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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, Patrimoni i Arxiu Històric 
i Benestar Animal.

Instagram a Sentmenat

maicvivet

Bonic, majestuos, fort, espectacular...!!! Bonito, majes-
tuoso, fuerte, espectacular...!!! Nice, majestic, strong, 
spectacular ... !!! #ligon #cavall #caballo #horse 
#frison #canramonedapadro #raconsde_calalunya 
#pasion_por_catalunya #great_captures_na-
ture #natura_catalunya #naturaleza_catalunya 
#total_nature #total_naturepics #naturaleza_spain 
#anonymous_cat #imatgescat #catalunya_natura 
#world_bestnature #world_greatshots #cat_imatges 
#pasion_natura #elmeupais #sentmenat #maicvivet

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. 21 d’octubre154

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.

 
Acció Social
De dilluns a divendres, de 9 a 14 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
De dilluns a divendres, de 17 a 20 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

Regidories Bibiana Pichardo · 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. 



1.386 alumnes comencen  
el nou curs escolar a Sentmenat!
Un 87,37% de les famílies de Sentmenat han confiat amb l’ensenyament públic del municipi.

E l dijous 12 de setembre s’encetava un 
nou curs escolar i Sentmenat ho feia 
amb xifres destacables: un total de 

1.386 alumnes han començat el curs als cen-
tres d’ensenyament del municipi. L’Escola 
Can Sorts és el centre que acull més alumnes, 
amb 642 infants matriculats: 219 alumnes a 
Educació Infantil i 423 a Primària. L’Insti-
tut de Sentmenat acull 476 estudiants, dels 
quals 382 cursen Educació Secundària Obli-
gatòria i 93 alumnes, batxillerat. A Sentme-
nuts, l’escola bressol municipal, hi ha 93 in-
fants matriculats. Tot i això, cal destacar que 
la matrícula a Sentmenuts continua viva. Pel 

que fa a l’escola concertada Nostra Senyora 
del Pilar, aquest curs acull 175 alumnes, 18 a 
preescolar, 49 a infantil i 108 a primària.

Aquestes dades posen de relleu que un 
87,37% de les famílies que escolaritzen els 
seus fills i filles a Sentmenat confien en l’ense-
nyament públic i això ens fa treballar per se-
guir millorant-ne la qualitat. En aquest sentit, 
des de la regidoria d’Educació de Sentmenat 
volem dedicar molts esforços a fer realitat la 
nova escola per solucionar el problema de la 
massificació. És sorprenent que en un munici-
pi amb més de 9.000 habitants, i que segueix 
creixent, només tingui una escola i un institut 

públics. Com diuen les famílies: estem a petar! 
A les institucions ens toca fer una bona plani-
ficació per resoldre aquesta problemàtica. Dit 
tot això, celebrem haver tingut el primer tram 
del curs 2019-2020 sense incidències relle-
vants i desitgem als quasi 1.400 alumnes, a les 
famílies i a tots els i les professionals un molt 
bon any acadèmic.  

55 alumnes a Centre  
d’Ensenyament Musical!

E l centre d’Ensenyament Musical de Sentmenat ha ini-
ciat el nou curs amb un total de 55 alumnes inscrits. 
Enguany, les modalitats d’estudi són els 

grups de sensibilització musical, és a dir, solfeig, 
i les classes d’instruments, de les que se n’ofe-
reixen de fins a cinc instruments diferents 
(guitarra, piano, violí, violoncel i bateria).

CEMusical, a Cal Milionari 

Un curs de català bàsic  
per a nouvinguts, novetat  
de l’Escola d’Adults!

L ’Escola d’Adults va començar el dilluns 30 de setembre un 
nou curs amb força i novetats. Entre els temes més des-
tacats hi ha el nou curs de català, a nivell bàsic i inicial, 

per a aquells nouvinguts a Sentmenat.
L’Escola d’Adults és un servei municipal educatiu que posa 

en valor l’oferta formativa adreçada als adults 
de Sentmenat, entenent per adults qualsevol 
que sol·liciti el servei a partir de 17 
anys i que té com a objecte futur 
treballar per col·laborar en l’èxit 
formatiu de la població. 

Ensenyament posa el focus 
d’atenció en convertir la nova 
escola en una realitat. 
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Una Festa Major plena  
d’alegria i emocions!

L a Festa Major de Sentmenat viscuda a finals d’estiu va suposar 5 dies 
d’intensa activitat als diferents racons i carrers de la vila. Des del primer 
acte, la taula rodona feminista del dijous 29 d’agost fins al castell de 

focs d’artifici que tancava la celebració el dilluns 2 de setembre, els sentme-
natencs i les sentmenatenques vam sortir al carrer per gaudir de tota mena 
d’actes i el més important és que ho vam fer sempre amb l’alegria i les ganes 
de passar-ho bé amb tots i totes les veïnes del poble i persones més properes.

Tot i alguna mala jugada de la pluja, al llarg d’aquesta Festa Major es van 
viure jornades plenes de bon ambient, rialles i emocions, i totes les activitats 
es van desenvolupar sense pràcticament cap incidència destacable. És per 
aquest motiu que des de l’Ajuntament de Sentmenat es vol fer un agraïment 
general per l’exemplar comportament de tots i totes els veïns i veïnes del poble.

Per últim, el consistori també vol mostrar el més sincer agraïment a totes 
les entitats, empreses i persones que van ajudar a fer possible que aquesta 
Festa Major 2019 fos un èxit. L’any vinent més i millor! 

Una remullada a la Festa de l’Escuma!

Teatre a la biblioteca La música s’apodera dels jardins de Cal Milionari

Concentració a les partides d’escacs

Diversió i música a les nits de barrakes 201940a Cursa atlètica infantil de Festa Major

Tocant el cel a la matinal de cultura popularMarató de country a la plaça Joan Font
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Inauguració de l’exposició dels Amics del Museu-Arxiu

La cultura popular, protagonista a la matinal del diumenge!

La igualtat de gènere, present a la Festa Major amb la taula rodona feminista

Els diables animen el correfoc  de Sentmenat

La plaça de la Vila ben engalanada en una vesprada de música

Participants del torneig de petanca

Un bonic castell de focs d’artifici tancava la Festa Major

Jocs i entreteniment a l’Espai Gamer
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L’Ajuntament compta  
amb múltiples programes  
per a fomentar l’ocupació

L ’Ajuntament de Sentmenat dóna molta 
importància a l’ocupació professional 
de tots els sentmanatencs i sentma-

natenques i, per aquest motiu, facilita fins a 
9 programes i eines diferents per ajudar als 
ciutadans a trobar feina. 

4. Treball i Formació convocatòria del SOC

A l’Ajuntament de Sentmenat s’han contractat 4 perso-
nes: una auxiliar administrativa per l’àrea de Promo-
ció econòmica i una auxiliar administrativa per l’àrea 

d’Igualtat (ambdues finalitzen al gener 2020), i un auxiliar ad-
ministratiu pel departament d’Informàtica i un peó de Brigrada 
que finalitzen contracte aquest 2019.

L’Ajuntament treballa amb el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental per renovar aquest recurs a Sentmenat durant el 
2020 amb la possible contractació temporal de 2 llocs de treball 
vinculats a actuacions “d’impuls per la reindustrialització” i la 
”renovació Serveis Públics”.

2. Programa Singulars amb conveni  
de col·laboració amb el Consell  
Comarcal convocatòria del SOC

S ’ofereix als joves un itinerari amb accions d’orientació, 
formació professional i la realització de pràctiques en 
empreses amb la possibilitat que aquestes obtinguin 

una subvenció per a la contractació dels participants.
A Sentmenat hi ha participat 4 joves, dels quals 2 han aca-

bat sent contractats per empreses de Sentmenat després de 
realitzar-hi pràctiques i uns altres dos han tingut l’oportunitat 
de fer-hi pràctiques professionals.

L’Ajuntament també treballa amb el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental per renovar aquest recurs a Sentmenat durant el 2020.

3. Plans d’Ocupació subvencionats per  
la Diputació de Barcelona 2019-2020

P roperament l’Ajuntament incorporarà contractats a tres 
treballadors (un auxiliar administratiu i dos jardiners ofi-
cials de 2ª) gràcies al programa de foment de l’ocupació 

local 2019-20 de la Diputació de Barcelona.

1. Xarxa d’impulsors amb conveni  
de col·laboració amb el Consell  
Comarcal convocatòria del SOC

D es de la primera setmana de març i fins el 
27 de desembre de 2019, el Servei Local D’Ocupació de 
l’Ajuntament de Sentmenat, disposa d’un servei d’ori-

entació d’ocupació juvenil que atén als/les joves de 16 a 29 
anys, tots els  dimecres, en horari de 9 a 14 h.

Fins al moment, a data de 23 d’octubre, s’han atès un total 
de 35 joves, s’han ofert més de 70 tutories personalitzades i el 
servei està tenint molt bons resultats. Per aquest motiu, l’Ajun-
tament ja treballa amb el Consell Comarcal del Vallès Occiden-
tal per renovar aquest recurs a Sentmenat durant el 2020. 
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9. Promoció de les relacions empresarials 
de proximitat i suport a les empreses

E n el marc de col·laboració dels municipis de la 
Riera de Caldes (AMERC) es continuen oferint 
recursos per afavorir les relacions comerci-

als entre les empreses del territori i el suport al seu 
desenvolupament. Convidem a consultar els recursos disponi-
bles per empreses i emprenedors a través de www.rieradecal-
des.com i a contactar amb el servei de promoció econòmica de 
l’Ajuntament que ofereix informació i assessorament.

7. Programa 30 plus

E s porta a terme juntament amb l’Ajuntament de Sabadell. 
S’ofereix a les empreses la possibilitat de rebre subvenció 
per a la contractació de persones amb més de 30 anys 

que necessitin una formació professionalitzadora.
Fins al moment, 3 persones i 2 empreses de Sentmenat 

s’han acollit als beneficis del programa que continuarà obert 
durant el 2020.

8. Cens d’empreses i oferta de sòl industrial

D urant el 2020 continuarem amb el conveni signat amb 
el Consell Comarcal que ens permet disposar de la web 
hppts:polígons.ccvoc.cat. Aquesta web conté un direc-

tori comarcal actualitzat de les empreses que hi ha a tots els 
polígons industrials i també conté l’oferta disponible de naus 
industrials i solars lliures (en venda i/o lloguer).

6. Programa de Garantia  
Juvenil 2019 convocatòria del SOC

P ermet contractar en pràctiques durant 6 
mesos a una persona menor de 29 anys en si-
tuació d’atur i amb estudis reglats finalitzats als últims 

anys. En el cas de Sentmenat, el jove s’incorporarà a l’àrea de 
comunicació de l’Ajuntament.

5. Enfeina’t  programa del SOC

H a permès contractar 4 persones 
durant un any: un suport tècnic per 
l’àrea de Promoció Econòmica, un altre per la de Jo-

ventut, una per Secretaria i una per l’àrea de Serveis Socials.
Per l’any 2020 s’està treballant amb el Consell Comarcal 

per un nou projecte. Es vol formar equips que actuin en els 
diferents municipis de la comarca per promoure accions ori-
entades a informar de les millores d’eficiència energètica i a 
promoure el consum sostenible.
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Medi ambient i medi  
natural continuen  
polint els espais del poble

E ls departaments de Medi Ambient i Medi Na-
tural prossegueixen amb les tasques inicia-
des durant l’agost per desbrossar i netejar 

diversos solars, del canyar d’una part de la riera, 
parcs, escocells i voreres.

Hores d’ara ja s’han finalitzat els treballs del Parc 
Municipal de Can Vilar des de la Riera fins 

a la piscina coberta, un tram que 
presentava un estat molt 

deplorable. D’altra ban-
da, ja han començat 

les tasques al barri 
de Can Palau amb 

el repàs d’escocells, 
voreres, solars i parcs 

com el de Xesco Boix, i els 
manteniments i neteja de di-

versos equipaments 
municipals com la 
piscina, l’institut, 
els pavellons, 
l’Escola Bressol 
i, de cara a Tots 
Sants, el cementiri i el Pas-
seig de la Torre Roja. Per 
últim, cal destacar també 
la feina realitzada als vials de 
Can Fargues.

Des de l’Ajuntament som conscients 
que hi ha molta tasca per davant i ja tenim pre-
vistes les actuacions de poda a Can Palau, els tre-
balls de manteniment de la xarxa viària bàsica de 
prevenció d’incendis forestals i l’arranjament del 
camí de Serra Barona de cara al 2020. 

L’Ajuntament incorporarà  
un nou/va tècnic/a a l’àrea  
de Promoció Econòmica

L ’Ajuntament incorporarà una nova persona 
a l’àrea de Promoció Econòmica per di-
namitzar, principalment, el servei d’Aula 

Oberta. Així, amb una dedicació de 20 hores 
setmanals, reforçarà aquest servei oferint su-
port a les persones en situació d’atur.

L’aula oberta és un espai on les persones que 
busquen feina poden disposar d’ordinadors i de tots els re-
cursos necessaris, així com de l’orientació personalitzada per 
preparar les accions per trobar ofertes de treball i superar els 
processos de selecció de personal.

L’aula oberta té un horari d’atenció de 9 a 13 hores els di-
lluns, dimarts i dijous, a la plaça de la Vila , 8. 

L’antic Centre 
d’Entitats es 
converteix en el nou 
espai de múltiples serveis

L ’antic edifici del Centre d’Entitats situat a la plaça de la Vila 
acollirà a partir d’ara diferents activitats. En primer lloc, les 
organitzades tant per l’Espai Socio-Educatiu com per l’es-

plai CRAJEC, que s’han vist obligats a buscar un nou espai per-
què les instal·lacions de Cal Milionari ja no suportaven l’augment 
d’infants i joves inscrits a totes les activitats, tenint en compte 
que s’hi ofereixen les classes del Centre d’Ensenyament Musical. 
Les seves activitats es faran a la Sala Polivalent.

D’altra banda, el repartiment d’aliments de Serveis Socials, 
amb la col·laboració de Creu Roja, també passarà a fer-se a 
l’antic Centre d’Entitats. 
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“El Batec de Sentmenat”,  
la nova aposta pel comerç local!
La proposta de Rosa Maria Perdomo resulta guanyadora del concurs  
i lluirà a les noves bosses de compra del poble

D urant aquest 2019, Sentmenat co-
mençarà a lluir el nou logotip i eslò-
gan per a potenciar el comerç local 

del municipi. Sota el reclam d’“El Batec de 
Sentmenat”, Rosa Maria Perdomo Gil va ser 
l’encarregada de fer el disseny del logotip 
guanyador del concurs. El disseny, que lluirà 
a les bosses de compra que l’Ajuntament vol 
fer arribar a tots els domicilis del poble, re-
presenta un batec -en símbol del moviment i 
la vida- d’un cor que simbolitza “l’amor i dedi-
cació que posen els comerciants al seu treball”, 
segons explica la pròpia autora.

Amb aquest nou projecte, l’Ajuntament 
de Sentmenat continua la seva aposta per 
impulsar el petit comerç del poble, posant 
en valor els seus múltiples beneficis com la 
comoditat que proporciona la proximitat 
dels comerços, la sostenibilitat que suposa 
enfortir l’economia local potenciant la petita 
empresa i els autònoms, i la qualitat i benes-
tar que permet oferir l’atenció personalitzada.

Així, properament es distribuiran les bos-
ses de compra, fetes de roba de cotó, materi-
al orgànic, per tal que sigui reutilitzable i, per 
tant, sostenible i respectuós amb el medi am-

bient. L’Ajuntament de Sentmenat, conscient 
del problema de l’excés de plàstic a la nostra 
societat, vol col·laborar d’aquesta manera en 
evitar l’ús de bosses de plàstic d’un sol ús. 

Sentmenat, l’app per millorar el municipi!

L ’aplicació mòbil Sentmenat ja porta 
dos anys disponible tant per iOs com 
per Android i, durant aquest temps, la 

valoració és positiva. Actualment ja compta 
amb 157 usuaris registrats i al llarg d’aquest 
últim mes, per exemple, es van generar un 
total de 50 incidències, la majoria d’elles 
relacionades amb el manteniment de la via 

pública i la neteja i recollida d’escombrari-
es. Cada incidència arriba als responsables 
de l’àrea i, gràcies al coneixement immediat, 
permet poder actuar ràpidament. 

Descarrega’t l’app i contribueix a millo-
rar la vila! 

L’Ajuntament treballa al teu costat, 
més a prop que mai! 

Descarrega’t l’App Android iOs
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VISUALITZACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DELS ELEMENTS 
A L’ÀREA INFANTIL

El Punt Lila de la Festa Major no va haver  
d’actuar davant cap agressió masclista

L a Festa Major de Sentmenat es va cele-
brar sense cap agressió masclista noti-
ficada. Durant els dies 30 i 31 d’agost es 

va instal·lar un Punt Lila a la zones de les bar-
raques amb l’objectiu de col·laborar en l’era-
dicació de tota violència masclista. En aquest 
Punt Lila hi treballaven dues professionals 

formades i sensibilitzades en matèria de gè-
nere per informar i assessorar sobre el tema a 
les persones que s’apropaven a la zona.

Al final de la Festa Major, es pot dir que el 
Punt Lila no va haver d’atendre cap denúncia 
per agressió sexual, tot i que sí es va atendre 
a cinc persones que s’havien fet mal: un jove 

que sagnava, a qui vam derivar a la Creu 
Roja; un altre noi amb la mà inflada; una noia 
amb una ferida al genoll i dos nois que es van 
torçar el turmell. 

 

4 
 

 
Imatge 3: El material que vam disposar a la taula, així com impressions del díptic que vam dissenyar i que proporciona informació sobre violències masclistes.  

 
 Imatge 4: Cartell d’elaboració pròpia que 

vam penjar a la carpa, en el qual es llegeix 
“Per una festa lliure de discriminacions”. 

Imatge 5: Cartell d’elaboració pròpia que 
vam penjar a la carpa, en el qual es llegeix 
“Vols una polsera? Apropa’t per agafar-
la!”. 

L’Ajuntament adequarà i  
millorarà 4 parcs infantils

L ’Ajuntament de Sentmenat té en marxa 
un projecte pel condicionament i l’ade-
quació de diferents espais públics, com 

per exemple quatre parcs infantils del munici-
pi. Es tracta de millores que tenen a veure amb 
el manteniment per combatre el deteriorament 
i també amb la renovació i instal·lació de nous 
jocs infantils als diferents espais. El joc forma 
part del patrimoni evolutiu de la societat, i 
és fonamental per a la salut dels infants i per 
millorar les seves habilitats i relacions socials. 
Després de les instal·lacions, els parcs en qües-
tió quedaran de la següent manera:

En primer lloc, el parc del carrer Mossèn 
Cinto Verdaguer comptarà amb un multijoc, 
amb un gronxador, un balancí i també amb 
un carrusel.

El segon parc en el que es treballarà serà 
el que hi ha a la plaça de Joan Font. En ell, 
hi haurà instal·lats tres elements cabdals per 

a conformar un gimnàs urbà: una màquina 
d’step, una d’oblics i una altra de bicicleta. 
Cal tenir en compte que les tanques de fusta 
que es veuen en la imatge seran eliminades i, 
per tant, l’espai no quedarà tancat.

D’altra banda, el local social de Can Ca-
nyameras comptarà amb un multijoc, con-
sistent en un tobogan i una malla en format 
de xarxa, un gronxador i una molla ovni.

Per últim, el parc Pedra Santa de l’Avin-
guda Àngel Guimerà seguirà el mateix patró 
que el de Can Canyameras i comptarà pràcti-
cament amb els mateixos elements. La única 
diferència serà en el multijoc, ja que hi haurà 
elements diferents, com es veu en la imatge.

L’actuació no es limitarà aquests quatre 
punts sinó que es preveu que durant l’any 2020 
es portin obres de condicionament i renova-
ció dels les instal·lacions de la resta de parcs 
infantils del municipi. A més, l’Ajuntament té 

l’objectiu de portar a terme durant la legislatu-
ra un nou parc amb jocs d’aigua adreçat a nens 
i nenes d’entre 0 i 12 anys que durant els mesos 
d’estius farà les delícies de tots ells. 
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La programació de Sant Menna 2019 ja està disponible!
Del dissabte 9 al dilluns 11 de novembre, la cultura popular omplirà  
els carrers de Sentmenat amb música, teatre i gegants, entre d’altres.

L a celebració de Sant Menna, patró de Sentmenat, 
d’aquest 2019 ja té tota la programació definida. 
Al llarg dels tres dies, compresos entre el dissab-

te 9 i el dilluns 11 de novembre, hi haurà pràcticament 
una desena d’actes.

En primer lloc, el dissabte al vespre es podrà gaudir de 
teatre i música. A partir de les 20 h, la companyia de teatre 

“Nohisomtotes”  representarà “Les millors cireres no són les 
de Txèkhov” al Teatre del Coro, mentre que una hora més tard, 
a partir de les 21 h, a l’Espai Jove hi haurà concerts amb els 
grups locals 081, Panda i The Muerte, i també amb DJ Emeka.

D’altra banda, diumenge hi haurà protagonisme per 
la cultura tradicional. A partir de les 11.30 h del migdia, hi 
haurà la matinal gegantera organitzada per la Colla de 

Geganters, Grallers i Capgrossos de Sentmenat. En-
guany anirà des del passeig Mestre Josep Duran fins 
a la plaça de la Vila i hi participaran les colles de Sent-
menat, Rubí, Olesa de Bonesvalls i Castellar del Vallès.

El dilluns a les 12 del migdia hi haurà tant el repic de 
campanes al campanar romànic com l’ofrena floral a 
Sant Menna i la posterior missa solemne en honor al pa-
tró de Sentmenat. Ja a la tarda, a partir de les 18 hores, 
el pianista Joan Andreu Reyes interpretarà peces tradi-
cionals catalanes i de la dècada de 1920 a la Biblioteca.

I, per últim, el Grup d’Amics del Museu Arxiu de 
Sentmenat ha organitzat visites guiades al Castell 
de Sentmenat per a cadascun dels tres dies de cele-
bració. Les visites es faran de 12 a 13 h. 

Els Tallers d’Art  
ja estan en marxa!

E ls Tallers d’Art de Sentmenat han co-
mençat les sessions durant aquest 
mes d’octubre. Per l’edifici de la plaça 

Joan Font hi han passat tots els sentmena-
tencs i sentmenatenques amb interès per la 
creació artística.

Durant el curs 2019-2020 s’estan oferint 
fins a 4 tallers per a adults (Dibuix i Pintura, 
Ceràmica i Arts Decoratives, Fotografia i 
Aula Visió, i Restauració), alhora que se n’im-
parteixen dos més  (Dibuis i Pintura, i Ceràmi-
ca) per a nens i nenes d’entre 5 i 12 anys i un 
per a joves de Dibuix i Pintura

El Taller d’Art és un espai de trobada per a 
tota la gent que té inquietuds artístiques, es 
treballen tècniques, conceptes, es parla d’art, 
d’artistes i moviments i sobretot es compar-
teix una bona estona entre companys.

A banda dels tallers, durant aquest 
curs també està previst realitzar altres 

activitats complementàries per al foment 
i la difusió de l’art al municipi, en aquesta 
línia segueix l’espai expositiu La Finestra 
del Cafè del Coro que en col·laboració amb 
aquesta entitat programa exposicions 
diverses al llarg de l’any. També es faran 
col·laboracions amb la Biblioteca amb els 
infants i altres mostres col·lectives i sorti-
des a banda d’algun taller monogràfic.

També des del Taller d’Art es porta a ter-
me el programa Taller d’Art a les Escoles, un 
projecte impulsat des de l’Ajuntament de 
Sentmenat que apropa l’art als infants dels 
centres de primària del municipi. Al llarg 
del curs, tots els alumnes de Can Sorts i de 
Ntra Sra del Pilar passaran pel taller d’art 
per conèixer tècniques principalment rela-
cionades amb el volum en ceràmica. 

Molta sort i molt bon curs a tots i totes les 
artistes del Taller d’Art de Sentmenat! 

 

4 
 

 
Imatge 3: El material que vam disposar a la taula, així com impressions del díptic que vam dissenyar i que proporciona informació sobre violències masclistes.  

 
 Imatge 4: Cartell d’elaboració pròpia que 

vam penjar a la carpa, en el qual es llegeix 
“Per una festa lliure de discriminacions”. 

Imatge 5: Cartell d’elaboració pròpia que 
vam penjar a la carpa, en el qual es llegeix 
“Vols una polsera? Apropa’t per agafar-
la!”. 

Taller de Dibuix i Pintura: dilluns de 15.30 
a 17.30 h o de 19.30 a 21.30 h. A més, hi 
haurà un grup de joves de 18.30 a 20 h. 
El curs l’impartirà Mia Martí.

Taller de Ceràmica i Arts Decoratives: 
dimarts de 9 a 11 h o dimecres de 19 a 21 
h. La professora serà Antònia Puig.

Taller de Fotografia i Aula Visió:  
dimarts de 19.30 a 21.30 h,  
a càrrec d’Oriol Mas.

Taller de Restauració: dimarts, dimecres 
o dijous de 19 a 21 h, o dijous de 10 a 12 h. 
El curs l’impartiran Lluís Alforja i Merche 
Arteaga.

Tallers Infantils  
(per nens i nenes de 5 a 12 anys): 

· Dibuix i pintura: dilluns de 17.30 a 19 h, 
amb Mia Martí.
· Ceràmica: dimecres de 17.30 a 19 h,  
amb Antònia Puig. 
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ACTIVITATS  
SETMANALS

17.30 h – Biblioteca
LECTURA EN VEU ALTA
Per a infants de 3r i 4t de Pri-
mària. Cal inscripció prèvia.

17.30 h – Biblioteca
LECTURA EN VEU ALTA
Per a infants de 5è i 6è de Pri-
mària. Cal inscripció prèvia.

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

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

OCTUBRE

DIJOUS 31
16 h – plaça 11 de setembre
FESTA DE LA CASTANYADA
Festa on hi haurà contes, mú-
sica i berenar. Obert a totes les 
famílies i infants de Sentmenuts.
Org.: AMPA Sentmenuts 

NOVEMBRE

DIVENDRES 1 
10 h - Cementiri municipal 
OFRENA FLORAL EN ME-
MÒRIA ALS DIFUNTS DE 
SENTMENAT

DISSABTE 2
SORTIDA CULTURAL AL 
TEATRE NACIONAL DE 
CATALUNYA: “LA MORT I LA 
PRIMAVERA”. Text original de 
Mercè Rodoreda. Adaptació i 
direcció de Joan Ollé.

DIMARTS 5
17.30 h – Biblioteca
HORA DEL CONTE

DISSABTE 9
20 h – Teatre del Coro
LES MILLORS CIRERES  
NO SÓN LES DE TXÈKHOV

21 h – Espai Jove
CONCERTS DELS  
GRUPS LOCALS I DJ

DIUMENGE 10
11.30 h – Pg. Mestre Josep Duran
MATINAL GEGANTERA
Cercavila amb colles convidades 
Org: Colla de Gegants, Grallers i 
Capgrossos de Sentmenat.

DILLUNS 11
12 h
SANT MENNA 2019
Repic de campanes.

CONCERT DE SANT MENNA
A càrrec del pianista Joan An-
dreu Reyes, interpretarà peces 
tradicionals catalanes i de la 
dècada de 1920.

DISSABTE 9, 
DIUMENGE 10 I DILLUNS 11 

A les 12 h i a les 13 h – Castell de 
Sentmenat
VISITES GUIADES AL CAS-
TELL. Visita guiada explicativa 
de l’evolució del Castell del seu 
origen fins als nostres dies.

DIMARTS 12
17.30 h – Biblioteca
HORA DEL CONTE

DIJOUS 14
19 h – Biblioteca
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
NAKBA: 48 RELATS DE VIDA I 
RESISTÈNCIA A PALESTINA
A càrrec del seu autor Salah 
Jamal i de Marc Verneda, alcal-
de de Sentmenat.

DIVENDRES 15
20 h – Biblioteca
TERTÚLIA SOCIAL SOBRE 
LA NOVEL·LA LA CLIVELLA 
DE DORIS LESSING

DIUMENGE 17
8 h – el Coro
30A EDICIÓ DE LA  
CAMINADA PELS  
ENTORNS DE SENTMENAT
Caminada de 15 km (unes 5 
hores), per indrets emblemàtics 
de Sentmenat. Esmorzar i avitua-
llaments inclosos en la inscripció. 
En arribar es lliurarà un record.

D’11 a 14 h – Plaça de la Vila
FIRA DE SEGONA MÀ 
 I BESCANVI. Es pot portar 
qualsevol cosa. No cal reservar 
taula. Tothom hi està convidat.

17h – Pavelló Tèxtil Besòs 1er pis 
PRESENTACIÓ DELS 
EQUIPS DEL CLUB TENNIS 
TAULA SENTMENAT. Partit 
entre la Selecció Catalana de 
veterans i primer equip del 
Club Tennis Taula Sentmenat.

DIMARTS 19
17.30 h – Biblioteca
HORA DEL CONTE

DIJOUS 21
19 h – Biblioteca
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EL 
PIRINEU INSÒLIT: 50 LLOCS 
ON PERDRE’S A càrrec del seu 
autor Jesús Ávila Granados.

DIVENDRES 22
17.30 h – Biblioteca
TALLER INFANTIL DE 
DESCOBERTA: CREAR UN 
CALENDARI D’ADVENT
A càrrec de Marta Soley. Cal 
inscripció prèvia.

DISSABTE 23
10 h – Biblioteca
TALLER PER A ADULTS D’ELA-
BORACIÓ DE COSMÈTICA.  
A càrrec de Marion Sergent.

DIUMENGE 24
De 17 a 20 h –  
L’Esplai de la Gent Gran
FESTA PER ALS VOLUNTA-
RIS DE L’ESPLAI GENT GRAN 

18.30 h – Teatre del Coro
YO SOBREVIVÍ A LA EGB

DIMARTS 26
17.30 h – Biblioteca
HORA DEL CONTE: CONTES 
POSATS DE CAP PER AVALL
A càrrec de Clara Gavaldà.

DIMECRES 27
17.30 h – Biblioteca
TERTÚLIA LITERÀRIA SO-
BRE “EL LLIT DELS ALTRES”, 
D’ANNA PUNSODA. 

Agenda  
novembre/desembre
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DESEMBRE

DIUMENGE 1
7 h – Parada d’autobusos Avda. 
Salvador Espriu
24A ETAPA DEL GR92. Camina-
da pel GR92, el Sender de la Me-
diterrània, de Garraf a Vilanova i 
La Geltrú, recorregut aproximat 
de 20 km. Cal inscripció prèvia.

12 h - Teatre del Coro
QUAN NO TOCÀVEM DE 
PEUS A TERRA (CIRC PIS-
TOLET)

DIMARTS 3
17.30 h – Biblioteca
HORA DEL CONTE

DISSABTE 7 I DIUMENGE 8
A les 12 h i a les 13 h - Castell de 
Sentmenat
VISITES GUIADES AL CAS-
TELL. Visita guiada explicativa 
de l’evolució del Castell del seu 
origen fins als nostres dies.

DILLUNS 9
18 h - Biblioteca
XERRADA INFORMATIVA 
sobre l’administració electrò-
nica a càrrec dels tècnics de 
l’ajuntament de Sentmenat.

DIMARTS 10
17.30 h - Biblioteca
HORA DEL CONTE

DIMECRTES 11
SORTIDA CULTURAL A LA BI-
BLIOTECA MESTRE MARTÍ I 
TAULER DE RUBÍ Club del llibre 
i tertúlia amb Anna Punsoda de 
la seva novel·la “El llit dels altres”.

DIJOUS 12
19 h – Biblioteca
CONFERÈNCIA “LES MALAL-
TIES MINORITÀRIES”, TEMA 
DE LA MARATÓ DE TV3 2019. 
A càrrec de Lali Rimblas.

DIVENDRES 13
17 h - Plaça de la Vila
ENCESA DE LLUMS DE 
NADAL I ARBRE DELS 
DESITJOS

DISSABTE 14
SORTIDA CULTURAL AL TE-
ATRE NACIONAL DE CATA-
LUNYA: L’AMIC RETROBAT
Text original de Fred Uhlman. 
Direcció de Joan Arqué.

DIMARTS 17
17.30 h – Biblioteca
HORA DEL CONTE DE NADAL
A càrrec de Lidia Clua.

DIMECRES 18
19 h – Biblioteca
TERTÚLIA LITERÀRIA 
SOBRE “LA TRENZA”, DE 
LAETITIA COLOMBANI

DIVENDRES 20
20 h – Biblioteca
TERTÚLIA SOCIAL  “LA VEGE-
TARIANA”, DE HAN KANGA

DISSABTE 21
11.30 h – Biblioteca
BEBETIÓ A càrrec d’Especta-
cles Top-G.uay. Activitat per a 
nadons nats a partir de 2017. 
Cal inscripció prèvia.

20 h – Teatre del Coro
CONCERT DE NADAL  
DEL COR JOVE

DIUMENGE 22
10 h – el Coro
PORTADA DEL PESSEBRE  
A LA SAGRERA. Caminada 
matinal per a pujar el Pessebre 
a La Sagrera.

17.30 h – C. E. Tèxtil Besós
FESTIVAL DE NADAL 2019
Aquest any dedicat als “perso-
natges animats”. Les patinadores 
del club participaran en aquesta 
festa del patinatge que organit-
zen cada any per aquestes dates.

18.30 h - Teatre del Coro
CONCERT DE NADAL  
DEL COR JOVE

DIMECRES 25 I DIJOUS 26
De 19.30 h a 21.30 h – Sala ECUS
QUINTO DE NADAL  

DELS SENTCREMATS
Org.: Diables Sentcremats

DIJOUS 26 
20 h - Teatre del Coro
ELS PASTORETS

DISSABTE 28
De 9.30 h a 13.30 h - Sala ECUS
DONACIÓ DE SANG

DIUMENGE 29 
18.30 h – Teatre del Coro
ELS PASTORETS

DIMARTS 31 
12 h – Plaça de la Vila
FESTA DE LA DONA  
DELS NASSOS

21 h – Pavelló de can Sorts
REVETLLA DE CAP D’ANY
Sopar popular i a partir de les 
00 h Festa de cap d’any

La Biblioteca romandrà tancada per 
vacances de Nadal des del dilluns 
23 de desembre de 2019 fins l’1 de 
gener de 2020 (ambdós inclosos)

GENER

DILLUNS 4
Horari segons programa - Cal 
Milionari
PIPANN Parc infantil de Nadal 
per a nens i nenes de 3 a 12 anys

DIUMENGE 5
18 h - Pels carrers de Sentmenat
CAVALCADA DELS  
REIS MAGS D’ORIENT

ACTIVITATS  
CASAL DE JOVES 

DIVENDRES 8 DE NOVEMBRE
17.30 h - Espai Jove
BERENAR “SI NO PARLES, NO 
ET QUEIXIS”. Programarem les 
activitats de gener a 
març i decidirem 
que farem per 
Carnestoltes!

DISSABTE 16 DE NOVEMBRE
17.30 h - Collserola
EXCURSIÓ AL PARC  
NATURALDE COLLSEROLA 
Per a més informació i inscrip-
cions a l’Espai Jove fins al dia 
12 de novembre

DIVENDRES 22 DE NOVEMBRE
17 h - Espai Jove
L’ESPAI JOVE CONTRA  
VIOLÈNCIES MASCLISTES!
Actes amb motiu del dia inter-
nacional contra les violències 
masclistes. Més informació i 
inscripcions a l’Espai Jove

DEL 26 AL 30 DE NOVEMBRE
10 h - Espai Jove
L’ESPAI JOVE CONTRA  
VIOLÈNCIES MASCLISTES!
Actes amb motiu del dia inter-
nacional contra les violències 
masclistes. Més informació i 
inscripcions a l’Espai Jove

DISSABTE 14 DE DESEMBRE
17.30 h - Espai Jove
TALLER DE COSMÈTICA 
NATURAL. A càrrec de Zero 
Waste Barcelona. Farem una in-
troducció a la cosmètica natural 
i prepararem exfoliant de llavis, 
desodorant i xampú en pols. 

DISSABTE 21 DE DESEMBRE
19 h – Espai Jove
LA TÈXTILCHEF  
I AMIC INVISIBLE . Participa 
en el joc de l’amic invisible. 
Fes el teu regal a mà i 
porta’l a l’Espai Jove. El teu 
regal t’estarà esperant! A 
partir de les 21 h podràs 
degustar el menú de 
Nadal de l’Espai Jove. Inscripcions 
a l’Espai Jove fins al dia 14 de 
desembre. 
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Noves ordenances fiscals

L’equip de govern afronta les primeres ordenan-
ces fiscals d’aquest nou mandat, en les que hi 
haurà diverses modificacions. Algunes d’elles de 
caràcter legal i d’altres, fruit de les recomanacions 
tècniques dels diferents departaments del nostre 
Ajuntament, als qui volem agrair la seva tasca.

Però és evident que algunes d’aquestes modi-
ficacions són a criteri polític i en volem remar-
car algunes de les quals (si s’aproven al ple) 
ens en sentim molt orgulloses. Per exemple, 
en el cas de l’impost sobre béns immobles (IBI) 
es genera una nova bonificació del 50% en la 

quota íntegra dels immobles d’ús residencial 
destinats al lloguer d’habitatge amb renda li-
mitada. D’altra banda, l’Ajuntament exigirà un 
recàrrec del 50% de l’IBI als immobles d’ús 
residencial que es trobin desocupats amb 
caràcter permanent, entenent per desocupats 
aquells habitatges que durant 2 anys han estat 
buits tot i trobar-se en disposició de ser ocupat 
o de cedir el seu ús a un tercer (lloguer).

Aquesta mesura està enfocada sobretot per 
intentar incentivar als grans tenidors d’ha-
bitatges a rebaixar els preus per a vendre o 
llogar aquests habitatges, poder augmentar 
l’oferta al nostre municipi i intentar no tenir 
gent sense casa, i cases sense gent. Paral·le-
lament, també estem treballant en la realitza-
ció del pressupost per al 2020, un pressupost 
que intentarà sobretot millorar els serveis i la 
qualitat de vida de totes nosaltres i inclourà 
noves inversions al nostre municipi, però que 
també haurà de tirar endavant inversions 

molt necessàries que provenen del mandat 
anterior i que tots volem fer realitat, però 
que l’anterior govern va prometre i no les va 
dotar pressupostàriament. Alguns exemples 
són l’arranjament la plaça Lluís Companys, 
que ha saltat de mandat en mandat, que té 
un cost total de 452.443.17€ i només hi ha una 
partida prevista de 320.590€, o la reforma del 
pavelló de Can Sorts, que té un cost total de 
488.077,17€ i només hi ha partida prevista per 
l’anterior govern de 263.046,09€. En aquest 
cas, intentarem accedir a una subvenció de la 
Generalitat de Catalunya (PUOSC) per inten-
tar alliberar el pressupost municipal.

En definitiva, no es pot prometre que es faran 
millores sense dotar les partides pressupos-
tàries per a poder-les fer realitat. Per tant caldrà 
dotar el pressupost del 2020 per tirar endavant 
aquestes actuacions.

Seguim treballant per recuperar Sentmenat!

100 dies de “gràcia”

Han passat 100 dies des de l’entrada del nou go-
vern. Venien a menjar-se el món i a canviar-ho 
tot i, de moment, el que han lluït els ha vingut 
regalat de l’anterior govern, com el re-asfaltat 
i supressió de barreres arquitectòniques dels 
carrers, la nova coberta de l’Escola Can Sorts, o 
la imminent reforma parcial del Pavelló de Can 
Sorts i la Plaça Lluís Companys. Per no parlar 
de projectes iniciats amb Diputació de Barcelona 
com la parada de bus Can Vilar o la reforma in-
tegral de Cal Milionari, i aquells més interns com 
la Relació de Llocs de Treballs i 13 places de per-
sonal necessàries creades en l´anterior mandat 
que milloraran el funcionament de l´Ajuntament 
com els nous policies o un arquitecte més.

I és que en aquests 100 dies, pressuposem que 
han treballat en ubicar-se i en conèixer l’Ajunta-
ment per dins i en adonar-se que no era tot tan 
fàcil com ells mateixos havien dit. Sabem poc del 
que volen fer aquests quatre anys o de quin és el 
seu projecte polític, el que sí sabem és com ges-
tionaran la legislatura, perquè d’això ja han donat 
mostra a les xarxes aquests 100 dies alguns re-
gidors i regidora del govern: “Tot està per fer”, “és 
culpa dels anteriors governs”, “no s’ha fet res...”. 
Potser podrien explicar millor per què bona part 
de les promeses de campanya no les han com-
plert ni d´inici, com les dietes i sous dels càrrecs 
electes. Els demanem que tinguin l’altura i la 
cintura que mereix el càrrec i no menystinguin 
la feina dels altres. 

Respecte a tothom
Volem aprofitar aquest espai per demanar sere-
nor i respecte a tothom envers la publicació de 
la sentència del procés. Aquesta setmana hem 
vist a les diferents xarxes comentaris poc afor-

tunats de menysteniment a qui ideològicament 
no és independentista. La confrontació entre 
veïns mai ha estat profitosa per a la societat, ni 
a Sentmenat ni enlloc i hem d’intentar, tot i que 
sabem que per molta gent és un moment dur, no 
apassionar-nos més del que toca. 

Sabem que la sentència no ha agradat a una part 
de la població, però vivim en un Estat de Dret i 
hem d’acatar el que resol la justícia ens agradi o 
no el resultat. Volem també fer també una crida 
a tots els demòcrates a condemnar la violència 
que aquestes setmanes hem vist a alguns ca-
rrers de Barcelona i ciutats afectades. Res la jus-
tifica i posa en perill la imatge d’un moviment que 
ha estat sempre majoritàriament pacífic. Nosal-
tres respectem les mobilitzacions organitzades 
del Tsunami Democràtic, però ens agradaria que 
aquest moviment també reflexionés per què la 
meitat de la població a Catalunya se l’està mi-
rant des de casa com si no anés amb ella i no se 
senti cridada a participar. 

Una Sentència Injusta

Davant de la més que injusta sentència del Tribunal 
Suprem per la qual els nostres líders polítics i so-
cials han estat condemnats a 100 anys de presó, 
volem manifestar el nostre rebuig a la sentència 
condemnatòria i reclamem l’alliberament imme-
diat de les preses i els presos polítics així com el 
retorn de les exiliades i exiliats. També ens volem 
reafirmar en el caràcter pacífic i no violent del mo-
viment independentista català. Hem de seguir sor-
tint al carrer a manifestar-nos contra la repressió i 
en defensa dels drets fonamentals que s’estan vul-
nerant. Davant aquesta situació, el grup municipal 
de Junts per Sentmenat, a més de participar en les 
mobilitzacions, va presentar una moció com a res-
posta a la sentència amb caràcter d’urgència, per-

què l’ajuntament convoques un ple extraordinari a 
causa de l’excepcionalitat del moment. Així doncs, 
aquesta moció reclama l’amnistia de les persones 
preses polítiques catalanes i la defensa del dret 
d’autodeterminació, alhora que reprova l’acti-
tud de l’Estat espanyol. Per altra banda, el nostre 
grup municipal va acordar donar les assignacions 
d’aquest ple a la Caixa de Solidaritat.

A escala municipal ens agradaria que l’Ajunta-
ment tingues més sintonia amb el moviment in-
dependentista. El nou equip de govern va decidir, 
sense consultar als partits de l’oposició, canviar 
el format de la celebració de la Diada Nacional 
de Catalunya de forma improvisada, tot supri-
mint l’ofrena floral a la Senyera. A conseqüència 
d’aquest canvi a última hora, les entitats no van 
tenir marge de maniobra per adaptar-se al nou 
format. Per aquest motiu des de Junts per Sent-
menat vàrem convidar a totes les persones del 
municipi a realitzar l’ofrena floral a la plaça 11 de 
setembre. Així mateix, aprofitem per donar les 
gràcies a totes aquelles entitats i persones que 

varen participar. Dins d’aquesta dinàmica, hem 
trobat a faltar la sensibilitat en la commemoració 
de 79è aniversari de l’afusellament del President 
Lluís Companys (ERC) per part de l’actual equip 
de govern, que ni tan sols s’han manifestat al res-
pecte. Més enllà de l’aspecte nacional, lamentem 
profundament que les prioritats d’aquest govern 
no s’adeqüen a les demandes del poble, amb una 
gestió ineficient dels espais municipals, una man-
ca de manteniment de la via pública, una impro-
visació constant en la majoria dels actes públics i 
un ús partidista de les xarxes socials municipals. 
Tan sols es pot apreciar que s’està executant tota 
la feina programada per l’anterior govern.

Per finalitzar, volem seguir convidant a totes les 
veïnes i veïns de Sentmenat a donar la seva opinió i 
col·laboració a les nostres assemblees, al seguiment 
a les xarxes socials de l’agrupació i per descomptat, 
posant a disposició el nostre contacte per qualse-
vol dubte o tasca en la qual puguem treballar Junts 
per Sentmenat, a través de @JxSentmenat, del 
647 274 431 i de juntspersentmenat@gmail.com.
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Ja fa quatre mesos que estem a l’Ajuntament i 
entenem que és el moment de començar a veure 
canvis en el dia a dia del nostre poble.

La veritat és que malgrat les mancances i les 
limitacions, el ritme de treball i de dedicació és 
molt alt i es comença a veure com milloren al-
gunes coses. Fa poc, ha acabat la Festa Major i 
tot i no haver-la organitzat nosaltres, ens hi hem 
dedicat en cos i ànima perquè tirés endavant i 
anés tot el millor possible.

Destacar, per la nostra part, la millora de segure-
tat a les Barrakes i haver instal·lat, per part de la 
Regidoria d’Igualtat, el Punt Lila amb dues profes-
sionals per informar i actuar en cas de necessitat. 

Un dels objectius d’aquesta legislatura és recupe-
rar la plaça de la Vila per les persones. De moment 
hi tallem el trànsit els dies festius i de mica en mica 
hem de dinamitzar-la amb activitats i serveis. 
A nivell d’obres, s’està acabant el nou local de la 
Policia, i s’ha acabat la coberta de Can Sorts per 
solucionar esquerdes i humitats i aconseguir una 
millora energètica. A la Biblioteca, s’ha millorat la 
climatització i les sortides d’emergència.

Fins a finals d’any seguirem asfaltant carrers, i 
com és el cas de Can Baixeres, amb passos de 
vianants elevats per millorar l’accessibilitat.

El projecte que es posa en marxa ara mateix és 
el de reactivar les zones blaves amb l’esperit de 
millorar la mobilitat i facilitar l’accés al comerç.
El proper projecte que hem de veure realitzat 
és el de la plaça Lluís Companys, que ja està en 
procés de licitació. A nivell de Serveis Socials, i a 
causa del mal estat de l’antic edifici de la Creu 
Roja, ens hem vist obligats a fer un canvi d’ubi-

cació per la seguretat de totes les persones 
implicades, ocupant una petita part del Centre 
d’Entitats que fins ara ocupava la Casa d’Anda-
lusia. També ha estat necessari reubicar l’Esplai 
de Joves de Creu Roja i l’espai Socio-Educatiu.

En el moment d’assumir les responsabilitats de la 
regidoria de Salut Pública, teníem molt clar que 
l’havíem de potenciar i havíem de posar en mar-
xa serveis que mai s’han realitzat. A més de dur 
a terme tràmits i protocols (combatre plagues, 
control d’aigües, etc.), volem activar polítiques 
per la promoció d’hàbits saludables per tal de 
millorar la salut i prevenir malalties. Indicar que 
actualment no disposem de cap tècnic de salut, 
tema que haurem de solucionar d’alguna manera.

Per acabar, volem manifestar la indignació 
per la injusta sentència als nostres polítics 
i altres presos, i el compromís de seguir llui-
tant en tots els àmbits per aconseguir la seva 
llibertat i demostrar aquesta gran injustícia.

Dies de molta ràbia, de molta indignació i de certa im-
potència els que vivim últimament. La sentència del 
Tribunal Suprem contra els presos i preses polítiques 
i les noves detencions d’activistes independentistes 
només han aconseguit reafirmar la nostra visió so-
bre quina mena d’estat és l’estat espanyol: un estat 
repressor, ancorat en el passat i disposat a destruir, 
per tots els mitjans, el moviment independentista. 
No ho aconseguirà. La sentència, per inhumana i per 
injusta, ha generat una reacció als carrers mai vista. 
Persones de totes les edats no han dubtat en sortir 
a omplir places i carrers en protesta. Hem hagut de 
tornar a patir la repressió i la violència de les forces i 
cossos de seguretat de l’estat espanyol i també dels 
Mossos d’Esquadra del senyor Buch, a qui hem con-
vidat a dimitir infinitat de vegades.

Tampoc acceptem la criminalització del nostre jo-
vent, que amb la seva implicació i la seva mobilit-
zació han fet callar a propis i estranys. Tot el nostre 
suport i tot el nostre respecte. Amnistia, autodeter-
minació i mobilització als carrers! La sentència tam-
bé ha reafirmat la nostra recent aposta de presen-
tar-nos a les properes eleccions del 10 de novembre. 
Estem convençudes que hem d’anar a Madrid per 
agitar la política espanyola, sense voluntat de ser 
clau en cap govern i amb la idea clara de portar el 
conflicte català al Congrés. Hi anem a defensar l’au-
todeterminació, l’amnistia, els drets civils, socials i 
polítics i a generar inestabilitat i ingovernabilitat. 
En el terreny municipal, les nostres regidores, a part 
de donar suport a les protestes al carrer, segueixen 
treballant de valent per tirar endavant els com-
promisos adquirits amb l’equip de govern: a punt 
d’aprovar ordenances, preparant els pressupostos 
per al 2020, estudiant noves inversions públiques, 
treballant en la millora de l’organització interna de 
l’ajuntament, etc. En definitiva, complint amb el pla 

d’actuació municipal signat amb l’equip de govern, 
amb el que mantenim reunions cada dijous per po-
sar en comú les accions de govern.

Pel que fa a les nostres regidories, una breu pinze-
llada: a Benestar Animal estem engegant una cam-
panya sobre la responsabilitat dels propietaris 
d’animals domèstics. Des de cultura i festes hem 
preparat la Festa Major d’hivern per Sant Menna 
amb diversos actes i ja preparem la cavalcada dels 
Reis d’Orient. A Educació treballem per la cons-
trucció d’un nou centre d’ensenyament públic que 
acabi amb la massificació que patim. Seguim valo-
rant projectes per al Castell i pensant com dinamit-
zar la plaça de la Vila els diumenges per aconseguir 
que sigui un referent per a la gent del poble. Ja 
sabeu que les nostres regidores estan a la vostra 
disposició per a qualsevol cosa que necessiteu re-
lacionada amb les nostres regidories o qualsevol 
tema municipal que vulgueu comentar, poseu-vos 
en contacte amb nosaltres!

Els Reis d’Orient   
  ja estan venint a Sentmenat!

NECESSITEM VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES  
per  fer d’aquesta diada un dia inoblidable  

per tots els infants.
    

Si vols col·laborar,  
informa’t a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
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julieta  
Farell i
VINYES

“Han estat uns anys molt plens per mi, 
satisfactoris i estic molt emocionada”
En primer lloc, Julieta, com et sents, com 
vius les últimes setmanes a l’escola bressol 
després de tants anys exercint-hi dia rere 
dia? Buf, amb molta emoció, molts records 
que em vénen al cap perquè han estat uns 
anys molt plens per mi, satisfactoris i... no sé, 
estic molt emocionada. Moltes experiències 
positives, altres no tant, però bàsicament 
la balança es decanta cap a lo positiu. És la 
professió que he triat i l’he pogut desenvolu-
par amb molta alegria i energia.

Són molts anys i moltes experiències, però 
si et preguntés què és el primer que et ve 
al cap quan et dic el nom de les escoles (El 
Gafarró – primera escola bressol de Sent-
menat – i l’actual Sentmenuts) , amb què et 
quedes de tots aquests anys? Amb la meva 
experiència positiva, amb la gran satisfacció 

d’haver pogut desenvolupar aquest servei. 
He vingut cada dia amb molta il·lusió tant a 
El Gafarró com al Sentmenuts.

Parlant de manera més genèrica, més glo-
bal, com valores la teva etapa a l’escola? 
Satisfactòria, amb plenitud d’experiències, 
d’il·lusions per desenvolupar tots els projec-
tes que hem portat a terme. M’emporto els 
records bonics.

Com valores la feina que es fa des de l’esco-
la bressol i quins canvis i millores proposa-
ries? La nostra feina és de formació continu-
ada i sempre tirar endavant. Tenir il·lusió per 
engegar sempre nous projectes i tot el que 
sigui per l’ensenyament dels infants més pe-
tits del poble, que sigui de qualitat. De cara 
al futur, que no es perdin aquestes ganes de 

fer i de renovar i formar-te i les inquietuds 
que tinguem els professionals per poder tirar 
endavant aquest projecte de l’educació dels 
més petits del poble. 

Com a sentmenatenca, quins reptes de 
futur creus que ha d’encarar el municipi? 
Apostar per l’educació i començant bàsica-
ment per l’escola bressol. Apostar per l’edu-
cació perquè és el futur del poble.

I en el futur més proper, un cop retirada, 
què t’agradaria fer? En què has pensat? He 
pensat en encaminar la meva vida cap a un 
altre direcció. Sempre estaré al dia amb les 
noves tendències educatives, però intenta-
ré fer alguna altra activitat. M’he proposat 
agafar algun tema d’estudis, reactivar l’an-
glès i altres. 

Directora de l’escola bressol des de  
fa molts anys i es retira al novembre

TENS UN ANIMAL 
DE COMPANYIA?

1   Censa’l, posa-li el xip i vacuna’l

2   Fes que tingui una vida digna, que 
no li falti aigua, menjar, companyia i 
que gaudeixi d’una vida saludable

3   Porta’l lligat sempre pel casc urbà, 
les urbanitzacions i les zones de lleure 
freqüentades per les persones. Si és 
un gos catalogat com a raça perillosa, 
porta’l lligat i amb morrió.

4   Fes que faci les necessitats fisiològi-
ques a casa si tens espai i, si no, has de 
recollir-les. Evita que orini a casa dels 
veïns. Gaudim d’una bona convivència

5   Els gats ferals (o de carrer) tenen per-
sones responsables que els alimenten 
i cuiden les seves necessitats. Estem 
treballant per treure’ls dels nuclis 
urbans. Si els hi dones menjar no 
ho aconseguirem mai 
i passes a ser el res-
ponsable de l’animal 
que alimentes.

Fem de sentmenat  
  un poble cívic            
  i responsable!     
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