visita, i és que sense cita prèvia només 
s’atenen les urgències mèdiques.

Per demanar cita prèvia hi ha diferents vies obertes:
• Trucada telefònica al 93.728.44.44 (Call Center)

• Internet
• App de La Meva Salut
L’horari habitual d’atenció al CAP és de dilluns a divendres de 8 a 20 

hores. Fora d’aquest horari, es pot ser atès o atesa a:
• CAP Castellar del Vallès  

(dissabtes, diumenges i festius de 8 a 20 hores)
• CUAP Sant Fèlix de Sabadell (obert 24 hores)
• Telèfon 061 Salut Respon 

L a jornada es va realitzar a la vora 
de la Riera de Sentmenat i hi van 
participar més de 50 persones, 

d’entre 4 i 70 anys, i en 1,5 h es van reco-
llir 390 kg de residus! 

Envasos: 70,29 kg

Paper i Cartró: 3,20 kg

Vidre: 57,40 kg

Rebuig: 39,90 kg

Voluminosos i altres residus: 
220 kg 

Les voluntàries de Sentmenat  
recullen 390 kg de residus durant  
les jornades del Let’s Clean Up 

E l passat diumenge 20 de setembre, en 
el marc de la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus, Sentmenat va 

participar en el Let’s Clean Up Europe, una 
acció d’àmbit continental que té l’objectiu 
de conscienciar la societat sobre l’eleva-
da quantitat de residus que es llencen a la 
natura de manera incontrolada i promoure 
la sensibilització a través de la recollida de 
residus que trobem abocats il·legalment.

Els i les participants, per grups, en zones 
diferenciades i mantenint les distàncies de 
seguretat van anar recollint tota la brossa 
que hi havia a l’entorn, on es va destacar 
la troballa d’una gran quantitat de residus 
d’envasos de menjar, ampolles de plàstic i 
vidre de les zones més properes al Parc de 

la Riera, i en trams superiors, la troballa de 
residus voluminosos com persianes, taules 
de planxar o neumàtics que havien sigut 
abocats de forma il·legal al llarg del temps.

A banda de millorar l’entorn, l’acció va 
servir per sensibilitzar a la ciutadania, ja 
que es va visualitzar de manera directa 
l’efecte dels comportaments incívics i tam-
bé va ser una mostra de la voluntat dels ve-
ïns i veïnes del municipi en actuar de forma 
conjunta pel bé comú.

Sentmenat és més net gràcies a les se-
ves voluntàries! 

Més informació 
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Nou servei d’assistència  
per realitzar tràmits en línia

S entmenat continua apostant per l’administració elec-
trònica. Recentment, l’Ajuntament ha posat en marxa 
un servei d’assistència mitjançant trucada telefònica o 

vídeo conferència per ajudar a la ciutadania a realitzar qualse-
vol tràmit en línia a través de la Seu Electrònica municipal. De 
moment és un servei adreçat només  a la ciutadania, però s’està 
treballant ja en la formació i assistència a entitats, empreses i 
comerços del municipi.

Per fer ús del servei, es pot demanar cita prèvia al telèfon 
93.715.30.30 o per internet al portal https://citaprevia.ubintia.

com/sentmenat. Els ciutadans que demanin la cita hauran d’es-
tar disponibles a l’hora reservada i tenir al seu abast un dispositiu 
amb connexió a internet. Serà el treballador municipal qui contac-
ti amb el ciutadà pel mitjà escollit.

Es recorda que per fer tràmits en línia es necessita un certificat 
digital. Per obtenir-lo hi ha dues vies: 
• Sol·licitar gratuïtament l’idCAT a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
• Sol·licitar l’idCAT mòbil al web http://idcatmobil.seu.cat. Es tracta 

d’un mecanisme que facilita una contrasenya d’un sol ús (la 
rebràs al mòbil).  

Sentmenat avança cap al porta a porta
La majoria de municipis catalans estan realitzant un canvi en el sistema de recollida de residus per tal 
d’augmentar els índexs de reciclatge. Sentmenat  no és menys i ha iniciat el procés de canvi cap a la 
recollida de residus porta a porta.

Què és?
El porta a porta és un sistema de recollida de 
deixalles que consisteix a lliurar els residus, 
separats segons composició, davant la porta 
de casa en uns dies i hores determinats per a 
cada residu. A Catalunya actualment ja s’ha 
implantat a més de 200 municipis i s’ha de-
mostrat que amb aquest model s’incrementen 
ràpidament els resultats de recollida selectiva. 

L’Ajuntament ha previst que s’implementi 
al municipi a mitjans de 2021. Actualment el 
municipi recicla el 43% dels residus, lluny del 
50% de reciclatge que demana Europa, i s’es-
pera arribar al 75% l’any 2022. 

Millor eficiència econòmica  
i justícia social
Amb el sistema porta a porta, tothom fa el 
mateix esforç econòmic i el mateix esforç de 
reciclatge, resulta un sistema més just i hi ha 
un estalvi econòmic important. A més, es cre-
en llocs de treball d’economia verda.

Compliment de la normativa

L’actual normativa catalana obliga als muni-
cipis a reciclar un 60% el 2020. Actualment a 
Sentmenat en reciclem el 43% dels residus. La 
Generalitat penalitza econòmicament aquells 
municipis que no reciclen, elevant cada any el 
cost de portar els residus a l’abocador.

Per què cal canviar  
el sistema actual?

Més sostenibilitat 
La Generalitat va declarar l’emergència cli-
màtica a Catalunya l’any 2019. Els residus no 
reciclats contribueixen significativament a 
augmentar les emissions de CO2, omplen els 
abocadors i generen lixiviats, que poden con-
taminar la terra i els aqüífers. Cal caminar cap 
al Residu Zero i allargar el cicle de vida dels 
materials. L’impacte ambiental del sistema de 
contenidors és insostenible.

Els comptes, clars
Cal prendre consciència de la importàn-

cia cabdal d’aquest servei de gestió dels nos-
tres residus. No només afecta al medi ambi-
ent, també a la nostra butxaca amb un cost 
anual de 117€ per càpita. 

Sentmenat actualment recicla un 43% 
dels seus residus, en comparació al mínim 
del 60% estipulat per les autoritats. El cost 
de recollida i gestió dels residus no separats 
(fracció resta) el 2019 va ser de 399.467,19 € 
i, si això no canvia, el cost de només els resi-
dus no separats el 2022 seria de 445.199,41 €, 
amb un increment global de 45.199,22 €.

Evolució preu tractament CTR-Vallès

2019

99,73 
102,73 

107,15 110,65
114,26 

117,93 
120
115

110

105
100

95

90
2020 2021 2022 2023 2024
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Torna L’Espai Jove La Tèxtil!

E l passat dimarts 29 de setembre es va rependre l’activitat a 
l’Espai Jove amb moltes propostes i alhora respectant les 
normes de seguretat i higiene.

L’Espai Jove La Tèxtil va tornar al seu horari habitual amb ta-
llers, xerrades, tornejos i molt més! No t’adormis i estigues atent a 

les activitats que puguin anar sortint. Recorda que 
les places seran limitades.

Totes les activitats són gratuïtes i estan pensades per aquells i 
aquelles que teniu entre 12 i 29 anys. Si tens ganes d’aprendre co-
ses noves, apunta’t a les activitats omplint la fitxa d’inscripció.  

Com farem el canvi?
L’Ajuntament està duent a terme diferents actuacions per as-
solir aquest canvi de model de la manera més adaptada possi-
ble a la realitat dels veïns. Per això està prevista la realització 
de diverses reunions els propers mesos amb representants 
de totes les associacions, entitats, comunitats de veïns i co-
merços del municipi per donar a conèixer tota la informació 
necessària per preparar-se per l’arribada d’aquest nou model 
de recollida de residus. 

Posteriorment, uns dies abans de la implantació, l’Ajunta-
ment facilitarà a la ciutadania i als establiments el material 
necessari per lliurar els residus a la porta de casa.

Per últim, el sistema porta a porta s’implantarà amb un 
servei d’atenció a la ciutadania de caràcter permanent i, per 
tant, respondrà a les particularitats i necessitats de cada ti-
pologia urbanística i casuístiques particulars.

Quins són els números actuals?
La següent taula mostra que la recollida de residus del nos-
tre municipi és actualment deficitària principalment per dues 
causes: el baix nivell de reciclatge que impedeix obtenir ingres-
sos per aquests materials i la taxa de residus no arriba a cobrir 
els costos del servei. El resultat del balanç econòmic si conti-
nuem amb el sistema de contenidor és insostenible.

L’objectiu serà que el servei deixi de ser deficitari, evitant 
llençar a l’abocador els recursos del municipi.

2019 2020 2021

43% RECICLATGE DESPESES INGRESSOS DESPESES INGRESSOS DESPESES INGRESSOS

DESPESES

SERVEI DE RECOLLIDA 428.423,85 € 428.423,85 € 428.423,85 €

SERVEI DE DEIXALLERIA 52.835,22 € 52.835,22 € 52.835,22 €

SERVEI DE TRACTAMENTS

CTR + CÀNON ARC 221.346,82 € 258.627,96 € 267.189,69 €

PLANTA DE COMPOSTATGE 18.660,00 €  18.660,00 € 18.660,00 €

INGRESSOS

RETORNS PER RECICLATGE 64.449,59 € 64.449,59 € 64.449,59 €

INGRESSOS TAXA D'ES-
COMBRARIES

542.765,72 € 542.766,72 € 542.767,72 €

TOTAL 721.265,89 € 607.215,31 € 758.547,03 € 607.216,31 € 767.108,76 € 607.217,31 €

TOTAL BALANÇ  
ECONÒMIC GESTIÓ RM

-  114.050,58 € - 151.330,72 € -  159.891,45 €
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S’amplia el termini de convocatòries  
de subvencions a empreses  
i autonòms/es afectades per la COVID-19 

L a regidoria de Promoció Econòmica ha 
ampliat el termini de sol·licituds de la 
subvenció a empreses, comerços i per-

sones en règim d’autònom fins a l’esgotament 
de la quantia total pressupostada (60.000€).

Aquestes subvencions van destinades a 
cobrir qualsevol tipus d’activitat econòmi-
ca que s’hagi vist afectada per les restric-

cions de la declaració de l’estat d’alarma 
del 14 de març fins al 21 de juny de 2020, 
que hagi tingut un màxim de facturació de 
300.000€ anuals (sense IVA) i amb un mà-
xim de 10 treballadors. 

Les subvencions, d’entre 250 i 500€ 
per negoci o autònom/a, tenen com a ob-
jectiu oferir un suport econòmic per part 

de l’Ajuntament de Sentmenat als negocis 
que s’han vist afectats durant aquest any 
de COVID-19. A més, les persones interes-
sades podran contactar amb Promoció 
Econòmica per rebre una multitud de ser-
veis i suport a la tramitació electrònica 
trucant al 937153030 o via correu electrò-
nic a comercindustria@sentmenat.cat. 

S’aconsegueix la contractació 
d’un nou agent cívic

E l Consell Comarcal del Vallès Occidental, mitjançant el 
Programa TREBALL I FORMACIÓ COVID-2020 que té 
com a objectiu la promoció i inserció de persones en 

situació d’atur de llarga durada i que han quedat en situació 
d’atur per la crisi sanitària de la COVID-19, i amb la subvenció 
del SOC, ha contractat per l’Ajuntament de Sentmenat un nou 
agent cívic a jornada complerta, que durant 9 mesos realitza-
rà tasques de promoció del civisme i prevenció de comporta-
ments i actituds inadequades a l’espai públic i esdeveniments 
del municipi. 

L’AMERC anuncia un  
nou marketplace per 
promocionar el comerç local

L ’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes 
(AMERC) presentarà durant el mes de desembre una 
nova plataforma digital on les botigues dels 6 munici-

pis que formen l’AMERC puguin vendre online i poder tenir un 
servei al domicili, en vistes a possibles noves restriccions o 
un nou confinament. 

El marketplace o punt de venta online, anomenat Com-
praprop, serà com un gran centre comercial en línia i oferi-
rà dos serveis: els establiments informatius, on els comer-
ços tindran el seu espai virtual per presentar el seu negoci 
i oferir el seu contacte; i els establiments botiga-virtual, on 
podran oferir els seus productes i on disposaran d’un gestor 
de backoffice per gestionar els productes en oferta, les seves 
descripcions i preus.

Cada espai serà totalment personalitzable per a cada boti-
ga, de manera que l’equip de tècnics treballaran de la mà dels 
comerciants per a que l’espai digital dels comerços mostri les 
fortaleses del comerç local i de proximitat. El servei no tindrà 
cap cost per les botigues del municipi i els establiments inte-
ressats en fer ús de la nova plataforma poden contactar amb 
el servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament. 
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L’artista Alejandra Porras va  
presentar les seves pintures a la Sala Ecus
L’artista sentmenatenca i autodidacta va exposar el cap de setmana del 10, 11 i 12 d’octubre una selecció 
de la seva col·lecció de quadres decoratius de forma gratuïta i oberta a tota la ciutadania

L ’Alejandra va néixer a Extremadura on hi va viure fins als 12 anys, 
quan la seva família va decidir immigrar a Sentmenat, i des de 
llavors que no ha marxat.

Interessada especialment per la pintura a l’oli, però sobretot en tota 
mena de treballs manuals. Parlant amb ella ens explica com sempre 
que tenien cap avaria a casa li encantava encarregar-se de resol-
dre-la, i aquest és un factor que trobem explícitament en la seva obra a 
partir del que els entesos defineixen com collage, tot i que ella prefereix 
anomenar la seva tècnica com a quadres decoratius, utilitzant una di-
versitat de materials per acompanyar la pintura a l’oli.

El seu interès per a l’expressió artística ve de molt lluny, des que era 
petita, i el seu procés artístic ha estat sempre de forma autodidacta, a 
partir del prova-error, d’investigar en el seu propi taller quina conjuga-
ció de materials podria confluir en una creació artística. No va ser fins 
de gran, que es va decidir per prendre alguns cursos tècnics per acabar 
de perfeccionar el seu estil propi. 

El Castell de Sentmenat, 
protagonista de les Jornades 
Europees del Patrimoni

D e la mà dels Amics del Museu-Arxiu, 
en col·laboració de l’Ajuntament de 
Sentmenat, del 9 a l’11 d’octubre es van 

celebrar les JEP a Sentmenat, on gairebé a un 
centenar de persones van poder gaudir de les 
visites guiades a través del recorregut històric 
del nostre Castell, a més de cridar l’atenció a 
diversos mitjans de comunicació.

Cada any, milions de tones d’escombraries 
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’algunes persones envers la natura. 
El Castell de Sentmenat va ser objectiu de 
dos reportatges a mitjans reconeguts:

LA VANGUARDIA

TELEVISIÓ DE 
CATALUNYA - TV3

Millores al Castell

E n l’actualitat s’han iniciat un se-
guit d’actuacions de millora pre-
vistes al Castell:

1. Noves instal·lacions elèctriques 
de baixa tensió adequades a les 
normatives vigents d’aplicació, amb 
especial atenció a la integració en 
els espais atenent als criteris de 
conservació i mínima intervenció, 
que substitueixen les existents.

2. Nou sistema d’enllumenat decoratiu 
interior amb dotació de carrils electri-
ficats que permeten adaptar-lo a les 
necessitats de l’edifici.

3. Nou sistema d’enllumenat exterior 
integrat en l’entorn que ens permetrà 
donar diferents tons d’il·luminació a 
l’edifici segons les necessitats.

4. Equipaments de protecció contra 
incendis adequats al usos previstos 
en l’edifici. 
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Èxit participatiu a la primera 
edició del Sent-Tapes 
Enguany la Colla d’Amics del Correbars i l’Ajuntament de Sentmenat 
han col·laborat en l’organització del Sent-Tapes, un concurs 
gastronòmic arreu dels bars i restaurants de Sentmenat, que ha 
resultat en un èxit de participació. És per això que l’any vinent en 
tindrem una nova edició

D esprés d’un any difícil tant per la 
ciutadania com pels bars i comer-
ços del poble, els organitzadors del 

Correbars amb la col·laboració de l’Ajun-
tament van decidir treballar per portar 
una proposta d’oci al municipi davant 
l’impossibilitat de celebrar una de les acti-
vitats més esperades de la Festa Major, el 
Correbars, degut a les normes de segure-
tat per la COVID-19.

Així, es va decidir la creació del pri-
mer concurs gastronòmic als voltants de 
Sentmenat, el Sent-Tapes, on una diversi-
tat de comerços de la restauració hi parti-
ciparien oferint una beguda i una tapa pel 
preu de 2,50€. Posteriorment, es repartiri-

en cartonets amb tots els comerços parti-
cipants i el públic podria puntuar de l’1 al 5 
la tapa degustada.

A més a més, d’entre totes les persones 
participants que han realitzat el circuit 
d’establiments complet, s’ha realitzat un 
sorteig en què s’ha atorgat un tiquet regal 
de 50 € per gastar a l’establiment guanya-
dor, en aquest cas a Cor de Bou.

Els amics del Correbars i l’Ajuntament 
ja han acordat la instauració del Sent-Ta-
pes com una part més de les activitats d’oci 
que es realitzen al municipi durant la Festa 
Major i el tornarem a tenir l’any vinent amb 
algunes millores que seran anunciades a la 
propera edició. 

Resultat edició 
del Sent-Tapes

1r Cor de Bou  
amb una 
puntuació de 4,24

2n Bacchus  
amb una 
puntuació un 4,20

3r Bar Can Vilar  
amb una 
puntuació un 4,16

Adhesió al projecte  
targetes pre-carregades
S’implanta un sistema de targetes pre-carregades per  
a famílies vulnerables a través de la Creu Roja, per poder  
comprar aliments als diferents establiments del municipi

L es famílies beneficiàries seran derivades pels serveis socials de 
l’Ajuntament de Sentmenat a Creu Roja que en farà el segui-
ment, a través d’un Pla de treball que vindrà acompanyat d’ac-

cions per a la recerca de feina i l’alimentació saludable.
Amb aquest nou model, segons la Regidora d’Acció Social de 

l’Ajuntament, moltes famílies que han perdut la seva font d’ingressos 

i la situació dificulta una ràpida incorporació al món laboral tindran 
un accés a l’alimentació fresca, dignificant i normalitzant el dret de 
rebre una ajuda alimentària. A més les famílies podran realitzar les 
compres als establiments de proximitat, un pilar bàsic de la reactiva-
ció econòmica del municipi. 
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En marxa la vacunació de la grip
La campanya, que durarà fins a finals d’any, preveu vacunar de manera esglaonada a totes les persones 
per a les quals està indicada la vacunació abans que la grip arribi al seu llindar epidèmic.

E stà previst que la campanya de vacunació s’allargui fins 
al 15 de desembre, uns quinze dies abans que la grip ar-
ribi al llindar epidèmic. La població que ho requereixi es 

podrà anar vacunant de manera esglaonada, repartida al llarg 
d’aquests dos mesos. En l’actual context de COVID-19, cal que 
la vacunació es faci garantint les mesures de seguretat neces-
sàries i evitant acumulacions de gent. Per això, és important 
repartir totes les persones que s’han de vacunar al llarg de tot 
del període que dura la campanya. Així mateix, com en anys an-
teriors, els equips faran la vacunació oportunista als usuaris 
que es visitin al CAP per altres motius però que també tinguin 
indicada la vacuna contra la grip. 

Com demanar cita prèvia?
Cal programar les visites, per repartir-les al llarg 
de tot el període òptim de vacunació. Els usua-
ris poden demanar cita prèvia mitjançant:
• Web de programació de visites citapreviasa-

lut.cat Allà, cal introduir el primer el codi CIP 
i, després, clicar el bàner #VACUNA’T

• Telèfon: 93 728 44 44   

Es crea la plataforma  
“Sent-se Busos”

S entmenat compta des de fa setmanes amb aquesta 
nova plataforma, creada per gent jove del municipi amb 
l’objectiu de lluitar un problema històric del municipi 

amb el transport públic. Amb aquesta eina es pretén exigir a 
la companyia Sagalés una millor oferta per les línies d’autobús 
230, que connecta Caldes amb Sabadell, així com la 236 que 
connecta Sentmenat amb Castellar.

La plataforma denuncia la baixa quantitat de trajectes al dia 
que fan les dues línies, especialment la 230 que no s’amplia ni es 
retoca des de ja fa molts anys i que provoca que pràcticament 
sempre l’autobús vagi ple i no pugui assolir tota la demanda de 
la ciutadania.

Aquesta lluita ja ve de lluny i des de l’Ajuntament es con-
tinua treballant de valent perquè la Generalitat ajudi a solu-
cionar aquest conflicte el més aviat possible. En les últimes 
setmanes, diverses gestions del consistori amb l’empresa Sa-
galés van aconseguir el restabliment total de les freqüències 
de la línia Sentmenat-Castellar del Vallès, que havia patit 
l’anul·lació d’algunes freqüències de manera unilateral, sense 
comunicació a l’Ajuntament. 

Restabliment total de les 
freqüències de la línia entre 
Sentmenat i Castellar del Vallés

D es de meitats d’octubre es va restablir en la seva to-
talitat el servei de transport públic entre Sentmenat i 
Castellar del Vallés com es feia abans de la pandèmia.

Després de diverses gestions de l’Ajuntament amb l’empresa 
Sagalés, es va aconseguir el restabliment total de les freqüènci-
es d’aquesta línia que havia patit l’anul·lació d’algunes freqüènci-
es de manera unilateral sense comunicació a l’Ajuntament, amb 
els conseqüents inconvenients pels usuaris d’aquesta línia.

Des de l’empresa es justificava l’anul·lació durant l’estat 
d’alarma com a mesura de prevenció de la COVID-19, però el 
cert és que amb l’inici del nou curs caldria haver restablert el 
servei, cosa que no es va fer fins al cap d’unes setmanes i perquè 
l’Ajuntament va estar deu dies batallant. 

Manifest de  
la Plataforma:

Qui s’ha de vacunar?
• La vacunació contra la grip està indicada per a:
• Persones de 60 anys o més
• Dones embarassades i puèrperes
• Infants d’entre 6 mesos i 2 anys amb antecedents de 

prematuritat (nascuts abans de les 32 setmanes de 
gestació)

• Persones amb malalties cròniques
• Persones de centres per a la gent gran o 

altres institucions tancades
• Persones amb obesitat mòrbida
• Persones que en cuiden d’altres 

que pertanyen a qualsevol dels 
col·lectius esmentats o que hi 
estan en contacte

• Professionals de la salut, 
sociosanitaris i docents 

11Actualitat



S’aproven les  
ordenances 2021

A l Ple d’octubre s’han aprovat provi-
sionalment les Ordenances fiscals 
per a l’exercici 2021. La majoria de 

les modificacions afecten el redactat de les 
Ordenances, proposades per la Diputació de 
Barcelona per raons d’actualització. També 
s’han incorporat dues ordenances noves.

Les noves ordenances són:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 34 REGULADORA 
DE LA TAXA PER PROCESSOS DE SELECCIÓ
Els processos selectius suposen a l’Ajunta-
ment un esforç econòmic i humà per cada 
persona que presenta la sol·licitud per a par-
ticipar en ells. En moltes ocasions els sol·lici-
tants no concorren al procés selectiu, és per 
això que s’estableix una nova taxa per l’ac-
tivitat administrativa desenvolupada amb 
motiu de la sol·licitud per a concórrer a pro-
ves selectives convocades per l’Ajuntament. 
L’import de la taxa serà entre 20 i 35 € de-
penent del grup professional al que es vulgui 
accedir. Quedaran exemptes del pagament 
d’aquesta taxa, les persones que es trobin 
en situació d’atur i no percebin cap tipus de 
prestació contributiva.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35 REGULADO-
RA DEL PREU PÚBLIC PELS SERVEIS DE PU-
BLICITAT A TRAVÉS DE LES PUBLICACIONS 
MUNICIPALS
S’introdueix un nou preu públic per la inser-
ció d’anuncis que tinguin com a finalitat la 
difusió o divulgació de publicitat comercial 
a través del Butlletí d’Informació Municipal, 
la Revista de Comerç o altres publicacions  
del consistori en les quals s’acordi la inser-
ció de publicitat editades per l’Ajuntament 
de Sentmenat.

Es congelen tots els impostos, taxes i preus 
públics municipals
Les ordenances fiscals per a l’exercici 2021 
es congelen en quant al tipus impositiu que 
aplica l’Ajuntament, la qual cosa vol dir que 
no pujaran els imports de cap ordenança 
excepte la de l’IBI, que patirà una petita 
variació a causa de l’actualització del Valor 
Cadastral dels immobles. Aquesta actualit-
zació, aprovada l’any 2012, s’ha anat aplicant 
de manera gradual, sent enguany l’últim en 
què s’incrementarà aquest Valor Cadastral 
al municipi de Sentmenat..

La pujada al rebut 
de l’IBI serà:
De menys d’1 € 
per a 796 immobles, un 13,21% del to-
tal, amb un valor cadastral de 6.658 € i 
30,55 m2 construïts de mitjana.

Entre 1 i 5 € 
per a 573 immobles, un 9,51% del total, 
amb un valor cadastral de 14.325 € i 
58,73 m2 construïts de mitjana.

Entre 5 i 10 € 
per a 553 immobles, un 9,18% del total, 
amb un valor cadastral de 42.387 € i 
113,21 m2 construïts de mitjana.

Entre 10 i 20 € 
per a 2.203 immobles, un 36,56% del to-
tal, amb un valor cadastral de 61.709 € i 
133,07 m2 construïts de mitjana.

Entre 20 i 50 € 
per a 1.684 immobles, un 27,95% del to-
tal, amb un valor cadastral de 112.107 € i 
249,85 m2 construïts de mitjana.

Més de 50 € 
per a 217 immobles, un 3,6% del total, 
amb un valor cadastral de 392.413 € i 
1.053,97 m2 construïts de mitjana.

Sant Menna 2020  
per streaming  
i Ràdio Sentmenat

L es restriccions causades per la COVID-19 obliguen a celebrar 
la Festa Major d’Hivern amb un programa d’activitats en línia, a 
través d’internet.

Així, qui vulgui podrà seguir els concerts que es faran al Teatre del 
Coro a través d’internet, al canal de youtube de l’Ajuntament, o tam-
bé en directe per Ràdio Sentmenat, al dial 106.4 FM. 

Enllaç al canal  
de youtube de 
l’Ajuntament:

Dimecres 11 de novembre  Sant Menna
 18.30 h

Orquestra Internacional Maravella
 Concert tradicional de Festa MajorEn aquest concert podrem escoltar des de música tradicional 

catalana fins a grans moments de la música lírica, sofisticades 
peces de virtuosisme per a instruments i per l’Orquestra Maravella al complert. Entre moltes d’altres la sardana “Sota 
el Mas Ventós”, l’havanera de l’òpera “Carmen”, la cançó napolitana “Torna a Surriento” o el brindis de “La Traviata”.
Divendres 13 de novembre 19 h
Blú Versions

 Concert joveAmb un directe potent i vibrant ple de versions de rumba, ska, 
rock, reggae, mestissatge, reggeton i música disco, la banda de 
Sant Feliu Sasserra ens divertirà d’allò més!

Dissabte 14 de novembre 20 h
La Salseta del Poble Sec Concert

La original i genuïna Salseta del Poble Sec, aquesta  temporada actua en format concert per adaptar-se a les  actuals circumstàncies covidianes. No faltaran les cançons  
més emblemàtiques ni les seves últimes composicions.

Diumenge 15 de novembre 17.30 h
Heavy per Xics

 Concert per a infantsS’interpretaran grans himnes del heavy i del rock fusionats amb 
el cançoner català en versió rock. Capaços d’enllaçar el riff de 
Smoke on the wàter amb en Joan petit o de versionar Raimon a 
ritme d’Iron Maiden, un espectacle que agradarà tant als petits 
com als grans. Organitza: Festa Major Jove

SANT MENNA
Qui vulgui seguir les activitats ho podrà fer per internet a través d’aquest enllaç o escoltar-ho en directe per Ràdio Sentmenat al dial 106.4 FM.

2020
 Celebrem la Festa Major d’Hivern de Sentmenat amb activitats en streaming des del Teatre del Coro!
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Agenda  
novembre/desembre

NOVEMBREW
DIMECRES 11 - SANT MENNA

18.30 h – Streaming
CONCERT TRADICIONAL  
DE FESTA MAJOR
A càrrec de l’Orquestra Internacional Mara-
vella. Pots seguir-lo en directe al canal de 
Youtube de l’Ajuntament o a Ràdio Sentmenat 
(106.4 FM).

DIVENDRES 13
19 h – Streaming
CONCERT JOVE: BLÚ VERSIONS
Organitza la Festa Major Jove. Pots seguir-lo 
en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament 
o a Ràdio Sentmenat (106.4 FM).

DISSABTE 14
20 h – Streaming
CONCERT: LA SALSETA DEL POBLE SEC
Pots seguir-lo en directe al canal de Youtube de 
l’Ajuntament o a Ràdio Sentmenat (106.4 FM).

DIUMENGE 15
17.30 h – Streaming
CONCERT PER A INFANTS:  
HEAVY PER XICS
Organitza la Festa Major Jove. Pots seguir-lo en 
directe al canal de Youtube de l’Ajuntament o a 
Ràdio Sentmenat (106.4 FM).

DIMARTS 17
17.30 h - Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila
HORA DEL CONTE:  

“POSA’T AL MEU LLOC” 
A càrrec de l’equip de la biblioteca.

DIMECRES 18 
19 h - Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila
LECTURA DRAMATITZADA AMB ACOM-
PANYAMENT MUSICAL “LA CORRESPON-
DÈNCIA DE MARGARITA XIRGU”
Àngels Bassas, actriu i Esther Vila, cel·lo. 
Aforament limitat

DIVENDRES 20 
17.30 h - Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila
TALLER INFANTIL:  

“CALENDARI D’ADVENT”
A càrrec de Marta Soley de Dolça Llibreta. 
Adreçat a infants de 7 a 10 anys. 
Cal inscripció prèvia!

DISSABTE 21 
10 h - Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila
TALLER D’ENQUADERNACIÓ  
PER A ADULTS 
A càrrec de Dolça llibreta. Inscripció prèvia. 
Taller de 4 hores per oferir unes primeres pau-
tes per a l’organització de les fotografies que 
guardem als nostres arxius familiars, així com 
les condicions òptimes per conservar el fons 
fotogràfic familiar

10 h - Sala Noble
TALLER “COM ORGANITZAR  
I CONSERVAR LES FOTOGRAFIES  
DE L’ARXIU FAMILIAR”
Taller de 4 hores per oferir unes primeres pau-
tes per a l’organització de les fotografies que 
guardem als nostres arxius familiars, així com 
les condicions òptimes per conservar el fons 
fotogràfic familiar.

DIMARTS 24
17.30 h - Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila
HORA DEL CONTE:  

“CONTES DE NENES VALENTES” 
A càrrec de la rondallaire Sara Genovart. Com-
memorem el 25 de novembre “Dia internacio-
nal per a l’eliminació de la violència contra les 
dones”. Adreçat a infants a partir de 4 anys I 
Cal inscripció prèvia!

DIMECRES 25 
19 h - Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila
TERTÚLIA LITERÀRIA SOBRE 
EL FIBLÓ DE SÍLVIA SOLER 
A càrrec de l’equip de la biblioteca.

DIJOUS 26 DE NOV. 3 I 10 DE DES. 
19 a 21 h - Sala ECUS
XERRADA “PER QUÈ NO ENS 
HA DE FER POR L’ART”
A càrrec d’Artemisia, Art & Tendències
Pels que senten curiositat pel món de l’art 
però no s’atreveixen a preguntar ni opinar. 
A partir de 17 anys. Inscripcions a la Seu Elec-
trònica de la web de l’Ajuntament

DIVENDRES 27
16.30 h - Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila
BIBLIOLAB: TALLER DE POESIA VISUAL
A càrrec de Laboratori de Lletres. 
Inscripció prèvia.

DISSABTE 28 
10 i  11.45 h  - Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila
BIBLIOLAB: 
TALLER DE NARRATIVA PER A INFANTS 
A càrrec de Laboratori de Lletres. Aprendrem 
a escriure narracions. Adreçat a infants de 7 a 
12 anys. Cal inscripció prèvia.

DESEMBRE

DIMARTS 1 
17.30 h - Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila
HORA DEL CONTE: “LA VACA QUE  
ES VA ENFILAR A UN ARBRE”
A càrrec de l’equip de la biblioteca.

DIMECRES 2
18 h - a la sala ECUS
TALLER LES XARXES SOCIALS,  
UN REPTE I UNA OPORTUNITAT  
PER A TOTES LES EDATS
A càrrec de Idere Human Development.
Tots podem estar presents i actius a les 
xarxes socials, avui és gairebé inevitable i 
ofereix un món d’oportunitats que no podem 
deixar escapar.
A partir de 17 anys. Inscripcions a la Seu Elec-
trònica de la web de l’Ajuntament

DIVENDRES 4  
17.30 h - Espai Jove “La Tèxtil”
TALLER DE ROBÒTICA
El taller té com a objectiu fomentar l’interès 
per la tecnologia i introduir els i les joves a la 
robòtica. A càrrec d’Aprentik. Inscripcions fins 
al 27 de novembre.

DISSABTE 12 I DIUMENGE 13
11 i 12 h - Castell de Sentmenat
VISITES GUIADES  
AL CASTELL DE SENTMENAT
Visita guiada al Castell on coneixerem part de 
la seva història i algunes curiositats més. Cal 
inscripció prèvia al telèfon 639.720.436 (Lluís).

DISSABTE 12 
17.30 h - Espai Jove “La Tèxtil”
TORNEIG DE PING-PONG
Vine a mostrar-nos les teves habilitats amb la 
pala i la pilota. Inscripcions fins al 4 de desembre.

DIMARTS 15 
17.30 h  - Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila
HORA DEL CONTE: “LA BRUIXA I EL TIÓ”
A càrrec de l’equip de la biblioteca.

DIMECRES 16   
de 18 a 21 h - sala ECUS
TALLER MINDFULLNESS
A càrrec Ester Dorado Terapeuta Gestalt, 
Gestalt Play Therapist.Prenem consciència 
plena de les nostres emocions per eliminar 
la frustració i l’ansietat de no poder canviar 
certes situacions.A partir de 17 anys.
Inscripcions a la Seu Electrònica de la web  
de l’Ajuntament

19 h  - Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila 
CONFERÈNCIA LA MARATÓ DE TV3 SO-
BRE LA COVID-19 
A càrrec de la metgessa Lali Rimblas.

DIVENDRES 18  
17.30 h - Espai Jove “La Tèxtil”
TALLER D’IMPRESSIÓ 3D
El taller té com a objectiu fomentar l’interès 
per la tecnologia i introduir els i les joves a la 
impressió 3D.A càrrec d’Aprentik.
Inscripcions fins l’11 de novembre. 

19 h  - Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila 
TERTÚLIA LITERÀRIA  

“PARAULA DE JUEU” 
A càrrec del seu autor Martí Gironell.

DISSABTE 19  
11.30 h  - Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila 

“EL TIÓ TÉ GANA” 
Bebetió per a nadons d’1 a 3 anys. 
Cal inscripció prèvia.

DIMARTS 22  
17.30 h - Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila
HORA DEL CONTE: “MELCIOR, GASPAR I 
BALTASAR, QUÈ ENS PODEU CONTAR?” 
A càrrec de la rondallaire Susana Navó.
Adreçat a infants a partir de 4 anys.
Cal inscripció prèvia.
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La Cultura és segura i un bé essencial
Durant mesos s’ha fet un esforç enorme des del sec-
tor cultural, teatres, auditoris, cinemes i festivals a 
l’aire lliure perquè la cultura sigui un espai segur, un 
espai on, des del primer dia, s’han pres totes les me-
sures de seguretat.

Però ara, hem perdut la feina de tot el mes de no-
vembre, i sento molta tristesa i ràbia.

Des d’aquí volem manifestar el nostre profund des-
acord amb les mesures que s’han aplicat a tots els 
sectors de la cultura, espectacles, concerts, acti-
vitats extraescolars... Unes mesures que afecten 
directament al benestar emocional de les persones.

Ja n’hi ha prou de menysprear a la cultura, ja n’hi ha 
prou de perjudicar als sectors més febles, perquè to-
tes sabem que la cultura sempre ha sigut la que han 

deixat caure la primera, sense ajudes ni solucions a 
curt ni llarg termini.

Vivim uns moments difícils, d’incertesa, de por, però 
la cultura ha viscut moments semblants als d’ara i 
sempre penso que el problema no està en el que està 
passant ara i aquí davant dels nostres ulls, sinó que 
és un mal d’arrels profundes i antigues. La crisis de la 
cultura necessita una salvació, necessita ser escolta-
da i necessita ser entesa tal i com és, la CULTURA ens 
recorda qui som, ens dona criteri, coneixement, lliure 
expressió, pensament crític, ens dona VIDA.

Sense cultura no hi ha LLIBERTAT, i sense llibertat 
RES EXISTEIX.

Els que VIVIM del teatre, cinema, música, dansa, 
davant o darrere del públic, volem agrair de tot cor 
els esforços que sales de teatre, auditoris, ateneus, 
centres cívics, sales de concerts, i un llarg etcètera 
hagin treballat perquè la CULTURA seguís viva du-
rant aquests últims mesos.

Desitjant que d’una vegada, entenguin (qui ho hagi 
d’entendre), que l’activitat cultural és una FEINA, 

que som moltes les que VIVIM de la cultura, LA 
CULTURA ÉS UN BÉ ESSENCIAL PER LA HUMA-
NITAT, que aquestes «mortes de gana» dediquem 
moltíssimes hores de la nostra vida perquè la hu-
manitat pugui tenir la llibertat de parlar, de cridar, 
de plorar, de desesperar-se, en definitiva, tingui la 
llibertat de VIURE.

I nosaltres tinguem la llibertat d’escollir la nostra 
vocació com una feina essencial per la societat.

Per acabar, com ja he mencionat més amunt, 
m’agradaria agrair en particular tots els esforços 
que s’han fet per part de l’Ajuntament de Sentmenat 
els mesos de juliol i agost. Una feina molt ben feta 
dedicada a crear oferta àmplia de CULTURA perquè 
totes les sentmenatenques poguessin gaudir de tan 
variada i segura cartellera cultural.

Agraïr també, que nosaltres, les que dediquem la 
nostra VIDA a la cultura, poguéssim tornar a treba-
llar de la nostra feina damunt d’un escenari.

SALVEM LA CULTURA!!!

SEGUEIX EL PANEM ET CIRCENSES
Mals temps pel sector de l’hostaleria especialment, 
han de tornar a tancar portes quan s’hi estaven re-
fent. A Sentmenat, molts comerços d’aquest sector 
són tradicionalment familiars.

Ara més que mai, l’administració ha d’estar al seu cos-
tat. Nosaltres ja vam proposar al Pla de Xoc Econòmic 
i Social una sèrie de mesures per aquest sector:

• Bonificar el 100 % taxa ocupació de terrasses 
de bars i restaurants.

• Creació d’una xarxa de comerços del municipi.
• Elaborar un Pla de Reactivació Econòmica 

Municipal/Pla de suport als comerciants.

Hi havien més mesures que podeu veure a les nos-
tres xarxes socials.

On queda tot això? Doncs no ho sabem. Ens van 
convocar a una reunió força improductiva amb 
algunes mitges-propostes fetes a mode “xapuce-
ro” que tenien pensat tirar endavant ens agrades-
sin o no. Tot i així, el PSC sempre ha fet costat al 
govern en totes les ajudes que ha volgut aprovar 
tot i avisar que eren minses, burocràtiques i que 
arribaven tard.

A dia d’avui, tenim unes ajudes als comerços per les 
que cal presentar la bíblia traduïda al llatí per poder 
optar a una mitjana de 300 eurets. Poc més del que 
t’ha costat que el gestor prepari la paperassa o del 
que factures en dos dies.

Ja de modificar les taxes i impostos ni parlem 
(massa feina, deuen pensar...). Diuen que és il·le-
gal, bona excusa si no fos perquè ho fan un munt 
de pobles. També diuen que són diners, menys in-
gressos, menys despesa. Doncs parlem clar, l’in-
grés aproximat per les terrasses és d´uns 30.000 
€ i s’han gastat quasi 60.000 € en festes, en dos 
mesos!!! Nosaltres estem a favor de les Festes i la 
Cultura, però no ha de ser l’única prioritat d’un 
govern municipal!

I és que el tripartit (tot i que més aviat sembla un bi-
partit o un binomi personalista) que tant presumeix 
de ser d’esquerres, s’ha gastat més en festa a l’estiu 
que en Serveis Socials per pal·liar els efectes de la 
COVID o que en ajudes al petit comerç i.... i ja està, 
perquè el poquet que es veu florir en obres és majo-
ritàriament renda de l’anterior govern. És que ni tan 
sols han estat capaços d’incrementar les beques a 
nens i nenes que vam demanar els socialistes.

Però hi ha una despesa en la que no escatimen: 
publicitat. Cal dir que en això tenen vista, perquè 
tot i que anaven pregonant que si ells governaven 
omplirien el poble de brigades i de gent netejant, 
de moment cal esperar, que primer cal incrementar 
la despesa en Comunicació. I les desinfeccions als 
parcs infantils que vam demanar els socialistes? Ni 
hi són ni s’esperen. L’excusa de la pandèmia està bé, 
però ja cansa quan veus que als pobles del voltant 
sí ho fan.

I no us preocupeu tant, si esteu a l’atur, ERTES, sou 
cambrers, autònoms, etc... penseu-hi; sempre us 
quedarà veure un concert o cinema al nostre poble. 
El PANEM ET CIRCENSES no para i ja en tenim prou!

CUIDEU-VOS, CUIDEM-NOS
A nivell local, en la línia del que està succeint 
arreu del país, l’augment de casos de COVID19 
crida, a tots els sentmenatencs i sentmenaten-
ques, a complir amb responsabilitat les normes 
establertes per la Generalitat de Catalunya. 
Davant d’aquesta TEMPESTA, des de JUNTS per 
Sentmenat, com oposició responsable, ens tor-
nem a posar a disposició de l’actual Govern per 
ajudar en tot allò que sigui oportú pels vilatans. 
 
Així mateix, JUNTS manifestem que seria bo per 
Sentmenat aprovar mesures per ajudar als ne-
gocis locals i als seus treballadors, en especial 
el sector de la restauració que està patint grans 
restriccions. Conseqüentment, proposem que 

s’aprovin bonificacions en les taxes d’escombra-
ries i terrasses, ampliar el màxim d’espai possi-
ble de la via pública per utilització de terrasses, 
congelació de tots els impostos i ajudes econò-
miques. Tanmateix, no podem abandonar les 
entitats esportives i culturals del poble, motors 
fonamentals de Sentmenat. Per tant, cal aprovar 
polítiques per assegurar la seva supervivència.
 
Òbviament, sabem que totes les propostes ante-
riors costen diners, només esperem que els sent-
menatencs i sentmenatenques no haguem de 
patir les conseqüències d’haver gastat 60.000€ 
en “l’estiu cultura”, perquè la cultura és segura, 
però cal preguntar-se si, en temps de crisis, tota 
aquesta despesa és essencial per Sentmenat. 

D’altra banda, estem rebent moltes queixes de veïns 
i veïnes de Sentmenat del mal estat dels carrers i 
parcs del poble, porten molts mesos sense tenir 
un manteniment tant de neteja viaria com de jar-

dineria. Esperem que l’equip de govern actual posi 
fil a l’agulla en aquest tema ja que, quan estaven a 
l’oposició, en van fer punta de llança per desgastar 
el govern que hi havia en aquell moment.  

A nivell nacional, una vegada més, queda clar que 
el President de la Generalitat no el triem els cata-
lans, sinó les clavegueres de l’Estat. Aquesta ve-
gada, la inhabilitació del President Torra ha estat 
per penjar varies pancartes en favor dels presos 
polítics. Qui serà el pròxim? Òbviament no sabem 
qui, ni per quins fets... però la història serà la ma-
teixa, és a dir, la repressió contra Catalunya. 

Per últim, estem passant per moments difícils i 
les perspectives de futur són pessimistes, però 
JUNTS sortirem endavant, cuideu-vos i cui-
dem-nos fins que torni a sortir el SOL. 

Per molt llarga que sigui la tempesta, el Sol sempre 
torna a brillar entre els núvols. - Khalil Gibran 
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Protegim i protegim-nos

La pandèmia ha canviat i segueix canviant la nostra 
vida i ho fa embolcallada d’incerteses i amenaces.
Us volem convidar a una reflexió.
Si hi ha una certesa absoluta és que el virus es troba en-
tre nosaltres i que sembla atacar de manera despietada a 
persones, moltes d’elles vulnerables i fràgils.
Sembla que les accions que ens proposen ens allunyen 
d’allò que ens fa humans, la socialització i l’emocionalitat, 
però si ens ho parem a pensar, d’alguna manera ens dema-
na portar aquestes qualitats a la seva forma més altruista.
Ens demanen empatia, ens demanen sentit comú i ens 
demanen sobretot SENTIT COMUNITARI.
Avui, l’emoció més útil és la que ens porta a protegir i 
emparar a les persones que s’exposen a patiment i mort.
També aquella emoció que ens porta a protegir aquest 
sistema sanitari que, en cas de col·lapsar, tindrà con-

seqüències nefastes en moltes vides com ja ha passat.
Avui, la socialització avançada ens parla de somriu-
res, d’actituds, de recolzaments, de pinya social per fer 
front al moment dur.
Distància, mascareta, higiene i actitud social respon-
sable. És demanar massa? Les vides de les nostres 
persones estimades valen aquest esforç, segur que 
comparteixes aquesta afirmació.
Esquerra Republicana de Sentmenat és amb la gent. 
Hi som per qualsevol cosa que necessiteu. Entre tots 
ens en sortirem!

15 d’octubre
El passat 15 d’octubre va fer 80 anys que el President 
Lluís Companys va ser afusellat pel règim franquista. 
Es trobava en territori francès mentre es dirigia cap 
a Anglaterra quan va ser capturat pels alemanys, 
aquests el van entregar a les autoritats espanyoles 
perquè fos jutjat amb la sentència ja dictada abans, 
fins i tot, de trepitjar territori espanyol.
Per tal de commemorar aquesta efemèride des d’ERC 
Sentmenat vam voler impulsar la celebració d’un ac-
te-homenatge al President, després de parlar amb en-
titats i partits del poble vam acordar que havia de ser 

un acte institucional, tal com la figura de Lluís Com-
panys mereixia.
Lamentablement i a causa de les circumstàncies que 
vivim no es va poder tirar endavant, però tot i això 
no volíem quedar-nos de braços plegats i vam fer un 
petit vídeo que us convidem a veure i podreu trobar 
penjat a les nostres xarxes socials, tant a Instagram 
com a Facebook.
 
Plaça Lluís Companys
Estem contents de veure avançar les obres de la plaça 
Lluís Companys.
El projecte incorpora punts de llum i aigua per si mai 
s’hi ha de fer algun espectacle i s’intentarà soterrar 
línies d’electricitat i comunicacions.
Aquesta obra és molt important, sobretot perquè és el 
punt de partida de l’objectiu d’aquest govern, de fer tot 
el casc antic d’un sol nivell.
Tot i que l’objectiu inicial era poder acabar les obres el 
mes de febrer, el fet de trobar clavegueram i col·lectors 
malmesos, farà que s’allarguin probablement fins el 
mes de març. Afegir només que al web de l’ajuntament 
es penjarà la imatge en tres dimensions del projecte 
de la plaça.

No a retallada de drets  
i llibertats com a pretext sanitari 

A nivell municipal, la ciutadania valora molt posi-
tivament la tasca desenvolupada, sense recursos, 
per part de les administracions locals. S’està fent 
un gran esforç econòmic i laboral per fer front a 
la crisi. Aquest esforç, però, no ve acompanyat 
d’ajudes ni reforços per part de la Generalitat, 
tal com es va comprometre. Les mesures a nivell 
català es prenen sense consultar-ho amb l’àmbit 
local, sense incorporar recursos, que sobretot re-
percuteixen en un augment dels casos de serveis 
socials. Com a exemple d’això podem citar el des-
emparament que patim malgrat que, per respon-
sabilitat, estem acomplint amb totes les normes 
que s’imposen (escoles bressol, ràtios culturals 

i d’activitats, neteja d’espais, etc.) i ni tan sols es 
preocupen de l’afectació econòmica de les mesu-
res preses. Això fa que tot repercuteixi sobre els 
mateixos i sense posar els recursos suficients per 
evitar un agreujament de la crisi social: augmen-
ten els casos a serveis socials sense més recursos 
o normativa que ajudi a aturar els cobraments dels 
subministraments (gas, electricitat, etc.) als més 
vulnerables o per defensar el dret fonamental a 
l’habitatge (lloguer, hipoteca).

En aquest sentit, des del món local demanem un 
augment substancial dels recursos públics i les 
mesures extraordinàries que siguin necessàries 
per poder fer front a l’emergència sanitària i social 
que estem vivint, tenint present que els ajunta-
ments són la institució més propera a les persones 
i la primera línia d’actuació institucional.

La CUP sempre s’ha mostrat a favor de les reco-
manacions i mesures emprades amb l’objectiu 
de frenar els contagis de la COVID-19 i evitar el 

col·lapse de la sanitat pública. Ara bé, si no van 
acompanyades de mesures realment eficaces i 
útils per frenar la corba de contagis de Covid-19 i 
d’una forta inversió en serveis públics, intervenció 
de la sanitat privada i d’un pla de xoc de protec-
ció social, les restriccions de drets i llibertats es 
converteixen en una cortina de fum per tapar les 
mancances que tenen els respectius Governs, el de 
Generalitat i l’Estat.

Cal un reforç a l’Atenció Primària per evitar el seu 
desbordament i millors condicions laborals pels 
professionals sanitaris i pels estudiants de Medi-
cina i Infermeria que hagin de reforçar el sistema 
sanitari públic. En educació urgeix la reducció de 
les ràtios i noves contractacions de professorat. 
És absolutament prioritari el reforçament del 
transport públic a les hores punta augmentant-ne 
les freqüències.

Posem la vida al centre i revertim les retallades en 
sanitat, educació i drets socials!

L’escola de persones 
adultes inicia el curs  
amb novetats

E l curs 2020-2021, l’escola de persones adultes de Sentmenat 
s’actualitza i comptarà amb novetats que pretenen oferir a 
la ciutadania una formació d’enriquiment personal a través 

de petits cursos o càpsules de coneixement sobre temes concrets: 
mindfulness, xarxes socials, art, etc. A més a més de l’habitual for-
mació bàsica de català i el graduat en educació secundària.

Està previst començar les classes el 9 de novembre i donada la 
situació actual, es preveu en la formació bàsica un format on-line 
en cas que no es pugui fer la formació de manera presencial. 

InscripcióMés informació 
Informació i inscripcions a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament i a la Seu Electrònica de la web de l’Ajuntament.

Per ampliar  
els teus estudis
Graduat en educació secundàriaés l’oportunitat per ampliar els teus estudis, reprendre el que no vas poder acabar i obtenir una titulació

Català inicial
millora el teu català a nivell bàsic pel que fa la comprensió lectora l’escriptura i la parla

Català nivell B 
t’ofereix la possibilitat d’optar a les proves per d’obtenir el certificat B de català

Per enriquir els  
teus coneixements
Tallers i conferències per al teu enriquiment personal, per a gaudir, per a créixer.

Mindfullness, consciència plena  Taller 
Prenem consciència plena de les nostres emocions per eliminar la frustració i l’ansietat de no poder canviar certes situacions. Dia 16 de desembre de 18 a 21 h a la sala ECUS. 

A càrrec Ester Dorado Terapeuta Gestalt, Gestalt Play Therapist.

Les xarxes socials, un repte i una oportunitat per a totes les edats  Taller
Tots podem estar presents i actius a les xarxes socials, avui és gairebé inevitable i ofereix un món d’oportunitats que no podem deixar escapar. Dia 2 de desembre a les 18 a 21 h a la sala ECUS. 

A càrrec de Idere Human Development.
Per què no ens ha de fer por l’art  Cicle de xerrades

Pels que senten curiositat pel món de l’art però no s’atreveixen a preguntar ni opinar. 3 sessions, dies 26 de novembre, 3 i 10 de desembre de 19 a 21 h a la Sala ECUS. A càrrec d’Artemisia, Art & Tendències.

Aula d’acollida  
per a nouvinguts
Contacte amb la llengua catalana i castellana per enriquir el teu vocabulari, expressions, la comprensió i la parla a més de conèixer la nostra cultura i societa

Escola de  
persones adultes

A partir de 17 anys
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Directora de l’assemblea local de Creu Roja 
a Sentmenat, Castellar del Vallès,  
Polinyà i Sant Llorenç Savall

“Amb la Covid-19 hem passat de  
70 a 94 famílies en risc d’exclusió social”
Quins projectes desenvolupeu des de la 
Creu Roja a Sentmenat?
Creu Roja a Sentmenat hi ha sigut des de 
sempre. Primer gestionàvem el servei d’am-
bulàncies com a punt de socors a la ciutada-
nia, i quan les ambulàncies van passar a for-
mar part de la sanitat pública vam esdevenir 
una entitat social de suport a les persones 
més necessitades.

Actualment tenim diversos projectes com 
el Rebost Solidari, amb el suport de l’Ajun-
tament i Serveis Socials, realitzem serveis 
tècnics a la gent gran adaptant les instal-
lacions dels habitatges als seus problemes 
de mobilitat per millorar la seva qualitat de 
vida i independència als domicilis, i també 
fem tallers a les tardes per entretenir-los. 
Per últim, en el projecte CRAJEC organit-
zem diverses activitats de lleure tots els 
dissabtes a la tarda, en un format semblant 
a un esplai per a infants.

Com us ha afectat la pandèmia?
Un indicador clar és l’increment de 70 famílies 
en risc d’exclusió social a 94 en pocs mesos, i 
per això hem hagut d’adaptar-nos com hem 

pogut per seguir treballant, començant per 
augmentar al màxim les mesures de segure-
tat: guants, mascaretes, gel hidroalcohòlic…

Una de les novetats la trobem al projecte 
de Rebost Solidari. Amb la col·laboració de 
l’Ajuntament vam ampliar el nombre de vo-
luntàries i vam començar a repartir les ciste-
lles d’aliments a domicili.

Per altra banda, els projectes de lleure, tant 
el CRAJEC a infants i joves com els tallers 
per gent gran han estat ajornats com a me-
sura de seguretat. Els efectes psicològics del 
tancament també s’han de tenir en compte, 
ja que són greus.

Com és l’organització dins la Creu Roja? 
Com hi podem posar el nostre granet de sor-
ra la ciutadania?
Tenim un equip de tècniques que treballa 
a cada camp especialitzat o projecte, i un 
equip de persones voluntàries. Cal esmen-
tar que durant la pandèmia hem tingut un 
volum impressionant de gent oferint-se per 
col·laborar i molta gent que es va oferir s’hi 
ha quedat!

Per col·laborar poden venir a la nostra seu, 
a Castellar del Vallès, i conèixer els diversos 
projectes que tenim, però el voluntariat no 
és l’única manera de col·laborar. S’accepten 
donacions econòmiques per subvencionar 
l’entitat o donacions d’aliments pel Rebost 
Solidari. Per últim, es poden comprar cis-
telles d’aliments de primera necessitat per 
donar-les a famílies en risc d’exclusió social.

Quins projectes futurs teniu a la vista?
Doncs com tothom, ara mateix tenim bas-
tanta incertesa de què podrem fer i què no 
en el futur, però esperem poder realitzar el 
Gran Recapte d’Aliments que fem cada any 
per donar a les famílies més desfavorides i 
la campanya de recollida de joguines de Na-
dal, que són donades cada any als infants 
d’aquestes famílies.

Estem molt pendents de l’evolució epidemi-
ològica i d’adaptar els nostres protocols a 
les mesures de seguretat establertes. El que 
està clar és que buscarem la manera de fer-
ho. Aquest any tothom es mereix passar un 
Nadal més càlid que mai per agafar forces de 
cara a l’any vinent.

CRISTINA 
LAYOS 

Conveni de col·laboració  
amb la Creu Roja

S ’aprova i se signa el conveni de col·laboració entre l’Ajun-
tament de Sentmenat i Creu Roja Espanyola delegació de 
Creu Roja Sentmenat per l’exercici 2020. Aquest conveni in-

clou els serveis de gestió del Rebost Solidari Sentmenat i el Trans-
port   de  persones amb disminució a Centres d’Educació Especial, 
Tallers Ocupacional o Centres de Dia. 

Arrel de la pandèmia provocada per la COVID-19 i la declaració 
de l’estat d’alarma, la gestió del Rebost Solidari Sentmenat va dei-
xar de ser presencial per passar a ser a domicili, una metodologia 
que a dia d’avui encara es manté. 
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