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Actualitat
Informació per als comerços i habitatges situats en el recorregut del
Tractor Trànsit Sound System
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.
Divendres, 9 d'agost de 2019

Informació per als correfocs i actes amb pirotècnia de la Festa Major de
l'Aigua i la Llum 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.
Dijous, 8 d'agost de 2019

Horaris d’estiu dels equipaments municipals
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.
Dimecres, 7 d'agost de 2019

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

Informació per als comerços i habitatges situats en el recorregut de la 3a
Trobada de Bèsties

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.
Dimecres, 3 de juliol de 2019

Informació per als comerços i habitatges situats en el recorregut de la
Flama del Canigó 2019
Recomanacions de seguretat durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan d'enguany
Dilluns, 17 de juny de 2019

Informació per als comerços i habitatges situats en el recorregut del
seguici extraordinari dels actes de la Ciutat Gegantera
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.
Dijous, 6 de juny de 2019

Tractament contra les males herbes a diferents espais del municipi
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.
Dijous, 6 de juny de 2019

Restriccions trànsit per la celebració del Mercat Pota-roig
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.
Dilluns, 13 de maig de 2019

Avís a la ciutadania per un intent d’estafa telefònica en què es reclamen
diners per evitar que es talli l’electricitat
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
Divendres, 12 d'abril de 2019

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

Comencen les obres de reparació i millora del paviment dels carrers del
municipi
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
Dimarts, 26 de març de 2019

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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).

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.

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

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

El mercat s'amplia amb deu parades
Dijous, 16 de juny de 2016
A partir de dilluns vinent, deu noves parades s'incorporen al mercat setmanal per oferir més
varietat de productes.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

Avís per possibles males olors per tasques d'adob
Dimarts, 12 de gener de 2016
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.

Consells per a una cavalcada de Reis segura
Dilluns, 4 de gener de 2016
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.

Ja coneixem els nens i nenes que pujaran a les carrosses dels Reis
Dimarts, 29 de desembre de 2015
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.

Avís per possibles males olors per tasques d'adob
Dijous, 17 de desembre de 2015
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.

Nou avís preventiu de situació de risc per contaminació atmosfèrica
Dimecres, 16 de desembre de 2015
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.

Avís preventiu de situació de risc per contaminació atmosfèrica
Dijous, 3 de desembre de 2015
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.

Comença la campanya de sensibilització dels riscos d'hivern
Dimecres, 2 de desembre de 2015
Consells davant nevades i glaçades, onades de fred, i prevenció d'intoxicacions per ús incorrecte
d'escalfadors, entre d'altres.

L'Ajuntament demana precaució per la presència esporàdica de senglars
al terme municipal
Dimarts, 1 de desembre de 2015
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.

Ja es poden demanar els ajuts per a l'IBI del 2015
Dilluns, 16 de novembre de 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

El 19 de novembre s'activarà la sirena d'avís per risc químic de
Costablanca
Dijous, 5 de novembre de 2015
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.

Canvi de dates del curs "Fer fotos i vídeos amb el mòbil"
Dimecres, 4 de novembre de 2015
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.

Desactivada l'alerta per una fuita química al polígon industrial de Ca
n'Estaper
Dimarts, 13 d'octubre de 2015
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

Es desactiva el confinament a Ca n'Esteper
Dimarts, 13 d'octubre de 2015
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.

Renfe restableix la circulació de trens a les línies de passatgers que
passen per Castellbisbal
Dimarts, 13 d'octubre de 2015

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.

Es milloren els accessos per a vianants al Canyet
Dimarts, 6 d'octubre de 2015
La Diputació i l'Ajuntament construiran un pas de vianants i dos trams de vorera. Les obres començaran
aquesta mateixa setmana.

L'aparcament d'Els Costals obrirà el dissabte i els dies festius de la
Festa Major
Dimecres, 19 d'agost de 2015
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

El centre urbà es convertirà en Illa de Vianants, durant la Festa Major
Dimarts, 18 d'agost de 2015
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.

Recomanacions de Protecció Civil per gaudir de la Festa Major amb total
seguretat
Divendres, 14 d'agost de 2015
Consells per als correfocs, però també per a la Tractor Transit, la Festa Holi i tots els actes on es puguin
produir aglomeracions.

Canvi d'horaris i parades del transport públic, a l'agost
Divendres, 31 de juliol de 2015
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.

La carretera B-150 es reobre al trànsit
Dimarts, 21 de juliol de 2015
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.

Castellbisbal manté tots els dispositius de prevenció d'incendis
Dimecres, 8 de juliol de 2015
La Generalitat ha rebaixat l'alerta per risc d'incendis forestals a Castellbisbal, però es mantenen
totes les mesures de prevenció.

El 13 d'abril sonarà la sirena de risc químic de Costablanca
Dilluns, 30 de març de 2015
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.

Restriccions de trànsit pel pas de la Volta Ciclista
Divendres, 27 de març de 2015
Diumenge, la Volta Ciclista a Catalunya passarà per Castellbisbal i això obligarà a restringir el
trànsit en algunes carreteres del municipi.

Recomenacions a seguir per a les rues de Carnestoltes
Dimecres, 11 de febrer de 2015
Us deixem els consells i recomenacions a seguir durant les rues de Carnestoltes del proper cap
de setmana

S'activa la fase d'alerta del Pla NEUCAT a Castellbisbal
Dimecres, 4 de febrer de 2015
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.

Es suspèn el transport escolar i l'assistència als centres educatius es
manté a criteri de la família
Dimecres, 4 de febrer de 2015
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.

Avís d'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya per risc de ventades
Dijous, 29 de gener de 2015
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.

El Centre d'Emergències recomana prudència davant del fort vent previst
per a aquesta tarda
Dimarts, 9 de desembre de 2014
El Centre d'Emergències de Catalunya (CECAT) demana als ciutadans que siguin prudents ja que es
preveuen ventades importants durant les properes hores.

Demà, es provaran les sirenes de risc químic
Dimecres, 15 d'octubre de 2014
La prova servirà per garantir que els aparells funcionen correctament. Les sirenes es podran sentir a la
zona de Costablanca.

Tall de trànsit en un tram de la variant que va del cementiri al Canyet
Dimecres, 1 d'octubre de 2014
El motiu són les obres de reparació del clavegueram, treballs que tenen una durada prevista d’un mes.

