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Actualitat
S’obre el procés participatiu del nou Pla Director Urbanístic metropolità
El document ha de marcar les línies de desenvolupament durant els propers anys dels trenta-sis
municipis que conformen el territori metropolità, entre els quals hi és Castellbisbal.
Divendres, 20 de setembre de 2019

El concurs per adjudicar el contracte per a l'ampliació del CAP ha quedat
desert per manca d’ofertes
La Generalitat de Catalunya, impulsora del concurs, haurà de tornar a convocar-lo, properament
Dijous, 19 de setembre de 2019

Fins diumenge, Castellbisbal commemora la Setmana Europea de la
Mobilitat
El primer acte celebrat fou una caminada nocturna que es va fer divendres passat i encara resten
pendents xerrades, activitats infantils i assessoraments per aprendre a reparar les bicicletes.
Dimarts, 17 de setembre de 2019

L’Arxiu municipal de Castellbisbal rep la certificació ISO de gestió de
qualitat
L’obtenció del distintiu respon a l’objectiu de garantir la qualitat dels serveis de l’Arxiu i el correcte
tractament dels documents que té dipositats
Divendres, 13 de setembre de 2019

La Diada 2019, en imatges
Unes 150 persones han participat en l'acte institucional de la Diada, que amb motiu de la pluja es va

haver de traslladar a la sala d'actes de l'Ajuntament
Dijous, 12 de setembre de 2019

El Monument 1714 acull l’acte institucional de la Diada
Membres de la Colla Gegantera, l’Associació de Puntaires i la Cuca de Castellbisbal s’encarregaran
enguany d’hissar la senyera
Dilluns, 9 de setembre de 2019

Més de 2.500 alumnes començaran dijous un nou curs a Castellbisbal
Les comunitats educatives de Castellbisbal i Rubí van inaugurar ahir de forma simbòlica el curs escolar
2019-2020 amb un acte institucional que va tenir lloc a l’Auditori d’Els Costals
Dijous, 5 de setembre de 2019

Castellbisbal participa en les trobades que la Diputació i Terrassa han
convocat per tractar la demanda d’Endesa
La companyia elèctrica reclama a diferents ajuntaments el 50% del deute acumulat de les famílies en
situació de vulnerabilitat sota l’amenaça de tallar el subministrament en cas de no fer-ho.
Dimecres, 4 de setembre de 2019

L’Ajuntament ha posat en marxa un pla per arranjar les voreres del
municipi
De moment, es fan les reparacions d’emergència, però el consistori ja té previst adjudicar un nou
contracte per fer una segona ronda de reparacions
Dilluns, 2 de setembre de 2019

Adif prohibeix l’aparcament de vehicles als camins propers a l’Estació
de RENFE per les obres del corredor mediterrani
Temporalment, tot i no ser una responsabilitat municipal, l’Ajuntament ofereix un espai on es poden
deixar els vehicles.

Dijous, 29 d'agost de 2019

A partir del setembre, l’accés al passatge de Xirinacs es tancarà durant
les nits i els caps de setmana
El carreró, que s’ha delimitat amb portes metàl·liques, estarà obert de 8 del matí a 10 del vespre, de
dilluns a divendres
Dilluns, 26 d'agost de 2019

Disfresses i teatre ens porten cap al final de la Festa Major. Recull de
fotos
La Baixada de vehicles i la Capsa escènica han tornat a omplir els carrers. De nit, el Carnaval d'estiu
s'ha instal·lat a la plaça del Joc.
Divendres, 23 d'agost de 2019

Les Destreses Pota-roges han tornat amb tota la seva essència. Recull
d'imatges
Impulsades pel Museu de la Pagesia i organitzades per un bon grup de veïns del poble i l'Esbart
Dansaire Pota-roig, les Destreses han tornat a Castellbisbal recuperant la seva essència.
Dijous, 22 d'agost de 2019

El retorn del Tractor va omplir els carrers del poble, dissabte a la nit. Més
fotos del cap de setmana
La nit de dissabte va estar plena d'activitats i va enllaçar amb un diumenge de cursa, castells i gegants,
entre d'altres activitats. Diumenge a la nit, el Cinema en remull va esgotar totes les localitats
Dijous, 22 d'agost de 2019

Llum i colors per començar una Festa Major que ha tornat a ser molt
participativa. Recull d'imatges

La Festa Major va començar amb un esclat de llum i colors amb la festa holy i l'empaitafoc infantil. Però
entre divendres i dissabte, hi va haver moltes altres activitats.
Dijous, 22 d'agost de 2019

Festa Major de l'Aigua i la Llum. Recull d'imatges
Dijous, 22 d'agost de 2019

Avui comença la Festa Major de l’Aigua i la Llum
Divendres, 16 d'agost de 2019
Enguany, durant la Festa Major es commemoraran dos aniversaris: el quarantè de la Cuca i el vint-icinquè dels gegants.

Informació per als comerços i habitatges situats en el recorregut del
Tractor Trànsit Sound System
Divendres, 9 d'agost de 2019
Amb motiu de la celebració de l'activitat del Tractor Trànsit Sound System dins dels actes de la Festa
Major de l'Aigua i la Llum 2019, es farà un cercavila amb un escenari mòbil i música.

Informació per als correfocs i actes amb pirotècnia de la Festa Major de
l'Aigua i la Llum 2019
Dijous, 8 d'agost de 2019
Durant la Festa Major, es faran actes amb foc i pirotècnica al carrer. Per això, recordem als participants,
espectadors i veïns, un seguit de recomanacions per garantir al màxim la seguretat.

Horaris d’estiu dels equipaments municipals
Dimecres, 7 d'agost de 2019
Coincidint amb el mes d'agost i les vacances estivals, alguns serveis i departaments municipals han
modificat els seus horaris d’obertura i atenció al públic.

Alternativa vol congelar els impostos municipals per al 2020
Divendres, 2 d'agost de 2019
La proposta es va donar a conèixer durant la primera Junta de Portaveus d’aquest mandat, en què
també es va comunicar que s’acceleraria la instal·lació d’un sistema de vigilància amb càmeres als
accessos dels nuclis residencials.

Xerrada informativa per prevenir robatoris a la llar
Dijous, 1 d'agost de 2019
Policia Local i Mossos d’Esquadra faran una xerrada, dimarts vinent, per explicar les mesures que es
poden prendre per protegir els habitatges

Dos cartells i dos programes diferents per a una Festa Major única!
Dijous, 1 d'agost de 2019
Enguany, la imatge de la Festa Major presenta dues versions de manera que els veïns de poble avall i
els de poble amunt rebran programes amb portades diferents.

A l'agost, el Bus de l'Estació manté l'horari habitual excepte del 12 al 25
Dimecres, 31 de juliol de 2019
Igual que s'ha fet des del darrer mandat, el Bus de l'Estació només reduirà l'horari durant la tercera i
quarta setmanes d'agost.

Informació del nou cartipàs municipal
Dilluns, 29 de juliol de 2019
Consulteu totes les dades relatives als regidors i als grups polítics municipals que integren el consistori
per al mandat 2019-2023.

Demà, últim concert de la Capsa de Música
Dijous, 25 de juliol de 2019
Hugo i Arnau seran els encarregats de tancar la Capsa de Música d'enguany que, divendres passat, va

comptar amb Elena Gadel.

S'obren les inscripcions per participar en l'organització de la Cavalcada
de Reis
Dimecres, 24 de juliol de 2019
L'Ajuntament comença a fer preparatius per rebre els Reis de l'Orient tal com es mereixen. Voleu
col·laborar-hi?

L’Ajuntament aprova el cartipàs municipal en un Ple extraordinari que es
va celebrar ahir al vespre
Dimarts, 23 de juliol de 2019
Tot i estar en minoria, l’equip de govern va aconseguir prou suports de la resta de grups polítics per
aprovar els cinc acords inclosos en el cartipàs.

Green Melon, a la Capsa de Música. Recull d'imatges
Dijous, 18 de juliol de 2019
Divendres, els Jardins de Can Margarit van acollir el segon dels quatre concerts programats en el marc
de la Capsa de Música.

Castellbisbal es mulla per l’esclerosi múltiple i aconsegueix una
important recaptació econòmica
Dimecres, 17 de juliol de 2019
Es van nedar 73,05 km; més de 150 persones van participar en el salt simultani; i es van exhaurir tots els
productes solidaris.

Reconeixement institucional a la comunitat educativa del municipi
Divendres, 12 de juliol de 2019
Coincidint amb el final del curs escolar, l’Ajuntament organitza una trobada per posar en valor i agrair la
tasca que es fa per garantir un ensenyament de qualitat a Castellbisbal

Èxit de públic a l’estrena del cicle de concerts d’estiu Capsa de Música
Divendres, 12 de juliol de 2019
El folk alternatiu londinenc de Gabriel Moreno i Quivering Poets inaugura la programació, que també
portarà a l’escenari de Can Margarit a Green Melon, Elena Gadel i el duet Hugo&Arnau

Lletres i Vins 2019, en imatges
Dimecres, 10 de juliol de 2019
Castellbisbal ha participat, per segon any consecutiu, en el cicle Biblioteques amb DO impulsat per la
Generalitat de Catalunya, que enguany ha posat l’accent el lèxic del món del vi

Adif proposa interrompre la circulació de trens a la línia R4 l’estiu de
2020
Dilluns, 8 de juliol de 2019
L’anunci de la companyia modifica les previsions inicials de fer talls al servei ferroviari entre Castellbisbal
i Martorell durant aquest mes d’agost

Informació per als comerços i habitatges situats en el recorregut de la 3a
Trobada de Bèsties
Dimecres, 3 de juliol de 2019
Recomanacions de seguretat durant la celebració de les dues cercaviles (una amb bestiari d'aigua i una
amb bestiari de foc) que es faran aquest dissabte, 6 de juliol.

Castellbisbal se suma a les reivindicacions del moviment LGTBI
Dijous, 27 de juny de 2019
Coincidint amb el Dia Internacional per l’Alliberament Sexual, la bandera de l’Arc de Sant Martí oneja
aquests dies davant les portes de l’Ajuntament

S’activa el dispositiu d’estiu per evitar robatoris a la gent gran

Dimecres, 26 de juny de 2019
Els Mossos d’Esquadra han presentat a Castellbisbal una campanya per garantir el cobrament segur de
les pensions dobles

L’alcalde Joan Playà decreta el nomenament de les regidores i regidors
de l’equip de govern
Dimecres, 26 de juny de 2019
Al juliol es celebrarà un ple extraordinari per aprovar la resta de càrrecs del cartipàs municipal, així com
el règim de dedicació i les retribucions dels representants del consistori.

Sant Joan 2019, en imatges
Dimarts, 25 de juny de 2019
La celebració del 40 aniversari de La Cuca ha centrat els actes de la festa de Sant Joan d’enguany, on
no ha faltat el foc, el sopar popular ni la música

Concerts de final de curs de l’Escola Municipal de Música, en imatges
Dijous, 20 de juny de 2019
Com a cloenda del curs, l’Escola Municipal de Música Miquel Blanch ha preparat una mostra de la feina
feta durant l'any, amb un repertori especial amb els cors i les seves grans formacions i conjunts.

Curs de monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu
Dimarts, 18 de juny de 2019
Vols treballar en l'àmbit esportiu? Apunta't a aquest curs de Monitor d'Activitats de Dinamització en
l'àmbit Poliesportiu i obtindràs la titulació requerida per treballar en aquest sector professional!

Informació per als comerços i habitatges situats en el recorregut de la
Flama del Canigó 2019
Dilluns, 17 de juny de 2019

Recomanacions de seguretat durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan d'enguany

Joan Playà és proclamat alcalde i Alternativa per Castellbisbal governarà
en minoria
Dissabte, 15 de juny de 2019
Cap candidat ha obtingut la majoria absoluta dels vots i Playà ha estat nomenat alcalde per ser el
candidat de la llista més votada a les eleccions.

Castellbisbal commemora el Dia Internacional dels Arxius amb una
mostra sobre el 40è aniversari dels ajuntaments democràtics
Divendres, 14 de juny de 2019
Coincidint amb aquesta efemèride, s’ha obert la convocatòria de la 4a Beca de Recerca sobre
Castellbisbal dotada amb 4.000 euros

L’Ajuntament celebra l’últim Ple municipal d’aquest mandat
Dijous, 13 de juny de 2019
Aquest dissabte al migdia tindrà lloc el Ple municipal de constitució del nou consistori per al mandat
2019-2023 que, de manera excepcional, es celebrarà a la sala d’actes de l’Ajuntament

Els quatre alumnes de l’Espai d’Adults que han fet el curs per preparar
l'accés a la universitat han aprovat
Dijous, 13 de juny de 2019
Per primera vegada, l’Espai d’Adults ha ofert el curs de preparació de les proves d’accés a la universitat
per a majors de 25 i 45 anys.

Joves de l’Institut Castellbisbal decoren amb un mural el Banc
d’Aliments
Dimecres, 12 de juny de 2019
La iniciativa forma part del “Projecte Fènix”, un taller d’art que neix fruit de la col·laboració entre l’Institut

Castellbisbal i la Regidoria de Joventut

Recull d'imatges de la proclamació de Castellbisbal, Ciutat Gegantera
2019
Dimarts, 11 de juny de 2019
Des de diumenge, Castellbisbal ja és, oficialment, Ciutat Gegantera.

Estrena de "Manel i Vicenta, vivències d'uns fets reals"
Dimarts, 11 de juny de 2019
L'espectacle va comptar amb la participació de la imatgeria popular de Castellbisbal i dels balls del
Seguici de Sant Climent de Llobregat.

Comencen els actes de Ciutat Gegantera
Dimarts, 11 de juny de 2019
El pregó, el concert Músiques de Castellbisbal i la inauguració d'un monument commemoratiu són les
primeres activitats programades.

Aquesta setmana, la Biblioteca amplia l’horari pensant en els joves que
estan estudiant pels exàmens o la Selectivitat
Dilluns, 10 de juny de 2019
Cada dia, la Biblioteca estarà oberta fins a les 22.00 hores. Tanmateix, en aquest horari només
funcionarà com a espai d’estudi

Una seixantena de colles participaran en la celebració dels actes de
Ciutat Gegantera que comencen avui
Divendres, 7 de juny de 2019
La proclamació de Castellbisbal com a Ciutat Gegantera serà diumenge i comptarà amb la presència de
la consellera de Cultura de la Generalitat.

Masia Can Campanyà ha estat la guanyadora de la IV Ruta de la tapa
Divendres, 7 de juny de 2019
Durant tot el cap de setmana, s’han venut 12.000 tapes i 1.402 persones han participat en la votació
popular per escollir la millor tapa de la Ruta

Informació per als comerços i habitatges situats en el recorregut del
seguici extraordinari dels actes de la Ciutat Gegantera
Dijous, 6 de juny de 2019
Amb motiu de la celebració de la XXXII Ciutat Gegantera, de la qual Castellbisbal durant l’any 2019
disposarà de la capitalitat, es farà un seguici extraordinari el dissabte, 8 de juny de 2019, amb les
colles de la cultura popular local i les colles convidades del seguici de Sant Climent de Llobregat.

Tractament contra les males herbes a diferents espais del municipi
Dijous, 6 de juny de 2019
Les actuacions, que es faran els dies laborables de sis del matí a una del migdia, començaran la
setmana vinent i està previst que finalitzin a principis de juliol.

L’Ajuntament destina 35.000 euros a la convocatòria d’ajuts per a
projectes de cooperació internacional
Dimecres, 5 de juny de 2019
La convocatòria s’adreça a entitats sense afany de lucre i el termini de presentació d’instàncies finalitza
el 30 de juny.

Castellbisbal disposa d’un nou recurs per atendre les emergències
socials
Divendres, 31 de maig de 2019
El nou servei funciona les 24 hores els 365 dies de l’any i ofereix atenció psicològica per emergències en
el territori, com ara accidents greus, desallotjaments preventius o protecció davant situacions de
violència de gènere

Interrupcions de la circulació de trens a la línia R4 per les obres del
Corredor Mediterrani
Dijous, 30 de maig de 2019
A hores d’ara, l’Ajuntament encara no n’ha rebut cap informació oficial i l’equip de govern treballa per
aconseguir informació més detallada i fer-la arribar a les persones usuàries del servei.

L’inspector d’Educació atendrà les famílies que tinguin reclamacions del
procés de preinscripció escolar
Dimarts, 28 de maig de 2019
Les reunions seran personalitzades per poder analitzar cada cas de forma individual i es faran el 17 de
juny a Els Costals. Cal demanar cita prèvia.

Resultats de les eleccions municipals a Castellbisbal
Diumenge, 26 de maig de 2019
Alternativa aconsegueix 6 regidors, PSC 5, ERC i Ciutadans 2, i Junts per Castellbisbal i la CUP 1
regidor cadascun.

La participació en les municipals a Castellbisbal arriba a la xifra de
66,31%
Diumenge, 26 de maig de 2019
La participació puja cinc punts respecte a les darreres del 2015 i arriba a xifres que no es registraven
des de les municipals del 1999 i el 2003

Eleccions municipals i al Parlament Europeu 2019
Dijous, 23 de maig de 2019
Diumenge 26 de maig de 2019 es celebraran a tot l’Estat eleccions municipals i al Parlament Europeu
, en què hi podran participar nacionals de països de la Unió Europea i, en el cas de les municipals,
també nacionals de països amb què Espanya tingui acords per a aquestes eleccions.

Festa del 35è aniversari de l’Esplai Gatzara, en imatges
Dimecres, 22 de maig de 2019
L’entitat, que va néixer l’any 1983, s’ha convertit en un referent imprescindible de l’educació en el lleure
a Castellbisbal.

Reviviu el Mercat Pota-roig i la Fira de la Cervesa Artesana que s'han
celebrat aquest cap de setmana
Dilluns, 20 de maig de 2019
La pluja de divendres va obligar a canviar algunes de les activitats previstes, però el Mercat va oferir,
com sempre, parades, espectacles i tallers variats.

Castellbisbal aprova un pla per millorar la qualitat de l’aire
Dilluns, 20 de maig de 2019
El document preveu un conjunt de mesures que s’hauran d’implementar en els propers sis anys i que
tenen com a objectiu reduir la contaminació ambiental al municipi

El Mercat Pota-roig oferirà novetats com el Circ amb botes o El venedor
d’històries
Dijous, 16 de maig de 2019
El mercat obrirà dissabte al matí i inclourà la VIII Fira de la Cervesa Artesana i la celebració del 35è
aniversari de l’Esplai Gatzara.

L'escola Els Arenys guanya el premi per a la major participació al Cros
Escolar
Dimecres, 15 de maig de 2019
Per darrera d'Els Arenys, l'escola Mare de Déu de Montserrat ha estat la segona en quantitat de
participants; 52 alumnes d'aquest centre van participar al cros.

El Ritme del Carrer, en imatges

Dimecres, 15 de maig de 2019
Diferents tècniques de ball, música i expressions artístiques de la cultura urbana protagonitzen una
jornada especialment dissenyada per al jovent del municipi

236 infants i joves han participat en el Cros Escolar
Dilluns, 13 de maig de 2019
El cros es va celebrar ahir diumenge i, un any més, ha estat organitzat pel Club Esportiu Mindundis
Team. Us en deixem un recull d'imatges.

Restriccions trànsit per la celebració del Mercat Pota-roig
Dilluns, 13 de maig de 2019
Des de divendres 17 de maig, a les 16.30 hores, i fins a la finalització de les activitats organitzades, el
dissabte 18 de maig, a la nit.

Set candidatures es presenten a les eleccions municipals de
Castellbisbal
Dimarts, 30 d'abril de 2019
El Ple municipal sorteja els càrrecs de les 135 persones que formaran part de les meses electorals el
proper 26 de maig

Resultats electorals de les eleccions generals del 28-A a Castellbisbal
Dilluns, 29 d'abril de 2019
La participació puja a un 81,57%, i es situa a uns 13 punts per sobre de la registrada al 2016, quan es va
arribar al 68,59%

Sant Jordi 2019, en imatges
Dimecres, 24 d'abril de 2019
Castellbisbal ha viscut una nova diada de Sant Jordi plena d’actes per gaudir de la cultura

Els primers Pressupostos Participatius Joves reben una dotzena de
propostes
Dimarts, 23 d'abril de 2019
Més d’un centenar de joves participen en el procés i han pogut decidir en què invertir fins a 10.000 euros
del pressupost municipal de Joventut del 2019

Amplia programació d’activitats per celebrar Sant Jordi
Dimecres, 17 d'abril de 2019
Coincidint amb la Diada, l’Ajuntament edita un llibre sobre la història del municipi durant l’antiguitat i
l’edat mitjana i un recull de contes escrits per l’alumnat de quart de primària de l’Escola Els Arenys

Els joves de Castellbisbal ja poden demanar els ajuts per pagar el
lloguer que concedeix l’Ajuntament
Dimarts, 16 d'abril de 2019
S’atorga una ajuda de 150 euros mensuals i, per sol·licitar-la, cal tenir de 18 a 35 anys, estar
empadronat a Castellbisbal i llogar un habitatge al municipi.

L’Ajuntament col·labora en la dotació de material mèdic i informàtic al
CAP Dr. Joan Planas
Dilluns, 15 d'abril de 2019
Es tracta de tensiòmetres, monitors de constants vitals i equipament informàtic divers que permetran
millorar l’atenció als pacients.

Empreses de Castellbisbal i Rubí participen en una trobada sobre risc
químic
Divendres, 12 d'abril de 2019
La jornada, organitzada per Protecció Civil de l’Ajuntament i l’empresa Archroma, ha estat dedicada a
explicar les mesures preventives i com actuar en cas d’una emergència química al municipi

Avís a la ciutadania per un intent d’estafa telefònica en què es reclamen
diners per evitar que es talli l’electricitat
Divendres, 12 d'abril de 2019
Aquest tipus de trucades són intents d’estafa i, en cap cas, s’han de fer els pagaments. Per a més
informació, contacteu amb la Policia Local

Joventut lliura les beques als millors treballs de recerca del batxillerat
Dijous, 11 d'abril de 2019
Els premis són un reconeixement a la dedicació dels estudiants a la investigació i difusió sobre aspectes
del municipi, que es duen a terme en els treballs de recerca fets a l’Institut Castellbisbal

Concerts de primavera amb l’Escola Municipal de Música Miquel Blanch
Dilluns, 8 d'abril de 2019
Després del concert de Pop & Queen, el torn ara és dels conjunts instrumentals i agrupacions de gran
format de l’escola.

La Generalitat ha obert el termini perquè les empreses que vulguin fer
les obres de remodelació del CAP presentin ofertes
Divendres, 5 d'abril de 2019
El termini de presentació de propostes finalitza el 24 d’abril.

El proper dimarts es farà la primera prova de sirenes per risc químic del
2019
Dijous, 4 d'abril de 2019
La sirena d’avís a la població de Costablanca sonarà a les 10.00 hores del matí del dimarts, 9 d’abril

Designades les 135 persones que estaran a les meses electorals durant
les eleccions generals del 28 d’abril
Dimecres, 3 d'abril de 2019
En total, s’habilitaran 15 meses als dos col·legis electorals del municipi, que estaran ubicats a l’Escola
Montserrat i al centre cívic de Can Santeugini

40 anys de democracia local
Dimecres, 3 d'abril de 2019
El 3 d’abril d’enguany es compleixen quaranta anys de les primeres eleccions municipals democràtiques.
A Castellbisbal, un 74% de les 2.183 persones que estaven cridades a les urnes van exercir el seu dret a
vot.

Nova programació dels Tallers de l’Espai de la Plaça
Dimarts, 2 d'abril de 2019
Del 8 al 12 d’abril es podran formalitzar les inscripcions als cursos, que començaran la setmana del 15
d’abril i acabaran a finals de juny

A Castellbisbal, augmenta la participació al Programa de detecció precoç
del càncer de còlon i recte
Dilluns, 1 d'abril de 2019
Al 2018, 1.175 veïns del poble van fer-se la prova de detecció precoç del càncer de còlon, xifra que
representa el 43,26% del total de persones citades

"Bohemian Rapsody", el Rèquiem de Mozart i l’Elenc Teatral, a la nova
temporada d'Els Costals
Divendres, 29 de març de 2019
Dimarts, es posen a la venda les entrades que es poden adquirir al mateix edifici d'Els Costals o, per
internet, a www.elscostals.cat.

Castellbisbal s’adhereix novament a la campanya “L’Hora del Planeta”
Dijous, 28 de març de 2019
Per setè any consecutiu, el proper 30 de març s’apagaran els llums d’alguns equipaments municipals,
entre les 20.30 i les 21.30 hores

Comencen les obres de reparació i millora del paviment dels carrers del
municipi
Dimarts, 26 de març de 2019
Els treballs s’inclouen en la campanya anual de manteniment de la via pública i es faran al nucli urbà, a
les urbanitzacions i a les àrees industrials

La Gala del PFI celebra la cinquena edició mantenint la col·laboració amb
el comerç local. Recull d'imatges
Dijous, 21 de març de 2019
Durant la Gala, es van lliurar els premis del concurs d’aparadors del PFI i es va fer un reconeixement a
tots els alumnes per la feina feta i la dedicació.

El Mirador de Can Santeugini ofereix un casal infantil de Setmana Santa
Dijous, 21 de març de 2019
Del 25 de març al 5 d’abril es poden formalitzar les inscripcions per participar en aquesta proposta de
Setmana Santa, que organitza la Regidoria de Serveis a la Ciutadania

El torrent del Sot del Castell acull la Festa de l’Arbre
Dimarts, 19 de març de 2019
Durant la jornada es van plantar 161 arbres i arbustos autòctons i, amb la col·laboració dels voluntaris
d’ADF i alumnat de l’institut Castellbisbal, es van fer actuacions de millora a la zona

Castellbisbal signa el Pacte contra la segregació escolar impulsat pel
Síndic de Greuges

Dimarts, 19 de març de 2019
Un centenar d’ajuntaments, agents de la comunitat educativa i el Departament d’Educació de la
Generalitat s’adhereixen a aquest document en un acte que ha tingut lloc al Parlament de Catalunya

L’Ajuntament concedeix 40.000 € a la Colla Gegantera per als actes de
Ciutat Gegantera 2019 a Castellbisbal
Divendres, 15 de març de 2019
Continua oberta la crida de voluntaris per fer possible aquest esdeveniment.

"Mamma Mia!", "Pedacitos de tí" i "Trolls de CADA" són les comparses
guanyadores de la Rua de Carnestoltes
Divendres, 15 de març de 2019
"Mamma Mia!" s'enduu el premi a la millor comparsa; "Pedacitos de ti" i "Trolls de CADA" guanyen els de
millor disfressa i millor espectacle, respectivament.

Jornades per la Igualtat 2019. Recull d'imatges
Dijous, 14 de març de 2019
Tot i que aquest cap de setmana s'han fet la majoria d'actes de les Jornades per la Igualtat, les activitats
continuaran durant tot el mes de març.

S’amplien les places públiques del servei de teleassistència domiciliària
Dijous, 14 de març de 2019
El recurs, adreçat a la gent gran i persones amb dependència, augmenta la capacitat de cobertura de
places públiques a un màxim de 170 usuaris

Castellbisbal s’incorpora a la xarxa de parcs metropolitans
Dimarts, 12 de març de 2019
A partir d’ara l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és la responsable de la gestió del parc de l’Ermita

Els veïns de Castellbisbal ja poden demanar la targeta rosa del transport
públic
Dimecres, 6 de març de 2019
La poden sol·licitar les persones majors de 65 anys o amb una discapacitat superior al 33% que
compleixin uns determinats requisits econòmics.

Castellbisbal se suma a la celebració del Dia Mundial del Consumidor
Dimarts, 5 de març de 2019
Enguany, el lema del Dia Mundial del Consumidor, que se celebra el 15 de març, se centra en
l’etiquetatge dels productes alimentaris frescos com a garantia de seguretat per als consumidors.

El Carnestoltes 2019, en imatges
Dilluns, 4 de març de 2019
Un total de 27 comparses, formades per prop de 750 persones, participen en la Rua de Carnestoltes
d’enguany.

Dijous Gras, en imatges
Divendres, 1 de març de 2019
La diversió i la disbauxa del Carnestoltes ja ha arribat a Castellbisbal. Ho ha fet amb tallers, espectacles
i “molt bon rotllo” per a tothom.

S’amplia el servei nocturn del Bus de l’Estació de dilluns a dissabte
Dijous, 28 de febrer de 2019
L’Ajuntament també està treballant amb l’AMB i ADIF per reformar i ampliar l’aparcament de l’Estació
amb l’objectiu d’adequar-lo a l’increment d’usuaris

Comunicat de l’Ajuntament davant d’un possible cas d’assetjament a
una menor

Dijous, 28 de febrer de 2019

Calendari fiscal municipal per al 2019
Dimecres, 27 de febrer de 2019
Ja es pot consultar el calendari fiscal municipal; el primer impost que es posarà al cobrament és el de
vehicles de tracció mecànica, l’1 de març

Castellbisbal s’adhereix al Pacte contra la segregació escolar de
Catalunya
Dimarts, 26 de febrer de 2019
El Ple municipal també aprova una moció de suport al cos de Bombers de la Generalitat que reclama
una dotació adequada de recursos materials i humans per al parc de bombers de Rubí, Sant Cugat i
Castellbisbal

Programes socials de Castellbisbal, reconeguts pel Banc de Bones
Pràctiques
Dijous, 21 de febrer de 2019
Els certificats han estat pels projectes d’educació musical a l’escola bressol municipal La Caseta i pels
ajuts per al pagament de lloguer d’habitatges per a joves

Avui s’han reprès les obres de l’enllaç de l’A2 amb l’AP7
Dimecres, 20 de febrer de 2019
Si bé les obres s’han reiniciat avui, fins dilluns no començaran les actuacions de major intensitat.

“El teu comerç, a un petit pas”, nova campanya municipal per
promocionar el comerç local
Dimecres, 20 de febrer de 2019
Una vuitantena d’establiments participen en la primera acció de la campanya, que té com a objectiu
reduir les bosses de plàstic i de paper d’un sol ús a l’hora d’anar a comprar

L’equip del Síndic atén set persones durant la seva visita a Castellbisbal
Dimecres, 20 de febrer de 2019
La majoria de les queixes i consultes presentades estaven relacionades amb temes de consum elèctric,
serveis socials, ensenyament i habitatge

El Ple aprova per unanimitat els convenis per construir els col·lectors de
Can Santeugini i Costablanca
Dimarts, 19 de febrer de 2019
Els convenis aprovats detallen els imports que l’Ajuntament haurà d’abonar en concepte d’obres i
d’assistència tècnica durant els anys 2019, 2020 i 2021.

Alumnes de tercer de primària de l’Escola Montserrat visiten
l’Ajuntament
Dijous, 14 de febrer de 2019
L’alcalde ha rebut els nois i noies a la sala de plens, on han intercanviat preguntes i experiències

Comença una nova etapa de l’Escola de Mares i Pares
Dimarts, 12 de febrer de 2019
El cicle de tallers educatius s’estrenarà el proper 21 de febrer amb un taller per crear i enfortir vincles a
través del moviment

Concentració davant l’Ajuntament contra el judici del procés
Dimarts, 12 de febrer de 2019
El consistori se suma a la crida de l’AMI de fer aturades davant dels centres de treball

A partir de l’1 de març, caldrà demanar cita prèvia per ser atès a l’Oficina
de Recaptació i Gestió Tributària

Dilluns, 11 de febrer de 2019
Els usuaris podran demanar dia i hora a la mateixa oficina de l'ORGT de Castellbisbal, per telèfon o a
través de la pàgina web de la Diputació.

S’adjudica l’estudi constructiu i econòmic del nou centre de serveis per
a la gent gran
Divendres, 8 de febrer de 2019
El futur equipament podria oferir fins a 80 places residencials, un nou centre de dia i serveis
assistencials, sanitaris i de menjador social.

Passem comptes
Dimarts, 5 de febrer de 2019
Fent un exercici de transparència i bon govern, l'equip de govern vol complir amb el compromís adquirit
amb la ciutadania de passar comptes de l'acció municipal.

L’equip del Síndic de Greuges visitarà Castellbisbal el proper 19 de
febrer
Dimarts, 5 de febrer de 2019
Les persones que vulguin una entrevista han de concertar la cita trucant al telèfon gratuït 900 124 124
o enviant un correu electrònic a sindic@sindic.cat

Nit de foc. Recull d'imatges
Dimarts, 29 de gener de 2019
Dissabte a la nit, correfoc a Castellbisbal i espectacle final amb motiu de la celebració d'una nova edició
de la Nit de Foc.

Encetem els actes de Ciutat Gegantera 2019 amb un cap de setmana
gegant!
Dilluns, 28 de gener de 2019

Recull d'imatges de la 28a Trobada Gegantera de Castellbisbal i Trobada Internacional de Gegants
Músics que s'ha celebrat aquest cap de setmana.

Recomanacions de seguretat per al correfoc del dissabte 26 de gener
Divendres, 25 de gener de 2019
Consells a seguir per garantir la seguretat de tots els participants així com per evitar que es produeixin
desperfectes en les propietats i immobles.

“Cuidar Castellbisbal és cosa de tots”, nova campanya de civisme del
municipi
Dijous, 24 de gener de 2019
L’objectiu de la iniciativa és recordar i incentivar alguns hàbits fonamentals de civisme entre la ciutadania
relacionats amb el medi ambient i els animals de companyia

La Festa Major de Sant Vicenç, en imatges
Dijous, 24 de gener de 2019
Del 18 al 22 de gener, hem gaudit de la Festa Major de Sant Vicenç. Us en deixem un recull d'imatges
perquè pugueu recuperar alguns dels moments que hem viscut.

El dimarts 22 de gener és dia festiu a Castellbisbal i la majoria de serveis
municipals estaran tancats
Divendres, 18 de gener de 2019
Altres serveis, com l'Illa Esportiva o el Museu de la Pagesia, faran horari de dia festiu i el CAP mantindrà
l'horari habitual de 8.00 a 24.00 hores.

Tot a punt, per la Festa Major de Sant Vicenç
Divendres, 18 de gener de 2019

Durant aquest cap de setmana i fins dimarts vinent, Castellbisbal celebrarà la Festa Major de Sant
Vicenç.

L’Ajuntament aconsegueix activar la urbanització del carrer de La Lluna,
després que la Generalitat ja ha aprovat la modificació del POUM
Dijous, 17 de gener de 2019
Les obres d’urbanització del carrer de La Lluna estan més a prop de fer-se realitat, ja que la Generalitat
de Catalunya ha aprovat la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) proposada
per l’Ajuntament després que fos aprovada, per unanimitat, en el Ple municipal de maig de 2018.

Informació per als comerços i habitatges situats en el recorregut del
Correfoc infantil de la Festa Major de Sant Vicenç 2019
Dilluns, 14 de gener de 2019
Amb motiu de la celebració d’un correfoc infantil dins dels actes programats per la Festa Major de
Sant Vicenç 2019 i donat que el vostre comerç o habitatge es troba situat dins de la zona del recorregut,
us recordem un seguit de recomanacions per tal que no es produeixi cap incident ni desperfecte durant
el desenvolupament d’aquest acte.

Castellbisbal estrena un servei de lloguer de cotxe elèctric compartit
Dijous, 10 de gener de 2019
El vehicle, que ja utilitza el personal municipal per fer la seva feina durant l’horari laboral, també està a
disposició de particulars i entitats que es donin d’alta com a socis de la cooperativa “Som Mobilitat”

Recomanacions sobre com actuar si es detecta un niu de vespa asiàtica
Dimarts, 8 de gener de 2019
En cas d’observació de qualsevol exemplar o de nius contacteu amb el Departament de Medi Ambient
de l’Ajuntament, que iniciarà el protocol amb el Cos dels Agents Rurals de la Generalitat, responsable
del seguiment d’aquesta espècie.

La Nit de Reis, en imatges

Dilluns, 7 de gener de 2019
Després d’un llarg viatge, els Reis d’Orient van arribar a Castellbisbal carregats de màgia, somnis i bons
desitjos.

La Regidoria de Serveis a la Ciutadania concedeix més de 3.600 euros en
subvencions per al transport als alumnes d’educació post-obligatòria
Dilluns, 7 de gener de 2019
51 joves han accedit a aquests ajuts que l’Ajuntament ha atorgat per primer cop i que s’adrecen a
alumnes de post-obligatòria que estudien fora del poble.

Consells de seguretat per a la cavalcada de Reis
Divendres, 4 de gener de 2019
Recomanacions i informacions per gaudir de l'arribada dels Reis de l'Orient amb total seguretat.

Canvis en les parades de bus amb motiu de la cavalcada de Reis
Dijous, 3 de gener de 2019
A partir de les 18.00 hores del dia 5 de gener i mentre duri la cavalcada, només funcionaran les parades
de bus ubicades a la plaça de Lluís Companys i davant de l’Institut-escola Les Vinyes.

La solidaritat dels veïns de Castellbisbal fa possible que els Reis Mags
puguin arribar a totes les cases del poble
Dijous, 3 de gener de 2019
La campanya de recollida de joguines Cap infant fora de joc permetrà que seixanta infants puguin rebre
els regals de Ses Majestats, la propera nit de Reis.

Castellbisbal dona més de 135.000 € a projectes solidaris i de cooperació
internacional
Dilluns, 31 de desembre de 2018

La majoria dels projectes subvencionats es desenvoluparan en països africans, asiàtics i de l'América
Central, però alguns també es duran a terme a Catalunya.

Nadal, en imatges
Divendres, 28 de desembre de 2018
A l’espera de l’arribada d’un nou any i de la visita dels Reis de l’Orient, revivim els millors moments
d’aquestes festes amb un recull fotogràfic d’alguns dels actes organitzats per celebrar el Nadal a
Castellbisbal

Ja es coneixen els noms dels nens i nenes que acompanyaran els Reis
de l’Orient durant la cavalcada
Divendres, 28 de desembre de 2018
Els infants que pujaran a les carrosses són alumnes de tercer curs de primària dels centres educatius
del municipi i han estat escollits per sorteig

L’Ajuntament es reuneix amb la Generalitat per parlar de les afectacions
de les obres del Corredor Mediterrani
Divendres, 28 de desembre de 2018
A la trobada, que ha tingut lloc aquest matí, han assistit l’alcalde i el regidor de Mobilitat, que s’han reunit
amb el secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya

Les obres de l’enllaç entre l’A2 i l’AP7 es podrien reemprendre a la
primavera
Divendres, 21 de desembre de 2018
La notícia l'ha comunicat la Delegació del Govern a l'Ajuntament aquest migdia, després que el Consell
de Ministres d’avui ha aprovat la modificació del projecte d'obres.

L’Illa Esportiva posa en marxa una app d'entrenaments personalitzats
per als usuaris de la sala de cardiofitnes
Divendres, 21 de desembre de 2018

La nova aplicació per a mòbils no substitueix la relació amb els monitors sinó que fomenta un nou tipus
de relació amb ells.

L’ampliació d’horari del CAP permet atendre-hi més de 1.600 pacients
durant el primer any
Dijous, 20 de desembre de 2018
En el primer any de funcionament de l’ampliació horària del CAP, més de 1.600 persones han estat
ateses en aquest centre dins de l’horari ampliat.

Castellbisbal, amb La Marató de TV3
Dimecres, 19 de desembre de 2018
Tot i que encara hi ha algunes activitats previstes per als propers dies , la majoria d’actes en
solidaritat amb La Marató ja s’han realitzat.

Castellbisbal s’adhereix a la campanya #BaltasarDeVeritat
Dimarts, 18 de desembre de 2018
La iniciativa, impulsada per l’entitat Casa Nostra, Casa Vostra, vol aconseguir que a les cavalcades de
Catalunya hi participin persones de pell negre per fer de rei Baltasar

Es constitueix oficialment el Consell Urbà de Castellbisbal
Divendres, 14 de desembre de 2018
Aquest nou òrgan de participació estable funcionarà com un fòrum de diàleg on debatre sobre els
serveis públics i les necessitats territorials del municipi

Comença un cicle de tallers de construcció de joguines vinculat a
l’exposició “Serem el que hem jugat”
Dijous, 13 de desembre de 2018

La mostra, de producció pròpia, es pot visitar fins al proper 27 de gener a la sala d’exposicions d’Els
Costals

Resum dels plens d'octubre i novembre
Dimecres, 12 de desembre de 2018
Consulteu les mocions aprovades en els plens municipals així com el resultat de les votacions.

L’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació tancarà del
24 de desembre al 4 de gener
Dimecres, 12 de desembre de 2018
La Diputació de Barcelona, que és qui ha decidit i comunicat aquest tancament, recomana que durant
aquest període de vacances nadalenques es facin els tràmits telemàticament mitjançant el lloc web de l’
ORGT o bé trucant al telèfon 93 202 98 02

Es reobre al trànsit la carretera B-150, un cop ja s'han reparat els
col·lectors. Recull d'imatges de les obres
Dimarts, 11 de desembre de 2018
Les tasques de reparació s’han allargat una setmana més del previst com a conseqüència de l’episodi
de pluges intenses del mes de novembre

El pressupost de l’Ajuntament al 2019 serà de més de 21 milions d’euros
Dilluns, 10 de desembre de 2018
En total, Castellbisbal comptarà amb un pressupost de 21.134.461 euros, que permetrà posar en marxa
noves actuacions per oferir més i millor serveis

L’Ajuntament condemna qualsevol tipus d’actitud xenòfoba i defensa els
treballadors municipals davant qualsevol tipus d’agressió
Dilluns, 10 de desembre de 2018

La construcció dels col·lectors del sector nord-oest de Castellbisbal
començarà al 2020
Dilluns, 3 de desembre de 2018
Les obres costaran més de 9 milions d’euros i estaran finançades per la Generalitat i l’Ajuntament, que hi
haurà d’aportar més de 4.340.000 euros

Ets resident estranger i vols votar?
Dilluns, 3 de desembre de 2018
Tràmits que han de fer els ciutadans estrangers que vulguin participar en les eleccions municipals del 26
de maig

El Consell d’Estat desencalla les obres de l’enllaç entre l’A2 i l’AP7
Divendres, 30 de novembre de 2018
Des de l’Ajuntament es valora positivament la notícia tot i que es lamenta que no hi hagi encara una data
concreta d’inici dels treballs

Can Margarit torna a il·luminar-se de verd per reclamar l’abolició de la
pena de mort
Dimecres, 28 de novembre de 2018
La iniciativa forma part de la campanya Ciutats per la vida-Ciutats contra la pena de mort que impulsa la
Comunitat de Sant Egidio

L’Ajuntament aprovarà un fons extraordinari de 400.000€ per fer front a
les incidències provocades per les pluges de les darreres setmanes
Dimarts, 27 de novembre de 2018
Es faran actuacions urgents en terrenys de titularitat pública, per evitar que alguns esllavissaments
puguin suposar un risc directe per a alguns habitatges o sobre voreres i vies públiques.

Els Mossos identifiquen els responsables de diversos abocaments
il·legals i l’Ajuntament els obre un expedient
Dijous, 22 de novembre de 2018
Els abocaments eren de grans quantitats de plàstics i es van produir en tres finques rurals dels paratges
de Can Canyadell i Can Ribot de Castellbisbal

S’ajorna una setmana el Ple municipal del mes de novembre
Dimarts, 20 de novembre de 2018
La Junta de Portaveus acorda celebrar el Ple el proper 3 de desembre per tal que els grups municipals
disposin de més temps per analitzar la proposta de pressupostos per al 2019 que s’ha de sotmetre a
aprovació.

L’Ajuntament atén una cinquantena d’incidències urgents com a
conseqüència de l’episodi de pluges
Divendres, 16 de novembre de 2018
Durant tot el dia d’ahir, es van reforçar els serveis municipals per atendre totes les incidències i per
mantenir els serveis amb la màxima normalitat

Millores a la línia C6 de bus al seu pas per Can Campanyà - Comte de
Sert
Dijous, 15 de novembre de 2018
Els autobusos de la línia C6, que connecta Rubí i Castellbisbal, recuperen la parada d'Enric Granados

S'afegeix prop de mig milió d'euros més al programa d'inversions
Dimecres, 7 de novembre de 2018
L'Ajuntament ha incrementat el pressupost d'inversions d'aquest 2018 afegint-hi 493.336 euros
addicionals per finançar diferents iniciatives i projectes.

Oberta una nova edició del concurs comarcal "Piula contra la violència
masclista"
Dimecres, 7 de novembre de 2018
El concurs és una iniciativa del Consell Comarcal del Vallès Occidental per sensibilitzar contra les
violències masclistes i per fomentar les relacions igualitàries entre homes i dones.

Ja es coneixen els guanyadors de la tercera edició del Corretapes
Dimecres, 7 de novembre de 2018
La Masia de Can Campanyà torna a endur-se el primer premi, seguida de la tapa de La Botzegada i del
Bar Llibertat que, per primera vegada, es situa entre les tres millors propostes gastronòmiques.

L’Ajuntament afegeix prop de mig milió d’euros al programa d’inversions
per al 2018
Dimecres, 7 de novembre de 2018
S’afegeixen més de 300.000 € per reformar els vestidors de l’Illa Esportiva i se’n reserven prop de
50.000 més, per habilitar un espai infantil a Santa Rita

La nova programació d'Els Costals inclou un ampli ventall d'activitats
amb l'objectiu d'atraure un públic divers
Dimarts, 6 de novembre de 2018
Entre les activitats programades hi ha Els Pastorets, la pel·lícula Campeones o una exposició per
conèixer els jocs d'abans. Les entrades ja estan a la venda.

Xerrades informatives dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local sobre
seguretat ciutadana
Dilluns, 5 de novembre de 2018
Durant les sessions es donaran consells sobre seguretat a la llar i a l’espai públic, i s’abordaran temes
relacionats amb la seguretat viària.

A partir d’avui, la carretera B-150 estarà tallada al trànsit entre la rotonda

de l'avinguda Molins de Rei i la cruïlla amb l’avinguda Gaudí
Divendres, 2 de novembre de 2018
El motiu de la interrupció de la circulació en aquest tram és la necessitat de fer unes obres urgents de
reparació de la xarxa de clavegueram que passa per sota de la carretera

Passem comptes
Dijous, 1 de novembre de 2018
Fent un exercici de transparència i bon govern, l'equip de govern vol complir amb el compromís adquirit
amb la ciutadania de passar comptes de l'acció municipal.

Tot a punt per a la Festivitat de Tots Sants
Dimecres, 31 d'octubre de 2018
El cementiri obrirà el dia 1 de novembre de 8 a 18 hores i durant tota la jornada hi haurà personal
municipal per ajudar els visitants en tot allò que puguin necessitar.

Les Jornades de la Gent Gran, en imatges
Dimecres, 31 d'octubre de 2018
Del 16 al 28 d'octubre s'han celebrat les Jornades de la Gent Gran, que enguany han arribat farcides
d'activitats i propostes obertes a tothom, independentment de l'edat que tinguin.

Reunió dels alumnes del PFI amb l’alcalde i amb la regidora d’Educació i
Joventut
Dimarts, 30 d'octubre de 2018
Els joves han volgut aclarir dubtes sobre equipaments i serveis juvenils i tant pel que fa al temps de
lleure com al seu procés educatiu i de formació.

L’Ajuntament aprova congelar tots els impostos i taxes municipals del
2019
Dimarts, 30 d'octubre de 2018

La decisió de congelar les ordenances fiscals es va prendre en el Ple Municipal celebrat ahir i va
comptar amb el suport de tots els grups polítics.

Prova de sirenes de risc químic, el dijous 8 de novembre
Dimarts, 30 d'octubre de 2018
Serà una prova per comprovar-ne el funcionament i fer que tota la ciutadania en conegui el so i sàpiga
què fer en cas d’emergència

L’Espai d’Adults ofereix classes de reforç de matemàtiques per als
alumnes de Batxillerat
Dimecres, 24 d'octubre de 2018
Per tal d'aprofitar al màxim les classes, s’exigeix un compromís d’assistència, puntualitat, compromís i
actitud de treball positiva.

Els actes centrals de Ciutat Gegantera de Catalunya 2019 es faran a
Castellbisbal del 7 al 9 de juny
Dimarts, 23 d'octubre de 2018
Durant aquests tres dies, se celebraran actes diversos i es comptarà amb la participació de setanta
colles geganteres d’arreu de Catalunya.

Dimarts de la setmana vinent entra en funcionament l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà de Can Santeugini
Dijous, 18 d'octubre de 2018
Per celebrar-ho la tarda de dilluns, 22 d’octubre, es farà un acte públic de presentació de l’OAC, que
s’obre amb la voluntat d’apropar l’Administració a la població del sector nord-oest del municipi.

Obres i millores als centres educatius
Dimecres, 17 d'octubre de 2018
L'Ajuntament ha dut a terme diverses obres i millores als centres educatius del poble per garantir-ne el

manteniment correcte i reparar alguns desperfectes que s'hi havien produït.

L’equip de govern presenta a l’oposició la seva proposta de congelació
d’impostos per al 2019
Dimarts, 16 d'octubre de 2018
Tots els grups polítics municipals han pogut fer aportacions al document d’ordenances fiscals que s’ha
d’aprovar en el Ple del mes d’octubre.

Dol oficial per la mort de l’exregidora de CiU, Pilar Planas
Dilluns, 15 d'octubre de 2018
Les banderes del consistori onegen a mitja asta en record de Maria Pilar Planas Olivella, una de les
primeres dones que va ser regidora de l’Ajuntament

Castellbisbal entrarà a formar part de la primera corona del transport
públic metropolità a partir del gener
Dimecres, 10 d'octubre de 2018
La integració tarifària comportarà la reducció a la meitat dels preus dels bitllets per anar a Barcelona i
altres municipis de la Zona 1 metropolitana

Resum dels plens de juliol i setembre de 2018
Dimecres, 10 d'octubre de 2018
Consulteu les mocions aprovades en els plens municipals així com el resultat de les votacions.

El Síndic rep una desena de persones durant la seva visita a
Castellbisbal
Dimecres, 10 d'octubre de 2018
El consum d’aigua, telefonia i electricitat, les multes de trànsit i la feina són els temes que han generat
més queixes i consultes

Es desactiva la fase d’alerta per l’accident químic d’aquest matí al
polígon industrial de Rubí
Divendres, 5 d'octubre de 2018
Protecció Civil de Castellbisbal ha activat el protocol intern d’emergències per estar preparats per a
prendre ràpidament les mesures cautelars que haguessin estat necessàries, com ara el confinament de
la població.

Albert Parrón, del Club Korfbal Castellbisbal, escollit millor esportista de
l'any
Dimecres, 3 d'octubre de 2018
El passat 28 de setembre es va celebrar una nova edició de la Mostra de l’Esport, amb que es vol fer un
reconeixement públic a totes les associacions i els esportistes locals.

El Ple aprova noves mesures per abordar i combatre la violència
masclista
Dijous, 27 de setembre de 2018
Durant tot aquest mandat, l'Ajuntament ha impulsat campanyes, accions i iniciatives diverses amb
l'objectiu de fer efectiva la igualtat entre homes i dones i per readicar la violència masclista.

S’elimina la zona blava i es substitueix per zona taronja
Dimecres, 26 de setembre de 2018
A partir de l'1 d’octubre, tots els estacionaments de zona blava passaran a ser de zona taronja.
L'aparcament d'Els Costals també serà gratuït.

Castellbisbal commemora l’1-O amb una concentració davant Les Vinyes
Dimecres, 26 de setembre de 2018
Durant l’acte es farà la descoberta d’un element commemoratiu en record dels fets ocorreguts ara farà
un any.

L’Ajuntament manifesta el seu desacord amb la prova pilot de reducció
horària dels ambulatoris
Dimarts, 25 de setembre de 2018
El Ple aprova una moció en contra d’aquesta mesura a proposta de la Plataforma No al Tancament
d’Urgències al CAP de Castellbisbal

Passem comptes
Divendres, 14 de setembre de 2018
Fent un exercici de transparència i bon govern, l'equip de govern vol complir amb el compromís adquirit
amb la ciutadania de passar comptes de l'acció municipal.

Telèfon gratuït per informar d'incidències en la recepció del senyal de la
TDT
Dimecres, 11 de juliol de 2018
El desplegament a Castellbisbal de xarxa 4G pot provocar incidències en la recepció de la Televisió
Digital Terrestre (TDT). Aquestes avaries es poden resoldre gratuïtament trucant al 900 833 999 o
consultant el portal web www.llega800.es facilitat pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

Passem comptes
Dilluns, 2 de juliol de 2018
Fent un exercici de transparència i bon govern, l'equip de govern vol complir amb el compromís adquirit
amb la ciutadania de passar comptes de l'acció municipal.

Passem comptes
Dimarts, 1 de maig de 2018
Fent un exercici de transparència i bon govern, l'equip de govern vol complir amb el compromís adquirit
amb la ciutadania de passar comptes de l'acció municipal.

Passem comptes

Dijous, 1 de febrer de 2018
Fent un exercici de transparència i bon govern, l'equip de govern vol complir amb el compromís adquirit
amb la ciutadania de passar comptes de l'acció municipal.

Resultats electorals a Castellbisbal
Dijous, 21 de desembre de 2017
A Castellbisbal, la força política més votada ha estat Ciutadans (amb un 30,26% dels vots), seguida
d’ERC-CatSí (amb el 22,92%)

La participació a Castellbisbal arriba a la xifra rècord del 85,97%
Dijous, 21 de desembre de 2017
Un total de 7.821 veïns i veïnes del municipi han exercit el seu dret a vot durant una jornada electoral
que s’ha desenvolupat sense incidents

A poques hores de tancar els col·legis electorals, la participació ja arriba
al 69,02%
Dijous, 21 de desembre de 2017
A Castellbisbal ja han votat un total de 6.279 persones, una xifra que representa el 69,02% de l’electorat
i que supera, en quatre punts, la participació registrada a les darreres eleccions autonòmiques, a la
mateixa hora.

La participació a Castellbisbal es situa en un 51,96%
Dijous, 21 de desembre de 2017
A les 16.00 hores, un total de 4.727 electors de Castellbisbal han exercit el seu dret a vot

Un total de 3.554 electors de Castellbisbal ja han anat a votar
Dijous, 21 de desembre de 2017

La xifra provisional de participació al municipi, a les 14.00 hores, es situa en un 39,06%, sis punts per
sota de la registrada el 27-S, a aquesta mateixa hora.

La participació s’enfila fins al 25,45%, a les 12 del migdia
Dijous, 21 de desembre de 2017
Aquest migdia havien votat, a Castellbisbal, un total de 2.315 electors.

Llargues cues per votar des de primera hora del matí
Dijous, 21 de desembre de 2017
La participació, una hora després de l’obertura dels col·legis electorals, és ja d’un 9,27%

La jornada electoral comença sense incidents destacables
Dijous, 21 de desembre de 2017
Un total de 9.097 ciutadans i ciutadanes de Castellbisbal estan cridats a participar avui a les eleccions al
Parlament de Catalunya, un 1,2% més que als comicis del 2015.

Subvencions per a cooperació (2017)
Dimarts, 19 de desembre de 2017
El Consell de Solidaritat ha proposat, a l'equip de govern, els projectes de cooperació que es podrien
subvencionar amb el pressupost de 2017.

Culmina el projecte de Mans Unides per instal·lar 123 tancs d’aigua a
Kenya
Dilluns, 18 de desembre de 2017
L’Ajuntament ha aportat 20.000 euros a aquesta iniciativa que ha permès col·locar 123 dipòsits d’aigua
en llars i escoles de la regió de Lare.

Eleccions al Parlament de Catalunya 2017
Dimecres, 13 de desembre de 2017
El dijous 21 de desembre s’han convocat les Eleccions al Parlament de Catalunya 2017. A Castellbisbal
s’habilitaran dos col·legis electorals: un al poliesportiu de l’Escola Montserrat i un altra al local social de
Can Santeugini.

Passem comptes
Dimecres, 1 de novembre de 2017
Fent un exercici de transparència i bon govern, l'equip de govern vol complir amb el compromís adquirit
amb la ciutadania de passar comptes de l'acció municipal.

Playà insta a la Fiscalia que revoqui la instrucció que permet emprar la
Policia Local contra el referèndum
Dimarts, 19 de setembre de 2017
A l’escrit l’alcalde de Castellbisbal demana que els agents locals de seguretat no facin funcions
de policia judicial que no li corresponen.

Celebració de l'11 de Setembre. Recull d'imatges
Dimarts, 12 de setembre de 2017
Recull d'imatges dels actes celebrats a Castellbisbal per commemorar la Diada Nacional de Catalunya

Reconeixement a la comunitat educativa en l'acte d'inauguració del curs
escolar
Divendres, 8 de setembre de 2017
En l’acte, celebrat dimarts, es va destacar la feina d’escoles i instituts per afavorir la cohesió
social i es van apuntar algunes línies de treball per a aquest curs

L'Espai de la Plaça enriqueix el programa de tallers amb noves
propostes

Dijous, 7 de setembre de 2017
S’hi incorporen tallers com els de Relaxació i meditació, Musicoteràpia o Joieria a la cera
, a més d’activitats de fotografia i ganxet.

L'acte institucional de l'11 de Setembre potenciarà la participació i tindrà
un caire més popular
Dimecres, 6 de setembre de 2017
L’Esplai Gatzara serà l’encarregat d’hissar la bandera i tothom que ho desitgi podrà formar part
del Cor Popular de la Diada.

Nova reunió per millorar la C-243c
Dimecres, 6 de setembre de 2017
L'alcalde, Joan Playà, i el regidor de Patrimoni Urbà, Salvador Segura, exposen diverses problemàtiques
de la carrera C-243c al director general d'Infraestructures de Mobilitat.

La Festa del Transport Públic dona a conèixer les millores en línies
d'autobús del poble
Dimarts, 5 de setembre de 2017
Des d'aquest dilluns, el bus Castellbisbal-Sant Andreu de la Barca ja és en funcionament i la línia de
l’Hospital dobla la freqüència de pas.

Passem comptes
Divendres, 1 de setembre de 2017
Fent un exercici de transparència i bon govern, l'equip de govern vol complir amb el compromís adquirit
amb la ciutadania de passar comptes de l'acció municipal.

Es reforça el servei del Bus de l'Estació amb motiu de la manifestació
"No tinc por"
Divendres, 25 d'agost de 2017

S'incorporen dues expedicions a les 15.17 h i a les 16.17 h amb l’objectiu de facilitar els desplaçaments
a Barcelona en transport públic.

Cinc minuts de silenci a la Plaça de l'Església en record i homenatge a
les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils
Divendres, 18 d'agost de 2017
Veïns i veïnes de totes les edats han participat en aquesta concentració: gent gran, famílies amb
nadons, infants i joves han respectat aquest silenci que ha començat i acabat amb un emotiu
aplaudiment.

La Generalitat decreta tres dies de dol i la suspensió de tots els actes
oficials
Divendres, 18 d'agost de 2017
El dol serà efectiu durant avui divendres, demà dissabte i diumenge. Durant aquest temps, les
banderes de les corporacions públiques hauran d'onejar a mig pal i se suspenen tots els actes i
recepcions oficials.

L'Ajuntament condemna l'atemptat terrorista que s'ha produït a
Barcelona aquesta tarda i convoca un minut de silenci per demà
divendres
Dijous, 17 d'agost de 2017
El consistori mostra el seu rebuig per l’atac; presenta el seu condol a les famílies i amics de les víctimes;
i convoca tots els veïns a fer un minut de silenci demà divendres a les 12.00 hores, a la Plaça de
l'Església.

S'ajorna l'obra de teatre prevista per aquesta nit i es posposa fins dilluns
Dijous, 17 d'agost de 2017
L’obra de teatre “Sota teràpia” que estava previst realitzar aquesta nit en el marc de la Festa
Major, ha quedat suspesa i posposada per al proper dilluns.

L'exposició de Festa Major, dedicada a l'Envelat
Dijous, 17 d'agost de 2017
La mostra explica el sentit dels envelats a Catalunya i dedica un espai per conèixer com era l'envelat de
Castellbisbal

Es reforcen els serveis preventius d'atenció mèdica durant la Festa
Major
Dijous, 17 d'agost de 2017
S’incrementa el nombre d’ambulàncies durant les nits de dijous, divendres i dissabte; s’incorpora un
infermer en tots els serveis i un metge més, el dissabte.

Recomanacions i mesures de seguretat per als actes amb foc de la Festa
Major
Dimecres, 16 d'agost de 2017
Seguiu les recomanacions i els consells de seguretat per poder gaudir dels actes amb foc i pirotècnia
dels dies 18, 19 i 20 d'agost.

L'Escola Municipal de Música Miquel Blanch arriba als 25 anys d'història
Divendres, 11 d'agost de 2017
Des dels seus inicis, més d’un miler d’alumnes han passat pel centre, que va néixer amb la
voluntat que la formació i la pràctica musical arribessin al màxim de població possible i el repte
d’esdevenir un veritable espai de dinamització de la cultura musical del territori.

Reunió de la Junta Local de Seguretat
Dimecres, 9 d'agost de 2017
La Junta Local de Seguretat ha presentat un balanç molt positiu de la seguretat a Castellbisbal en
els darrers 12 mesos.

Nous ajuts per arranjar habitatges de gent gran
Dilluns, 7 d'agost de 2017
Durant aquest estiu unes 14 persones es beneficiaran d’aquests ajuts que, bàsicament, consisteixen a
adaptar les cambres de bany dels seus habitatges per a una millor accessibilitat.

Les obres dels carrers Orient, Sant Marc, Miquel Blanch i la Plaça del Joc
començaran a principis d'any
Dijous, 3 d'agost de 2017
El finançament dels treballs anirà a càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que invertirà més
de 700.000 euros en la reurbanizació d’aquesta zona del nucli antic.

L'Estiu Jove, en imatges
Dijous, 3 d'agost de 2017
Durant tot el mes de juliol s’han organitzat tallers i activitats d’oci per tal que el jovent pogués
gaudir del seu temps de lleure.

Es celebra el primer Ple municipal amb l'equip de govern d'Alternativa en
minoria
Dimecres, 2 d'agost de 2017
L’Ajuntament aprova un acord per delegar la recaptació de tots els impostos municipals a la Diputació de
Barcelona.

El Juliol Màgic, en imatges
Dimarts, 1 d'agost de 2017
Grans i petits han gaudit del festival de cloenda del casal d’estiu Juliol Màgic que el passat
divendres, 28 de juliol, es va celebrar a la Plaça de l’Església.

El Bus de l'Estació només farà horari especial d'estiu del 7 al 18 d'agost
Dilluns, 31 de juliol de 2017
D’aquesta manera, es repeteix l’horari que es va implantar l’any passat i que va afavorir un augment del
91,5% del nombre d’usuaris a l’agost.

El CAP obrirà de les 8.00 a les 24.00 hores, cada dia, a partir del mes de
setembre
Divendres, 28 de juliol de 2017
L’ampliació d’horari inclou caps de setmana, festius i el mes d'agost i comportarà obrir 1.300 hores més
que actualment.

El bus de l'Hospital incrementa el servei i passa de quatre expedicions
diàries, a nou
Dimecres, 26 de juliol de 2017
A partir del mes de setembre, hi haurà un autobús cada hora i mitja, tant d'anada com de tornada, entre
les 8.30 i les 20.30 hores.

Es trenca el pacte de govern i Alternativa governa en minoria
Dilluns, 24 de juliol de 2017
Alternativa per Castellbisbal (AC) governa en minoria, després que s’hagi trencat el pacte de
govern que mantenia amb ERC des de l’inici del mandat.

L'autobús a Sant Andreu de la Barca es posarà en marxa al setembre
Dilluns, 24 de juliol de 2017
De moment, hi haurà cinc expedicions diàries, de dilluns a divendres, excepte dies festius i el mes
d’agost.

La Masovera i el Personatge, protagonistes de la imatge gràfica de la
Festa Major d'estiu
Dijous, 20 de juliol de 2017
Un espectacle de foc i llum donarà el tret de sortida a la Festa Major de l’Aigua i la Llum, que enguany se
celebrarà del 16 al 20 d’agost.

Posicionament sobre els canvis a la L67 de bus que uneix Barcelona i
Castellbisbal
Dimecres, 19 de juliol de 2017
En relació amb les peticions de revisió del nou horari de la línia L67 d’autobús que es va posar en marxa
el passat 1 de juny, l’Ajuntament de Castellbisbal vol posar de manifest un conjunt de consideracions.

Milloren els serveis al centre de dia El Serral
Dimecres, 19 de juliol de 2017
Més hores de podologia i fisioteràpia i la incorporació del servei de transport a domicili també als
migdies, són alguns dels canvis més destacats.

Es troben estances i elements desconeguts a Can Pedrerol
Dimarts, 18 de juliol de 2017
Les obres de rehabilitació de la masia de Can Pedrerol de Dalt han posat al descobert alguns espais i
elements arquitectònics que eren desconeguts.

Castellbisbal s'integra en una plataforma per millorar la C-243c
Dilluns, 17 de juliol de 2017
Administracions i associacions veïnals i empresarials constitueixen el grup de treball Dignifica la C-243c.
Entre els membres d'aquesta comissió hi ha l'Ajuntament de Castellbisbal i les associacions de veïns de
Can Santeugini i Costablanca.

La Capsa de Música, en imatges

Dijous, 6 de juliol de 2017
Joan Rovira, l'artista revelació dels premis Enderrock 2016 per votació popular, va obrir divendres passat
la programació de la Capsa de Música d'enguany, un cicle de concerts a la fresca per on també
passaràn Blue Quartet i Les Anxovetes.

Obres de millora al solar d'aparcament situat al costat de l'Ajuntament
Dimecres, 5 de juliol de 2017
Els treballs han començat aquesta setmana i està previst que acabin el proper 4 d’agost.

L'Ajuntament convoca la segona beca de recerca sobre Castellbisbal
Dimecres, 5 de juliol de 2017
El termini per sol·licitar la beca, de 3.000 euros, finalitza el proper 13 de novembre.

Castellbisbal compta amb un nou Pla d'emergències municipal
Dimarts, 4 de juliol de 2017
El Ple també aprova destinar 172.000 euros a les ajudes per a l’adquisició de llibres, material de
text i material escolar del curs 2017-2018.

Reconeixement públic d'agraïment a la comunitat educativa
Dilluns, 3 de juliol de 2017
L’Ajuntament reuneix els equips directius per posar en valor la important tasca que fan per
continuar garantint una educació de qualitat al municipi.

Passem comptes
Dilluns, 3 de juliol de 2017

Fent un exercici de transparència i bon govern, l'equip de govern vol complir amb el compromís adquirit
amb la ciutadania de passar comptes de l'acció municipal.

Horaris del mes d'agost del CAP Dr. Joan Planas
Dilluns, 3 de juliol de 2017
Aquest mes d'agost, el CAP Dr. Joan Planas oferirà un horari més ampli que el d'anys anteriors.

Sant Joan, en imatges
Dilluns, 26 de juny de 2017
La nit més curta de l'any ens ha deixat moltes imatges per al record, que us presentem en aquest recull
fotogràfic de la Revetlla.

Alerta de Protecció Civil per l'onada de calor
Dijous, 22 de juny de 2017
El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'arribada d'un nou episodi de temperatures
extremes entre avui i fins dissabte.

Recomanacions per reduir el risc d'incendis forestals
Dijous, 22 de juny de 2017
Es decreta el nivell 2 del Pla Alfa de prevenció d'incendis forestals per a Castellbisbal, el Vallès
Occidental i les comarques limítrofs

Informació per als comerços i habitatges situats en el recorregut de la
cercavila de Sant Joan
Dimarts, 20 de juny de 2017
Amb motiu de la celebració d’una cercavila amb poca quantitat de pirotècnia dins dels actes programats
per a Sant Joan 2017, us recordem un seguit de recomanacions per tal que no es produeixi cap incident
ni desperfecte durant el desenvolupament d’aquest acte.

Mocions del Ple del mes de maig
Divendres, 16 de juny de 2017
En el Ple del mes de maig es van debatre sis mocions. D’aquestes, cinc foren aprovades per unanimitat i
la sisena, fou desestimada.

18 anys de transport urbà
Divendres, 16 de juny de 2017
Tot i que el transport públic urbà és obligatori només per a municipis amb una població superior
a 50.000 habitants, a Castellbisbal s’ha fet, històricament, una aposta decidida per oferir aquest
servei a la població. Mostra d’aquesta voluntat és que, amb l’objectiu de connectar les
urbanitzacions, el nucli urbà i les estacions de tren, ara fa 18 anys va entrar en funcionament el
servei de transport públic urbà.

Conveni amb Can Pedrerol de Baix per contribuir en la preservació de la
masia i de l'ermita
Dimecres, 14 de juny de 2017
L’Ajuntament reduirà la quota d’IBI i, a canvi, els diners estalviats es reinvertiran en tasques de
conservació del conjunt arquitectònic.

3 curtmetratges fets per alumnes d'ESO del poble es projectaran a Els
Costals
Dilluns, 12 de juny de 2017
Aquests curts s'han elaborat en el marc del projecte Filma’t de l’Associació Mélies que ha
comptat amb el suport de l’Ajuntament.

L'Ajuntament commemora el Dia dels Arxius amb una mostra
documental sobre l'ensenyament a Castellbisbal
Divendres, 9 de juny de 2017
L’exposició retrata l’evolució de l’ensenyament al municipi a través dels homenatges a les professores

Carmen Canuda, Doña Clara i Doña María.

Resum dels plens de març i abril de 2017
Dilluns, 5 de juny de 2017
Consulteu els principals acords adoptats i de les mocions aprvoades en els plens municipals així com el
resultat de les votacions.

El CAP obrirà de 8 a 24 hores tots els dies de l'any, a partir de l'1 de
setembre
Divendres, 2 de juny de 2017
Tot i que encara no és oficial, l’Ajuntament ha aconseguit el compromís verbal de la Generalitat perquè
el CAP ampliï l’horari en 1.300 hores anuals.

Recomanacions Nit de Foc
Dimecres, 31 de maig de 2017
Amb motiu de la celebració de la Trobada de Tabalers Tradicionals del Foc i del Correfoc per la Nit del
Foc 2017 d'aquest dissabte, 3 de juny, us recordem un seguit de recomanacions per tal que no es
produeixi cap incident ni desperfecte durant el desenvolupament d’aquest acte.

Millora la connexió en bus a Barcelona
Dimecres, 31 de maig de 2017
A partir de l’1 de juny, la línia que uneix Castellbisbal amb Barcelona (L67) incorpora novetats en el
recorregut i millora la freqüència de pas els dies laborables.

Castellbisbal acull la Jornada Catalana de la Mobilitat 2017
Dilluns, 29 de maig de 2017
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, farà la conferència inaugural de la trobada, que tindrà
lloc el proper 7 de juny a l’auditori d’Els Costals.

El Dia Internacional dels Museus, en imatges
Divendres, 26 de maig de 2017
Durant el cap de setmana del 19 i 20 de maig, Castellbisbal va retre homenatge als oficis amb diferents
artesants que treballen per donar vida a les professions més tradicionals.

Tot a punt per iniciar la campanya anual d'asfaltat de carrers
Dijous, 18 de maig de 2017
Els treballs, que en aquesta ocasió es concentren a les urbanitzacions, començaran la setmana vinent i
s’allargaran fins al proper 19 de juny.

Comencen les obres de l'última fase d'ampliació de la xarxa de
clavegueram de Can Costa
Dimecres, 17 de maig de 2017
Els treballs començaran el proper dilluns, 22 de maig, i s’allargaran fins passat l’estiu.

La Caseta celebra el seu desè aniversari
Dimarts, 16 de maig de 2017
Famílies, alumnes i professorat participen en la festa, en què es va fer la descoberta d’un mural
commemoratiu dels 10 anys de l’escola bressol municipal.

El Punt Verd estrena serveis i espais per potenciar la reducció de
residus i l'autoreparació
Divendres, 12 de maig de 2017
Des d’aquest mes de maig es fan tallers de prevenció de residus cada quinze dies i s’ofereix un servei
d’assessorament per a l’autoreparació

Tornen els tallers per a pares i mares amb fills i filles preadolescents
Dijous, 11 de maig de 2017
Ahir va començar la primera de les quatre sessions del programa, en què enguany participen una
quinzena de famílies.

Afectació de trànsit i mobilitat amb motiu de la celebració del Dia
Internacional dels Museus
Dijous, 11 de maig de 2017
Els propers divendres 19 i dissabte 20 de maig, Castellbisbal acollirà la V Mostra participativa d’oficis
artesans i tradicionals i mercat de pagès, dintre de les jornades del Dia Internacional dels Museus 2017.
Una jornada única que ens permetrà conèixer, de ben a prop, els oficis més arrelats a la nostra vila.

Campanya per impulsar la recollida de la brossa orgànica, durant aquest
mes de maig
Dimarts, 9 de maig de 2017
Sota el títol "Separem bé l’orgànica" es faran accions informatives tant als establiments comercials com
a les famílies i als infants i joves.

Es retira un dipòsit de mil litres que contenia líquid contaminant i que
havia estat abandonat al bosc
Dilluns, 8 de maig de 2017
El dipòsit contenia pintures i dissolvents i va ser abandonat al Pla del Canyet. Afortunadament, no s’ha
produït cap afectació al sòl.

Passem comptes
Dilluns, 1 de maig de 2017
Fent un exercici de transparència i bon govern, l'equip de govern vol complir amb el compromís adquirit

amb la ciutadania de passar comptes de l'acció municipal.

El pressupost del 2017 s'amplia amb més de 700.000 euros
Dimecres, 26 d'abril de 2017
L’Ajuntament ha sumat al pressupost d’enguany un total de 716.933 euros del superàvit del 2016,
que es destinaran a dotar de recursos econòmics diferents actuacions que l’equip de govern
considera prioritàries.

El grup municipal de CiU es converteix en PDeCAT
Dimarts, 25 d'abril de 2017
Al Ple municipal de l’abril es va donar compte del canvi de nom del grup municipal de
Convergència i Unió (CiU) que, a partir d’ara, passa a anomenar-se grup municipal de Partit
Demòcrata PDeCAT.

La diada de Sant Jordi, en imatges. 2017
Dilluns, 24 d'abril de 2017
Centenars de persones han gaudit d’un Sant Jordi festiu i radiant a Castellbisbal. S’han fet tallers,
espectacles familiars, exhibicions... Hi ha hagut música, teatre, cinema i, sobretot, molts llibres i moltes
roses!

Els horts urbans, en marxa
Dijous, 20 d'abril de 2017
Durant aquest primer semestre del 2017 començaran les obres de preparació i construcció dels horts
urbans municipals que, fruit d’un procés de participació ciutadana, s’ubicaran a Ca n’Amat.

Nova prova de sirenes de risc químic el divendres, 21 d'abril
Dimecres, 19 d'abril de 2017
Coincidint amb el simulacre, l’Ajuntament enviarà MultiSMS a les empreses, escoles i centres
esportius, un sistema d’avís pioner que, seguint l’exemple de Castellbisbal, es vol implantar a

altres municipis.

Castellbisbal s'adhereix a la Primera Setmana Sense Soroll de Catalunya
Dimarts, 18 d'abril de 2017
Amb el lema “Silenci si us plau”, del 24 al 30 d’abril es celebraran tot un seguit d’actes associats a la
divulgació i la sensibilització dels problemes de la contaminació acústica, així com el seu control i les
eines de gestió per poder reduir-la.

L'AMB cedeix dues bicicletes elèctriques a l'Ajuntament
Dijous, 13 d'abril de 2017
Les bicicletes s'han posat al servei del personal de Cultura i de Medi Ambient per fer desplaçaments
durant la jornada laboral.

Història i memòria de la Guerra Civil
Dimecres, 12 d'abril de 2017
Vuitanta anys després de l’esclat de la Guerra Civil, encara no se sap on són desenes de milers
de persones que van ser víctimes de desaparició forçada tant durant la guerra com durant el
franquisme. Amb la voluntat de fer un pas endavant per resoldre aquest deute històric, la
Generalitat impulsa el Programa d’Identificació Genètica, un pla pioner a l’Estat espanyol que vol
recuperar la dignitat de les víctimes i dels seus familiars.

Comencen les inscripcions dels tallers de l'Espai de la Plaça
Dimecres, 12 d'abril de 2017
Entre les novetats destaquen els cursos de Swing, Cuina d’aperitius i tapes, Manualitats i
Escriptura creativa.

"40 anys amb tu", en imatges

Dimarts, 11 d'abril de 2017
Aquest any 2017, la Casa de Andalucía està d’aniversari celebrant els seus 40 anys de vida. Per aquest
motiu, s’ha organitzat una exposició commemorativa, que us presentem en aquest recull de fotografies.

Avís per robatoris a les cases amb l'excusa de revisions d'antenes, gas o
electricitat
Divendres, 7 d'abril de 2017
Les darreres setmanes s’han produït robatoris en cases del poble. Els autors es presentaven dient
que havien de fer la revisió de l’antena, però aprofitaven que eren a l’interior dels habitatges per robar objectes
de valor.

Ja es poden veure els treballs presentats al concurs "El que veig per on
vaig"
Dimarts, 4 d'abril de 2017
Una desena de treballs de nois i noies de tercer d'ESO participen en aquest certamen que
combina fotografia i educació viària.

La primera "Nit a l'escenari" d'Els Costals ret homenatge a Clara
Schumann
Dimarts, 4 d'abril de 2017
La Nit a l’escenari del mes d’abril està dedicada a la màgia i ja no hi ha entrades; pel concert de
Sotavent del mes de maig, en queden poques.

Resum dels plens de gener i febrer de 2017
Divendres, 31 de març de 2017
Consulteu els principals acords adoptats i les mocions aprovades en els plens municipals així com el
resultat de les votacions

Els Costals estrena nova imatge
Divendres, 31 de març de 2017
El centre cultural també ha renovat la seva programació, incorporant-hi noves propostes i formats
d’espectacles.

Mocions debatudes en el Ple de març
Dijous, 30 de març de 2017
Van ser tres mocions: una, perquè l’Ajuntament es doni de baixa de l’AMI; una altra, per rebutjar
la sentència pel 9N; i la última, relativa a la plusvàlua.

L'Ajuntament concedirà ajuts econòmics als joves per al pagament del
lloguer
Dijous, 30 de març de 2017
És la primera vegada que s'impulsa una iniciativa d'aquest tipus que té per objectiu facilitar l’emancipació
i l’accés a un habitatge al poble.

L'alumnat de tercer de primària de l'Escola Montserrat visita
l'Ajuntament
Dijous, 30 de març de 2017
L’alcalde i la regidora d’Educació han rebut els nois i noies a la sala de plens, on han
intercanviat, de manera distesa, preguntes i experiències.

Les obres de la cruïlla de la carretera de l'Estació començaran al gener
de 2018
Dimarts, 28 de març de 2017
El projecte d’obres inclou construir un tercer carril a la carretera, millorar-ne la visibilitat i la il·luminació i
implementar mesures per reduir-hi la velocitat.

La Diputació de Barcelona escull Castellbisbal com a seu d'una jornada
de masoveria urbana
Dimarts, 28 de març de 2017
La sessió s'ha celebrat aquest mes de març i ha servit per presentar diversos projectes de
masoveria que s’estan duent a terme.

La Festa de l'Arbre 2017, en imatges
Dilluns, 27 de març de 2017
Més d’un centenar de persones han participat en la tradicional plantada popular que es va celebrar el
passat 19 de març.

Castellbisbal s'afegeix a "L'Hora del Planeta"
Divendres, 24 de març de 2017
Es tracta d’una proposta que se celebra a tot el món amb l’objectiu de donar visibilitat a la necessitat de
lluitar contra l’escalfament global

Una nova línia d'autobús comunicarà Castellbisbal i Sant Andreu de la
Barca
Dimecres, 22 de març de 2017
Amb la nova línia els ciutadans de Castellbisbal disposaran de més freqüències de connexió en transport
públic amb l’Estació de RENFE.

Es retira la unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica
després d'haver patit diversos actes vandàlics
Dijous, 16 de març de 2017
A més dels danys materials, els actes vandàlics poden haver malmès les dades obtingudes fins ara i
haver-les deixat inutilitzables.

El Servei d'Habitatge amplia l'horari per atendre consultes sobre
clàusules sòl
Dimarts, 14 de març de 2017
L'ampliació d'horari es va implantar el passat mes de febrer després que s'incrementés el nombre
de demandants d'informació.

Jornades per la Igualtat 2017
Dilluns, 13 de març de 2017
Tot i que encara quedi un acte per celebrar (dijous a la tarda) us deixem un recull d'imatges del que hem
viscut en les Jornades per la Igualtat.

Es presenta el pla de treball per redactar el Pla d'Igualtat
Divendres, 10 de març de 2017
L'Ajuntament encoratja a tots els veïns perquè participin en la redacció del Pla Local d'Igualtat, que serà
l'eina de treball per als propers anys.

Conveni entre l'Ajuntament i el Col·legi de Procuradors per actuar en
casos de desnonament
Dijous, 9 de març de 2017
Els procuradors avisaran l’Ajuntament dels processos de desnonament en tràmit perquè pugui
adoptar mesures preventives

Un poble abocat a la solidaritat (2016)
Dimecres, 8 de març de 2017
Durant el 2016, Castellbisbal ha acollit múltiples activitats solidàries. En alguns casos, han estat actes
organitzats per l'Ajuntament, però n'hi ha hagut molts altres impulsats per la ciutadania.

Les Jornades per la Igualtat ofereixen actes participatius i conviden al
diàleg

Dimarts, 7 de març de 2017
Enguany, les Jornades proposen a la ciutadania que participi en l’elaboració del II Pla d’Igualtat de
Castellbisbal.

Els Tres Tombs en imatges
Dimarts, 7 de març de 2017
Aquest cap de setmana s’ha celebrat a Castellbisbal la tradicional festa dels Tres Tombs. La cita ens ha
deixat moltes imatges per al record.

Avís d'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya per risc de ventades
Dilluns, 6 de març de 2017
La previsió meteorològica indica que avui i demà bufarà un vent molt fort, motiu pel qual la
Direcció General de Protecció Civil ha activat la fase d’alerta PROCICAT.

Comencen les inscripcions al Voluntariat per la Llengua
Dilluns, 6 de març de 2017
El programa, impulsat pel Servei Local de Català, s’obre enguany als establiments comercials
que ho desitgin.

Més de 1.500 persones visiten l'exposició "Brick pota-roig"
Dimecres, 1 de març de 2017
La mostra de construccions de Lego es va inaugurar durant la Festa Major de Sant Vicenç i ha estat
oberta fins a aquest darrer cap de setmana.

The Vikings guanya el Concurs de Carnestoltes
Dimecres, 1 de març de 2017
"Tonteria a la Pastisseria" i "Vaya globo que llevamos" guanyen els premis al millor espectacle i a la

millor disfressa, respectivament.

Passem comptes
Dimecres, 1 de març de 2017
Fent un exercici de transparència i bon govern, l'equip de govern vol complir amb el compromís adquirit
amb la ciutadania de passar comptes de l'acció municipal.

L'Ajuntament cedeix material mèdic i informàtic al CAP Dr. Joan Planas
Dimarts, 28 de febrer de 2017
Es tracta d’equipaments que permetran millorar l’atenció als pacients i implantar, per exemple, el servei
de petició de visites on-line.

La Rua de Carnestoltes en imatges
Dilluns, 27 de febrer de 2017
Un any més la Rua de Carnestoltes ens ha deixat imatges molt esbojarrades de festa i disbauxa.

Avís per treballs de desbrossa
Dimecres, 22 de febrer de 2017
Treballs de desbrossa i mesura de terrenys a les urbanitzacions de Can Santeugini, Costablanca,
Can Nicolau de Dalt i Colònia del Carme.

Primera reunió de la Comissió Jove 2017 per preparar la Festa Major
d'estiu
Divendres, 17 de febrer de 2017
25 joves van participar en aquesta comissió que, entre d'altres, té la funció de triar els grups musicals
que faran els concerts

Reforç del Bus de l'Estació d'aquest dissabte amb motiu de la

manifestació "Volem acollir"
Divendres, 17 de febrer de 2017
L’Ajuntament ha incorporat una nova expedició del Bus de l’Estació a les 14.10 hores per facilitar els
desplaçaments en transport públic.

Castellbisbal se suma al projecte "Lletra a lletra fem municipi"
Dijous, 16 de febrer de 2017
Alumnes de quart de primària d’Els Arenys participen en la iniciativa, que aquest curs centra la
mirada en autores que han fet una aportació important a la llengua i la literatura catalanes.

L'Ajuntament organitza un bus per anar a la manifestació "Volem acollir"
Dilluns, 13 de febrer de 2017
La mobilització es farà aquest dissabte a Barcelona i té per objectiu reclamar a les institucions que
impulsin l'acollida de refugiats.

Castellbisbal s'afegeix a la campanya Casa nostra, casa vostra
Dilluns, 13 de febrer de 2017
Es tracta d’una iniciativa solidària que reuneix persones i entitats d’àmbits diversos i que té per objectiu
impulsar l’acollida de refugiats a Catalunya.

Obertes les inscripcions als cursos de català per a adults
Dilluns, 13 de febrer de 2017
Durant aquesta setmana les persones interessades poden apuntar-se als cursos d’ Elemental 1
(català oral avançat) i Suficiència 1 (per a persones amb un bon nivell de català oral i escrit).

De l'Envelat a Els Costals

Dilluns, 13 de febrer de 2017
Els més grans segur que ho recorden amb nostàlgia i els més joves potser han sentit a parlar del
característic envelat que durant anys s’aixecava per acollir els actes de la Festa Major. Era una
gran carpa de roba que s’instal·lava en punts emblemàtics del poble, com ara la Plaça de
l’Església, La Bassa o l’era del Cal Mateu, on es feien balls, concerts i tota mena d’espectacles.

El pàrquing d'Els Costals estarà tancat demà divendres per treballs de
pintura
Dijous, 9 de febrer de 2017
El motiu del tancament és repintar totes les places d’aparcament que hi ha en aquest espai.
Dilluns, reobrirà amb normalitat

Millores al Museu Municipal de la Pagesia
Dimecres, 8 de febrer de 2017
A més de facilitar-hi l’accessibilitat per a persones amb discapacitat, s’ha habilitat un nou espai de
direcció i documentació, on també es faran les tasques de restauració i conservació de les peces del
museu.

Consells per a la població per Carnestoltes
Dilluns, 6 de febrer de 2017
Amb motiu de la celebració de les Festes de Carnestoltes 2017, us recordem un seguit de
recomanacions de perquè n’esteu assabentats i pugueu prendre les mesures més adients.

Inscripcions per participar a la Rua de Carnestoltes 2017
Dilluns, 6 de febrer de 2017
Les inscripcions són gratuïtes i s’han de formalitzar del 20 al 23 de febrer

Comunicat de l'Ajuntament en relació amb els robatoris produïts a
l'Estació de RENFE
Divendres, 3 de febrer de 2017

En relació amb les notícies aparegudes ahir als mitjans de comunicació fent referència als actes
vandàlics i als robatoris comesos a l’aparcament de l’Estació de RENFE de Castellbisbal,
l’Ajuntament vol ampliar i aclarir algunes de les informacions.

El 6F, ens jutgen a tots!
Dilluns, 30 de gener de 2017
L’Ajuntament de Castellbisbal, com a membre de l’AMI, us comunica que l’ANC – Castellbisbal fa
un a crida a la població per participar a la concentració que es farà el dia 6 de febrer a Barcelona,
coincidint amb el judici contra l’expresident Artur Mas i les exconselleres Irene Rigau i Joan
Ortega per la celebració del 9N.

Castellbisbal se suma a la campanya d'identificació i esterilització
d'animals de companyia
Dilluns, 30 de gener de 2017
Entre l’1 de febrer i el 30 d’abril, tots els centres veterinaris adherits a la campanya, ofereixen preus
reduïts als seus clients per esterilitzar els animals de companyia i/o per identificar-los.

La Generalitat adjudicarà el contracte per redactar el projecte
d'ampliació del CAP Dr. Joan Planas
Dimecres, 25 de gener de 2017
El contracte es podria adjudicar a l’abril. Ampliar el CAP és un primer pas per aconseguir augmentar els
serveis que s’hi presten.

La Festa Major de Sant Vicenç, en imatges
Dimecres, 25 de gener de 2017
Recull d'algunes de les imatges que es van viure durant la Festa Major de Sant Vicenç. Cinc dies plens
d'activitats de tota mena!

Recomanacions en cas de nevades
Dimarts, 24 de gener de 2017
La Generalitat de Catalunya ha emès un avís de possibles nevades per demà dimecres de 07.00 a
19.00 hores a cotes de 400 metres i, puntualment, més baixes. No s’espera que la neu arribi a
Castellbisbal, però sí que podria dificultar la mobilitat de la zona nord i de la carretera de
Terrassa.

Comença la Festa Major de Sant Vicenç
Dijous, 19 de gener de 2017
Del programa, en destaca l’exposició "Brick Pota-roig", el teatre protagonitzat per actors de la sèrie
"Merlí" i la pel·lícula "Un monstruo viene a verme".

Consells davant l'onada de fred
Dimarts, 17 de gener de 2017
Protecció Civil de la Generalitat ha emès una sèrie de consells davant situacions com nevades i
glaçades, onades de fred i fortes ventades per l'episodi de fred polar que arriba aquesta setmana.

Més places d'aparcament a l'Estació de RENFE
Dimarts, 10 de gener de 2017
L’Ajuntament habilita una vintena de noves places per a cotxes en un terreny d’Adif proper al pàrquing
de l’Estació de Rodalies de RENFE.

Nota informativa. Correfoc infantil de la Festa Major de Sant Vicenç 2017
Dilluns, 9 de gener de 2017
Amb motiu de la celebració del Correfoc infantil dins dels actes programats per la Festa Major de Sant
Vicenç 2017, recordem un seguit de recomanacions per tal que no es produeixi cap incident ni
desperfecte durant el desenvolupament de l'acte.

Nou Pla de prevenció d'incendis forestals
Dilluns, 9 de gener de 2017

El document esdevé una eina molt important, especialment per a les urbanitzacions, on hi ha més
risc d’incendis.

El Nadal en imatges
Dijous, 5 de gener de 2017
Mentre esperem l'arribada de Ses Majestats d'Orient, us deixem amb un recull de fotos de les activitats
més destacades d'aquest Nadal.

Dilluns, un patge reial s'instal·larà al mercat per recollir les cartes dels
infants
Dijous, 29 de desembre de 2016
Voluntaris de Protecció Civil repartiran unes polseres identificatives on els nens podran dur escrit el seu
nom i un telèfon de contacte per si es perden.

Recomanacions per gaudir de la cavalcada de Reis amb seguretat
Dijous, 29 de desembre de 2016

Obert el termini per sol·licitar les carrosses per al Carnestoltes 2017
Dimecres, 28 de desembre de 2016
Les comparses interessades en disposar d'alguna de les carrosses que l'Ajuntament ofereix per al
Carnestoltes poden fer la petició fins al 13 de gener.

Avís preventiu de contaminació atmosfèrica per diòxid de nitrogen
Dimecres, 28 de desembre de 2016
La Generalitat de Catalunya emet un avís preventiu d'episodi ambiental de contaminació atmosfèrica pel
contaminant NO2 (diòxid de nitrogen).

Ja es coneixen els noms dels 16 infants que pujaran a les carrosses dels

Reis de l'Orient
Dimecres, 28 de desembre de 2016
Els nens i nenes que acompanyaran els Reis durant la cavalcada han estat escollits en un sorteig públic
que s'ha celebrat aquest matí.

L'Ajuntament comptarà amb un pressupost de més de 20 milions d'euros
al 2017
Divendres, 23 de desembre de 2016
El pressupost per a l’any vinent, que és d’un total de 20.139.647 euros, permetrà iniciar nous
programes i fer millores en els serveis municipals.

Què llencem a les bosses d'escombraries?
Dimecres, 21 de desembre de 2016
Més d’un 60% del que llencem als contenidors d’inorgànica són impropis, majoritàriament residus
orgànics (49,50%), paper i cartró (7,49%) i vidre (4%).

El bus urbà estrena una parada a Martorell
Divendres, 16 de desembre de 2016
El 19 de desembre la L2 posarà en marxa un nou horari que millorarà la freqüència de pas dels busos
que paren a l’Estació.

Resum del ple ordinari del mes de novembre de 2016
Dijous, 15 de desembre de 2016
Consulteu els principals acords adoptats en els plens municipals així com el resultat de les
votacions

Els Mecanismes solidaris continuen movent-se per ajudar La Petita Júlia
Dilluns, 12 de desembre de 2016
L’exposició d’autòmats de Lluís Ribas estarà oberta fins diumenge i l’import íntegre de la recaptació es
destinarà al projecte solidari La Petita Júlia.

Els regidors d'Esquerra Republicana treballaran el Dia de la Constitució
Divendres, 2 de desembre de 2016
El 6 de desembre els tres regidors d’ERC seran a l’Ajuntament i recolliran joguines per a la
campanya solidària Cap nen sense joguines!

Passem comptes
Dijous, 1 de desembre de 2016
Fent un exercici de transparència i bon govern, l'equip de govern vol complir amb el compromís adquirit
amb la ciutadania de passar comptes de l'acció municipal.

Quartet Mèlt porta a Els Costals el seu nou espectacle "Nadal a Casa"
Dijous, 1 de desembre de 2016
El grup vocal, guanyador de la darrera edició del popular concurs televisiu “Oh Happy Day!”, actuarà
demà al vespre a l’auditori.

Castellbisbal compromesa amb la lluita contra la SIDA
Dijous, 1 de desembre de 2016
Coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA, l'Ajuntament s'adhereix a la campanya
"Aixequem les mans per la #prevencióVIH!"

El conseller de Salut explica als alcaldes la possible compra de l'Hospital
General
Dimarts, 29 de novembre de 2016

Els alcaldes del Vallès i el conseller de Salut es van reunir divendres passat per parlar de les necessitats
de la comarca en matèria sanitària.

S'amplia el termini per sol·licitar la beca de recerca sobre Castellbisbal
Dijous, 24 de novembre de 2016
Hi ha temps fins el 8 de desembre per presentar les sol·licituds a la beca, que s’atorgarà al millor
projecte inèdit d’investigació relacionat amb el municipi.

La Diputació de Barcelona visita Les Vinyes per conèixer el
funcionament de l'Escola Nova 21
Dimecres, 16 de novembre de 2016
L’Institut-escola Les Vinyes és un dels 483 centres educatius que formen part del programa
Escola Nova 21, una aliança d’entitats i escoles que tenen com a objectiu fer créixer les accions
de canvi educatiu.

Millores al pati de les gosseres del Centre d'Atenció d'Animals de
Companyia
Dimecres, 16 de novembre de 2016
Nestlé Purina ha fet una aportació econòmica de 2.044,90 euros a l’Ajuntament per col·locar diversos
coberts al pati de les gosseres del Centre d’Atenció d’Animals de Companyia de Castellbisbal (CAADC).

El 21 de novembre, nova prova de sirenes per risc químic
Dimarts, 15 de novembre de 2016
El simulacre permetrà comprovar el bon funcionament de les alarmes i fer que tots els ciutadans
es familiaritzin amb el so, per tal que estiguin preparats i sàpiguen què cal fer en cas
d’emergència.

Resum dels plens de setembre i octubre de 2016
Dimarts, 15 de novembre de 2016
Consulteu els principals acords adoptats en els plens municipals així com el resultat de les
votacions

Comparteix les teves receptes contra el malbaratament alimentari
Dimarts, 15 de novembre de 2016
Del 21 al 25 de novembre envian's les teves receptes a l'Espai de La Plaça, al Punt Verd o per correu
electrònic a mediambient@castellbisbal.cat especificant el teu nom i telèfon de contacte, i podràs
guanyar un dels cinc llibres de cuina que sortegem.

S'amplia el termini de la campanya de prevenció del càncer de còlon i
recte
Dilluns, 14 de novembre de 2016
Castellbisbal participa en el Programa de prevenció del càncer de còlon i recte que impulsa el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu d’aquesta iniciativa és aconseguir que
tots els homes i dones de 50 a 69 anys es facin una prova que permet detectar la presència de càncer
en estadis inicials.

Nota informativa. Ajuts socials per l'IBI
Dilluns, 14 de novembre de 2016
Del 14 al 25 de novembre, es poden demanar els ajuts socials per al pagament de l'IBI

L'exposició "Escoles d'Altres Mons" arriba a Castellbisbal
Divendres, 4 de novembre de 2016
La mostra fotogràfica es podrà visitar a la sala d’exposicions d’Els Costals fins al proper 27 de novembre.

La Trobada Nacional de Casals de Joves de Catalunya, en imatges

Dijous, 3 de novembre de 2016
Castellbisbal ha acollit, per primera vegada, la Trobada de Casals de Joves de Catalunya que
cada tres anys organitza la Federació de Casals de Joves de Catalunya. Han estat quatre dies
plens d'activitats culturals, tallers, xerrades i concerts.

La Castanyada infantil, en imatges
Dimecres, 2 de novembre de 2016
Com és tradició, coincidint amb la festa de la Castanyada, es va fer un espectacle infantil a la Plaça de
l'Església adreçat a tots els nens i nenes de les escoles del municipi.

Passem comptes
Dimarts, 1 de novembre de 2016
Fent un exercici de transparència i bon govern, l'equip de govern vol complir amb el compromís adquirit
amb la ciutadania de passar comptes de l'acció municipal.

Els alcaldes del Vallès demanen a la Generalitat consensuar la
planificació sanitària a la comarca
Divendres, 28 d'octubre de 2016
Després que el conseller de Salut, Antoni Comín, hagi anunciat la possible compra de l’Hospital General
de Catalunya per part de la Generalitat, els alcaldes del Vallès han mostrat la seva cautela fins que es
coneguin els detalls concrets de l'oferta.

Castellbisbal acull la Trobada Nacional de Joves
Dijous, 27 d'octubre de 2016
A partir d'aquest dissabte, joves de tot Catalunya es trobaran a Castellbisbal per participar en
xerrades, tallers i activitats diverses.

Nota informativa. Nit de Foc 2016

Dimarts, 25 d'octubre de 2016
Amb motiu de la celebració d’un correfoc dins dels actes programats per a la “Nit de Foc 2016”, us
recordem un seguit de recomanacions per tal que no es produeixi cap incident ni desperfecte durant el
desenvolupament d’aquest acte.

S'anul·la el concert de Gertrudis a l'auditori d'Els Costals
Dimarts, 25 d'octubre de 2016
El grup de rumba catalana, que està celebrant els seus 15 anys dalt dels escenaris, ajorna fins al 2017 la
seva actuació a Castellbisbal.

La Generalitat obre un procés participatiu, via Internet, en relació amb
els serveis d'urgències
Dilluns, 24 d'octubre de 2016
L’Ajuntament posa a disposició ordinadors per als veïns que no en tinguin i facilitarà la tramitació
tramitarà les aportacions que li arribin per escrit.

Recull d'imatges de les 8es Jornades de la Gent Gran
Dilluns, 24 d'octubre de 2016
Un concert de Tribut als Tres Tenors ha tancat la programació de les jornades, que s'han celebrat
del 13 al 23 d'octubre sota el lema "Som gent molt gran".

Recull d'imatges de les Jornades de la Gent Gran
Dilluns, 17 d'octubre de 2016
L'Arrossada de la Gent Gran i les activitats esportives han marcat l'inici d'unes jornades que
s'allargaran fins diumenge vinent.

En marxa, la primera fase d'obres de la masia de Can Pedrerol de Dalt
Divendres, 7 d'octubre de 2016

Els treballs consistiran a rehabilitar les cobertes de l’edifici, fer una adequació estructural de
sostres i parets i restaurar les façanes.

El Museu dedica l'àlbum de cromos als traginers
Dijous, 6 d'octubre de 2016
L’àlbum es titula 12 mesos, 12 traginades i mostra dotze peces del Museu relacionades amb els carros,
els carreters i els animals de tir.

Les escoles se sumen a la celebració de la Setmana Catalana de la
Prevenció del Càncer
Dijous, 6 d'octubre de 2016
Amb l’objectiu de promoure hàbits saludables, alumnes de P5 a segon de primària assisteixen a la
representació de l’obra “L’hort d’en Marçal”, on es promociona el consum de fruita.

L'Ajuntament passa comptes del primer any d'acció municipal
Dijous, 6 d'octubre de 2016
Dijous passat, l'equip de govern va exposar davant de la ciutadania, les principals accions
realitzades durant el primer any de mandat.

La Xarxa estrena una nova temporada d'espectacles familiars a Els
Costals
Dimarts, 4 d'octubre de 2016
Diumenge passat, 2 d’octubre, es va representar l’obra de teatre: “La nena que vivia en una capsa de
sabates”, que explica la història de la Júlia, que amb la seva imaginació i força de voluntat aconsegueix
superar les seves pors.

L'Ajuntament convoca la primera beca de recerca sobre Castellbisbal
Divendres, 30 de setembre de 2016

El termini per sol·licitar la beca finalitza el 4 de novembre i s’atorgarà al millor projecte inèdit
d’investigació relacionat amb el municipi.

Les sessions d'Educació Viària de la Policia Local arriben a més d'un
miler d'alumnes
Dijous, 29 de setembre de 2016
Les activitats, adreçades a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO, han inclòs des de xerrades amb
víctimes d’accidents de trànsit fins a teatre.

Castellbisbal dóna suport als acords de pau de Colòmbia
Dijous, 29 de setembre de 2016
El Ple municipal aprova dues mocions més: una per garantir un salari mínim de mil euros per a les
persones contractades per l’Ajuntament i una altra per donar suport a les víctimes dels accidents i errors
mèdics.

Batnight. Recull d'imatges
Dijous, 29 de setembre de 2016
Divendres, vàrem celebrar la Batnight a Castellbisbal. Tallers i activitats per conèixer aquests
mamífers voladors.

L'AMB i la Diputació subvencionaran les obres per urbanitzar el carrer de
la Lluna
Dilluns, 26 de setembre de 2016
L’Àrea Metropolitana de Barcelona redactarà el projecte i la Diputació aportarà 600.000 euros per
finançar part del cost de l’obra.

Dia Sense Cotxes 2016. Recull de fotos
Dilluns, 26 de setembre de 2016
El dijous 22 de setembre, vàrem celebrar el Dia Sense Cotxes a Castellbisbal. Jocs i activitats van

ocupar el centre del poble.

S'amplia el termini per participar a la comissió de la Cavalcada de Reis
Dilluns, 26 de setembre de 2016
Les persones interessades han d’enviar un correu electrònic a reis2017@castellbisbal.cat abans de
l’11 d’octubre.

Nota informativa. Zona blava
Dilluns, 26 de setembre de 2016
A partir del mes d'octubre s'incrementen les places de zona blava al nucli urbà i s'actualitzen les tarifes
del servei d'estacionament controlat.

L'inici del curs escolar, en dades
Dissabte, 24 de setembre de 2016
Us presentem les dades d'alumnes que aquest mes de setembre han començat el curs escolar a
Castellbisbal.

Es detenen dos homes com a presumptes autors de tres robatoris a
Castellbisbal
Divendres, 23 de setembre de 2016
Els detinguts ja han passat a disposició judicial. A un d’ells, se li imputa el robatori d’una moto i a
l’altre, dos robatoris a l’interior de vehicle.

Jornada medieval a Sant Joan de Benviure
Dijous, 22 de setembre de 2016
Més de 150 persones participen en la caminada pota – roja i les activitats que es van fer a l’ermita de
Sant Joan de Benviure amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni.

L'ambulància ja disposa d'una base fixa
Dimarts, 20 de setembre de 2016
Des d'aquest mes de setembre, la base fixa per a l'ambulància de Castellbisbal ja està operativa.

Comencen els actes per celebrar la Setmana de la Mobilitat Sostenible
Divendres, 16 de setembre de 2016
Entre les activitats organitzades, destaquen Mou-te en bici o patinet, el Dia sense cotxes i la
Batnight, una nit per descobrir els ratpenats.

Inici de curs als centres educatius de Castellbisbal
Dimecres, 14 de setembre de 2016
El curs escolar va començar el dia 12 amb la presentació als alumnes i a les famílies dels eixos
temàtics que faran de fil conductor durant tot el curs.

2.080 infants i joves comencen el curs escolar
Dilluns, 12 de setembre de 2016
Des d'avui, 2.080 alumnes de P3 fins a 4t d’ESO omplen les aules dels cinc centres educatius de
Castellbisbal.

Ruth Tormo guanya el vuitè Concurs Literari de Castellbisbal
Divendres, 9 de setembre de 2016
Com a reconeixement a la gran qualitat literària de les obres presentades enguany a concurs, el jurat
decideix entregar també dos premis finalistes.

Castellbisbal centra les Jornades Europees del Patrimoni en l'ermita de
Sant Joan de Benviure
Dijous, 8 de setembre de 2016
El divendres, 16 de setembre, s’ha organitzat una caminada fins a l’ermita on es faran diverses activitats,

com ara tastets de productes romans i medievals, un taller de mosaics i un concert de música medieval.

Comencen les inscripcions dels tallers de l'Espai de la Plaça
Dijous, 8 de setembre de 2016
Del 12 al 16 de setembre se’n poden formalitzar les inscripcions al Casal de la Gent Gran.

S'obren les inscripcions dels cursos de català parlat i escrit
Dijous, 8 de setembre de 2016
El proper dilluns, 12 de setembre, comença la inscripció als cursos de català per a adults, que
estarà oberta fins al 30 de setembre.

Castellbisbal vol tornar a commemorar la Diada amb una cantada
popular
Dimecres, 7 de setembre de 2016
El dijous, 8 de setembre, totes les persones que vulguin participar en la cantada estan
convocades a un assaig general que tindrà lloc, a les 20.30 hores, a l’Escola Municipal de Música
Miquel Blanch.

La lluita contra l'abandonament escolar i la protecció dels menors
centraran les actuacions municipals d'Educació aquest curs 2016-2017
Dimarts, 6 de setembre de 2016
El passat 5 de setembre es va fer l’acte inaugural del curs escolar amb les comunitats educatives
de Castellbisbal i Rubí.

Passem comptes
Dijous, 1 de setembre de 2016
Fent un exercici de transparència i bon govern, l'equip de govern vol complir amb el compromís adquirit
amb la ciutadania de passar comptes de l'acció municipal.

Obertes les inscripcions per als cursos de preparació a les proves
d'accés als cicles formatius
Dimecres, 31 d'agost de 2016
Les persones interessades a superar les proves d'accés a cicles de grau mitjà i grau superior que
cada any convoca el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya tenen temps fins
al 9 de setembre per inscriure's als cursos de preparació que es faran a l'Espai d'Adults de
Castellbisbal.

Nou grup de suport emocional i ajuda mútua per a persones cuidadores
no professionals
Dimarts, 30 d'agost de 2016
L’objectiu d’aquest recurs de suport psicològic és reduir la sobrecàrrega emocional i física de la
cura que poden experimentar els cuidadors i cuidadores no professionals, i millorar la qualitat de
vida de les persones en situació de dependència.

La Festa Major de l'Aigua i la Llum 2016 en imatges
Dijous, 25 d'agost de 2016
Després de quatre dies intensos, plens d’activitats, acomiadem un any més la Festa Major de l’Aigua i la
Llum, que aquesta vegada ha posat l’accent en els elements de la cultura popular a Castellbisbal.

La Festa Major de l'Aigua i la Llum comença, aquesta tarda, amb el
Seguici
Dijous, 18 d'agost de 2016

El concert d’Els Catarres, l’obra de teatre El Florido Pensil o el joc de rivalitat entre Poble amunt i Poble
avall són algunes de les activitats programades.

Resum dels plens de juny i juliol de 2016
Dilluns, 15 d'agost de 2016
Consulteu els principals acords adoptats en els plens municipals així com el resultat de les
votacions

Un cambrer troba una cartera amb mil euros en un bar de Castellbisbal
Divendres, 12 d'agost de 2016
La cartera estava damunt de la màquina de tabac del bar del Casal i els cambrers que l'han
trobada l'han lliurat a la Policia Local.

Tallers Estiu CBJove. Recull d'imatges
Dijous, 11 d'agost de 2016
Els 14 tallers de l'Estiu CBJove han reunit 140 inscrits. Els artístics, "Com ser un Youtuber" i
"Cuina sense pares", els més demanats.

Tres detinguts més per robatori a l'interior d'un vehicle a l'avinguda de
Sant Vicenç
Dimecres, 10 d'agost de 2016
La detenció ha estat realitzada aquesta matinada per la Policia Local i ha estat possible gràcies a
un veí que ha alertat dels fets.

La Policia Local ha detingut tres persones que estaven robant en un
immoble del centre urbà
Dimarts, 9 d'agost de 2016

La Policia els ha enxampat, in fraganti, quan sortien del garatge d’un bloc de pisos situat a la
zona de l’eixample amb el material sostret.

L'Ajuntament impulsa un acte de mediació per aclarir l'incident que va
comportar la mort d'un cadell
Divendres, 5 d'agost de 2016
Llegiu el comunicat fent clic aquí.

Afectacions a la mobilitat i en el transport públic durant la Festa Major
Dijous, 4 d'agost de 2016
Principals afectacions en la mobilitat durant la Festa Major. En cas que es produeixin més modificacions,
s'incorporaran progressivament.

Darrer concert de la Capsa de Música
Dijous, 4 d'agost de 2016
L'actuació de Dani Txarnego va omplir els Jardins de Can Margarit i va servir per tancar la Capsa de
Música d'aquest estiu 2016.

L'Ajuntament demana un augment del servei de bus a l'Hospital de
Terrassa
Dimecres, 3 d'agost de 2016
Cada mes, fins a 4.000 veïns del poble van a l’Hospital per visitar-se, fer-se proves, acompanyar
familiars o visitar pacients ingressats.

La Diputació de Barcelona arranjarà la cruïlla de la carretera BV1501 i el
carrer de l'Estació
Dimarts, 26 de juliol de 2016

Les obres han estat considerades d’alta prioritat; tindran un cost de 145.000 euros i seran finançades,
íntegrament, per la Diputació.

Avís per una avaria en la Depuradora d'Abrera
Dilluns, 25 de juliol de 2016
L'avaria a l'estació depuradora d'Abrera d'ahir diumenge no va afectar, en cap moment, la qualitat
de l'aigua que arriba a Castellbisbal.

Ja tenim el cartell de la Festa Major!
Dilluns, 25 de juliol de 2016
El cartell d'enguany recull els elements i personatges més emblemàtics de la Festa Major de
l'Aigua i la Llum de Castellbisbal.

Taller de bombolles gegants. Recull d'imatges
Dilluns, 25 de juliol de 2016
Divendres, el pati de l'Esbarjo va acollir un taller on tothom va poder experimentar i fer bombolles
de totes les mides i de totes les formes.

Nota informativa. Prevenció d'incendis
Dijous, 21 de juliol de 2016
Recordeu que en cas de detectar cap columna de fum, heu de trucar a la Policia Local (93
772.11.88) o al servei d'emergències 112.

Actuació de Víctor Branch, a la Capsa de Música
Dijous, 21 de juliol de 2016
Demà divendres, nova actuació als Jardins de Can Margarit. En aquesta ocasió, concert acústic a càrrec
d'Ivette Nadal.

La Generalitat ha activat en fase d'alerta el Pla d'emergències per
incendis forestals
Dimarts, 19 de juliol de 2016
Al Vallès Occidental, el risc d'incendi forestal és alt durant tot el dia d'avui i Protecció Civil
demana extremar les precaucions.

La Lan Party, en imatges
Dimarts, 19 de juliol de 2016
El cap de setmana passat, els Costals van acollir una nova edició de la Lan Party, un certamen
que ja s'ha consolidat en l'estiu de Castellbisbal.

La Bohème omple els jardins de Can Margarit
Dimecres, 13 de juliol de 2016
La Capsa de Música es va estrenar divendres passat amb la projecció de l'òpera La Bohème que es
representa al Gran Teatre del Liceu.

L'Escola de Música tanca el curs amb un emotiu concert a Els Costals
Dimecres, 13 de juliol de 2016
Més de 300 alumnes, una desena de famílies i 72 nens i nenes de la llar d’infants La Caseta han passat
aquest curs per l’Escola Municipal de Música Miquel Blanch, que ofereix formació musical a partir dels 3
anys i sense límit d’edat.

Un llarg tobogan d'aigua omple de joves i de diversió, el carrer dels
Esports
Dimarts, 12 de juliol de 2016
L'Splash Slide ha estat una de les novetats del programa d'activitats "Estiu 2016" que se celebren
durant tot el mes de juliol.

L'òpera "La Bohème" inaugura la programació de la Capsa de Música

Divendres, 8 de juliol de 2016
El cicle, que es caracteritza per oferir música en directe algunes nits d’estiu als jardins de Can Margarit,
comptarà també amb les actuacions de Victor Branch, Ivette Nadal i Dani Txarnego.

Recomanacions sobre el brot de botulisme
Divendres, 8 de juliol de 2016
Sobre el recent brot de botulisme provocat pel consum d’alguns aliments, informem que la toxina ha
estat detectada en un pot de mongeta blanca cuita, un envàs de vidre de 400 grams, que pot haver estat
distribuït per Bon Preu (marca Bonpreu i IFA Eliges), Condis (marca Condis) i Aldi (marca El Cultivador).

La Taula per lluitar contra la contaminació atmosfèrica comença a donar
resultats
Dimecres, 6 de juliol de 2016
Representants polítics i tècnics dels nou ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que formen
part de la taula es reuneixen a El Papiol per posar en comú els avenços fets per defensar la qualitat de
l’aire al territori.

Havaneres, gospel i balls de saló per acomiadar el curs
Dimecres, 6 de juliol de 2016
Aquests dies molts dels tallers i activitats fixes que s’organitzen durant tot el curs fan les seves
festes de cloenda. Mitjançant aquest recull de fotos, podreu comprovar que bé s’ho passen els
alumnes i el públic que ha anat a gaudir dels espectacles.

Consells per prevenir els efectes de la calor sobre la salut
Dimecres, 6 de juliol de 2016
Amb l'estiu arriben es temperatures altes i la calor que, en exces, poden ser un perill per a la
salut... Per això us oferim informació i alguns consells per prevenir els seus efectes.

L'Ajuntament reconeix públicament la important tasca de la comunitat

educativa del municipi
Dimarts, 5 de juliol de 2016
Durant la trobada es va fer una menció especial a la directora de l’Institut Escola Les Vinyes,
Rosa Sardà, que es jubila després d’estar molt anys vinculada a la comunitat educativa de
Castellbisbal.

Castellbisbal es compromet a promoure el respecte cap a la diversitat
sexual i de gènere
Dimecres, 29 de juny de 2016
El Ple de l’Ajuntament també aprova per unanimitat el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de
Castellbisbal i les bases de les ajudes per adquirir llibres i material escolar per al curs 2016-2017.

Sant Joan, en imatges
Dilluns, 27 de juny de 2016
El foc ha tornat a ser el gran protagonista de la Nit de Sant Joan. Tampoc no ha faltat la música, el sopar
a la fresca ni el ball. Per reviure el que ha estat la Revetlla, us hem preparat aquest recull de fotografies.

En Comú Podem, amb un 29,55% dels vots, és el partit més votat a
Castellbisbal en les eleccions generals del 26J
Diumenge, 26 de juny de 2016
ERC s’ha situat en segona posició amb un 16,28% dels vots i el PSC ocupa el tercer lloc, amb un
15,68%.

La jornada electoral tanca amb un 66,49% de participació
Diumenge, 26 de juny de 2016
Un total de 5.983 electors a Castellbisbal han participat en la jornada electoral d’avui en què s’ha votat
els representants a les corts espanyoles.

La participació, a mitja tarda, arriba al 47,29%
Diumenge, 26 de juny de 2016
A l'espera dels darrers resultats de participació, un cop tancats els col·legis electorals, el nombre
de votants ha arribat, a les 18.00 hores, al 47,29%

La participació es situa en un 32%
Diumenge, 26 de juny de 2016
A les 14.00 hores, uns 2.895 electors dels 8.998 ciutadans de Castellbisbal que avui estan cridats
a les urnes ja han exercit el seu dret a vot.

Al migdia, la participació arriba a gairebé el 18%
Diumenge, 26 de juny de 2016
A hores d’ara un 17,92% dels electors de Castellbisbal ja han anat a votar, un 2,94% menys que
en la darrera convocatòria del 20 de desembre de 2015.

La jornada electoral comença sense incidents
Diumenge, 26 de juny de 2016
Un total de 8.998 persones de Castellbisbal estan avui cridades a les urnes per escollir els membres del
Congrés de Diputats i el Senat.

Un total de 8.998 castellbisbalencs estan convocats a les urnes aquest
diumenge
Dijous, 23 de juny de 2016
A Castellbisbal, s’obriran 15 meses electorals repartides en tres col·legis, per una convocatòria
d’eleccions generals en què 245 persones del municipi han sol·licitat el vot per correu.

Concurs públic per ocupar els càrrecs de jutge de pau (titular i substitut)

Dimecres, 22 de juny de 2016
Les persones interessades en ocupar els càrrecs de jutge de pau de Castellbisbal (titular i
substitut) ja poden presentar la seva sol·licitud

Resum plens municipals d'abril i maig de 2016
Dilluns, 20 de juny de 2016
Consulteu els principals acords adoptats en els plens municipals així com el resultat de les
votacions

L'Ajuntament es solidaritza amb els afectats d'ELA
Dilluns, 20 de juny de 2016
Seguint les consignes de la campanya "Fes un gest per l'ELA", demà dimarts, la façana del Museu
estarà il·luminada de color verd.

La Fira de la Cervesa es traslladarà a Els Costals, en cas de pluja
Divendres, 17 de juny de 2016
La Fira de la Cervesa manté la ubicació inicial a la Plaça de l'Església, però podria traslladar-se a
Els Costals, si es posés a ploure

Música i tardes de joc per conscienciar de l'abús i el maltractament a les
persones grans
Dijous, 16 de juny de 2016
Coincidint amb la celebració, el 15 de juny, del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i el
Maltractament envers les persones grans, es van organitzar diverses activitats a Castellbisbal, de les
quals us oferim un recull d’imatges.

Castellbisbal commemora el Dia Mundial dels Refugiats amb un acte
institucional

Dijous, 16 de juny de 2016
La xerrada, que tindrà lloc el proper dilluns, 20 de juny, és una més de les accions impulsades per
l'Ajuntament en relació amb la crisi dels refugiats.

Una vintena de propostes centren la programació d'activitats per a joves
per aquest estiu
Dimecres, 15 de juny de 2016
Hi trobareu una gran varietat de tallers, la gran majoria triats entre les propostes dels estudiants
dels instituts de Castellbisbal.

L'Ajuntament convoca un minut de silenci contra l'homofòbia i la
violència de gènere
Dilluns, 13 de juny de 2016
Més d'una trentena de persones s'han concentrat davant la porta principal de l’Ajuntament en
homenatge a les víctimes de l’atemptat d’Orlando i a una dona de Badalona assassinada per violència
de gènere.

Castellbisbal commemora el Dia Internacional dels Arxius amb una
mostra sobre els homenatges a la vellesa
Dijous, 9 de juny de 2016
L’exposició, situada al vestíbul de l’Ajuntament, es pot visitar fins al proper 20 de juny, de 9.00 a 14.00
hores, i recull una mostra de programes i fotografies dels homenatges a la vellesa celebrats a
Castellbisbal entre els anys 1950 i 1979.

S'amplia el servei del Bus Urbà per donar resposta al nou horari de l'IES
Dijous, 9 de juny de 2016
Es reforça el servei de la L2 per facilitar els desplaçaments als alumnes procedents de les
urbanitzacions.

L'escola Els Arenys ha estalviat 5.722 euros en subministraments, al
2015
Dimarts, 7 de juny de 2016
Com que Els Arenys participa en el projecte Euronet 50/50, l’Ajuntament els ha retornat part d’aquest
estalvi: 2.000 euros.

El Ple Municipal aprova dues mocions en defensa de la sanitat pública
Dimecres, 1 de juny de 2016
El Ple del mes de maig també va aprovar modificar el pressupost per poder dur a terme nous plans
d’ocupació al municipi.

Alumnes de l'Institut Castellbisbal fan un donatiu d'ordinadors a Serveis
Socials
Dimecres, 1 de juny de 2016
Els joves, que cursen el cicle formatiu de muntatge i manteniment d’equips informàtics, han
recuperat els ordinadors de la Deixalleria Municipal i d’altres equips en desús que els han cedit.

Passem comptes
Dimecres, 1 de juny de 2016
Fent un exercici de transparència i bon govern, l'equip de govern vol complir amb el compromís adquirit
amb la ciutadania de passar comptes de l'acció municipal.

El Bus de l'Estació amplia el servei nocturn i el del mes d'agost
Dimarts, 31 de maig de 2016
Des de l'1 de juny, s'afegeix una expedició els dies laborables. A l’agost, només reduirà el servei durant
la segona i la tercera setmanes.

Gospel i solidaritat omplen d'energia l'Auditori d'Els Costals
Dimarts, 31 de maig de 2016
La recaptació de les més de 300 entrades que es van vendre pel concert que diumenge van
protagonitzar Amazing Kids, Gospel Meeting i Amazing Gospel es destinaran a l’Associació HIPOFAM
per finançar la investigació de l'hipomagnesemia familiar.

Inscripcions al Casal Infantil Municipal El Mirador
Divendres, 27 de maig de 2016
Les inscripcions es poden formalitzar del 6 al 10 de juny tant a les instal·lacions que hi ha al
centre urbà com a les de Can Santeugini.

El Consorci de la TDT del Vallès Occidental Sud aprova inicialment la
seva dissolució
Divendres, 27 de maig de 2016
L'acord de dissolució s'ha près per unanimitat després que l'entitat no ha dut a terme cap de les
activitats per les quals es va crear.

Recull de fotos de les Portes Obertes a l'Escola de Música
Dijous, 26 de maig de 2016
Coincidint amb el període de preinscripcions i matriculacions, l'Escola de Música ha celebrat la
Jornada de Portes Obertes.

Jornada de Portes Obertes a l'Escola de Música
Dimarts, 24 de maig de 2016
Demà a la tarda, Jornada de Portes Obertes a l'Escola de Música i fins al 3 de juny, es podran fer
les preinscripcions per al curs vinent.

La Mostra d'oficis artesans, en imatges

Dilluns, 23 de maig de 2016
Us deixem un recull de fotografies de la Mostra d'oficis artesans i tradicionals que es va celebrar a
Castellbisbal, dissabte passat.

HIPOFAM dóna 15.000 euros a l'Hospital de la Vall d'Hebron
Divendres, 20 de maig de 2016
Del total d'aquests diners, cinc mil euros provenen d'un donatiu realitzat per l'Ajuntament de
Castellbisbal.

S'instal·la un aparcament de bicicletes a l'Estació de RENFE de
Castellbisbal
Dimecres, 18 de maig de 2016
El Bicibox té capacitat per a 14 bicicletes i permet aparcar-les dins d’unes caixes metàl·liques que
donen seguretat contra els robatoris i actes incívics.

Taller d'Educació Canina 2016
Dimarts, 17 de maig de 2016
Durant el mes de maig de 2016, se celebra el Taller d'Educació Canina i Civisme, organitzat per la
Regidoria de Joventut

La Biblioteca Josep Mateu i Miró celebra el seu cinquè aniversari
Dijous, 12 de maig de 2016
En aquests cinc anys el nombre d’usuaris de la biblioteca municipal de Castellbisbal ha
augmentat un 34%.

La XIX Trobada Nacional dels Tres Tombs en imatges

Dimecres, 11 de maig de 2016
Castellbisbal s’ha convertit, aquest cap de setmana, en la capital catalana dels Tres Tombs. Una cita
que ens ha deixat moltes imatges per al record.

La descomposició de la fullaraca és la causant del canvi de coloració de
l'aigua de la Font de la Botzegada
Dimecres, 11 de maig de 2016
L’Agència Catalana de l’Aigua ha analitzat una mostra de l’aigua i descarta qualsevol tipus de
contaminació.

Primeres reunions de la Comissió Jove de la Festa Major 2016
Dimecres, 11 de maig de 2016
La Comissió Jove ja ha confirmat que tornarà a organitzar la Baixada de vehicles i el Killer Potaroig per la Festa Major d'estiu d'aquest 2016

Campanya de detecció precoç del càncer de còlon i recte
Dilluns, 9 de maig de 2016
Per a homes i dones d'entre 50 i 69 anys. Gratuïtes, es fan a casa i són molt senzilles. Informeu-vos-en
a la farmàcia.

S'incrementen fins a gairebé dos milions d'euros les inversions per
aquest 2016
Dilluns, 9 de maig de 2016
L’augment del pressupost permetrà finançar, entre d’altres projectes, la millora del paviment de
carrers, les obres a la coberta del pavelló de l’Illa Esportiva i la realització d’un estudi topogràfic
per reubicar l’skate parc.

XIX Trobada Nacional dels Tres Tombs: Que passarà en cas de pluja?
Divendres, 6 de maig de 2016
Aquest diumenge, 8 de maig, Castellbisbal acull la XIX Trobada Nacional dels Tres Tombs. Les
previsions meteorològiques no descarten que aquell matí plogui, de manera que l'organització ha
previst algunes alternatives, per si es dóna el cas.

L'alcalde es reuneix amb el conseller de Salut i li reclama més serveis
per al CAP
Divendres, 6 de maig de 2016
Joan Playà demana que es restableixi l’atenció continuada al CAP durant les 24 hores del dia i
que s’hi ofereixin més especialitats mèdiques.

Ja han començat els tallers per a famílies amb fills preadolescents
Dijous, 5 de maig de 2016
Una vintena de pares i mares participen en els Tallers per famílies amb fills preadolescents que
es fan durant tot aquest mes de maig.

Recomanacions per gaudir de la XIX Trobada Nacional dels Tres Tombs
amb total seguretat
Dimecres, 4 de maig de 2016
Protecció Civil de l’Ajuntament recorda a tots els participants, espectadors i veïns, un seguit de
consells per tal de garantir al màxim la seguretat durant la celebració, aquest cap de setmana, de
la XIX Trobada Nacional dels Tres Tombs.

Afectacions al trànsit i la mobilitat amb motiu de la XIX Trobada Nacional
dels Tres Tombs
Dimecres, 4 de maig de 2016

Castellbisbal acollirà aquest cap de setmana la XIX Trobada Nacional dels Tres Tombs.
Diumenge, 8 de maig, serà quan notarem una afectació més notable en el trànsit, la mobilitat i
fins i tot en l’activitat habitual d’un dia festiu, ja que comptarem amb l’obertura de més comerços
i amb un nombre important de visitants al nucli urbà.

Comença el procés participatiu per al projecte dels horts urbans
Dimarts, 3 de maig de 2016
Una vintena de persones s'han trobat a la sala de plens de l'Ajuntament per començar a elaborar
el projecte d'horts urbans de Castellbisbal.

Prop de 50 colles participaran en la Trobada Nacional dels Tres Tombs
Dilluns, 2 de maig de 2016
La cita, que tancarà el calendari festiu de la celebració de Sant Antoni Abat, tindrà lloc a Castellbisbal
aquest diumenge, 8 de maig.

S'estrena un protocol per fomentar la participació als plens municipals
Divendres, 29 d'abril de 2016
El document, consensuat amb tots els grups municipals, vol facilitar la participació activa i democràtica
de la ciutadania en la vida política local.

El web de l'Ajuntament és reconegut amb el certificat de transparència
Infoparticipa
Dimecres, 27 d'abril de 2016
El segell, concedit per la Universitat Autònoma, reconeix els webs municipals que ofereixen
informació transparent als ciutadans.

Donació d'equipament audiovisual a l'Ajuntament
Dimarts, 26 d'abril de 2016

Un veí de Castellbisbal, Salvador Dinarés, ha fet una donació de diversos equips audiovisuals a
l'Ajuntament.

Cultura dóna a conèixer els guanyadors del 3r Concurs Tuiterari
Dilluns, 25 d'abril de 2016
Esther Valenzuela guanya el primer premi i tres micro-relats més reben una menció especial per
part del jurat.

El mal temps previst per a demà obliga a traslladar d'ubicació les
activitats de Sant Jordi
Divendres, 22 d'abril de 2016
Les paradetes s’ubicaran a Els Costals, on també es faran els espectacles, a excepció dels concerts de
la nit, que es traslladen al Casal Cultural. Pel que fa al sopar popular, tindrà lloc a la sala d’actes de
l’Ajuntament.

Ja es coneixen els guanyadors del concurs fotogràfic "El que veig per
on vaig"
Dijous, 21 d'abril de 2016
El certamen, organitzat per l’Àrea de Seguretat Ciutadana, vol conscienciar el jovent sobre la
necessitat de complir i fer complir les normes de seguretat viària.

Es posa en marxa una targeta moneder per als ajuts d'alimentació
Dijous, 21 d'abril de 2016
La targeta substituirà, a partir del maig, el sistema d’atorgament d’ajuts per cobrir necessitats
d’alimentació que actualment ofereix Serveis Socials mitjançant vals de compra.

L'Ajuntament s'afegeix a la campanya d'ajut als damnificats pel
terratrèmol de l'Equador
Dimecres, 20 d'abril de 2016
El consistori dóna 3.000 euros al Fons Català de Cooperació perquè els destini a les accions d’ajuda i
suport als afectats pel terratrèmol.

Castellbisbal acull la celebració del Dia de les Esquadres
Divendres, 15 d'abril de 2016
Durant l’acte es va felicitar públicament més d’una vintena d’agents i comandaments que el
darrer any han protagonitzat actuacions meritòries.

Resum plens municipals de febrer i març de 2016
Divendres, 15 d'abril de 2016
Consulteu els principals acords adoptats en els plens municipals així com el resultat de les
votacions

Guanyadors del concurs de l'exposició "Click Pota-Roig"
Dijous, 14 d'abril de 2016
Ja podeu consultar quins han estat els guanyadors dels tres concursos que es van organitzar
amb motiu de l'exposició "Click Pota-Roig"

Es posa en marxa la Plataforma d'Acollida Lingüística per a dones
nouvingudes
Dijous, 14 d'abril de 2016
L’objectiu és ajudar a les dones estrangeres perquè entenguin el català i puguin participar de forma més
activa en la vida social i cultural del poble.

Oberta una nova convocatòria del Concurs Tuiterari de Castellbisbal

Dijous, 14 d'abril de 2016
Fins al proper 22 d’abril, a les 12.00 del migdia, es poden presentar micro relats al certamen que
han d'icloure l’etiqueta #tuiterari16

La Caseta acull una trobada d'escoles bressol verdes
Dimecres, 13 d'abril de 2016
Llars d'infants del Vallès Occidental, de l'Alt Penedès i del Baix Llobregat es van reunir a
Castellbisbal el passat dissabte.

Més serveis per atendre les dones víctimes de violència de gènere
Dilluns, 11 d'abril de 2016
Entre les novetats principals destaca l’obertura d’un servei d’atenció psicològica per als fills de les
víctimes de violència de gènere.

Ismael Serrano omple Els Costals per presentar el seu nou treball
discogràfic
Dijous, 7 d'abril de 2016
El cantautor madrileny va oferir un concert de més de dues hores i mitja davant d’un públic
entregat que va gaudir amb l’espectacle, del què es van vendre totes les entrades.

El proper 7 d'abril finalitza el període de preinscripció escolar per al curs
2016-2017
Dilluns, 4 d'abril de 2016
L’oferta inicial per a P3 és de 125 places i es mantenen els cinc grups de classes: dos a l’Escola
Mare de Déu de Montserrat, i un curs de P3 a Els Arenys, Benviure i l’Institut Escola Les Vinyes.

El Museu de la Pagesia se suma a la #MuseumWeek
Divendres, 1 d'abril de 2016
Més de 3.000 museus, galeries d’art i institucions culturals de 70 països es reuneixen aquesta
setmana a la #MuseumWeek 2016 que acull la xarxa Twitter.

Nova prova de sirenes de risc químic
Divendres, 1 d'abril de 2016
El dimecres, 13 d’abril, s'activaran les 83 sirenes d’avís a la població per accident químic que hi
ha instal·lades a 36 municipis de Catalunya, entre els quals hi és Castellbisbal. L’objectiu és
comprovar-ne el funcionament i fer que tots els ciutadans en coneguin el so.

Passem comptes
Divendres, 1 d'abril de 2016
Fent un exercici de transparència i bon govern, l'equip de govern vol complir amb el compromís adquirit
amb la ciutadania de passar comptes de l'acció municipal.

Nova programació dels Tallers de l'Espai de La Plaça
Dijous, 31 de març de 2016
Del 4 al 8 d’abril es podran formalitzar les inscripcions al Casal de la Gent Gran del carrer Sant
Joan, número 2.

El Ple rebutja les mesures de la Unió Europea per frenar l'arribada de
refugiats
Dimecres, 30 de març de 2016
El consistori prepara diverses activitats per informar i sensibilitzar de la situació que viuen les persones
que fugen de la guerra de Síria

La Policia Local impulsa una campanya per controlar l'ús del mòbil
mentre es condueix
Dijous, 24 de març de 2016
La iniciativa vol conscienciar els conductors sobre el fet que les distraccions al volant per culpa
dels telèfons causen cada any més accidents amb víctimes.

Castellbisbal recorda les víctimes dels atemptats de Brussel·les
Dimecres, 23 de març de 2016
Una trentena de persones han guardat un minut de silenci aquest migdia en record de les
víctimes dels atemptats terroristes de Brussel·les i en solidaritat amb els seus familiars i amics.

Les Jornades per la Igualtat 2016 en imatges
Dimecres, 23 de març de 2016
Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de les Dones, durant aquest mes de març s’han
celebrat les Jornades per la Igualtat.

Castellbisbal se suma als dos dies de dol oficial per les víctimes de
l'accident de Freginals
Dilluns, 21 de març de 2016
Les banderes de la vila han onejat a mig pal des del diumenge, 20 de març, per la tarda i fins al
dimarts, dia 22.

L'Ajuntament s'afegeix a la iniciativa "L'Hora del Planeta" i apagarà la
il·luminació d'edificis públics
Divendres, 18 de març de 2016

Es tracta d’una proposta que se celebra demà a tot el món amb l’objectiu de promoure la lluita
contra l’escalfament global.

L'Audiència Nacional investiga l'Ajuntament per haver donat suport a la
Resolució 1/XI del Parlament, a favor del procés sobiranista
Divendres, 18 de març de 2016
Els Mossos d’Esquadra han demanat a l’Ajuntament informació de la moció aprovada en el Ple
del 25 de gener on es dóna suport a aquesta resolució.

Resum del ple municipal del mes de gener de 2016
Dimarts, 15 de març de 2016
Consulteu els principals acords adoptats en el ple del mes de gener així com el resultat de les
votacions

Afectacions al transport públic el dilluns 14 de març
Divendres, 11 de març de 2016
Les parades d’autobús de les línies L1 i L2 del bus urbà del carrer Estació i de l’Avinguda Molins de Rei
quedaran anul·lades el proper dilluns, 14 de març, entre les 9.00 i les 14.00 hores.

Música i ball per celebrar el Dia d'Andalusia
Dimecres, 9 de març de 2016
Dissabte, la Casa de Andalucía de Castellbisbal va organitzar una festa a la plaça de Folch i
Torres per celebrar el Dia d'Andalusia.

La Xarxa ens fa viatjar a la Via Làctia per celebrar el seu aniversari
Dimecres, 9 de març de 2016
Aquest diumenge, 6 de març, La Xarxa de Castellbisbal va començar a celebrar el seu aniversari i
ho va fer recollint dibuixos de tots els nens i nenes que volen participar en el tradicional concurs
per elaborar el calendari de La Xarxa de l’any vinent.

Recull d'imatges de la Festa de l'Arbre
Dimarts, 8 de març de 2016
Gent de totes les edats van plantar arbres, arbustos i plantes aromàtiques, durant la Festa de
l'Arbre que es va celebrar diumenge.

Castellbisbal i l'Agència de l'Habitatge amplien la col·laboració per
millorar el servei
Divendres, 4 de març de 2016
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Castellbisbal han signat un conveni per
oferir al municipi el servei Ofideute que dóna assessorament i fa mediació entre entitats
financeres i famílies amb deutes hipotecaris i també els llogaters de grans tenidors.

El Parc de l'Ermita acull aquest diumenge la Festa de l'Arbre
Dijous, 3 de març de 2016
Durant el matí es plantaran un centenar d’arbres i arbustos en un entorn que s’ha convertit en referent
botànic per a la població escolar del municipi.

Més de 2.000 persones visiten l'exposició Click Pota-Roig
Dijous, 3 de març de 2016
La mostra, que ha esdevingut un autèntic èxit, restarà oberta fins al proper diumenge, 13 de març.

Les Jornades per la igualtat s'obren a la participació de tothom (2016)
Dimecres, 2 de març de 2016
Del 5 al 17 de març Castellbisbal torna a commemorar el Dia Internacional de les Dones amb un
programa integrador.

L'Ajuntament destina terrenys públics per fer-hi horts urbans
Divendres, 26 de febrer de 2016
Les persones que estiguin interessades en tenir un hort urbà han d'adreçar-se al Departament de
Medi Ambient de l'Ajuntament

L'Ajuntament intensifica la vigilància per conscienciar els propietaris de
gossos
Dijous, 25 de febrer de 2016
Fins al 29 de febrer, agents de la Policia Local faran rondes per diversos punts del municipi per
comprovar, per exemple, que els animals van lligats.

Avís de contaminació atmosfèrica
Dimarts, 23 de febrer de 2016
La Direcció General de Qualitat Ambiental preveu que durant aquests dies es concentraran a
l’atmosfera més quantitat de partícules en suspensió, especialment pols del Sàhara. Per això,
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha formulat la Declaració d'Episodi Ambiental per
contaminació per partícules en suspensió PM10 a 40 municipis, entre els quals hi és Castellbisbal.

Jornades de portes obertes als centres educatius
Dimarts, 23 de febrer de 2016
Entre el 7 de març i el 25 de maig els centres educatius del municipi obriran les portes per donar
a conèixer els seus projectes i instal·lacions a les famílies interessades en la preinscripció per al
curs vinent.

Comença una nova edició del Voluntariat per la Llengua
Dimarts, 23 de febrer de 2016
El programa promou el voluntariat lingüístic, de manera que persones que parlen habitualment el
català destinen una part del seu temps a conversar amb persones interessades a agafar fluïdesa,

perdre la vergonya i podar-lo parlar d’una manera natural.

Castellbisbal participa en una nova edició del projecte Full de Ruta
Dilluns, 22 de febrer de 2016
La iniciativa s’adreça a l’alumnat dels cursos de preparació per a les proves d’accés als cicles
formatius de grau mitjà i superior, que rebran orientació educativa i professional personalitzada.

Nissan cedeix dos cotxes elèctrics a l'Ajuntament de Castellbisbal
Divendres, 19 de febrer de 2016
Els vehicles són dels models LEAF i e-NV200 i serviran perquè els serveis tècnics municipals puguin fer
tasques d’inspecció i manteniment.

De festa, des de l'edat mitjana
Dijous, 18 de febrer de 2016
Per trobar els orígens de la Festa Major d’hivern cal remuntar-se a l’edat mitjana, quan
Castellbisbal era una vila formada per un petit nucli de cases disperses. Era una celebració d’un
marcat caràcter religiós, lligada al nostre patró, Sant Vicenç.

S'obre una nova edició del Concurs d'Instagram de Fotografia Jove
Dimecres, 17 de febrer de 2016
Fins al 26 de febrer hi ha temps per participar en el certamen, que enguany gira entorn al tema
dels estereotips de bellesa.

La llegenda de Sant Vicenç, patró de Castellbisbal
Dimecres, 17 de febrer de 2016
Diu la llegenda que Sant Vicenç va ser cruelment turmentat abans de morir, el 22 de gener de 304.
Són moltes, i macabres, les versions sobre el seu martiri. Es diu que el van sotmetre al poltre per

desconjuntar-li els membres, que va ser lligat a una creu en forma d’aspa i que el cremaren viu en
unes graelles. Tot i patir aquest calvari, va seguir viu.

L'apunt de l'Arxiu Municipal sobre els orígens de la Festa Major de Sant
Vicenç
Dimecres, 17 de febrer de 2016
Castellbisbal té en Sant Vicenç el seu patró des de l’edat mitjana. Sant Vicenç, diaca i màrtir
hispanoromà del segle IV és un dels màrtirs més venerats al llarg del món cristià. Aquesta forta
devoció provoca que a Catalunya i arreu hi hagi moltes parròquies amb l’advocació de Sant
Vicenç d’Osca, i especialment a esglésies o capelles castrals com seria el cas de l’església de
Castellbisbal vinculada a un castell.

Una mirada al passat: recull de programes de mà de la Festa Major
Dimecres, 17 de febrer de 2016
A l’Arxiu Municipal de Castellbisbal es conserven diversos programes de mà de la Festa Major
d’hivern.

Dilluns, 15 de febrer de 2016

Dilluns, 15 de febrer de 2016

Es crea la Comissió Jove Permanent
L'objectiu principal d'aquesta comissió és establir una relació fluïda i constant entre els joves i
l'Administració.

Dijous, 11 de febrer de 2016

El Projecte Educatiu de Castellbisbal estrena la seva imatge corporativa
El disseny del logotip ha estat creat per una mare, membre del Grup Impulsor del PEC .

Dijous, 11 de febrer de 2016

Una vintena de persones assisteixen a la sessió informativa del
programa "Fem Ocupació per a Jove"
La xerrada va tenir lloc el passat dimecres, 10 de febrer, a la sala de plens de l'Ajuntament.

Dimarts, 9 de febrer de 2016

"Fama" guanya el premi a la millor comparsa de la Rua de Carnestoltes
Per votació popular també s’ha escollit la comparsa "Cámbiame" com a millor disfressa i la millor
actuació ha estat per "Hasta el punto y más allá".

Dilluns, 8 de febrer de 2016

Recull fotogràfic del Carnestoltes 2016
Enguany celebrem els 25 anys de Carnestoltes a Castellbisbal. Si vols reviure el bon ambient i la gresca
d'aquests dies bojos, no et perdis aquest recull fotogràfic.

Divendres, 5 de febrer de 2016

Visita del delegat del Govern a l'Ajuntament per participar a la Junta
Local de Seguretat
L’alcalde ha fet arribar al delegat dues de les prioritats municipals: recuperar els serveis del CAP
i impulsar unes obres de clavegueram

Divendres, 5 de febrer de 2016

Obres per aturar la degradació de l'ermita de Sant Joan
Es farà una actuació d'urgència per consolidar-ne l'estructura i evitar que continuï degradant-se. A més,
s'hi han previst excavacions arqueològiques.

Dimecres, 3 de febrer de 2016

Castellbisbal fa front comú amb els municipis del Vallès Occidental per
garantir el dret a l'habitatge, als subministraments energètics i la sanitat
pública
El Consell d’alcaldes i alcaldesses del Vallès Occidental aprova un acord de mesures urgents per
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i de l’energia i la creació d’una Taula comarcal de
Salut per defensar la millora de l’atenció sanitària a la comarca.

Dimecres, 3 de febrer de 2016

S'obren les inscripcions als cursos de català
El Servei Local de Català obrirà, del 8 al 12 de febrer, les inscripcions als cursos de català que el
Consorci per a la Normalització Lingüística ha programat a Castellbisbal.

Dilluns, 1 de febrer de 2016

Passem comptes
Fent un exercici de transparència i bon govern, l'equip de govern vol complir amb el compromís adquirit
amb la ciutadania de passar comptes de l'acció municipal.

Dilluns, 1 de febrer de 2016

En marxa la campanya anual d'asfaltat de carrers
A partir d'aquest mes de febrer i durant quatre setmanes, l’Ajuntament durà a terme la millora del
paviment asfàltic d’avingudes i carrers del nucli urbà i les urbanitzacions.

Dijous, 28 de gener de 2016

La campanya "Posem-li pebrots al càncer" arriba a Castellbisbal
Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, aquest divendres i dissabte els dos establiments
Condis del municipi posaran a la venda bosses de pebrots solidaris a un preu simbòlic de 1,5 €.
La recaptació total serà donada a la lluita contra el càncer.

Dijous, 28 de gener de 2016

Es reciclen prop de 2.500 ampolles buides amb la campanya de recollida
d'ampolles de cava d'aquest Nadal
Coincidint amb el final de la campanya, s’ha fet el sorteig de 10 lots de cava entre totes les
persones que han portat les ampolles buides a reciclar al Punt Verd o a la Deixalleria.

Dijous, 28 de gener de 2016

Més seguretat viària al Canyet
Un cop finalitzades les obres de millora dels accessos per a vianants al Canyet, l’Ajuntament
avalua l’eficàcia de les noves mesures de seguretat per reduir la velocitat dels vehicles a la zona.

Dimecres, 27 de gener de 2016

Castellbisbal dóna suport a la moció del Parlament a favor del procés
sobiranista
El Ple municipal també aprova, per unanimitat, una moció per reclamar una major atenció al món
local.

Dimecres, 27 de gener de 2016

L'escola Benviure visita l'Ajuntament
Els alumnes de segon de l'escola Benviure han visitat aquest matí l'Ajuntament per conèixer els
diferents oficis dels treballadors municipals i, juntament amb ells, hem elaborat aquesta notícia.

Dimecres, 27 de gener de 2016

Els Costals estrena les primeres places per a la càrrega de vehicles

elèctrics
En total són tres les places per a la càrrega de vehicles, motos i bicis elèctriques que s’han instal·lat al
pàrquing d’Els Costals.

Dilluns, 25 de gener de 2016

Vuit municipis s'uneixen per lluitar contra la contaminació atmosfèrica al
seu territori
Els municipis comparteixen la preocupació de trobar-se en una zona amb una alta presència d’indústries
i on es registra un gran volum de trànsit diari.

Dilluns, 25 de gener de 2016

Can Santeugini disposa d'una nova zona d'esbarjo
Després d’un mes i mig d’obres, aquest gener han finalitzat els treballs de la nova zona d’esbarjo
situada al centre cívic Can Santeugini, a la parcel·la que hi ha entre els carrers Bonaigua i
Montjuïc.

Dilluns, 25 de gener de 2016

La Festa Major d'hivern 2016 en imatges
La Festa Major d'hivern d'enguany ha tornat a ser un èxit. Durant cinc dies, del 20 al 24 de gener,
s'han fet actes i activitats adreçades a petits i grans, que ens han ofert l'oportunitat d'oblidar-nos
del fred i gaudir de jocs, música, ball, en definitiva, entreteniment i diversió.

Divendres, 22 de gener de 2016

Reunió amb el secretari de Salut Pública
L'alcalde va tractar la preocupació d'alguns veïns per la presència d'atenes al centre urbà i va
reclamar la recuperació de serveis del CAP

Dijous, 21 de gener de 2016

Gaudim de la Festa Major amb seguretat
Recordem a tots els participants, espectadors i veïns, un seguit de recomanacions per tal de
garantir al màxim la seguretat de la festa més emblemàtica.

Dimecres, 20 de gener de 2016

L'Ajuntament estudia una nova ubicació per l'skatepark
Després de precintar l’skatepark del parc del Castell, s’estan estudiant alternatives per reobrir-lo en un
altre indret del municipi, decisió que es vol prendre amb la participació del jovent que el fa servir
habitualment.

Dilluns, 18 de gener de 2016

Al 2015, l'Ajuntament ha donat 82.685 euros a projectes de cooperació
El consistori té l'objectiu de destinar el 0,7% del pressupost a iniciatives solidàries. Al 2016, l’aportació
serà del 0,61%, un 0,16% més que al 2015.

Divendres, 15 de gener de 2016

Castellbisbal, a Ràdio 4
El cap de setmana del 16 i 17 de gener, el programa Plaça Gran que emet Ràdio 4, l’emissora
catalana de RNE, va estar dedicat a Castellbisbal.

Divendres, 15 de gener de 2016

Els infants protagonitzen la recepció oficial als Reis de l'Orient
La música i els desitjos per al 2016 van ser els elements principals de la rebuda que els infants de
Castellbisbal van oferir a Ses Majestats

Dimecres, 13 de gener de 2016

Recull d'imatges del Pregó 2016 dels Tres Tombs

Castellbisbal, com a població amfitriona de la XIX Trobada Nacional dels Tres Tombs el proper 8 de
maig, ha estat l’encarregada de donar el tret de sortida a les celebracions de Sant Antoni Abat que,
aquest 2016, recorreran diferents pobles i ciutats de Catalunya.

Dimarts, 12 de gener de 2016

Avís per possibles males olors per tasques d'adob
L'aplicació d'adob, durant aquesta setmana, en diverses parcel·les de la Serra de Can Galí i de Ca
n'Elies pot provocar males olors.

Dimarts, 12 de gener de 2016

Recull d'imatges de les iniciatives solidàries
Des del mes de novembre, Castellbisbal ha posat en marxa múltiples activitats solidàries. Us en
presentem un resum en imatges.

Dimarts, 12 de gener de 2016

Reportatge. La solidaritat, un valor a l'alça
El reportatge del butlletí municipal està dedicat a les diferents activitats solidàries realitzades a
Castellbisbal, en els darrers mesos.

Dimarts, 12 de gener de 2016

S'obren les inscripcions dels tallers de l'Espai de la Plaça
Al llarg de tota aquesta setmana se’n poden formalitzar les inscripcions al Casal de la Gent Gran.

Divendres, 8 de gener de 2016

L'Ajuntament tanca l'"skatepark" perquè no garanteix la seguretat dels
usuaris

El deteriorament de l’skatepark s’ha accelerat arran del trasllat des de la seva ubicació original al
parc de les Destreses, al parc del Castell

Dijous, 7 de gener de 2016

Obert el termini per sol·licitar les carrosses per al Carnestoltes 2016
Si voleu formar una comparsa i necessiteu una carrossa, cada any, l'Ajuntament cedeix gratuïtament,
dues plataformes. Teniu temps fins el proper divendres, 15 de gener, per fer la vostra sol·licitud.

Dimarts, 5 de gener de 2016

El PECastellbisbal comença a treballar en el I Fòrum Local d'Educació
La comissió impulsora del Projecte Educatiu de Ciutat (PECastellbisbal) reprèn el seu calendari
de reunions fent una crida a la participació ciutadana.

Dilluns, 4 de gener de 2016

Recull d'imatges del Nadal
El Tió, el Quinto i els concerts, prinicipals protagonistes d'unes festes nadalenques plenes d'actes
tradicionals.

Dilluns, 4 de gener de 2016

Consells per a una cavalcada de Reis segura
Amb motiu de les diverses cavalcades de Reis previstes demà arreu de Catalunya, Protecció Civil de la
Generalitat promou una festa segura amb uns consells bàsics d’autoprotecció que us fem arribar i que
cal tenir en compte sobre tot per evitar ensurts, especialment amb els més menuts.

Dimarts, 29 de desembre de 2015

Ja coneixem els nens i nenes que pujaran a les carrosses dels Reis

Aquest migdia s'ha fet el sorteig per escollir els 16 nens i nenes que el proper dia 5 de gener
acompanyaran els Reis, durant la cavalcada.

Dimarts, 29 de desembre de 2015

L'Ajuntament fa públic el cartell de la Festa Major de Sant Vicenç i les
activitats principals
La presentació de la Mulassa, el concert de la Dharma i la mostra de clicks són alguns dels actes
previstos durant la Festa Major d'hivern.

Dijous, 24 de desembre de 2015

Castellbisbal es prepara per acollir la XIX Trobada Nacional dels Tres
Tombs 2016
El primer dels actes serà la representació i lectura del pregó de la temporada 2016 dels Tres Tombs, que
tindrà lloc la tarda del 7 de gener a Els Costals.

Dimarts, 22 de desembre de 2015

A Castellbisbal, la solidaritat continua
L'Esplai Gatzara i l'AC Potarrojos Competició ens fan arribar les seves aportacions a les diferents causes
solidàries.

Diumenge, 20 de desembre de 2015

En Comú Podem, amb un 29,93% dels vots, és el partit més votat a
Castellbisbal en les eleccions generals del 20D
Ciutadans s’ha situat en segona posició amb un 16,68% dels vots i ERC ocupa el tercer lloc, amb un
14,95%.

Diumenge, 20 de desembre de 2015

La jornada electoral tanca amb un 75,22% de participació
Un total de 6.780 electors a Castellbisbal han participat en la jornada electoral d’avui en què s’ha votat

els representants a les corts espanyoles.

Diumenge, 20 de desembre de 2015

La participació, a mitja tarda, ja supera el 60%
A l’espera dels darrers resultats de participació, un cop tancats els col·legis electorals, el nombre de
votants ha arribat, a les 18.00 hores, al 61,19%.

Diumenge, 20 de desembre de 2015

La participació puja al 36%
A les 14.00 hores, un 36,35% dels electors de Castellbisbal ja han exercit el seu dret a vot.

Diumenge, 20 de desembre de 2015

Al migdia, la participació arriba al 20%
A hores d’ara un 20,86% dels electors de Castellbisbal ja han anat a votar, un 4,14% més que en
les darreres eleccions generals del 2011.

Diumenge, 20 de desembre de 2015

La jornada electoral comença sense incidents
Un total de 9.013 persones de Castellbisbal estan avui cridades a les urnes per escollir el nou govern
espanyol.

Dijous, 17 de desembre de 2015

Avís per possibles males olors per tasques d'adob
L'aplicació d'adob en parcel·les agrícoles de Rubí pot provocar males olors a Castellbisbal, i molt
especialment, a la urbanització de Comte de Sert.

Dimecres, 16 de desembre de 2015

Nou avís preventiu de situació de risc per contaminació atmosfèrica
La Direcció General de Qualitat Ambiental preveu que durant aquests dies es concentraran a
l’atmosfera més quantitat de partícules en suspensió, especialment pols africana. Per això,
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha activat un avís preventiu de risc per
contaminació atmosfèrica a 40 municipis de Barcelona i la seva àrea metropolitana, entre els
quals hi és Castellbisbal.

Dimarts, 15 de desembre de 2015

Resum plens municipals octubre i desembre 2015
Consulteu els principals acords adoptats en els plens municipals així com el resultat de les
votacions

Dimecres, 9 de desembre de 2015

Taller de Nadal a l'Espai Jove. Recull d'imatges
El taller per fer postals de Nadal amb tècniques d'"scrapbooking" ha tingut una acollida excel·lent i ha
cobert totes les places disponibles.

Dilluns, 7 de desembre de 2015

Castellbisbal es coordina amb els municipis metropolitans per lluitar
contra la contaminació atmosfèrica
Entre les primeres mesures a desenvolupar destaca l’elaboració d’un pla de xoc amb actuacions
per reduir la contaminació atmosfèrica i la creació de zones baixes d’emissions.

Divendres, 4 de desembre de 2015

Dol per la mort de l'exregidor Joan Sardà Margarit

Les banderes de l’Ajuntament onegen a mitja asta en record de l’exregidor Joan Sardà Margarit
que ens ha deixat, avui divendres.

Dijous, 3 de desembre de 2015

El Pressupost 2016, en gràfics

Dijous, 3 de desembre de 2015

El Ple aprova el pressupost 2016 i blinda la rebaixa de les quotes de
Costablanca
El pressupost de l'Ajuntament per a l'any vinent garanteix tots els serveis i ajuts malgrat la reducció
d’ingressos en concepte d’IBI.

Dijous, 3 de desembre de 2015

Avís preventiu de situació de risc per contaminació atmosfèrica
Després d’analitzar la informació facilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental a través
del Servei de Vigilància i Control de l’Aire, Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha
activat un avís preventiu de risc per contaminació atmosfèrica a 40 municipis de Barcelona i la
seva àrea metropolitana, entre els quals hi és Castellbisbal.

Dimecres, 2 de desembre de 2015

Comença la campanya de sensibilització dels riscos d'hivern
Consells davant nevades i glaçades, onades de fred, i prevenció d'intoxicacions per ús incorrecte
d'escalfadors, entre d'altres.

Dimarts, 1 de desembre de 2015

En marxa la campanya solidària "Cap infant sense joguines"

Fins al proper 22 de desembre, les persones interessades en col·laborar poden fer el donatiu de
joguines noves i no bèl·liques a qualsevol dels punts de recollida habilitats als centres educatius
de Castellbisbal i al Punt Verd.

Dimarts, 1 de desembre de 2015

L'Ajuntament demana precaució per la presència esporàdica de senglars
al terme municipal
Els darrers dies s’ha detectat la presència d’un nombre indeterminat de porcs senglars al terme
municipal de Castellbisbal, que ja han provocat algun accident i més d’un ensurt entre
conductors i ciutadans.

Dimarts, 1 de desembre de 2015

Passem comptes
Fent un exercici de transparència i bon govern, l'equip de govern vol complir amb el compromís adquirit
amb la ciutadania de passar comptes de l'acció municipal.

Dilluns, 30 de novembre de 2015

El Mercat d'Intercanvi ha registrat prop de 470 transaccions
Unes 160 persones van realitzar compres o intercanvis en les parades del Mercat d'Intercanvi i de
Segona Mà que es va celebrar ahir al matí.

Dilluns, 30 de novembre de 2015

Torna la campanya de l'Esplai Gatzara de recollida d'aliments per al Tió
Fins al 18 de desembre podeu portar menjar a qualsevol dels punts de recollida, situats a les
quatre escoles de primària del municipi, a la llar d’infants municipal La Caseta i al Punt Verd.

Dilluns, 30 de novembre de 2015

Els centres educatius se sumen a la celebració de la Setmana de la
Ciència
L’objectiu d’aquest esdeveniment europeu és acostar a la societat els avenços científics i
tecnològics de manera atractiva i propera amb la finalitat d’augmentar el coneixement, la cultura i
l’interès científic.

Divendres, 27 de novembre de 2015

Taller per treure el màxim rendiment dels mòbils
El Taller d'Smartphones s'ha realitzat al Casal de la Gent Gran durant aquesta setmana i ha tingut
molt bona acollida de públic

Divendres, 27 de novembre de 2015

Castellbisbal es coordina amb la Diputació de Barcelona per reforçar les
funcions en educació dels ajuntaments
Les necessitats de les escoles bressol, les escoles de música i l'ampliació de les beques de
menjador són alguns dels temes que més preocupen als alcaldes i regidors d’Educació de la
comarca.

Dimecres, 25 de novembre de 2015

Castellbisbal celebra el Dia dels Drets dels Infants
Enguany, la Festa dels Drets dels Infants s'ha solidaritzat amb la campanya "Posa't la gorra" per
ajudar als nens que pateixen càncer.

Dimarts, 24 de novembre de 2015

Castellbisbal commemora el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida

Per recordar i donar a conèixer al món l'epidèmia global de la Sida causada pel VIH, cada 1 de
desembre es commemora arreu el Dia Mundial d'aquesta malaltia. A Castellbisbal, coincidint amb
aquesta data, s'han preparat tot un seguit d'activitats.

Dilluns, 23 de novembre de 2015

El Ple designa per sorteig els càrrecs de les meses electorals de les
eleccions generals del 20 de desembre
A Castellbisbal s’habilitaran un total de 15 meses electorals, tres més que en la darrera
convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya.

Dilluns, 23 de novembre de 2015

Celebrat el primer Consell Escolar Municipal d'aquest curs 2015-2016
Representants de l’equip de govern, dels centres educatius, de les AMPA, dels alumnes i dels
grups polítics municipals participen en aquest òrgan

Dijous, 19 de novembre de 2015

Protecció Civil ha realitzat un simulacre d'actuació per a casos de risc
químic a Castellbisbal
El simulacre s’ha fet aquest matí a la llar d’infants La Caseta i a l’escola Benviure i ha coincidit
amb les proves de sirenes

Dilluns, 16 de novembre de 2015

Ja es poden demanar els ajuts per a l'IBI del 2015
L’equip de govern ha reservat cent mil euros per a aquestes ajudes, que seran del 50% del rebut
fins a un màxim de 200 euros

Dissabte, 14 de novembre de 2015

L'Ajuntament condemna els atemptats terroristes de París i expressa la
seva solidaritat amb els familiars i amics de les víctimes
El consistori convoca a tota la població a participar en el minut de silenci que es farà dilluns, a
les 19.00 hores, davant de l'Ajuntament.

Divendres, 13 de novembre de 2015

Concurs PIULA contra la violència masclista
Ja pots participar en una nova edició del concurs “Piula contra la violència masclista” dirigit a joves de 14
a 30 anys.

Dijous, 12 de novembre de 2015

Els Costals s'omplen per veure l'obra "Idiota"
Ana Sahun i Ramon Madaula van aconseguir omplir l'auditori d'Els Costals amb la representació
del thriller "Idiota"

Dijous, 12 de novembre de 2015

Les Vinyes prepara una jornada solidària amb els refugiats sirians
L’alumnat de quart d’ESO de l’institut escola és el responsable d’organitzar l’acte solidari que tindrà lloc
la tarda del proper dimecres, 18 de novembre, a la Plaça de l’Església.

Dimecres, 11 de novembre de 2015

S'obren les inscripcions per participar al Mercat d'Intercanvi i de Segona
Mà
El mercat tindrà lloc el matí del proper diumenge, 29 de novembre, a la Plaça de l’Església, i
forma part dels dies temàtics de la Setmana Europea de Prevenció de Residus.

Dimecres, 11 de novembre de 2015

La Caminada del Patrimoni atrau més gent que mai i permet descobrir

l'origen del mot "pota-roig"
Els participants van poder conèixer com funcionaven les bòbiles que hi havia a Castellbisbal i, a
més, aprendre com treballaven els rajolers.

Dijous, 5 de novembre de 2015

El 19 de novembre s'activarà la sirena d'avís per risc químic de
Costablanca
Protecció Civil de la Generalitat activarà el dijous, 19 de novembre, les 83 sirenes d’avís a la
població per accident químic que hi ha instal·lades a 37 municipis de Catalunya. La de
Costablanca serà una de les que sonaran. L’objectiu és comprovar-ne el funcionament i fer que
tots els ciutadans en coneguin el so.

Dimecres, 4 de novembre de 2015

Canvi de dates del curs "Fer fotos i vídeos amb el mòbil"
El curs per aprendre a fer fotos i vídeos amb el mòbil es farà els dies 23 i 25 de novembre i no el 9 i 12
de novembre, com estava previst.

Dilluns, 2 de novembre de 2015

L'Ajuntament aprova la rebaixa del rebut de l'IBI el 2016
La rebaixa, que oscil·larà entre l’1,1 i el 6,9%, suposarà un estalvi de més de 460.000 euros per al
conjunt de la ciutadania.

Dilluns, 2 de novembre de 2015

L'Ajuntament expressa el seu rebuig pels múltiples actes vandàlics del
cap de setmana
Dissabte a la nit es van fer pintades en edificis públics i es va trencar mobiliari urbà. Des d'aquest
matí es treballa per arreglar els danys

Dilluns, 2 de novembre de 2015

Hotel Cochambre a l'auditori. Recull d'imatges
Dissabte, l'obra de Joaquin Sabina es va poder escoltar a l'auditori, en la versió que en fa Hotel
Cochambre.

Divendres, 30 d'octubre de 2015

El nom oficial del CAP Castellbisbal ja és CAP Dr. Joan Planas
El canvi de nom s’ha visualitzat amb la descoberta d’una placa en honor als doctors Planas (pare
i fill) que llueix a la façana del CAP

Dimarts, 27 d'octubre de 2015

Castellbisbal aprova una moció contra la imputació de Mas, Ortega i
Rigau
El Ple Municipal ha aprovat també una moció d’urgència per reclamar a la Generalitat el
pagament de les beques menjador

Dimarts, 27 d'octubre de 2015

L'Ajuntament signa un conveni amb Caixabank per equipar amb material
audiovisual l'Espai Jove
L’entitat bancària fa una aportació econòmica de 3.000 euros que es destinarà a la dotació de
material audiovisual per poder dur a terme el projecte “Joves amb empenta”.

Dimarts, 27 d'octubre de 2015

Recull d'imatges de les Jornades de la Gent Gran
Del 14 al 24 d'octubre, s'ha celebrat la setena edició de les Jornades de la Gent Gran amb activitats
diverses. Us en deixem un recull de fotografies.

Dilluns, 26 d'octubre de 2015

Nou impuls al Projecte Educatiu de Ciutat de Castellbisbal
La Comissió impulsora reprèn les reunions periòdiques amb el repte de posar en marxa, l’any
2016, el I Fòrum PECastellbisbal

Dijous, 22 d'octubre de 2015

Una pedalada popular tanca els actes de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura
Prop de 150 persones participen en la pedalada popular amb què s’ha tancat una setmana plena
d’activitats per promoure la conducció eficient, el transport públic i la mobilitat en bicicleta.

Dimecres, 21 d'octubre de 2015

II Aplec de Sant Galderic, en imatges
Aquest darrer cap de setmana s’ha celebrat, a Castellbisbal, el II Aplec de Sant Galderic,
considerat el patró dels pagesos a Catalunya.

Dimarts, 20 d'octubre de 2015

Tret de sortida a la celebració dels 10 anys de l'Escola Benviure
Aquest curs 2015-2016 l’Escola Benviure celebra el seu desè aniversari, per això el dia 10 de cada
mes faran activitats especials, relacionades amb els principals projectes de l’escola i el municipi.

Dilluns, 19 d'octubre de 2015

El Correllengua 2015, en imatges
Coincidint amb el vintè aniversari de la seva mort, Ovidi Montllor ha centrat els actes del
Correllengua 2015, que el passat divendres, 16 d’octubre, es va celebrar a Castellbisbal

Dilluns, 19 d'octubre de 2015

L'Ajuntament posa en marxa un pla d'acció municipal per donar resposta
a la crisi dels refugiats
L’Ajuntament ha posat en marxa un seguit de mesures per coordinar l’ajuda local a les persones que
fugen de conflictes bèl·lics.

Divendres, 16 d'octubre de 2015

L'Ajuntament donarà un ajut universal de 50 euros per a material escolar
Per rebre l’ajuda cal estar empadronat a Castellbisbal i matriculat als centres educatius públics
del municipi, des de P3 a 4t d’ESO.

Divendres, 16 d'octubre de 2015

Renovació dels membres del Consell de Solidaritat
La Regidoria de Cooperació i Desenvolupament convida tots els veïns i veïnes del municipi a participar
en aquest òrgan consultiu.

Dijous, 15 d'octubre de 2015

Xerrada d'aproximació a la crisi dels refugiats sirians a Europa
L'Ajuntament ha acollit una xerrada per informar a la població de l'estat en què es troben els refugiats
sirians que volen accedir a Europa.

Dimarts, 13 d'octubre de 2015

Desactivada l'alerta per una fuita química al polígon industrial de Ca
n'Estaper
Protecció Civil del Departament d’Interior de la Generalitat ha desactivat l’Alerta del Pla
d'emergència exterior del sector químic de Catalunya PLASEQCAT un cop finalitzat el
transvasament del producte fuitat a l’empresa Parking Service del Polígon industrial Ca n'Estaper

Dimarts, 13 d'octubre de 2015

Es desactiva el confinament a Ca n'Esteper
Protecció Civil ha desactivat el confinament de persones a la banda sud del polígon industrial de
Ca n'Estapé on encara es mantenia com a mesura preventiva.

Dimarts, 13 d'octubre de 2015

Renfe restableix la circulació de trens a les línies de passatgers que
passen per Castellbisbal
A hores d'ara només queda interrompuda la circulació dels trens de mercaderies. El tall és
conseqüència d'una fuita que s'ha produït aquest matí a l'empresa Parking Service.

Dijous, 8 d'octubre de 2015

Castellbisbal celebra la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
Com és habitual, es celebrarà la clàssica pedalada popular i una bona colla d’actes que tenen a
veure amb la conducció eficient, el transport públic i la mobilitat en bicicleta.

Dimarts, 6 d'octubre de 2015

Es milloren els accessos per a vianants al Canyet
La Diputació i l'Ajuntament construiran un pas de vianants i dos trams de vorera. Les obres començaran
aquesta mateixa setmana.

Dilluns, 5 d'octubre de 2015

El concert d'Els Pets i l'obra teatral "Idiota", plats forts de la nova
programació d'Els Costals
Els Costals estrena la programació del trimestre apostant pels espectacles de qualitat a preus
assequibles.

Divendres, 2 d'octubre de 2015

Castellbisbal demanarà acollir la Trobada Nacional dels Tres Tombs del
2016
Els Amics de Sant Antoni presentaran la candidatura de Castellbisbal en l'Assembla de la Federació dels
Tres Tombs que es farà demà.

Dijous, 1 d'octubre de 2015

Passem comptes. 100 dies de govern
Fent un exercici de transparència i bon govern, l'equip de govern vol complir amb el compromís adquirit
amb la ciutadania de passar comptes de l'acció municipal.

Dimarts, 29 de setembre de 2015

Dol per la mort de l'exregidor Antoni Ferrero
Les banderes de l'Ajuntament onegen a mitja asta en record de l'exregidor Antoni Ferrero que
ens ha deixat, avui dimarts.

Dimarts, 29 de setembre de 2015

L'Ajuntament es posa a disposició del Govern per col·laborar en la
creació de l'Estat Català
El Ple Municipal va aprovar, ahir al vespre, posar-se a disposició de la Generalitat per col·laborar en la
constitució de l’Estat Català.

Dilluns, 28 de setembre de 2015

Junts pel Sí és la força més votada a Castellbisbal
Consulteu, al detall, tots els resultats electorals: globals, per col·legis electorals i en comparació
amb els de 2012.

Diumenge, 27 de setembre de 2015

Resultats electorals a Castellbisbal
A Castellbisbal, la força política més votada ha estat Junts pel sí (amb un 33% dels vots), seguida
de Ciutadans (amb el 24%).

Diumenge, 27 de setembre de 2015

81% de participació, a Castellbisbal
8 de cada deu electors de Castellbisbal han exercit el seu dret i han participat en les eleccions
d'aquest diumenge.

Diumenge, 27 de setembre de 2015

A les 6 de la tarda, la participació a Castellbisbal es troba 2 punts per
sobre de la mitja catalana
A Castellbisbal han votat ja un total de 5874 persones, el que representa un 65,37% del total del
cens electoral

Diumenge, 27 de setembre de 2015

La participació no para de créixer i ara ja és un 9% superior a la de les
eleccions del 2012
A mesura que passen les hores, s'eixampla la diferència entre la participació a les eleccions
d'enguany i a les del 2012.

Diumenge, 27 de setembre de 2015

La participació a Castellbisbal s'enfila fins al 45%, un 8% més que al
2012
A les dues de la tarda, 4.046 persones ja havien votat a Castellbisbal, un 8,18% més que al 2012.

Diumenge, 27 de setembre de 2015

La participació a Castellbisbal se situa un punt i mig per sota de la
mitjana de Catalunya

A la una del migdia havien votat, a Castellbisbal, el 33,63% dels electors, un 1,5% menys que la
mitjana de Catalunya (del 35,12%).

Diumenge, 27 de setembre de 2015

Castellbisbal frega el 24% de participació, a les 12 del migdia
Els col·legis electorals s'omplen de gom a gom i la participació s'eleva fins al 23,81%, sis punts
més que al 2012.

Diumenge, 27 de setembre de 2015

Participació del 5,27%, a les deu del matí
474 veïns ja havien votat a les deu del matí, a Castellbisbal; una xifra que representa el 5,27% del
cens i que supera la participació del 2011.

Diumenge, 27 de setembre de 2015

Els col·legis electorals obren sense incidències
A les nou en punt, els tres col·legis electorals de Castellbisbal han pogut obrir amb total
normalitat i sense registrar cap incidència.

Dimecres, 23 de setembre de 2015

Eleccions al Parlament de Catalunya 2015

Dimarts, 22 de setembre de 2015

L'Ajuntament lamenta que s'hagin fet pintades vandàliques a diversos
equipaments i espais públics del municipi
Des de l’Ajuntament reprovem qualsevol acte incívic que malmeti el patrimoni de tots, i volem
expressar la nostra preocupació per la creixent aparició de pintades i atacs vandàlics a
Castellbisbal

Dimarts, 22 de setembre de 2015

La Festa de la Verema, en imatges
Diumenge, Castellbisbal va celebrar la Festa de la Verema. Petits i grans van reviure com es
veremava al poble, ara fa uns anys.

Dissabte, 19 de setembre de 2015

La Junta Electoral de Terrassa ha obligat a l'Ajuntament a retirar la
bandera estelada
El requeriment s’ha fet a petició del PSC que va demanar a la Junta Electoral que es retirés
l’estelada de forma immediata.

Divendres, 18 de setembre de 2015

Preocupació de l'Ajuntament pels danys a les persones que hagués
pogut provocar la crema de la senyera de la Torre Fossada
L'Ajuntament expressa el seu rebuig a aquest acte vandàlic per considerar que hagués pogut
provocar un incendi forestal i, conseqüentment, causar greus danys a les persones que viuen en
aquella zona

Divendres, 18 de setembre de 2015

Castellbisbal es coordina amb els municipis del Vallès Occidental per
atendre amb garanties l'arribada de refugiats
L’Ajuntament portarà al proper Ple Municipal un seguit de mesures per començar a treballar en l’atenció
dels refugiats víctimes dels conflictes armats a la Mediterrània.

Dilluns, 14 de setembre de 2015

L'acte institucional de l'11 de Setembre potencia la participació d'entitats
i veïns
25 associacions van fer ofrenes florals al Monument de 1714 i una cinquantena de persones es
van integrar en el Cor popular de la Diada

Dilluns, 14 de setembre de 2015

Recull d'imatges de la celebració de la Diada
Castellbisbal va celebrar, el passat cap de setmana, la Diada Nacional de Catalunya amb tot un
seguit d'actes institucionals i populars.

Dilluns, 14 de setembre de 2015

Més de 2.300 alumnes comencen un nou curs escolar a Castellbisbal
Una de les novetats destacades del nou curs escolar 2015-2016 són les classes d’anglès que
s’impartiran als nens i nenes de la llar d’infants municipal La Caseta.

Dimecres, 9 de setembre de 2015

Nous cursos de català parlat i escrit per a adults
El proper dilluns, 14 de setembre, comença la inscripció als cursos de català per a adults, que
estarà oberta fins al 30 de setembre.

Dimarts, 8 de setembre de 2015

Tret de sortida al nou curs escolar 2015-2016
L’alcalde de Castellbisbal, Joan Playà, ha agraït públicament la tasca de tota la comunitat
educativa, a qui ha encoratjat a continuar sumant resultats excel·lents durant aquest nou curs
escolar que comença dilluns vinent.

Dilluns, 7 de setembre de 2015

Castellbisbal prepara una cantada popular per commemorar la Diada
Demà dimarts, 8 de setembre, totes les persones que vulguin participar en la cantada estan
convocades a un assaig general que tindrà lloc, a les 21.15 hores, a l’Escola Municipal de Música
Miquel Blanch.

Divendres, 4 de setembre de 2015

Castellbisbal se suma a la Xarxa de Ciutats Refugi
El govern municipal ha començat les gestions per col·laborar amb aquells organismes i administracions
que ofereixin solucions a la dramàtica situació que viuen milers de refugiats que arriben a Europa fugint
dels seus països d’origen.

Divendres, 4 de setembre de 2015

Nova programació dels Tallers de l'Espai de La Plaça
L’Àrea de Benestar Social ha presentat la nova programació dels Tallers de l’Espai de la Plaça que
començaran aquest mes de setembre, el dia 21.

Dijous, 3 de setembre de 2015

Inscripcions als tallers de la Gent Gran
Del 7 al 10 de setembre teniu temps per apuntar-vos als tallers del Casal de la Gent Gran organitzats per
la Gent Gran de l'Espai de La Plaça.

Dimecres, 2 de setembre de 2015

El Ple designa per sorteig els càrrecs de les meses electorals del proper
27S
A Castellbisbal s’habilitaran un total de 12 meses electorals i 108 persones en formaran part: 36
titulars i 72 suplents.

Dimarts, 1 de setembre de 2015

Can Santeugini i Can Campanyà celebren les seves festes d'estiu
Aquests darrers dies Can Santeugini i Can Campanyà han celebrant les seves festes majors. Hi
ha hagut de tot i per a tothom, i no han faltat les ganes de passar-ho bé.

Dijous, 27 d'agost de 2015

Recull de fotografies de la Festa Major de l'Aigua i la Llum 2015
Repassa els actes més destacats de la Festa de l'Aigua i la Llum 2015 amb aquest recull de fotografies

que us hem seleccionat.

Dimarts, 25 d'agost de 2015

Gran participació als actes de la Festa Major de l'Aigua i la Llum 2015
Durant cinc dies centenars de ciutadans han omplert els carrers del poble disposats a gaudir i
participar en els diferents actes organitzats.

Dimecres, 19 d'agost de 2015

La Festa Major tindrà un Punt de Primers Auxilis, durant les hores de
més activitat
Es tracta d'un servei d'assistència sanitària on s’atendran les primeres cures immediates i
d’emergència.

Dimecres, 19 d'agost de 2015

L'aparcament d'Els Costals obrirà el dissabte i els dies festius de la
Festa Major
El pàrquing farà l’horari habitual, de 7.30 a 21.30 hores, el dijous dia 20 i el cap de setmana dels
dies 22 i 23 d’agost

Dimecres, 19 d'agost de 2015

Personalitza la teva samarreta de Festa Major
És molt fàcil! Només cal que posis les teves petjades, amb pintura blanca, al dors de la teva samarreta.

Dimarts, 18 d'agost de 2015

El centre urbà es convertirà en Illa de Vianants, durant la Festa Major
L'accés als carrers més cèntrics estarà limitat al trànsit des del dimecres 19, a les 17.00 hores, fins al
dilluns 24 d'agost, al matí.

Divendres, 14 d'agost de 2015

Recomanacions de Protecció Civil per gaudir de la Festa Major amb total
seguretat
Consells per als correfocs, però també per a la Tractor Transit, la Festa Holi i tots els actes on es puguin
produir aglomeracions.

Divendres, 14 d'agost de 2015

La Botiga de la Festa Major obrirà dilluns
A la Botiga s’hi podran adquirir entrades, reservar taula per al Sopar de Fi de Festa i comprar productes
de marxandatge de la Festa Major

Dimarts, 11 d'agost de 2015

L'Ajuntament posa en marxa el Portal de Transparència, al web
municipal
Entre d’altres informacions, el web mostra les retribucions dels representants polítics o la
contractació de càrrecs de confiança.

Divendres, 31 de juliol de 2015

Canvi d'horaris i parades del transport públic, a l'agost
Els horaris del transport públic canvien durant el mes d'agost. Fins al dia 31, es redueix la freqüència de
pas i s'anul·len dues parades.

Dijous, 30 de juliol de 2015

Recull fotogràfic del concert de Marc Parrot
El músic i compositor Marc Parrot va ser l'encarregat de tancar la Capsa de Música 2015 amb un
concert acústic i en solitari.

Dijous, 30 de juliol de 2015

L'Ajuntament ratifica la seva pertinença a l'AMI

Onze dels disset regidors de Castellbisbal van votar a favor de continuar a l’Associació de
Municipis per la Independència

Dimecres, 29 de juliol de 2015

El Ple aprova una moció per demanar atenció continuada al CAP, les 24
hores del dia i tot l'any
La moció va comptar amb els vots favorables de tots els regidors del consistori.

Dilluns, 27 de juliol de 2015

Castellbisbal redueix la intensitat del dispositiu extraordinari de
vigilància contra incendis
Aquesta mesura s'ha près després que el CECAT ha comunicat que s'ha reduït, a nivell 1 el risc
d'incendi forestal al municipi.

Dilluns, 27 de juliol de 2015

Can Costa ja ha posat fi a la Festa Major d'enguany
La Comissió de Festes de Can Costa ha preparat un programa d'actes amb activitats pensades
per a grans i petits.

Dimecres, 22 de juliol de 2015

Marc Parrot tancarà la Capsa de Música amb un concert acústic que
repassarà la seva discografia
Parrot no podrà fer el concert inicialment previst ja que un dels músics està indisposat. Com a
alternativa, n'oferirà un d'acústic.

Dimarts, 21 de juliol de 2015

La carretera B-150 es reobre al trànsit

La via estava tallada des d'aquesta matinada com a conseqüència de l'accident d'un camió. En el
sinistre, no hi ha hagut ferits.

Dimarts, 21 de juliol de 2015

La Lan Party tanca l'edició 2015 amb la mirada posada en els nous
reptes per l'any vinent
Tant les trenta hores de connexió continuada com les activitats complementàries han tingut una
molt bona acollida

Dilluns, 20 de juliol de 2015

Juan de Diego i Trakas, a la Capsa de Música
La Capsa de Música ha portat al trompetitsta basc Juan de Diego, a l'escenari dels jardins de Can
Margarit.

Dijous, 16 de juliol de 2015

La Lan Party de Castellbisbal inclourà una competició de videojocs retro
L'organització ja ha tancat les inscripcions després d'haver omplert les seixanta places
disponibles.

Dijous, 16 de juliol de 2015

El Síndic de Greuges atén 12 visites en el seu desplaçament a
Castellbisbal
Problemàtiques vinculades amb urbanisme, qüestions tributàries i el consum de subministres
bàsics com l’aigua, la llum i la telefonia centren les queixes i consultes dels castellbisbalencs.

Dimecres, 15 de juliol de 2015

UNA omple els jardins de Can Margarit
La formació musical UNA compta amb la participació de la violinista castellbisbalenca, Lluna Aragón.

Dimarts, 14 de juliol de 2015

Castellbisbal presenta el seu nou cartipàs municipal
El Ple de l’Ajuntament també ha aprovat el règim retributiu dels membres de la corporació, que es
manté congelat respecte al mandat anterior.

Dimarts, 14 de juliol de 2015

Recull d'imatges de l'Skate Night 2015
El Parc del Castell va acollir, divendres passat, la celebració de la segona edició de l' Skate Night
de Castellbisbal.

Dimecres, 8 de juliol de 2015

Castellbisbal manté tots els dispositius de prevenció d'incendis
La Generalitat ha rebaixat l'alerta per risc d'incendis forestals a Castellbisbal, però es mantenen
totes les mesures de prevenció.

Dimarts, 7 de juliol de 2015

Castellbisbal intensifica la vigilància i la prevenció d'incendis
Policia Local i Mossos d'Esquadra, efectius del Pla de Vigilància d'Incendis i voluntaris de l'ADF
es coordinen davant l'alt risc d'incendi forestal.

Dimarts, 7 de juliol de 2015

La Capsa de Música s'obre amb els jardins de Can Margarit plens i una
bona crítica del públic
El cantant de jazz Anthus ha estat l'encarregat d'estrenar el cicle Capsa de Música d'enguany que
s'allargarà durant tot el juliol.

Dilluns, 6 de juliol de 2015

La gent gran omple el Casal Cultural, per al Ball de final de temporada
Com ja és habitual, el darrer Ball de la Gent Gran va començar amb una arrossada i va comptar amb ball
i espectacle.

Dilluns, 6 de juliol de 2015

Els Costals tanca la temporada primavera-estiu amb una actuació de
l'Elenc Teatral
L'auditori d'Els Costals reemprendrà la programació estable de música i teatre, a la tardor. Tot i
això, acollirà alguns actes, a l'estiu.

Divendres, 3 de juliol de 2015

L'Ajuntament tanca el curs escolar amb el reconeixement a la important
tasca dels centres educatius del municipi
La trobada, a la qual han estat convidats tots els equips directius dels centres educatius de
Castellbisbal, ha tingut lloc aquest matí a la sala de Plens de l’Ajuntament.

Dijous, 2 de juliol de 2015

El cantant de jazz Anthus inaugura la programació de la Capsa de
Música
El cicle, que enguany arriba a la seva setena edició i es caracteritza per oferir música en directe algunes
nits d’estiu als jardins de Can Margarit, comptarà també amb les actuacions d’Una, Juan de Diego &
Trakas i Marc Parrot.

Dijous, 2 de juliol de 2015

Oriol López i Núria Lecha guanyen la beca als millors treballs de recerca
2015
Els joves van rebre el premi durant l’acte de graduació dels alumnes de segon de batxillerat de
l’Institut Castellbisbal, una promoció que ha aconseguit que tots els que es van presentar a la
selectivitat superessin amb èxit les proves.

Dimecres, 1 de juliol de 2015

Castellbisbal se suma a la celebració del Dia internacional lliure de
bosses
Les persones que facin compres el divendres, 3 de juliol, sense utilitzar bosses d’un sol ús
podran participar en el sorteig de cabassos i lots de cava.

Dimecres, 1 de juliol de 2015

Joventut convoca dues beques per premiar els millors expedients de
batxillerat i joves solidaris
L'1 de juliol s'ha obert el termini per sol·licitar les beques Joves per canviar el món i per als
millors expedients de batxillerat, que convoca la Regidoria de Joventut.

Dilluns, 29 de juny de 2015

El síndic de Greuges visitarà Castellbisbal el proper 15 de juliol
Les persones que vulguin entrevistar-se amb l’equip del síndic de Greuges han de concertar una
cita trucant al telèfon gratuït 900 124 124 o enviant un correu electrònic a sindic@sindic.cat

Dijous, 25 de juny de 2015

La revetlla de Sant Joan en imatges
L’arribada de la Flama del Canigó va donar el tret de sortida a la celebració de la revetlla de Sant Joan.
Tots aquells que es van deixar guiar per la música i els petards, van trobar un munt de propostes
populars on van ser benvinguts. Fem un repàs d’algunes d’elles a través d’aquest recull d’imatges que
us hem preparat.

Dijous, 18 de juny de 2015

Recull d'imatges del concert de final de curs de l'Escola de Música
Els alumnes de l'Escola Municipal de Música han mostrat el que han après durant el curs, en un
concert realitzat a l'auditori d'Els Costals.

Dijous, 18 de juny de 2015

Dissabte se celebrarà una nova edició de la Fira de la Cervesa Artesanal
La Fira es completarà amb la 3a Trobada de col·leccionistes de taps de corona i amb un concert a
càrrec de The Pàmpols Pickers.

Dissabte, 13 de juny de 2015

Castellbisbal constitueix el nou Ajuntament i nomena Joan Playà com a
nou alcalde
El municipi comptarà els propers quatre anys amb dos alcaldes. Playà, d’Alternativa, és el primer
en fer-se càrrec de la corporació i els darrers 16 mesos de mandat prendrà relleu el cap de llista
d’ERC, Toni Pons.

Dimarts, 9 de juny de 2015

Recull d'imatges de la Setmana del Medi Ambient
Aquest cap de setmana s'han celebrat les activitats principals de la Setmana del Medi Ambient
a Castellbisbal.

Dimarts, 9 de juny de 2015

L'Arxiu presenta una mostra documental de la tradició teatral de
Castellbisbal
Coincidint amb la celebració, avui dimarts, del Dia Internacional dels Arxius, l’Ajuntament acull la
mostra "Passió pel teatre a Castellbisbal"

Dimecres, 3 de juny de 2015

Els Arenys rep el primer xec del programa Euronet 50/50
En els primers nous mesos d'implantació del projecte, l'escola ha estalviat més de dos mil euros en els
rebuts d'aigua, llum i gas.

Dimarts, 2 de juny de 2015

La Setmana del Medi Ambient potenciarà la recollida de brossa orgànica
i el compostatge
Entre el 3 i l’11 de juny, Castellbisbal celebrarà la Setmana del Medi Ambient que inclourà tant
activitats lúdiques com de sensibilització.

Divendres, 29 de maig de 2015

La Creu Roja ensenya a la gent gran com aprofitar el mòbil al màxim
Una desena de persones van participar, ahir a la tarda, en un taller per aprendre algunes utilitats del
mòbil que els poden servir en el dia a dia.

Diumenge, 24 de maig de 2015

Alternativa es converteix, amb un 30,55% dels vots, en el partit més votat
a Castellbisbal
El PSC, amb el 25,99% dels vots, és el segon més votat i obtè cinc regidors, un menys que Alternativa,
que suma sis. Li segueixen ERC, amb tres regidors, i CiU, que obtè dos. Ciutadans també entra al
consistori amb un regidor.

Divendres, 22 de maig de 2015

La Diputació repararà un tram malmès de la carretera de l'Estació
La decisió és fruit de la reclamació presentada per l’Ajuntament de Castellbisbal demanant la
reparació urgent de la calçada del tram de la carretera de l’Estació que transcorre per sobre de la
línia de l’AVE.

Dimarts, 19 de maig de 2015

Gran afluència de públic a la Mostra d'oficis artesans i tradicionals
Dissabte, el carrer de Pi i Margall es va omplir de veïns que van voler gaudir de la 3a Mostra
Participativa d'Oficis Artesans i Tradicionals.

Dimarts, 19 de maig de 2015

L'Escola de Música celebra la Jornada de Portes Obertes aquesta tarda
La Jornada coincideix amb el període de preinscripcions per als nous alumnes que va començar
ahir i que s’allargarà fins al 29 de maig.

Dimarts, 19 de maig de 2015

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya obre una nova convocatòria
d'ajuts per pagar el lloguer

Divendres, 15 de maig de 2015

Concert dels conjunts instrumentals de l'Escola de Música, a l'auditori
Recull d'imatges del concert que van fer els diferents grups instrumentals de l'Escola de Música,
el passat diumenge, dia 14 de maig.

Divendres, 15 de maig de 2015

La Mostra d'oficis artesans serà l'acte central per celebrar el Dia
Internacional dels Museus
La Mostra es farà demà i coincidirà amb la reobertura del Museu de la Pagesia i l’estrena de
"Castellbisbal, fotografies d’un poble agrícola".

Dimecres, 13 de maig de 2015

Alumnat de Les Vinyes promou una nova campanya de donació de sang

La cita serà el proper dimecres, 20 de maig, entre les 16.00 i les 20.00 hores, a la biblioteca de
l’Institut Escola Les Vinyes

Dimarts, 12 de maig de 2015

El parc dels Roures de Can Costa tanca al públic per tractar-hi una plaga
de formigues
El tractament de desinsectació es farà al llarg del matí del dijous, 14 de maig, però, per motius de
seguretat, el parc romandrà tancat durant tot el dia.

Dilluns, 11 de maig de 2015

El "Clean Up Day" a Castellbisbal permet recollir 100 quilos de residus
Una quarantena de persones, la majoria públic familiar, va col·laborar en la jornada de neteja
popular pels entorns del riu Llobregat

Dimecres, 6 de maig de 2015

El carrer Doctor Llarc s'obre al trànsit després de tres mesos d'obres
Els treballs, a càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), suposen una important millora
de les condicions d’accessibilitat al carrer.

Dimecres, 6 de maig de 2015

L'Ajuntament amplia els ajuts de la Campanya de Suport a l'Estudiant
El proper curs escolar, tots els alumnes que cursin estudis d’educació infantil, primària o
secundaria obligatòria en algun centre del municipi rebran un ajut de 25 euros per material
escolar.

Dilluns, 4 de maig de 2015

Nova convocatòria de la campanya de Suport a l'Estudiant
De l’11 al 29 de maig es poden presentar les sol•licituds a la Regidoria de Serveis Socials, demanant
cita prèvia a Can Margarit a partir del 6 de maig.

Dijous, 30 d'abril de 2015

La Fiscalia no investigarà el conveni urbanístic amb la Junta de
Compensació de Ca n'Estapé per considerar-lo prescrit
Malgrat que s’arxiva el cas, la Fiscalia Anticorrupció considera que, sense fer-ne una investigació
exhaustiva, els fets podrien admetre’s com a constitutius de delicte de prevaricació.

Dimecres, 29 d'abril de 2015

Imatges de l'acte històric i literari de Sant Jordi
Us deixem un recull d'imatges de l'acte històric i literari que es va celebrar a l'espai Adjutori Segarra, el
passat dia 26 d'abril.

Dimarts, 28 d'abril de 2015

Les activitats del Casal d'Estiu giraran al voltant de la novel·la "El petit
príncep"
Les inscripcions es faran durant la segona setmana del mes de maig i enguany també es podran
tramitar en línia.

Dilluns, 27 d'abril de 2015

Maria Esther Julià Girona guanya el setè Concurs Literari de
Castellbisbal
Com a reconeixement de la gran qualitat literària de les obres presentades enguany a concurs, el
jurat decideix entregar dos premis finalistes.

Dilluns, 27 d'abril de 2015

Recull fotogràfic de l'acte poètic en record de Joana Raspall
El Col·lectiu Capbreu va dedicar els actes d'enguany a recordar la figura de la poeta Joana
Raspall.

Dilluns, 27 d'abril de 2015

Els Catarres protagonitzen la Festa de la Primavera a Castellbisbal
Recull de fotografies del concert que Els Catarres van fer al Casal Cultural, el 24 d'abril, amb
motiu de la Festa de la Primavera.

Divendres, 24 d'abril de 2015

La ciutadania podrà comunicar incidències a l'Ajuntament mitjançant
l'aplicació mòbil de Línia Verda
Aquest servei de comunicació d’incidències permetrà resoldre els conflictes d’una manera ràpida
i eficaç.

Divendres, 24 d'abril de 2015

Recull de fotografies de la Diada de Sant Jordi 2015
La Fira de Sant Jordi va deixar, ahir dijous, moltíssimes imatges per recordar. Us deixem un recull
d'alguns d'aquests moments.

Dijous, 23 d'abril de 2015

Xavi Roca guanya el Concurs tuiterari 2015
240 microrelats han participat en l'edició d'enguany del #tuiterari15, una xifra que representa el
triple de l'assolida l'any passat.

Dijous, 23 d'abril de 2015

L'Orquestra de Corda posa la banda sonora a les pel·lícules de Méliès
L'actuació del grup de corda de l'Escola de Música s'ha emmarcat en el cicle Joves Intèrprets de
Castellbisbal 2015.

Dimecres, 22 d'abril de 2015

La Plaça de l'Església serà el punt central de la celebració de la Diada de
Sant Jordi
Durant tot el dia, es faran actuacions de teatre, música i ball a l'escenari de la Plaça i també es faran
tallers infantils a l'Esbarjo.

Diumenge, 19 d'abril de 2015

Curs d'educació canina
Recull de fotos del curs d'educació canina que es va impartir durant al maig de 2015.

Divendres, 17 d'abril de 2015

Entra en servei l'aparcament soterrat del centre cultural Els Costals
El pàrquing serà gratuït i estarà obert, a partir de la setmana vinent, de dilluns a divendres, des
de les 7.30 del matí i fins les 21.30 del vespre.

Dijous, 16 d'abril de 2015

L'Orquestra de Corda de l'Escola de Música presenta "Méliès", a Els
Costals
L’espectacle arribarà també a les escoles del municipi amb dues sessions extraordinàries que es
faran dilluns vinent

Dilluns, 13 d'abril de 2015

Avui es posen a la venda les entrades per al concert d'Els Catarres a
Castellbisbal
Els titulars del carnet CBJove tenen un 50% de descompte i també es poden adquirir entrades
gratuïtes comprant a les botigues del poble.

Dilluns, 13 d'abril de 2015

Els relats guanyadors del Concurs tuiterari es rotulen a Els Costals

Els mircorelats guanyadors del Concurs Tuiterari de Castellbisbal es rotulen en vinil, a l'auditori d'Els
Costals.

Divendres, 10 d'abril de 2015

Es posen en marxa els punts d'informació sobre la recollida de brossa
orgànica
Aquest cap de setmana, els estands s'instal·laran a Can Costa i Can Campanyà i la setmana que
ve, al centre urbà i Can Santeugini.

Divendres, 10 d'abril de 2015

El Museu de la Pagesia tancarà durant un mes per realitzar obres de
manteniment
Malgrat el tancament, el Museu continuarà amb les seves activitats i ja s’ha editat el programa
d’actes per als mesos d’abril i maig

Dimecres, 8 d'abril de 2015

L'Arxiu Municipal publica la Memòria d'activitats corresponent al 2014
L'Arxiu ha fet pública, aquesta setmana la Memòria d'activitats del 2014 en la qual es detalla la
feina feta per aquest servei municipal.

Dimecres, 8 d'abril de 2015

L'humor de José Corbacho arriba aquest dissabte a l'escenari d'Els
Costals
Les entrades anticipades per l’espectacle “Corbacho 5G” ja estan a la venda. Es poden adquirir a
la taquilla d’Els Costals, de dilluns a divendres, de 9.00 a 12.00 hores.

Dimecres, 8 d'abril de 2015

Oberta la convocatòria del VII Concurs Literari i el II Concurs #tuiterari15
El 13 d’abril finalitza el termini per presentar escrits al certamen literari i la convocatòria per
participar en el concurs de microrelats a la xarxa social Twitter estarà oberta fins al migdia del 23
d’abril.

Dimarts, 7 d'abril de 2015

Medi Ambient impulsa una campanya de civisme entre els propietaris de
mascotes
La iniciativa incidirà, sobretot, en la necessitat fomentar la recollida dels excrements dels animals
domèstics.

Dilluns, 30 de març de 2015

El 13 d'abril sonarà la sirena de risc químic de Costablanca
Protecció Civil de la Generalitat activarà el dilluns, 13 d’abril, les 83 sirenes d’avís a la població
per accident químic que hi ha instal·lades a 36 municipis de Catalunya. La de Costablanca serà
una de les que sonaran. L’objectiu és comprovar-ne el funcionament i fer que tots els ciutadans
en coneguin el so.

Dilluns, 30 de març de 2015

Recull d'imatges del concert de Gossos

El 29 de març, Gossos va actuar a l'auditori d'Els Costals amb un concert intimista per celebrar els seus
22 anys dalt de l'escenari.

Divendres, 27 de març de 2015

Restriccions de trànsit pel pas de la Volta Ciclista
Diumenge, la Volta Ciclista a Catalunya passarà per Castellbisbal i això obligarà a restringir el
trànsit en algunes carreteres del municipi.

Dijous, 26 de març de 2015

Continua la col·laboració entre la Policia Local i les escoles del municipi
Aquest matí, els alumnes de P3 de l'escola Benviure han visitat la Prefectura de la Policia Local
on han pogut conèixer la feina dels agents.

Dijous, 26 de març de 2015

El parc de les Destreses tindrà un espai de joc infantil d'en Patufet
El proper diumenge, 29 de març, a les 11.30 hores, s’inaugurarà al parc de les Destreses una
nova zona de jocs infantils inspirada en el conte d’en Patufet i en les il·lustracions que d’aquesta
història ha fet la ninotaire Pilarín Bayés.

Dimecres, 25 de març de 2015

"Can Pedrerol engega" ja es pot veure, al vestíbul d'Els Costals
La mostra havia d'instal·lar-se a la sala d'exposicions del Museu, però les obres que es faran en
aquest equipament han exigit un canvi d'ubicació.

Dimecres, 25 de març de 2015

Castellbisbal en imatges. Butlletí número 16

Us deixem un recull de les fotografies que apareixen a la secció "Castellbisbal en imatges" del butlletí
informatiu "Castellbisbal", número 16.

Dimecres, 25 de març de 2015

Es decreten tres dies de dol i es suspenen els actes oficials
Com a mostra de condol a les víctimes de l’accident aeri als Alps i les seves famílies,
l’Ajuntament de Castellbisbal se suma als tres dies de dol decretats pel govern de la Generalitat.
Per aquest motiu, des d’avui i fins divendres, quedarà suspesa la celebració d’actes oficials al
municipi.

Dimecres, 25 de març de 2015

El transport públic urbà guanya un 11% més de viatgers
Durant el 2014 les línies d’autobús urbà han guanyat passatgers respecte als anys anteriors i se situen
en xifres similiars a l’any 2011.

Dimarts, 24 de març de 2015

DJ Mahou guanya el Concurs de DJ de Castellbisbal
DJ Mahou ha estat el guanyador del Concurs de DJs de Castellbisbal d'aquest 2015. El premi per
votació popular se l'ha endut DJ Gomy.

Dimarts, 24 de març de 2015

Una setantena de persones participen en la jornada de presentació del
PEC
El Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) ha de definir quines són les prioritats i estratègies que han
de guiar l’acció educativa municipal.

Divendres, 20 de març de 2015

L'àlbum de cromos del Museu recull 12 curiositats
Un any més, el Museu de la Pagesia ha editat l’àlbum de cromos on inclou 12 peces del seu fons.

Dimarts, 17 de març de 2015

Recull d'imatges de l'homenatge a Badia i Margarit
El passat divendres, 13 de març, l'auditori d'Els Costals va acollir un sentit homenatge al lingüística
Antoni Maria Badia i Margarit.

Dimarts, 17 de març de 2015

Gossos oferirà un concert de petit format a Els Costals
El grup de Manresa, que celebra els seus 22 anys de carrera musical, actuarà el 29 de març a
l'Auditori amb part del públic dalt de l'escenari.

Divendres, 13 de març de 2015

Castellbisbal inicia el camí per convertir-se en una ciutat educadora
El dissabte, 21 de març, s’ha convocat una jornada participativa, oberta a tota la ciutadania, on es
presentarà el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC).

Divendres, 13 de març de 2015

L'Ajuntament convoca una reunió informativa sobre Can Balasc
La trobada tindrà lloc el dilluns, 16 de març, a les 19.00 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Dimarts, 10 de març de 2015

El Pla Local d'Habitatge de Castellbisbal s'obre a la participació
ciutadana
Fins al 30 de març tots els ciutadans majors de 14 anys de Castellbisbal podran donar la seva
opinió i fer propostes sobre les polítiques municipals d’habitatge.

Dimarts, 10 de març de 2015

Elena de Juan i Laura Grau guanyen el Concurs de Fotografia Jove del
Dia de la Dona
La fotografia “Petits homes que treballen, grans dones que descansen”, d’Elena de Juan, ha
guanyat el Concurs fotogràfic Jove Dia de la Dona.

Dilluns, 9 de març de 2015

Castellbisbal retrà homenatge a Badia i Margarit
El proper divendres dia 13 de març, l’Ajuntament farà un acte de record i homenatge al filòleg i
lingüista Antoni Maria Badia i Margarit.

Divendres, 6 de març de 2015

Castellbisbal i Terrassa sumen esforços per atendre col·lectius socials
en risc d'exclusió
Els dos ajuntaments signen un conveni en l’àmbit de Serveis Socials per atendre les
problemàtiques de persones sense sostre i dones maltractades.

Dimecres, 4 de març de 2015

José Corbacho i Gossos són les cares més conegudes de la nova
programació d'Els Costals
L’Elenc Teatral representarà l’obra de teatre musical Boscos endins, basada en personatges dels
contes dels germans Grimm.

Dilluns, 2 de març de 2015

Recull fotogràfic dels Tres Tombs 2015
Aquest cap de setmana, Castellbisbal ha acollit una nova edició de la festa dels Tres Tombs,
organitzada pels Amics de Sant Antoni Abat.

Dimecres, 25 de febrer de 2015

Castellbisbal sol·licita entrar a formar part de la Mesa d'abocadors de
Rubí
El consistori ha traslladat a l’Ajuntament de Rubí i a la Plataforma Rubí Sense Abocadors el seu
compromís de seguir treballant per impedir la construcció d’un abocador proper a la urbanització
de Can Campanyà.

Dilluns, 23 de febrer de 2015

Tot a punt per celebrar una nova edició de les Jornades per la Igualtat
La venda d’entrades i les inscripcions per participar en alguna de les activitats de les jornades s’hauran
de formalitzar els dies 25 i 26 de febrer a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Dijous, 19 de febrer de 2015

Castellbisbal millora el servei de transport urbà
L’Ajuntament amplia els serveis de la línia L2 per donar resposta a les demandes dels veïns i veïnes de
les urbanitzacions.

Dijous, 19 de febrer de 2015

Jornades de portes obertes als centres educatius de Castellbisbal
Entre el 25 de febrer i el 7 de març, els centres educatius del municipi obriran les portes per
donar a conèixer els seus projectes i instal•lacions a les famílies interessades en la preinscripció
per al curs vinent.

Dimecres, 18 de febrer de 2015

La Rua de Carnestoltes ja té guanyadors
“Con borregos y a lo loco” ha estat la comparsa guanyadora, amb 224 vots, de la Rua de Carnestoltes.
El segon premi ha estat per “Tabacell” que n’ha aconseguit 147 vots del públic que dissabte va gaudir de
la que és la festa més boja de l’any.

Dilluns, 16 de febrer de 2015

Recull fotogràfic del Carnestoltes 2015
Us deixem un recull d'imatges de la Rua de Carnestoltes i del Carnestoltes infantil que s'han celebrat
aquest cap de setmana.

Dilluns, 16 de febrer de 2015

El Dijous Gras dóna el tret de sortida al Carnestoltes 2015
El taller infantil "Disfressa't i balla" va marcar l'inici de la festa de Benvinguda al Rei Carnestoltes que es
va celebrar el Dijous Gras.

Divendres, 13 de febrer de 2015

Incidències al transport públic amb motiu de la Rua de Carnestoltes
Amb motiu de la celebració aquest dissabte, 14 de febrer, de la Rua de Carnestoltes, s’anul•laran
algunes parades de les línies de l’autobús urbà que passen pel centre del poble.

Dijous, 12 de febrer de 2015

La cantautora Vanesa Martín dóna el tret de sortida a les Jornades per la
Igualtat d'enguany
Del 7 al 13 de març Castellbisbal acollirà un ampli programa d’activitats a l’entorn de la commemoració
del Dia Internacional de la Dona.

Dimecres, 11 de febrer de 2015

Recomenacions a seguir per a les rues de Carnestoltes

Us deixem els consells i recomenacions a seguir durant les rues de Carnestoltes del proper cap
de setmana

Dimarts, 10 de febrer de 2015

Nova imatge per a la zona esportiva de Can Campanyà
Aquesta setmana comencen les obres de remodelació de la zona de jocs i petanca de l’avinguda
Lluís Millet de Can Campanyà.

Dilluns, 9 de febrer de 2015

L'Ajuntament engega una campanya per impulsar la recollida de brossa
orgànica
L’objectiu és augmentar els quilos de brossa orgànica recollida i evitar que es llencin residus no
orgànics al contenidor marró.

Dilluns, 9 de febrer de 2015

L'AMB presenta l'exposició "Metròpolis Barcelona"
Ja es pot visitar i fins el 25 d’abril a l’edifici de Disseny Hub Barcelona, l’exposició “Metròpolis
Barcelona”, a través de la qual es vol explicar el territori metropolità de Barcelona projectat des
de tres perspectives: el passat, el present i el futur.

Dimecres, 4 de febrer de 2015

S'activa la fase d'alerta del Pla NEUCAT a Castellbisbal
Protecció Civil ha activat la fase d’alerta del Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya
(NEUCAT) d’acord amb les previsions emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya i per les
afectacions que se’n poden derivar.

Dimecres, 4 de febrer de 2015

Es suspèn el transport escolar i l'assistència als centres educatius es
manté a criteri de la família
Amb motiu del temporal de neu, i com a mesura preventiva, s’ha suspès el transport escolar. A
més, l'assistència als centres educatius del municipi es manté a criteri de les famílies.

Dimarts, 3 de febrer de 2015

Jaume Esquerda entrega la seva acta de regidor de l'Ajuntament
Jaume Esquerda i Margarit ha fet pública la seva renúncia oficial com a regidor de Convergència i Unió
(CiU) a l’Ajuntament de Castellbisbal, decisió que ahir, 2 de febrer, va traslladar a l’equip de govern
municipal.

Dilluns, 2 de febrer de 2015

La Policia Local impulsa un curs per abordar els abusos sexuals a
menors
Agents policials, treballadors de les Àrees d’Educació, Benestar Social i Sanitat i professionals
de l’àmbit educatiu han participat en aquesta formació

Divendres, 30 de gener de 2015

Castellbisbal continua treballant per promoure habitatges socials
L’Ajuntament i la Diputació de Barcelona elaboren un estudi d’optimització d’habitatges del
municipi amb l’objectiu de fer front a les necessitats urgents d’allotjament social.

Divendres, 30 de gener de 2015

El municipi, present a l'exposició "Metròpolis Barcelona"
L’alcaldessa de Castellbisbal, Dolors Conde, va assistir ahir al mati a l’acte d’inauguració de
l’exposició “Metròpolis Barcelona” que fins el proper 25 d’abril es podrà visitar al Museu del
Disseny de Barcelona (DHUB).

Dijous, 29 de gener de 2015

Avís d'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya per risc de ventades
La previsió meteorològica indica que avui i demà bufarà un vent molt fort, motiu pel qual la
Direcció General de Protecció Civil ha activat la fase d’alerta PROCICAT.

Dimecres, 28 de gener de 2015

Castellbisbal tindrà la seva pròpia Àrea Bàsica de Salut
El Ple municipal aprova la creació de la nova Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Castellbisbal, fet que
suposarà una millora en l’atenció sanitària que actualment es presta a la població del municipi.

Dimarts, 27 de gener de 2015

Recull d'imatges de la Festa Major d'Hivern 2015
Un any més, Castellbisbal ha celebrat la Festa Major d'Hivern amb tot un seguit d'activitats populars i
tradicionals.

Dilluns, 26 de gener de 2015

Ja es coneixen els números guanyadors del sorteig dels deu lots de
cava
L'Àrea de Medi Ambient ja ha sortejat els premis corresponents a la campanya de recollida
selectiva d'ampolles de cava.

Dilluns, 26 de gener de 2015

Les obres d'urbanització del carrer Doctor Llarc, en marxa
Els treballs, que han començat aquesta setmana, s’allargaran durant uns tres mesos, temps durant el
qual el carrer estarà tallat al trànsit.

Dimecres, 21 de gener de 2015

Comencen els actes de la Festa Major d'Hivern
La botifarrada popular i la Trobada de Gegants són les activitats més emblemàtiques de la Festa Major
de Sant Vicenç

Dimecres, 21 de gener de 2015

Mesures de seguretat per al correfoc
Us deixem les mesures de protecció i seguretat que cal seguir durant la celebració de la 9a
Trobada de Bèsties i Diables infantils

Dimarts, 20 de gener de 2015

Castellbisbal continua apostant per augmentar l'ocupabilitat del jovent
amb el programa "Joves per l'Ocupació"
Aquest 2015 s’ofereixen un total de sis cursos d’especialitats formatives professionalitzadores adreçats a
joves menors de 25 anys en situació d’atur.

Divendres, 16 de gener de 2015

Veïns de Castellbisbal impulsen la secció local de l'Oncolliga
Ahir al vespre, la Sala d'actes va acollir la presentació de la secció local de la Fundació Lliga Catalana
d'Ajuda Oncològica.

Dimarts, 13 de gener de 2015

L'Ajuntament apropa l'assistència jurídica a la ciutadania
Castellbisbal compta amb un nou Punt d’Orientació Jurídica que s’adreça, fonamentalment, a la població
usuària dels Serveis Socials de l’Ajuntament.

Divendres, 9 de gener de 2015

Recull de fotografies de la Nit de Reis

Les festes de Nadal acaben cedint el protagonisme als infants. El Parc de Nadal i la Nit de Reis han
deixat un grapat d'imatges per emmarcar.

Divendres, 9 de gener de 2015

L'Arxiu Municipal rep la donació d'un conjunt de documents que retraten
la societat rural de Castellbisbal
El material està format per documents en paper i algunes fotografies que testimonien l’explotació de
diverses finques agràries del municipi i l’entorn

Dijous, 8 de gener de 2015

Roba del Cor. Tresors conservats en naftalina
Fins al proper 25 de gener, es por visitar l'exposició Roba (d)el Cor 2, a la sala d'exposicions
d'Els Costals

Dijous, 8 de gener de 2015

Ciutadans i entitats fan que les campanyes solidàries d'aquest Nadal a
Castellbisbal tornin a ser un èxit
Durant aquestes festes de Nadal, s’han recollit joguines i aliments que s’han fet arribar a les famílies
amb menys recursos del municipi.

Dimecres, 7 de gener de 2015

Recull d'imatges de les festes de Nadal
Us deixem un recull d'algunes de les imatges que ens han deixat les festes de Nadal a Castellbisbal.

Dilluns, 5 de gener de 2015

El carrer Major, en obres fins a finals de maig
A partir del 7 de gener i durant uns quatre mesos i mig, el tram del carrer Major entre l’avinguda Gaudí i
el carrer del Sol estarà en obres.

Diumenge, 4 de gener de 2015

Recull fotogràfic de la Festa de Cap d'Any
S'esgoten les entrades per assistir a la Festa de Cap d'Any que es farà al Casal Cultural per donar
la benvinguda al 2015

Dimecres, 31 de desembre de 2014

Gegants de Bèlgica i França, convidats especials de la Festa Major
d'hivern
La Festa Major de Sant Vicenç se celebrarà entre els dies 21 i 25 de gener i els actes tradicionals seran
l’eix principal del programa.

Dimecres, 31 de desembre de 2014

Un any més, els Reis d'Orient repartiran caramels sense gluten
Els caramels seran diferents dels d'anys anteriors ja que seran de tipus gominola, però, tots seran sense
glúten.

Dilluns, 29 de desembre de 2014

Ja s'han escollit els nens i nenes que acompanyaran els Reis durant la
cavalcada!
Aquest matí, s'ha fet el sorteig per conèixer els infants que podran pujar a les carrosses dels Reis de
l'Orient, el proper dia 5 de gener.

Dilluns, 29 de desembre de 2014

Els Reis ja vénen! Agenda d'activitats
Seguiu tots els actes que hem preparat a Castellbisbal per fer una bona rebuda a Ses Majestats els Reis
de l'Orient

Dilluns, 29 de desembre de 2014

Castellbisbal en imatges. Butlletí número 15
Us deixem el recull de fotografies de la secció "Castellbisbal en imatges" del butlletí municipal.

Dimarts, 9 de desembre de 2014

El Centre d'Emergències recomana prudència davant del fort vent previst
per a aquesta tarda
El Centre d'Emergències de Catalunya (CECAT) demana als ciutadans que siguin prudents ja que es
preveuen ventades importants durant les properes hores.

Dimarts, 2 de desembre de 2014

L'Ajuntament organitza una jornada participativa per analitzar la
mobilitat a Castellbisbal
La sessió, oberta a tothom, tindrà lloc aquest dimecres, 3 de desembre, a les 17.00 hores, a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament.

Dilluns, 1 de desembre de 2014

Sol·licitud de les carrosses per al Carnestoltes 2015
Si voleu formar una comparsa i necessiteu una carrossa, cada any, l'Ajuntament cedeix, gratuïtament,
dues plataformes.

Dijous, 27 de novembre de 2014

Recull fotogràfic de l'acte institucional que va marcar el final de les
Jornades per l'eradicació de la violència envers les dones
El dia 25 de novembre, Castellbisbal va commemorar el Dia Internacional per l'eradicació de la violència
envers les dones amb els actes institucionals.

Dijous, 27 de novembre de 2014

El mercat d'intercanvi genera prop de 300 transaccions

En total, 21 persones van posar parada al Mercat d'Intercanvi i de segona mà i la gran majoria de
paradistes van oferir venda de productes.

Dilluns, 24 de novembre de 2014

Castellbisbal celebra les seves primeres Jornades de la Infància
Del 27 al 29 de novembre s’han organitzat tot un seguit d’activitats familiars, amb el lema “Els drets dels
infants, compromís de grans i petits”.

Divendres, 21 de novembre de 2014

Els agents de la Policia Local reben més formació de violència de gènere
Els curs ha estat de caràcter pràctic i ha permès als agents actualitzar els seus coneixements a partir de
l’estudi i anàlisi de casos reals.

Divendres, 21 de novembre de 2014

L'Ajuntament rep 49 mil euros per restaurar l'ermita de Sant Joan
L’Ajuntament ha rebut una subvenció de 49 mil euros per fer les tasques de consolidació i restauració de
l’ermita de Sant Joan del Benviure

Dijous, 20 de novembre de 2014

Comença la Setmana de la Prevenció de Residus amb el repte
d'augmentar la xarxa de compostaires
L’Ajuntament ha preparat un ampli programa d’activitats que s’estrenarà aquest diumenge amb el Mercat
d’intercanvi.

Dimecres, 19 de novembre de 2014

La Generalitat suspèn la tramitació del PEU de Can Balasc, un any més
Durant aquest any, les administracions intentaran demostrar que el Pla no beneficiarà ni els veïns ni el
medi ambient.

Dimarts, 18 de novembre de 2014

Els agents tutors es donen a conèixer entre l'alumnat dels centres
educatius
Aquest matí la Policia Local ha iniciat, amb alumnes de segon d’ESO de l’Institut Castellbisbal, la ronda
de presentació del Programa d’agents tutors.

Dilluns, 17 de novembre de 2014

L'auditori s'omple de gom a gom per veure el Mag Lari
L'espectacle ha estat un més dels que l'Àrea de Cultura ha programat per aquesta tardor-hivern, a Els
Costals.

Dilluns, 17 de novembre de 2014

Inauguració de l'exposició "Castellbisbal 1939, els darrers dies"
Divendres passat, es va inaugurar l'exposició "Castellbisbal 1939, els darrers dies", que es podrà veure
fins al dia 14 de desembre.

Dilluns, 17 de novembre de 2014

Castellbisbal homenatjarà al filòleg i lingüista Antoni Maria Badia i
Margarit
L’Ajuntament de Castellbisbal retrà homenatge al filòleg i lingüísta Antoni Maria Badia i Margarit, mort
aquest diumenge als 94 anys

Dijous, 13 de novembre de 2014

Castellbisbal recorda com es van viure els darrers dies de la Guerra
Civil, al poble
Demà, l’Àrea de Cultura inaugurarà l’exposició "Castellbisbal 1939, els darrers dies ", una mostra per
explicar com es va viure el final de la Guerra Civil.

Dimecres, 12 de novembre de 2014

El Servei Català de Trànsit elaborarà el Pla de Seguretat Viària de
Castellbisbal
El Pla Local de Seguretat Viària complementarà el Pla de Mobilitat que l’Ajuntament està elaborant
actualment.

Dimarts, 11 de novembre de 2014

Aida Mirabel Fernández guanya la Beca per al millor expedient de
batxillerat
Judit Sánchez i Lluís Jiménez s’emporten el segon i tercer premi d’aquestes beques que atorga l’Àrea de
Joventut de l’Ajuntament.

Dimarts, 11 de novembre de 2014

Qui és l'Aida Mirabel Fernández?
Amb un 9,43, Aida Mirabel Fernández, veïna del poble i alumna de l'Institut Castellbisbal ha guanyat la
beca per al millor expedient de Batxillerat

Dimarts, 11 de novembre de 2014

L'Ajuntament ampliarà la xarxa de clavegueram de Can Costa
Les obres es faran a la zona baixa de la urbanització i evitaran que es produeixin abocaments d’aigües
residuals al medi natural.

Dilluns, 10 de novembre de 2014

El procés participatiu del 9N atreu 3734 veïns de Castellbisbal
L'opció més escollida ha estat el Sí-sí, amb 2888 vots, seguida del Sí-No, que n'ha obtingut 464. El No,
n'ha aconseguit 214.

Dijous, 6 de novembre de 2014

Els veïns de Costablanca no hauran d'assumir el 10% de les obres
d'urbanització
La Comissió Jurídica Assessora reconeix la il·legalitat dels acords referits a la participació de
l’Ajuntament en els costos d’urbanització de Costablanca presos el 12 març de 2003, el 6 d’octubre de
2004 i el 2 de maig de 2007, però diu que no revisarà els acords

Dimecres, 5 de novembre de 2014

Aprovades les ordenances fiscals per al 2015
L'any que ve, no s'apujarà cap impost i l’IBI deixa d’augmentar, després de deu anys de progressiu
increment de la base liquidable amb motiu de la revisió cadastral aplicada al 2005.

Dimarts, 4 de novembre de 2014

Recull fotogràfic de "Boulevard"
Aquest cap de setmana, l'Elenc Teatral de Castellbisbal ha representat l'obra "Boulevard", en l'adaptació
de Carol López.

Dimarts, 4 de novembre de 2014

Castellbisbal en imatges. Butlletí número 14
La Festa Major va tornar a omplir els carrers de Castellbisbal de veïns disposats a gaudir i participar en
els diferents actes organitzats.

Dijous, 30 d'octubre de 2014

La Regidoria de Salut Pública i Creu Roja reforcen la seva col·laboració
Fruit de l’estreta col·laboració entre la Creu Roja Baix Llobregat Centre i la Regidoria de Salut Pública
mensualment es realitzaran tallers monogràfics sobre primers auxilis.

Dimecres, 29 d'octubre de 2014

La variant entre el cementiri i El Canyet s'obre al trànsit
La carretera B-150, que és la variant que connecta el cementiri amb El Canyet, s’ha obert al trànsit

aquest matí, a les 9.30 hores.

Divendres, 24 d'octubre de 2014

L'Ajuntament obté un ajut de 2600 euros per al concert de Txarango
L’ajuda ha estat concedida per la Generalitat de Catalunya i la tramitació s’ha fet, conjuntament, entre
les àrees de Joventut i Cultura

Dimecres, 22 d'octubre de 2014

L'elaboració del Pla de Mobilitat s'obre a la participació ciutadana
L’Ajuntament prepara una passejada pel territori i un taller de diagnosi per incloure les aportacions dels
veïns i veïnes del municipi al Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS) de Castellbisbal.

Divendres, 17 d'octubre de 2014

Els residents de Castellbisbal gaudeixen d'una bona qualitat de l'aire i un
baix nivell de camps electromagnètics
Estudis realitzats per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i per la Direcció
General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya avalen aquests bons resultats.

Dijous, 16 d'octubre de 2014

Sant Galderic 2014, en imatges
Dissabte passat es va presentar, a Castellbisbal, l'associació dels Amics de Sant Galderic. Es tracta
d'una nova entitat que pretén potenciar la figura de qui, fins al segle XVII, va ser el patró dels pagesos
catalans.

Dijous, 16 d'octubre de 2014

L'Esplai exposa els seus trenta anys de vida
Coincidint amb la celebració, aquest 2014, del seu trentè aniversari, l'Esplai Gatzara ha preparat una
exposició commemorativa, que es podrà visitar fins al proper 26 d'octubre.

Dimecres, 15 d'octubre de 2014

L'enquesta de camins escolars mostra els hàbits de les famílies per anar
als centres educatius
Quasi el 70% dels alumnes de Castellbisbal han respost l’enquesta, una xifra que representa el doble de
la participació registrada en d’altres municipis

Dimecres, 15 d'octubre de 2014

Demà, es provaran les sirenes de risc químic
La prova servirà per garantir que els aparells funcionen correctament. Les sirenes es podran sentir a la
zona de Costablanca.

Divendres, 10 d'octubre de 2014

Castellbisbal acull aquest cap de setmana el 1r Aplec de Sant Galderic
Dissabte, se celebra el 1r Aplec de Sant Galderic que servirà per presentar, oficialment, als Amics de Sant
Galderic de Castellbisbal.

Dimarts, 7 d'octubre de 2014

La fracció inorgànica de Castellbisbal es tractarà temporalment a
l'Ecoparc de Montcada i Reixac
Les obres de remodelació que s’estan duent a terme a la planta de triatge de Molins de Rei obliguen
també a avançar una hora la recollida de residus.

Dilluns, 6 d'octubre de 2014

Castellbisbal entrega al Govern la moció de suport a la consulta del 9N
El regidor de Joventut, Gerard Bas, en qualitat de representant de l’Ajuntament a l’Associació de
Municipis per la Independència, va participar dissabte al mati en l’acte de lliurament de les mocions a
favor de la consulta del 9-N, al president de la Generalitat, Artur Mas.

Dilluns, 6 d'octubre de 2014

A la venda, les entrades per a la nova temporada d'Els Costals
Entre els espectacles previstos hi ha el del Mag Lari, el musical "1714, Crònica d’un setge" i l'obra
"Boulevard", a càrrec de l'Elenc Teatral.

Dimecres, 1 d'octubre de 2014

Tall de trànsit en un tram de la variant que va del cementiri al Canyet
El motiu són les obres de reparació del clavegueram, treballs que tenen una durada prevista d’un mes.

Dimarts, 30 de setembre de 2014

L'ANC i Òmnium convoquen una concentració davant de l'Ajuntament a
favor del 9N
Aquesta tarda, a les 19.00 hores, es farà una concentració davant de l’Ajuntament per protestar contra la
suspensió cautelar de la consulta del 9 de Novembre.

Dilluns, 29 de setembre de 2014

Caminada amb recreació històrica
Els participants a la Caminada del Patrimoni van reviure el final de la Guerra Civil amb una recreació
històrica a la Torre Fossada.

Divendres, 26 de setembre de 2014

Castellbisbal demana mesures per potenciar les polítiques socials
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Occidental es reuneixen amb la consellera de Benestar i Família per
abordar diferents qüestions relatives als serveis d’atenció a les persones.

Dimecres, 24 de setembre de 2014

El Ple de l'Ajuntament aprova donar suport a la consulta del 9N
Amb l’aprovació de la moció, l’Ajuntament es compromet a facilitar tots els recursos i les eines
necessàries per fer possible la consulta, fent una crida a la participació.

Dilluns, 22 de setembre de 2014

La Pedalada engega la Setmana de la Mobilitat
Us deixem un recull d'algunes de les imatges que ens ha deixat la Pedalada popular que es va fer ahir
diumenge.

Dilluns, 22 de setembre de 2014

La Festa de la Verema 2014, en imatges
Enguany s'han obtingut prop de mil litres de most amb el qual s'elaborarà el vi que es podrà comprar a la
festa de l'any que ve.

Dijous, 18 de setembre de 2014

Castellbisbal rememora el seu passat vitivinícola amb la Festa de la
Verema
Les activitats centrals de la festa, que arriba a la seva quarta edició, tindran lloc diumenge a la Plaça de
l’Església, on es farà una trepitjada de raïm popular.

Dijous, 18 de setembre de 2014

L'Ajuntament fa l'entrega de diplomes als corresponsals dels instituts
L'Àrea de Joventut ha fet entrega dels diplomes de participació als joves que van desenvolupar el càrrec
de corresponsals durant el curs passat.

Dimecres, 17 de setembre de 2014

L'Ajuntament destina 125.000 euros a ajuts per a la tornada a l'escola
Les famílies de Castellbisbal poden acollir-se a programes municipals que els ajuden a subvencionar el
material escolar, les sortides, els llibres o el menjador.

Dimecres, 17 de setembre de 2014

Castellbisbal celebra la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

Una pedalada popular, activitats familiars i una caminada per les empremtes de la Guerra Civil a
Castellbisbal són alguns dels actes programats.

Dimarts, 16 de setembre de 2014

L'Ajuntament posa en marxa la campanya anual d'asfaltat de carrers
Les actuacions més destacables es duran a terme a l’avinguda de Can Campanyà, del polígon industrial
de Comte de Sert, i l'avinguda de la Palmera i la plaça de l'Albareda, de la urbanització de Can Costa.

Divendres, 12 de setembre de 2014

Recull fotogràfic de la Diada Nacional de Catalunya a Castellbisbal
Castellbisbal ha commemorat amb un ampli programa d'activitats, la Diada Nacional de Catalunya, que
va tenir com a acte central l'ofrena floral al monument commemoratiu del 1714 situat davant l'Ajuntament.

Divendres, 12 de setembre de 2014

Més de 2.300 alumnes començaran un nou curs escolar a Castellbisbal
L’alcaldessa, Dolors Conde, ha agraït als mestres la seva professionalitat i generositat durant l’acte
inaugural del curs escolar que ha tingut lloc a Rubí.

Dimecres, 10 de setembre de 2014

Castellbisbal destina 35.000€ a subvencionar projectes d'ONG
La Regidoria de Solidaritat ha obert una nova convocatòria de subvencions destinades a entitats
privades sense ànim de lucre que facin projectes de cooperació al desenvolupament en països de
l’anomenat Tercer Món.

Dimarts, 9 de setembre de 2014

Castellbisbal commemora amb un ampli programa d'activitats la Diada
Nacional de Catalunya
L’acte central tindrà lloc el matí del dijous, 11 de setembre, amb la tradicional ofrena floral al monument
commemoratiu del 1714 situat davant l’Ajuntament.

Dimarts, 9 de setembre de 2014

Els Costals projectarà "L'endemà", el documental sobre la
independència dirigit per Isona Passola
La pel·lícula, que s’ha estrenat aquest cap de setmana, s’emetrà a l’Auditori d’Els Costals la tarda del
proper diumenge, 12 d’octubre.

Dilluns, 8 de setembre de 2014

Obertes les inscripcions als Tallers de l'Espai de La Plaça
A partir d’avui i durant tota aquesta setmana les persones interessades en apuntar-se en algun dels
tallers de l’Espai de La Plaça poden formalitzar la seva inscripció al Casal de la Gent Gran.

Divendres, 5 de setembre de 2014

La Policia Local impulsa un pla de suport a la comunitat educativa
El Programa d’agents tutors, que es posarà en marxa amb l’inici del curs escolar, vetllarà pel benestar
dels menors en col·laboració amb els centres educatius del municipi.

Dijous, 4 de setembre de 2014

Els titulars del CBJOVE gaudiran d'avantatges especials per assistir al
concert de Txarango
Els comerços locals especialitzats en la venda de llibres i material escolar regalaran les primeres 100
entrades del concert entre els titulars del Carnet Jove de Castellbisbal que facin una compra mínima de
12€ als seus establiments.

Dimecres, 3 de setembre de 2014

Castellbisbal fa costat a la població afectada pel virus de l'èbola
L’Ajuntament fa una aportació de 1.000 euros en resposta a la crida del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament.

Dimarts, 2 de setembre de 2014

Obertes les inscripcions per als cursos de preparació a les proves
d'accés a cicles formatius
Les persones interessades a superar les proves d'accés a cicles de grau mitjà i grau superior que cada
any convoca el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya tenen temps fins al 12 de
setembre per inscriure's als cursos de preparació que es fan a l'Espai d'Adults de Castellbisbal, ubicat a
l'Institut Escola Les Vinyes.

Dijous, 28 d'agost de 2014

La Festa Major 100% en imatges
Repassa els actes més destacats de la Festa de l'Aigua i la Llum 2014 amb les 100 imatges 100% Festa
Major que hem seleccionat.

Dilluns, 25 d'agost de 2014

1.657 descàrregues de l'aplicació per a mòbils
Un total de 1.657 persones es van descarregar l’aplicació de la Festa Major per a dispositius mòbils, un
145% més que l'any passat.

Divendres, 22 d'agost de 2014

Els Itaca Band porten aquesta nit la seva música festiva al Casal Cultural
El grup castellbisbalenc Timon i Rumba serà el teloner del Concert Jove, un dels actes estrella de la
Festa Major d’enguany que, pel risc de pluja, es trasllada de la Plaça de l'Església al Casal Cultural i
Recreatiu.

Divendres, 22 d'agost de 2014

Una tabalada infantil donarà inici al correfoc d'avui
La cita és a les 21.15 hores a la Plaça de l’Església, on es farà la concentració de les colles i una
tabalada per escalfar l’ambient del correfoc infantil.

Dijous, 21 d'agost de 2014

El Tractor Trànsit Sound System d'enguany no tindrà festa de colors
Degut a un retard de l’empresa que havia de subministrar el material, els organitzadors han decidit
suspendre el llançament de pols de colors durant el Tractor Trànsit Sound System de la Festa Major.

Dijous, 21 d'agost de 2014

Poble amunt o poble avall? Qui s'endurà la victòria?
Esteu ja preparats? Demà a les 11 del mati a la Plaça de l’Església tindran lloc les cinc proves,
organitzades per entitats del municipi, que ens faran passar un matí de Festa Major ple de riures,
competició i bogeria.

Dijous, 21 d'agost de 2014

El tercer dia de Festa Major està marcat pels actes commemoratius del
Tricentenari
La Plaça de l’Església acollirà aquesta mitjanit l’actuació de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries,
que presentaran un espectacle amb motiu dels seus 20 anys de carrera musical.

Dimecres, 20 d'agost de 2014

Propostes per gaudir en família centren els actes del segon dia de Festa
Major
L’actriu catalana Montserrat Carulla va ser l’encarregada ahir d’oficiar el pregó de la Festa Major de
l’Aigua i la Llum, davant d’una multitud de públic que es va donar cita a la Plaça de l’Església.

Dimarts, 19 d'agost de 2014

Tret de sortida a la Festa Major de l'Aigua i la Llum 2014
L’alcaldessa de Castellbisbal, Dolors Conde, i el regidor de Cultura, Martí Ribas, han donat la
benvinguda a la festa amb la inauguració d’una exposició dedicada al pintor Rafael Serrano.

Dimecres, 13 d'agost de 2014

La botiga de Festa Major obre aquest dijous

La botiga obrirà a les 10 del matí i centralitzarà la venda d'entrades i samarretes així com la reserva de
taules per al sopar de fi de festa.

Dimarts, 12 d'agost de 2014

Exposició de Rafael Serrano, per Festa Major
L'exposició central de la Festa Major serà una mostra retrospectiva del pintor local Rafael Serrano

Dilluns, 11 d'agost de 2014

Es suspen la projecció d'"8 apellidos vascos"
L'Ajuntament s'ha vist obligat a suspendre la projecció d'aquest film, després de l'aprovació d'un Reial
Decret Llei del Consell de Ministres.

Divendres, 8 d'agost de 2014

El programa de Festa Major arriba a les cases
Montserrat Carulla serà l'encarregada de fer el pregó de la Festa Major, el mateix dia que representarà
l'obra Iaia!, a Els Costals

Dimarts, 5 d'agost de 2014

Xerrada de Sílvia Alcàntara, al setembre
L'escriptora Sílvia Alcàntara, coneguda arran de la publicació de la novel·la Olor de colònia, visitarà la
Biblioteca i parlarà de la seva obra.

Dilluns, 4 d'agost de 2014

100% Festa Major de l'Aigua i la Llum
L’Àrea de Cultura continua potenciant una Festa Major que incorpori els elements més característics i
singulars de Castellbisbal.

Dijous, 31 de juliol de 2014

La festa de l'escuma tanca el Juliol Màgic
Com ja és tradicional, una festa popular oberta a la participació de tothom, ha servit com a cloenda del
casal infantil Juliol Màgic.

Dimarts, 29 de juliol de 2014

El departament d'Habitatge fomentarà la rehabilitació d'edificis
L'Ajuntament atorgarà ajuts als propietaris perquè facin els informes d'avaluació, d'inspecció tècnica o de
cèdula d'habitabilitat dels edificis.

Dilluns, 28 de juliol de 2014

Castellbisbal en imatges. Número 13

Dimarts, 15 de juliol de 2014

La Biblioteca obrirà més clubs de lectura
La Biblioteca estrenarà el proper mes d’octubre dos nous clubs de lectura: un de lectura en veu alta i un
altre de lectura fàcil en català.

Dimecres, 9 de juliol de 2014

La tercera edició de la Lan Party torna aquest cap de setmana a Els
Costals
Entre les novetats de l’edició d’enguany s’ha millorat la connexió a Internet i s’han programat sessions
de cinema i música amb DJ.

Dilluns, 7 de juliol de 2014

Èxit de públic a la primera edició de l'Skate-Night
El Parc del Castell va ser l’escenari de la primera edició de la Skate Night, una festa pensada per als
joves que gira al voltant del món de l’skate.

Divendres, 4 de juliol de 2014

Gorka Garay inaugura aquest vespre la programació de la sisena edició
de Capsa de Música
El cicle, que ofereix música en directe algunes nits d’estiu als jardins de Can Margarit, comptarà també
amb les actuacions de Joan Masdeu, Joan Díaz & The 80’s Demolishers i Muntmy.

Dimecres, 2 de juliol de 2014

Castellbisbal ofereix dues propostes per encarar el futur dels centres
educatius
El Consell Escolar Municipal ha traslladat, a la Generalitat, les dues propostes elaborades per la
comunitat educativa de Castellbisbal en relació amb el futur dels centres educatius.

Divendres, 27 de juny de 2014

La primera edició del curs d'atenció al públic en anglès rep una molt
bona acollida
El curs forma part del programa d’accions formatives impulsades per la Regidoria d’Ocupació per a
persones del municipi que estan en situació d’atur.

Dimecres, 25 de juny de 2014

Recull d'imatges de la revetlla de Sant Joan 2014
Un any més, l'arribada de la Flama del Canigó va marcar l'inici dels actes organitzats amb motiu de la
Revetlla de Sant Joan.

Dilluns, 23 de juny de 2014

La Fira de la Cervesa 2014, en imatges
El passat diumenge, 21 de juny, es va celebrar la tercera edició de la Fira de la Cervesa de Castellbisbal.

Divendres, 20 de juny de 2014

Romeria de Castellbisbal 2014
Us deixem un recull d'algunes de les imatges que ha deixat la celebració de la Romeria de Castellbisbal
d'aquest any 2014.

Divendres, 20 de juny de 2014

Els Arenys participarà al programa Euronet 50/50
L’Euronet 50/50 fomenta l’estalvi energètic als centres educatius, a partir d’un canvi d’hàbits
individual.

Dimarts, 17 de juny de 2014

Uns setanta nens participen al Taller de petards
Seguretat Ciutadana va organitzar el taller en col·laboració amb Diables, ADF i Protecció Civil.

Dilluns, 16 de juny de 2014

Foment treu a informació pública la recuperació de l'antic traçat
ferroviari entre Castellbisbal i Martorell
El Ministeri de Foment ha iniciat el procés d’informació pública del projecte bàsic d’actuacions
complementàries per a la implantació de l’ample de via estàndard entre Castellbisbal i Martorell, que
permetrà augmentar la capacitat de la línia existent recuperant l’antic traçat ferroviari.

Dijous, 12 de juny de 2014

L'Escola Montserrat estalvia uns 14.000 euros en consum energètic
El centre aconsegueix reduir costos i promoure bones pràctiques en l’ús i la gestió de l’energia a través
del projecte educatiu Euronet 50/50

Dimarts, 10 de juny de 2014

Castellbisbal s'adhereix a un conveni per destinar a lloguer social pisos
buits de Catalunya Banc

L’acord entre l’Ajuntament i l’entitat bancària representa un pas més en la tasca d’ajudar les famílies de
Castellbisbal que pateixen els estralls de la crisi.

Dilluns, 9 de juny de 2014

Oberta al públic l'exposició d'Adjutori Segarra
La inauguració de la mostra dedicada a Adjutori Segarra ha estat un dels actes centrals del Tricentenari
a Castellbisbal.

Dilluns, 9 de juny de 2014

Castellbisbal commemora el Tricentenari
Divendres passat, Castellbisbal va commemorar el Tricentenari amb tot un seguit d'activitats lúdiques,
culturals i institucionals.

Dilluns, 9 de juny de 2014

L'Ajuntament acull una mostra sobre la vida a Castellbisbal a finals del
XVIII
Amb l’exposició “Castellbisbal al segle XVIII. Una aproximació”, el municipi se suma, per segon any
consecutiu, a la celebració del Dia Internacional dels Arxius.

Dilluns, 9 de juny de 2014

Taller participatiu per parlar de residus
Aquest dijous, 12 de juny, a les 19.00 hores, s’ha convocat a la cafeteria d’Els Costals un taller de
participació ciutadana dins la campanya “Parlem de residus. No abaixem la guàrdia” impulsada
conjuntament per les regidories de Medi Ambient, Serveis Territorials, Participació Ciutadana i Educació.

Dilluns, 9 de juny de 2014

Homenatge a Adjutori Segarra

Aquets dies es pot visitar a Els Costals l’exposició Adjutori Segarra. Capità de voluntaris a cavall. Fill de
Castellbisbal on es presenten reproduccions de quadres i gravats de l’època procedents del fons de
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i del Museo del Prado de Madrid, entre d’altres.

Dimecres, 4 de juny de 2014

Posicionament de l'Ajuntament de Castellbisbal en defensa dels drets
dels animals
L’Ajuntament de Castellbisbal condemna qualsevol acte de maltractament que es pugui fer als animals.
En aquest sentit, el consistori segueix el que disposen les normatives vigents al nostre municipi i que són
l’Ordenança Municipal de tinença d’animals i el Decret Legislatiu 2/2008 pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de protecció dels animals.

Dimecres, 4 de juny de 2014

Castellbisbal se suma a la commemoració del Tricentenari
L’acte central de la celebració tindrà lloc aquest divendres, 6 de juny, amb una recreació històrica dels
fets de 1714 i la inauguració d’una exposició sobre el castellbisbalenc Adjutori Segarra.

Dilluns, 2 de juny de 2014

Ajuts econòmics per a l'habitatge
La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa diferents línies d’ajuts econòmics per al pagament del
lloguer i de les quotes hipotecàries.

Dilluns, 2 de juny de 2014

La protectora "Barcelona Gat i Gos" gestiona el CAAD
L’associació protectora d’animals Barcelona Gat i Gos gestionarà el Centre d'Acollida d'Animals
Domèstics, CAAD.

Dijous, 29 de maig de 2014

Es traslladen cinc places de zona blava a l'àrea d'estacionament de
l'avinguda Pau Casals

A partir de l'1 de juny s'habilitaran cinc places de zona blava davant la seu de l'Ajuntament, on també
s'adequarà una plaça per a minusvàlids.

Dijous, 29 de maig de 2014

Obertes les inscripcions del casal d'estiu "Juliol Màgic"
Del 29 de maig al 4 de juny es poden formalitzar les inscripcions per participar en una nova edició
d’aquest casal d’estiu, que organitza la Regidoria d’Educació.

Dimecres, 28 de maig de 2014

Castellbisbal tindrà representació al 7è Congrés Nacional de la Gent
Gran
Jesús Alcaraz, membre de junta de la Casa de Andalucía de Castellbisbal, ha estat escollit delegat per
assistir al congrés, en representació del municipi i de la comarca del Vallès Occidental.

Dimarts, 27 de maig de 2014

L'Ajuntament aprova el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible
L’Ajuntament va aprovar, en el ple del passat mes de març, el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible
(PAES) que proposa 165 accions per lluitar contra el canvi climàtic.

Dimarts, 27 de maig de 2014

Castellbisbal se suma a la crida de rebuig i condemna pel segrest de
nenes a Nigèria
L’Ajuntament de Castellbisbal s’ha sumat a la crida internacional conjunta que impulsen diferents actors
de la cooperació catalana per condemnar la vulneració dels drets que estan patint més de 200 nenes
nigerianes que han estat segrestades les darreres setmanes.

Dimarts, 27 de maig de 2014

Els balls de carrer i els skates ocupen el Castell

El passat dia 24 de maig, Castellbisbal va acollir una nova edició de la Jornada de Cultura Urbana.

Dilluns, 26 de maig de 2014

Castellbisbal en imatges. Número 12
Us deixem, en suport digital, el mateix recull de fotografies que s'han inclòs en el Butlletí Castellbisbal en
paper.

Dilluns, 26 de maig de 2014

Resultat de les eleccions europees 2014 a Castellbisbal
El 47,73% dels ciutadans de Castellbisbal amb dret a vot l’han exercit en aquestes eleccions europees,
12 punts per sobre de la convocatòria de l’any 2009. En total, han estat 4.276 persones les que han
votat en algun dels nous col•legis electorals del municipi.

Dilluns, 19 de maig de 2014

Deu artesans, per celebrar el Dia dels Museus. Recull fotogràfic
Des d’un escloper fins a un terrissaire passant per la filadora, el fuster o el picapedrer. Els oficis
artesanals es van trobar a Castellbisbal, per a la celebració del Dia Internacional dels Museus

Dimecres, 14 de maig de 2014

L'Ajuntament concedirà 38 mil € en ajudes per material escolar, sortides
i transport
Les famílies amb fills menors de 16 anys ja poden sol•licitar les ajudes econòmiques que les regidories
de Benestar Social i Educació concedeixen en el marc del programa “Campanya de Suport a l’Estudiant”.

Divendres, 9 de maig de 2014

Benestar Social ofereix un taller per a famílies amb fills preadolescents
L’Ajuntament impulsa, un any més, un taller per a pares i mares amb fills preadolescents. Sota el títol de
MONEO, s’ofereix un espai per a les famílies en el qual s’oferiran estratègies perquè els pares pugin
entendre els canvis que viuen els nois durant l’adolescència.

Dimecres, 30 d'abril de 2014

En marxa l'elaboració de l'Estudi de Mobilitat Urbana de Castellbisbal
L’Ajuntament de Castellbisbal, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha iniciat els treballs per a
l’elaboració de l’Estudi de Mobilitat Urbana (EMUS), que defineix les estratègies per una mobilitat més
sostenible i segura.

Dilluns, 28 d'abril de 2014

El castellbisbalenc Jesús Pérez guanya el Concurs de DJ
El castellbisbalenc Jesús Pérez, conegut com a DJ Chus, ha estat el guanyador del Concurs de DJ de
Castellbisbal.

Dilluns, 28 d'abril de 2014

Remigi Roure guanya el Concurs Literari 2014
Remigi Roure ha estat el guanyador del Concurs Literari de Castellbisbal amb un conte ambientat a les
acaballes de la Guerra Civil espanyola.

Dijous, 24 d'abril de 2014

Recull fotogràfic de la Diada de Sant Jordi 2014
Us deixem un recull d'algunes de les imatges que ens va deixar la Diada de Sant Jordi, ahir dimecres.

Dijous, 24 d'abril de 2014

La Generalitat i l'Ajuntament de Castellbisbal reforcen els seus serveis
d'habitatge
El secretari d’Habitatge i Millora Urbana i president de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Carles
Sala, i l’alcaldessa de Castellbisbal, M. Dolors Conde, han signat aquest matí dos convenis, un relatiu al
Programa de mediació per al lloguer social i l’altre referent al funcionament de l’Oficina Local d’Habitatge
de Castellbisbal.

Dimecres, 23 d'abril de 2014

Medi Ambient recomana un seguit de mesures preventives contra la
plaga de la "caparreta japonesa"
Darrerament, al Vallès Occidental ha aparegut i comença a prendre rellevància una plaga que afecta els
arbres de cítrics, comunament coneguda com a “caparreta japonesa”. Per tal d’evitar la seva propagació,
us oferim algunes recomanacions.

Dimecres, 23 d'abril de 2014

Gemma Recasens guanya el Tuiterari
Gemma Recasens ha estat la guanyadora del Concurs Tuiterari que l’Àrea de Cultura ha organitzat amb
motiu de la Diada de Sant Jordi.

Dimarts, 22 d'abril de 2014

Recull fotogràfic de les Caramelles 2014
El dia de Pasqua, els Petits Caramellaires de Castellbisbal i la Coral La Unió van cantar les Caramelles
pels carrers del poble.

Dimarts, 22 d'abril de 2014

Un 33% dels alumnes del curs d'operari auxiliar d'indústria química
troben feina
Aquest matí s’ha celebrat l’acte de lliurament de diplomes als 15 alumnes que han participat en la
primera edició del curs d’Operari auxiliar d’indústria química, organitzat per la Regidoria d’Ocupació.

Dimecres, 16 d'abril de 2014

Diumenge de Pasqua, tornen les Caramelles
Els petits i grans caramellaires de Castellbisbal cantaran al llarg del matí d’aquest diumenge, 20 d’abril,
pels carrers i places de la vila. Pels volts de les 11.30 hores, seran a la Plaça de l’Església per fer una
cantada conjunta.

Divendres, 11 d'abril de 2014

Famílies amb fills i filles en edat escolar debaten sobre la intel·ligència

emocional
Prop d’una trentena de pares i mares han participat en el taller Preparar, amb els nostres fills i filles, el
dia de demà. Proposta d’Intel·ligència Emocional que va finalitzar ahir a la tarda, a la sala de Plens de
l’Ajuntament, després d’una primera sessió celebrada el passat 7 d’abril.

Dimecres, 9 d'abril de 2014

L'Ajuntament consulta els hàbits de les famílies per millorar la recollida
de residus
Aquesta setmana es posa en marxa el procés participatiu amb la publicació d’un quadern de debat
ciutadà que porta per títol Parlem de residus. No abaixem la guàrdia

Divendres, 4 d'abril de 2014

Entra en funcionament l'Armari Solidari
La iniciativa, impulsada per un grup de voluntaris, neix amb la voluntat de crear un punt de trobada per
cobrir les necessitats bàsiques de roba i calçat.

Dijous, 3 d'abril de 2014

Finalitzen els treballs de la Comissió pel futur dels centres educatius de
Castellbisbal
La Comissió pel futur dels centres educatius de Castellbisbal ha donat per finalitzada la seva feina
després que el passat mes de febrer es posés en marxa. L’objectiu d’aquesta comissió ha estat treballar
amb la comunitat educativa una proposta de futur que garantís la qualitat de l’ensenyament a
Castellbisbal.

Dimecres, 2 d'abril de 2014

La JOC presenta "Bach+Beethoven", a l'auditori
Amb aquest espectacle, l'audotir torna a fer una aposta per oferir espectacles de gran qualitat artística a preus
populars.

Dijous, 27 de març de 2014

Castellbisbal en imatges. Número 10

Dimarts, 25 de març de 2014

Convocades prestacions econòmiques d'urgència especial per al
pagament del lloguer o de la hipoteca per a persones en l'atur
La Generalitat de Catalunya ha publicat una convocatòria extraordinària per concedir prestacions
econòmiques per al pagament del lloguer o quotes d’amortització hipotecària dirigida a persones en
situació d’atur de llarga durada.

Divendres, 21 de març de 2014

Oberta la convocatòria del VI Concurs Literari de Castellbisbal
El 9 d'abril finalitza el termini per presentar els treballs, que enguany han de ser de narrativa curta i tema
lliure. En paral·lel a la convocatòria del certamen literari, la Regidoria de Cultura presenta també la
primera edició del Concurs Tuiterari, de microrelats.

Dimecres, 19 de març de 2014

Nova data per la projecció de la pel·lícula "12 anys d'esclavitud"
El film s'havia de projectar el proper divendres, 28 de març, a l'Auditori d'Els Costals. En el seu lloc
s'emetrà Blue Jasmine, la nova pel·lícula de Woody Allen protagonitzada per Cate Blanchett,
guanyadora del Oscar a Millor Actriu.

Dimarts, 18 de març de 2014

Recull fotogràfic de la Festa dels Tres Tombs 2014
Recull en imatges de la tradicional festa de Sant Antoni celebrada el diumenge 16 de març de 2014

Dimarts, 18 de març de 2014

La Coral La Unió i l'Escola Els Arenys abanderen els Tres Tombs
Centenars de persones van omplir diumenge els carrers del poble per gaudir de la tradicional festa de
Sant Antoni.

Dimarts, 18 de març de 2014

Recull fotogràfic de les Jornades per la igualtat i la solidaritat 2014
Ja pots veuer un recull en imatges dels principals actes de les Jornades per la igualtat i la solidaritat

Dilluns, 17 de març de 2014

Bona acollida de les Jornades per la igualtat i la solidaritat
El tradicional Sopar de Dones i la recent estrenada Fira de Solidaritat han tancat dues setmanes
d'activitats a Castellbisbal dedicades a reflexionar sobre la importància de potenciar una societat més
justa i democràtica.

Divendres, 14 de març de 2014

Castellbisbal es bolca amb el cant coral
La iniciativa, sorgida de la Regidoria de Cultura i de l’Escola de Música, dóna valor a la tradició del cant
coral a Castellbisbal.

Dijous, 13 de març de 2014

Èxit de la plantada popular d'arbres al Parc de les Destreses
Prop de 150 persones, principalment famílies amb nens petits, planten una cinquantena d’arbres al Parc
de les Destreses, on l’Ajuntament té previst crear una nova zona de pipican.

Divendres, 7 de març de 2014

Castellbisbal commemora el Dia internacional de la dona
Aquest vespre, a les 20.30, l’alcaldessa Dolors Conde farà la lectura del Manifest i posteriorment
s’estrenarà a Els Costals l’obra “Deesses”, protagonitzada i dirigida per l’actriu Pepa Lavilla.

Dimecres, 5 de març de 2014

Recull fotogràfic del Carnestoltes 2014

Ja pots veure l'àlbum de fotos del Carnestoltes 2014 a Castellbisbal.

Dimecres, 5 de març de 2014

SantuRacing guanya el primer premi del Carnestoltes 2014
Amb 109 vots, la comparsa "SantuRacing" ha estat la guanyadora de la rua de Carnestoltes d'enguany.
El segon lloc ha estat per la comparsa "Tabalers de Corda" i "Los Oportunos" ha guanyat el lot de
productes de Cal Quinto.

Dilluns, 3 de març de 2014

Comencen les jornades de portes obertes als centres educatius
Del 5 de març al 7 de maig, els centres educatius de Castellbisbal han programat un calendari de
jornades de portes obertes.

Divendres, 28 de febrer de 2014

S'estrena la programació de l'auditori
Els monòlegs de Berto Romero estrenaran la nova temporada de l’Auditori d’Els Costals que comptarà,
entre d’altres, amb el concert d’Els Amics de les Arts i les Músiques per la Llibertat de l’Orquestra de
Cambra de l’Empordà.

Dijous, 27 de febrer de 2014

L'humorista Berto Romero dóna el tret de sortida de les Jornades per la
igualtat i la solidaritat
Del 28 de febrer al 15 de març Castellbisbal acollirà les Jornades per la igualtat i la solidaritat. Entre les
moltes propostes, durant aquests dies s’han programat xerrades, tallers i sortides culturals, entre les
quals no faltarà el tradicional Sopar de Dones, que enguany arriba a la seva catorzena edició.

Dimecres, 26 de febrer de 2014

En marxa el nou Pla Local de Joventut
La Regidoria de Joventut ha engegat el procés d’elaboració d’un nou Pla Local de Joventut per
Castellbisbal, que serà la guia que marcarà el camí de les polítiques dedicades al jovent del municipi

durant els propers quatre anys.

Dilluns, 3 de febrer de 2014

La Taula de Salut s'estrena amb un decàleg per combatre els polls
La Taula de Salut de Castellbisbal ha començat a funcionar creant un decàleg sobre com actuar en cas
de trobar polls o llémenes.

Diumenge, 26 de gener de 2014

Recull fotogràfic de la Festa Major de Sant Vicenç
Recull fotogràfic d'alguns dels actes celebrats amb motiu de la Festa Major de Sant Vicenç de 2014.

Dijous, 23 de gener de 2014

S'obren les inscripcions per als Tallers de l'Espai de la Plaça
L’Àrea de Benestar Social ha presentat la nova programació dels Tallers de l’Espai de la Plaça que
començaran aquest mes de febrer. La principal novetat d’enguany és el curs Iniciació a la tablet que té
per objectiu aconseguir que els alumnes aprenguin a obtenir el màxim rendiment de les seves tauletes
electròniques adaptant-les als seus gustos i necessitats i podent trobar les aplicacions que els poden ser
de més interès.

Dimecres, 15 de gener de 2014

La Policia Local realitza més de 18.000 serveis l'any 2013
La majoria dels serveis estaven relacionats amb l'àmbit de proximitat i assistencial.

Divendres, 10 de gener de 2014

Més de 1.200 hores de formació per a aturats
El Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Castellbisbal ha desenvolupat durant el que portem de 2013
diverses accions de formació, de les quals ja n’han finalitzat un total de 10.

Dijous, 9 de gener de 2014

Tornen a obrir les aules d'estudi nocturn
Les aules funcionaran els divendres i els dissabtes del mes de gener, entre les deu de la nit i la una de la
matinada.

Dimecres, 8 de gener de 2014

Recull fotogràfic de la Nit de Reis 2014
Recull d'algunes de les imatges que ens va deixar la Nit de Reis, a Castellbisbal: tant de la visita del
Patge Reial com de la cavalcada

Divendres, 20 de desembre de 2013

L'Escola de Música celebra el tradicional Concert de Nadal
Els alumnes i professors de l'Escola Municipal de Música Miquel Blanch van celebrar el passat 19 de
desembre el tradicional Concert de Nadal, que enguany va estar dedicat a les composicions de Mozart.

Dilluns, 16 de desembre de 2013

L'ADF neteja la zona forestal del Revolt del Safareig

Divendres, 6 de desembre de 2013

Torna la campanya de recollida d'ampolles de cava
El proper dia 9 de desembre es torna a posar en marxa, a Castellbisbal, la campanya per a la recollida
d’ampolles de cava. Coincidint amb la celebració de les festes de Nadal, el Punt Verd i la Deixalleria
habilitaran espais especials per tal que tothom hi pugui dipositar les ampolles de cava buides.

Dilluns, 2 de desembre de 2013

Es posa en marxa l'elaboració del Pla Local d'Habitatge
La regidoria d’Habitatge, dirigida per Alberto Matallanas, ha posat en marxa l’elaboració d’un Pla Local
d’Habitatge (PLH) amb l’objectiu de dissenyar les actuacions necessàries en matèria d’habitatge social o
dinamització del mercat immobiliari per facilitar l’accés a un habitatge digne per a tothom.

Dijous, 14 de novembre de 2013

La Mesa de Mobilitat realitza actuacions per millorar la seguretat viària

Dilluns, 4 de novembre de 2013

La Diputació estudia les necessitats d'habitatge social a Castellbisbal
L'Ajuntament de Castellbisbal ha estat un dels dos municipis seleccionats per la Diputació de Barcelona
per fer-hi un estudi de provisió d'habitatge social.

Divendres, 1 de novembre de 2013

Èxit de participació a la Setmana de la Gent Gran
El passat mes d’octubre, Castellbisbal va acollir la celebració de la Setmana de la Gent Gran que,
enguany, s’ha completat amb la primera edició dels Jocs Esportius Sènior. La Setmana de la Gent Gran
ha estat organitzada per l’Àrea de Benestar Social, en col·laboració amb les regidories de Cultura,
Esports, Educació i Salut Pública.

Dijous, 31 d'octubre de 2013

La castanyada 2013, en imatges
Us deixem un recull de les imatges que ens ha deixat la festa de la castanyada d'enguany, amb els
tallers i activitats a la Plaça i les parades dels comerços.

Dilluns, 28 d'octubre de 2013

La Policia crea la Unitat de Medi Ambient
La Policia Local ha posat en marxa la Unitat de Medi Ambient que té, com a objectius prioritaris, atendre
els veïns que viuen en zones aïllades del municipi així com tenir cura de l’entorn natural.

Dimarts, 15 d'octubre de 2013

La Generalitat suspèn la tramitació del projecte d'abocador de Can
Balasc
Les empreses hauran de presentar tota la informació mediambiental i es demanaran nous informes als

organismes que s’havien oposat al projecte

Divendres, 11 d'octubre de 2013

El Consell Solidari assigna 20.000 euros en ajudes al desenvolupament

Dimecres, 2 d'octubre de 2013

L'Arxiu Municipal restaura vuit pergamins medievals
L’Arxiu Municipal ha enriquit el seu fons documental gràcies a la restauració de vuit pergamins dels
segles XV i XVI que es trobaven en mal estat de conservació.

Dilluns, 30 de setembre de 2013

La Caminada pel passat agrícola reuneix un centenar de persones
L'activitat, organitzada en el marc de la Setmana de la Mobilitat, va permetre conèixer les barraques de
pedra seca de Castellbisbal.

Dilluns, 23 de setembre de 2013

180 persones participen a la Pedalada Popular de Castellbisbal
180 persones van participar, ahir diumenge, a la Pedalada Popular que es va realitzar, a Castellbisbal,
en el marc de les activitats organitzades amb motiu de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
que se celebra a tot Europa.

Divendres, 30 d'agost de 2013

Poble Amunt - Poble Avall. Festa Major de 2013
Poble Amunt i Poble Avall van viure uns dies de competència sana i divertida amb una gimcana com a
màxim exponent.

Dimecres, 28 d'agost de 2013

Les empreses col·laboren amb la Festa Major

Cinc empreses del municipi han finançat el castell de focs artificials i l' aplicació de Festa Major per a
mòbils i tauletes.

Divendres, 16 d'agost de 2013

Es modifiquen els horaris dels correfocs i del castell de focs, a petició de
la Generalitat
El departament d’Agricultura demana que aquests actes se celebrin entre les 10 i les 12 de la nit

Dilluns, 12 d'agost de 2013

Exposició Esteve Sala. Geni de l'Hosteleria
La Regidoria de Cultura inaugurarà la sala d'exposicions temporals del Museu de la Pagesia, amb una
mostra dedicada a Esteve Sala.

Diumenge, 23 de juny de 2013

Recull fotogràfic de la 2a Fira de la Cervesa

Dilluns, 1 d'abril de 2013

Ajuntament i veïns de Castellbisbal s'oposen a l'abocador de Can Balasc
L’Ajuntament considera que la construcció de l’abocador no està prou justificada.

Dimarts, 5 de març de 2013

Els veïns es mobilitzen contra l'abocador
Uns 700 veïns de Rubí i Castellbisbal es van manifestar el dia 1 de març a Rubí, per protestar per la
construcció de l’abocador de Can Balasc

Dimecres, 7 de novembre de 2012

Castellbisbal estrena Mapa de Patrimoni Cultural

El document recull 209 indrets del municipi que destaquen pel seu interès cultural i natural.

Divendres, 8 de juny de 2012

L'Arxiu Municipal de Castellbisbal restaura part del seu fons històric
El procés es posa en marxa coincidint amb la celebració del Dia Internacional dels Arxius i forma part de
les actuacions que duu a terme l’Ajuntament per tal de conservar els documents històrics de l’Arxiu
Municipal.

Dilluns, 26 de març de 2012

L'Ajuntament avança en la conservació i difusió de les actes històriques
del Ple Municipal
El detall de la informació que aporten constitueix uns documents fonamentals per a l’investigador per tal
d’entendre els canvis polítics, socials i econòmics de Castellbisbal dels darrers 160 anys

Dijous, 19 de gener de 2012

Donació de material audiovisual a l'Ajuntament
El senyor Salvador Dinarès Margarit, veí de Castellbisbal, ha fet donació a l’Ajuntament de diversos
aparells audiovisuals.

