Notícies
Polinyà organitza la primera votació popular per escollir el millor
aparador de Nadal
Fins al 5 de gener, podeu votar el millor aparador nadalenc de Polinyà.

L’Ajuntament engega una campanya per incentivar el comerç al voltant
del nou passeig
"El petit comerç fa gran el passeig" vol posar de relleu el paper dels botiguers i comerciants en la
dinamització del nou espai de Polinyà.

Festival de Pintura i Art urbà
Dissabte 15 de desembre, de 10 a 14 h, Polinyà acollirà un festival de pintura i art urbà al parc de la
Riera organitzat pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental dins la campanya
“Excuses o separes?”.

El IV Concurs Escolar de Dibuix de Nadal ja té guanyadors!
Els seleccionats seran els encarregats de fer l'encesa de llums el proper 27 de novembre.

El Consorci de Residus i els ajuntaments de la comarca engeguen una
campanya de sensibilització sobre el reciclatge amb el lema “Excuses o
separes”
La campanya, amb el lema “Excuses o separes” vol incidir en totes aquelles persones que encara no
reciclen i desmuntar les excuses comuns que se solen posar per no fer-ho.

Polinyà se suma als actes del Dia Internacional contra la violència de

gènere
L’Ajuntament ha preparat una programació d’activitats amb motiu del Dia Internacional contra la violència
de gènere, que se celebra el 25 de novembre, per tal de conscienciar sobre la necessitat de lluitar tots
junts contra la violència masclista.

La Biblioteca municipal tanca per ampliació i reformes de l'espai
A partir del proper 17 de novembre la Biblioteca municipal de Polinyà tancarà les seves portes de forma
temporal per iniciar el projecte d'arranjament de l'espai, destinat a ampliar l'actual superfície que ocupa
aquest equipament públic. El cost del projecte és de 660.938 €.

L’Espai Jove El Casal obrirà els caps de setmana per donar resposta a la
demanda dels usuaris
A partir del 10 de novembre l'equipament municipal per a joves obrirà els dissabtes des de les 18 h fins a
la mitjanit i els diumenges de 17 a 20 h

El Centre Cívic tanca per reformes
L'equipament es mantindrà clausurat durant alguns mesos a partir de novembre per tal de dur a terme
treballs d'arranjament a l'espai.

Les dues parades de bus del cementiri s’unifiquen
A partir de dilluns 5 de novembre les dues parades d’autobús situades al cementiri s’unificaran en una
de sola

Neix la 1a Mostra de Microteatre de Polinyà
La 1a Mostra de Microteatre de Polinyà se celebrarà el cap de setmana del 10 i 11 de novembre a la
sala d'actes de El Roure.

Oberta la convocatòria per sol·licitar parada al mercat setmanal de
Polinyà
L’Ajuntament de Polinyà ha obert el procés per a sol·licitar autorització de venda al mercat setmanal del
municipi que té lloc tots els dilluns a la rambla de Rafael Casanova.

Apunta't als cursos gratuïts de primers auxilis
L'Ajuntament ha programat tres cursos gratuïts de primers auxilis, que es durant a terme entre els mesos
d'octubre i novembre.

El POL impartirà un curs d’introducció al procés d’injecció de plàstic
amb EURECAT i MAGNA
Es tracta d’una formació teòrica i pràctica, especialitzada en la transformació del plàstic mitjançant el
procés d’injecció, adreçada preferentment a persones en situació d’atur però també a aquelles en actiu i
amb un perfil d’operaris o operàries de producció.

Identifica la teva mascota a un preu reduït amb la campanya ‘Posa’m el
xip!’
Fins al 21 d'octubre, es posa en marxa al municipi una nova campanya de ‘Posa’m el xip!’, la campanya
d’identificació de gossos i gats domèstics que ofereix el xip a un preu reduït.

La biblioteca estrena temporada amb una sessió que uneix la lectura i el
creixement personal
Aquest mes d’octubre la Biblioteca de Polinyà estrena un nou espai on periòdicament parlarem amb un
expert de temes com l’autoestima, el dol o la nutrició, acompanyat de la lectura d’un llibre, del visionat
d’una pel·lícula o d’alguna altra activitat complementària.

Nova edició de la Festa de les Mascotes
El 21 d’octubre, de 10 a 14 h, torna a Polinyà la Festa de les Mascotes.

Convocatòria de licitació del servei de bar del Casal de la Gent Gran
L’Ajuntament comunica a totes les persones interessades en fer-se càrrec del bar del Casal de la Gent
Gran, ubicat a l’equipament municipal “El Roure”, que podran presentar les seves propostes fins al 25 de
setembre.

Polinyà se sumarà un any més als actes de commemoració de la Diada
Nacional de Catalunya
La Rambla de Rafael Casanova serà l'epicentre el proper 11 de setembre de la celebració al municipi de
la Diada Nacional de Catalunya.

Polinyà se suma a la Setmana de la Mobilitat Sostenible amb una
pedalada i una caminada popular
La promoció d'hàbits més sostenibles i saludables és el principal objectiu de la iniciativa

Informa’t sobre com aconseguir i fer servir la signatura digital: sessió
formativa per a les entitats
L’ús del certificat digital és obligatori per demanar subvencions i realitzar altres gestions habituals.

Inscripcions als cursos del CFA El Roure, del 3 al 21 de setembre
El Centre de formació de persones adultes El Roure ofereix formació i orientació acadèmica perquè la
ciutadania pugui aprendre i desenvolupar aquelles competències clau – de l’àmbit acadèmic, social i
personal – que possibiliten el fet d’augmentar el benestar propi o col·lectiu.

Aprèn o millora el català amb els cursos oficials del CPNL
Les inscripcions seran el 5, 7, 12 i 14 de setembre, de 10 a 13.30 h al Roure.

L'Ajuntament fa entrega de 35 parells de vambes a Càritas
L'entitat repartirà les sabatilles entre famílies del municipi en situació de risc social

L’Ajuntament invertirà més d'un milió d'euros als polígons Sud-est i Can
Humet
Entre el darrer trimestre de 2018 i 2019, l’Ajuntament realitzarà un conjunt d’actuacions als polígons Sudest i Can Humet per un valor de 1.047.000 euros.

Accés gratuït a la piscina descoberta per a majors de 60 anys mentre
duri l'onada de calor
ACTUALITZACIÓ DEL 7/8/18: La mesura es dona per finalitzada el 7 d'agost de 2018 per desactivació
del nivell 2 d'alerta per la calor.

Creu Roja obrirà seu a Polinyà a un local cedit per l'Ajuntament
L’entitat desenvoluparà diversos programes socials al municipi en col·laboració amb els Serveis Socials

Els centres educatius aproven amb nota les activitats de la Guia Paidea
del curs 2017/18
La guia Paidea és un recull de propostes educatives que l’Ajuntament ofereix als centres educatius
públics del municipi com a activitats complementàries per a realitzar durant el curs.

695 participants als casals d’estiu de Polinyà
Les famílies van poder escollir entre les opcions oferides per l'Ajuntament, El Grup, l'Atlético Polinyà i el
Club Patí.

Nova edició de PROJOVE, formació i orientació per als joves entre els 16
i 25 anys

Tens entre 16 i 25 anys, has deixat els estudis i tampoc treballes? Què faràs al setembre? Necessites
orientació?

Horaris d'estiu dels equipaments, i dels serveis i organismes amb oficina
a Polinyà
Tant els equipaments municipals com el CAP, l'ORGT i l'oficina de Sorea canviaran els seus horaris fins
al setembre.

Restriccions al trànsit i l'aparcament durant la Festa Major
Consulteu les diverses restriccions al trànsit i l'aparcament que es produïran durant la Festa Major, del 6
al 9 de juliol.

S’obren a la circulació els laterals de la carretera de Sentmenat
A partir de dissabte 30 de juny ja es podrà circular amb normalitat pels laterals de la carretera de
Sentmenat. A partir d’ara els treballs continuaran a la part central de la via.

Polinyà s’engalana per a la Festa Major 2018, del 6 al 9 de juliol
Els actes de les entitats amb motiu de la Festa Major comencen el 29 de juny.

Polinyà commemora el Dia de l’Orgull LGTBIQ+
L'Ajuntament ha organitzat diverses accions i, per tercer any, la bandera amb els colors de l'arc de Sant
Martí oneja a la plaça de la Vila

Les dues EBM de Polinyà obriran durant el juliol per acollir el casal
d’estiu
El casal de les escoles bressol començarà el 2 de juliol

La plataforma BusUp oferirà el servei d’autocars compartits als
treballadors dels polígons de Polinyà
Entrarà en funcionament a partir de setembre a Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i
Plegamans i Sabadell

Can Gavarra reuneix una trentena d’empresaris de la logística en una
jornada dedicada a l’Economia Circular
Jordi Hereu, exalcalde de Barcelona, ha estat l’encarregat de la ponència inaugural

Ja es poden sol·licitar els abonaments de les piscines d'estiu 2018
Enguany, el complex esportiu romandrà obert del 16 de juny al 2 de setembre.

Inscripcions al casal d'estiu de les escoles bressol
Les inscripcions al casal es faran de l'11 al 15 de juny.

Polinyà se suma a la celebració del Dia del Medi Ambient
El Dia Mundial del Medi Ambient se celebra a tot el món el 5 de juny. A Polinyà, els actes de
commemoració d'aquest dia s'allargran durant la setmana del 4 al 8 de juny.

Inscripcions al Casal d'Estiu per a Joves 2018
El Casal d’Estiu Jove, és un servei d’activitats d’estiu adreçat a joves de 12 a 16 anys (que hagin cursat
de 1r a 4t d’ESO) que es realitzarà al municipi del 25 de juny fins al 27 de juliol.

L'Ajuntament de Polinyà implanta un nou sistema de vídeo-actes als
plens del consistori

Les vídeo-actes facilitaran a la ciutadania l’accés a la informació dels plens municipals, a les
intervencions de cada regidor i dels seus vots emesos.

Aprèn a cultivar verdures i hortalisses al teu balcó
Amb el taller “Horts als balcons i terrasses” gaudir d'un tomàquet o una enciam acabats de collir estarà a
l'abast de tothom.

Apropa't a la terra amb la segona edició de la Fira de la Pagesia!
2 i 3 de juny al Parc de la Riera

Inscripció al Casal d’Estiu Municipal 2018 per a infants
El Casal d’estiu municipal és una proposta de lleure dirigida als infants de P3 a 6è de primària. Es
portarà a terme del 25 de juny al 27 de juliol, de 9 a 13 h i de 15 a 17 h, al CEIP Pere Calders.

Ajuts individuals per al menjador escolar 2018/2019
El període de sol·licitud va del 28 de maig al 8 de juny.

Un centenar de voluntaris recullen 3,8 tones de residus durant el Let’s
Clean Up Europe a Polinyà
El passat 20 de maig Polinyà es va unir al Let's Clean Up Europe, una campanya per conscienciar la
població sobre el problema dels residus als entorns naturals.

Vine a gaudir de les XXVII Jornades de la Gent Gran
Del 28 de maig al 3 de juny, Polinyà celebrarà una nova edició, la 27a, de les Jornades de la
Gent Gran, organitzades per la Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament.

Vols reduir la factura energètica de la llar?
La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Polinyà organitza un taller sobre estalvi energètic a la
llar: el 5 de juny i el 25 de setembre.

El 13 de maig vine a conèixer les entitats de Polinyà

Prohibida la circulació de vehicles a la carretera de Sentmenat, entre el
14 de maig i l’11 de juny
A partir del 14 de maig i fins a l’11 de juny es prohibirà la circulació de vehicles a la carretera de
Sentmenat, des del carrer del Pont fins al carrer Ametllers.

El Dansem treu a ballar les tres escoles de Polinyà
Els nens i nenes de 1r i 2n de primària de les tres escoles públiques de Polinyà s’han trobat al camp de
futbol per celebrar, tots junts, el Dansem. La jornada ha tingut lloc amb les famílies com a públic convidat.

La Fira de Sant Jordi acull centenars de polinyanencs amb roses, llibres
i cultura!
La Fira de Sant Jordi, organitzada a la rambla de Rafael Casanova va ser el punt neuràlgic per a la
celebració de la diada del llibre i la rosa d’enguany.

Allarga la vida dels teus llibres i gaudeix-ne de nous amb els biblionius
de Polinyà
L’Ajuntament ha instal·lat sis biblionius repartits pel municipi.

Polinyà se suma al Dia Mundial de l’Activitat Física amb una caminada
popular
Per participar-hi cal enviar un correu electrònic a l’adreça salut@ajpolinya.cat, indicant el nom i el

número de telèfon. La inscripció també es pot fer a través del telèfon 93 713 01 41.

Aquest Sant Jordi, roses, llibres i cultura!
L'Ajuntament posa en marxa la campanya "Dona veu als escriptors i escriptores dels nostres carrers" i el
IV Concurs de microrelats- CFA El Roure

Del 17 al 19 d'abril, obres al paviment de la rotonda de la rambla i als
carrers Joan Fuster i Montserrat Roig

Curs 2018-19 a les EBM de Polinyà: portes obertes i preinscripcions
El període de preinscripcions a les escoles bressol municipals serà del 30 d'abril a l'11 de maig.

Ajuda’ns a netejar els boscos de Polinyà!
El 20 de maig Polinyà se sumarà un any més a l’European Clean Up Day.

Apunta't als cursos gratuïts de primers auxilis que organitza
l'Ajuntament
El consistori organitzarà, amb la col·laboració de Creu Roja, quatre cursos gratuïts de primers auxilis
adreçats a la població.

Subvencions en l’import de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) 2017
El termini de presentació de les sol·licituds és del 19 de març al 20 d’abril de 2018.

Polinyà es converteix en vila cardioprotegida

L’Ajuntament de Polinyà, en col·laboració amb Creu Roja ha creat el municipi cardioprotegit amb sistema
de trucada automàtica al 061 i geolocalitzador.

Identifica la teva mascota a un preu reduït amb la campanya ‘Posa’m el
xip!’
Del 5 al 23 de març es posa en marxa al municipi una nova edició de ‘Posa’m el xip!’, la campanya
d’identificació de gossos i gats domèstics que ofereix xips a un preu reduït. Les places són limitades i per
participar-hi cal inscriure’s prèviament a l’Ajuntament.

Preinscripció escolar del curs 2018-2019
El període de presentació de sol·licituds serà del 13 al 24 d'abril.

Polinyà, amb el Dia Internacional de la Dona
L'Ajuntament i l'associació Dones de Polinyà posen a disposició de la ciutadania un autocar gratuït per
anar a la manifestació del 8M a Barcelona.

Avui dimecres 28 de febrer els centres educatius de Polinyà i les
dependències municipals estaran tancats
ACTUALITZACIÓ DE LES 13:30 H: Els centres escolars i les EBM es mantindran tancats durant la tarda
d'avui. Encara hi ha gel en alguns dels accessos i d'altres espais dels centres que comporta perill de
relliscades. La Biblioteca municipal tampoc obrirà avui a la tarda.

Vols formar part del Consell de la Vila de Polinyà?
Si vols debatre i fer propostes que millorin Polinyà pots demanar formar par del Consell fins al 5 de març
omplint aquest formulari

Jornades de portes obertes als centres educatius

Les escoles i l'institut públic de Polinyà han programat les jornades de portes obertes als centres durant
el mes de febrer.

El PAS comença l’any amb màquines noves d’entrenament i wifi
El PAS, Polinyà Aigua i Salut, ha començat el 2018 amb novetats. S’ha incorporat a la sala de màquines
material nou per valor de 142.111,40€.

La 3a Setmana Cultural del CFA El Roure, dedicada a “com cuidar-nos”
Del 19 al 22 de febrer, el centre de formació de persones adultes acollirà diverses propostes lúdiques,
cultures i divulgatives amb l’objectiu d’ensenyar els participants les diferents maneres que existeixen de
tenir cura dels altres, de l’entorn i d‘un mateix.

Sorteig d’horts municipals
Les sol·licituds per participar al sorteig es poden presentar fins al 23 de febrer.

Tot a punt per començar les obres de la carretera el 19 de febrer
L’Ajuntament ha posat en marxa una campanya informativa a Sentmenat per tal que la ciutadania faci
servir la Ronda de Llevant

La Pelukeria, guanyadora del concurs d'aparadors de Nadal
L’Alcalde de Polinyà, Javier Silva, i la regidora de Comerç, Tania Bravo, han lliurat el premi del concurs
d’aparadors de Nadal a La Pelukeria, ubicada a la carretera de Sentmenat, 103.

13 comparses al concurs de la rua i 55 participants a l'infantil del
Carnaval

El premi a la millor comparsa ha estat per “Hasta el infinito y más allá” de la Germandat, mentre que els
guanyadors a la millor carrossa han estat els Espartanos amb “Ola, ke ase?”.

La reforma de la carretera de Sentmenat començarà aquest mes de
febrer
Per tal resoldre les preguntes i dubtes dels veïns es convoca una reunió informativa dimecres 7 de
febrer, a les 19 h al Cívic

L’Ajuntament engega una campanya per promoure el civisme en
l’aparcament
L’Ajuntament de Polinyà, amb la col·laboració de la Policia Local i els Agents Cívics, han establert un
programa d’actuació per eradicar l’incivisme en l’estacionament de vehicles.

Tot a punt per al Carnestoltes 2018!
El cap de setmana del 10 i 11 de febrer torna la disbauxa a Polinyà de la mà del rei Canestoltes.

Més de 800 persones participen a la XXXI Cursa Popular de Polinyà
Pedro Ordóñez del Club Nexia i la polinyanenca Ari Casajuana, de l’Epic Team, van ser els guanyadors
de la cursa de Polinyà 2018.

El final de la dictadura i el pas a la democràcia protagonitzen el darrer
documental de memòria històrica
En el marc de la Festa Major d’Hivern, l’Ajuntament de Polinyà ha presentat el darrer documental de la
sèrie “Polinyà, les veus del nostre poble”.

Polinyà recorda el seu passat agrícola amb els Tres Tombs
Polinyà, juntament amb la vuitantena de municipis catalans que també ho faran al llarg del 2018, ha

celebrat la tradicional festa dels Tres Tombs.

Nou web municipal, amb més informació i millor usabilitat
El web, que va començar a funcionar en proves la setmana passada, utilitza una plataforma propietat de
la Diputació, així com l’allotjament segur als seus servidors.

Del 19 al 28 de gener torna la Festa Major d'Hivern
El programa de la Festa Major d'enguany inclou activitats des del 19 al 28 de gener. El tret de sortida es
farà amb l'estrena del cinquè documental dedicat a la memòria històrica de Polinyà.

Els Reis d'Orient tornaran a visitar els infants de Polinyà
A les 18 h començarà el recorregut al carrer Balmes i acabarà a la plaça de la Vila, sobre les 20 h. Aquí
els nens i nenes podran donar en mà les seves cartes als Reis.

Resultats locals de les eleccions al Parlament de Catalunya
La de Ciutadans ha estat la llista més votada, seguida per la del PSC i ERC. El percentatge de
participació ha estat del 85,47%.

La Festa de la Mobilitat s'ajorna fins a nova data
La Festa de la Mobilitat, prevista inicialment per al 16 de setembre, s'ajorna fins a nova data a causa de
la previsió de pluges. Per raons logístiques tampoc és possible celebrar-la diumenge 17 tal i com hem
anunciat a primera hora d'avui.

Polinyà celebra l'acte institucional de la Diada
Aquest matí ha tingut lloc l'acte institucional que organitza l'Ajuntament amb motiu de la Diada Nacional
de Catalunya.

Ofrena floral amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya
Un any més, Polinyà celebrarà la Diada Nacional de Catalunya amb una ofrena flora. Per sengon any,
aquesta ofrena es realitzarà als peus del monument en homenatge a Rafael Casanova, a la rambla que
també porta el seu nom.

Polinyà s'adhereix a la campanya
La manifestació s'ha convocat el 18 de febrer a Barcelona amb l'eslògan "Prou excuses. Acollim ara"

