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Notícies
Infermera virtual: darrers consells
Consells de salut per als ciutadans i ciutadanes Aquest portal, adreçat a la ciutadania i als professionals
sanitaris, pretén promoure la salut de les persones, posant al nostre abast una eina educativa que ens
permeti tenir cura de la nostra salut. Cada 15 dies es publicaran nous continguts sobre salut per
compartir: informació, suggeriments i consells que milloraran la nostra capacitat per a tenir cura de la
salut.
Dimecres, 21 d'abril de 2021

Guia de consum per a la gent gran
Dimecres, 21 d'abril de 2021

Remei Puigdomènech Sans compleix 100 anys
Dimarts, 20 d'abril de 2021
La centenària santfeliuenca Remei Puigdomènech Sans, que també és la de més edat del poble,
s'emociona durant l'entrega de la placa commemorativa i recita un poema.

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: 14
casos positius
Dimarts, 20 d'abril de 2021
Actualització de dades en els darrers 7 dies (del 12 al 18 d'abril) s'han detectat 14 casos positius,
i l'índex de risc de brot és molt alt.

Torna el DeixaLlibres per Sant Jordi a la xarxa comarcal de deixalleries
Dimarts, 20 d'abril de 2021

El Consorci promou la campanya per a la recuperació de llibres usats a la xarxa de deixalleries
comarcal.

El vandalisme ens surt molt car a tots i totes
Dimarts, 20 d'abril de 2021

Cultura. Actes de Sant Jordi 2021
Dilluns, 19 d'abril de 2021

Mesures per a la contenció de la COVID-19 aplicables a partir del 9 d'abril
a Catalunya: mesures prorrogades fins al 26 d'abril
Dilluns, 19 d'abril de 2021
El 9 d'abril van entrar en vigor noves mesures per contenir la pandèmia provocada pel coronavirus
SARS-CoV-2, establint-se un tancament del perímetre comarcal a Catalunya. Els indicadors
epidemiològics i assistencials recomanen mantenir la reducció de la mobilitat i el gruix de les mesures ja
establertes.
A continuació es detalla tota la informació de les mesures que es prorroguen fins al 26 d’abril.

Els guanyadors del 2n Premi de Recerca de Sant Feliu de Codines són
en Biel Codina Vilarrasa i Carme Rotllan Llonch
Dilluns, 19 d'abril de 2021

S'habilita un pas segur per a vianants entre la carretera de Sant Llorenç i
el carrer Gallifa
Divendres, 16 d'abril de 2021

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: 9
casos positius i el risc de brot segueix sent molt alt
Divendres, 16 d'abril de 2021

Actualització de dades en els darrers 7 dies (del 8 al 14 d'abril) s'han detectat 9 casos positius, i
l'índex de risc de brot és molt alt.

Diem NO a la violència de gènere
Dijous, 15 d'abril de 2021

S'han recollit 2.851 kg de roba usada durant el primer trimestre de 2021
Dijous, 15 d'abril de 2021

XXXVIIIè Concurs de Teatre Amateur Vila de Sant Feliu de Codines: "La
taverna dels còmics"
Dijous, 15 d'abril de 2021

Els records de l'avi el dia de Sant Jordi
Dijous, 15 d'abril de 2021

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: 10
casos positius i seguim en risc de brot molt alt
Dimecres, 14 d'abril de 2021
Actualització de dades en els darrers 7 dies (del 6 al 12 d'abril) s'han detectat 10 casos positius, i l'índex
de risc de brot és molt alt.

Taller: Descobrim el cervell per educar millor
Dimarts, 13 d'abril de 2021

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: 10
casos positius en la darrera setmana i tornem a estar en risc de brot molt
alt
Dilluns, 12 d'abril de 2021
Actualització de dades en els darrers 7 dies (del 4 al 10 d'abril) s'han detectat 10 casos positius, i l'índex

de risc de brot és molt alt.

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: 9
casos positius en la darrera setmana
Divendres, 9 d'abril de 2021
Actualització de dades en els darrers 7 dies (de l'1 al 7 d'abril) s'han detectat 9 casos positius, i l'índex
de risc de brot és alt.

Inici del XXXVIIIè Concurs de Teatre Amateur Vila de Sant Feliu de
Codines
Divendres, 9 d'abril de 2021

Mesures contra la COVID-19 vigents fins al 19 d'abril: el Govern elimina
l'excepció que els grups bombolla es puguin moure entre comarques a
partir del 9 d'abril
Divendres, 9 d'abril de 2021
La restricció de la mobilitat s’allarga fins el 19 d’abril i es mantenen la resta de mesures ja
establertes
Es reactivarà un dispositiu d’entre 350 i 400 controls diaris, en diferents franges i a
diferents vies de comunicació per garantir el compliment de la nova mesura

S'ajorna la cloenda del XXXVIIè Concurs de Teatre Amateur Vila de Sant
Feliu de Codines a causa del confinament comarcal
Dijous, 8 d'abril de 2021

Dimecres 7 d’abril s’engega de nou el servei de dinamització de salut per
a la gent gran
Dimecres, 7 d'abril de 2021

Cloenda del XXXVIIè Concurs de Teatre Amateur Vila de Sant Feliu de
Codines i inici del XXXVIIIè

Dimecres, 7 d'abril de 2021

Talents en potència: orientació laboral per a persones en risc
Dimecres, 7 d'abril de 2021
L’Ajuntament de Sant Feliu de Codines participa en el programa Talents en potència, adreçat a
persones amb certificat de discapacitat o perceptores de la renda garantida.

Estrenem el nou web de l'ajuntament
Dimarts, 6 d'abril de 2021
L'ajuntament estrena la nova pàgina web institucional, facilitant un instrument d'informació, de gestió i
d'atenció a la ciutadania.

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: 2
casos positius i risc de brot alt
Dimarts, 6 d'abril de 2021
Actualització de dades en els darrers 7 dies (del 28 de març al 3 d'abril) s'han detectat 2 casos positius, i
l'índex de risc de brot és alt.

Alumnes del curs Bàsic 2 de català, de Sant Feliu de Codines, visiten el
Museu Municipal Can Xifreda
Dissabte, 3 d'abril de 2021
Amb el guiatge de Francesc Garriga, responsable del Museu. Una visita molt interessant i enriquidora
que van seguir molt bé els alumnes que hi van assistir.

Mesures per a la contenció de la COVID-19 aplicables a partir del 29 de
març a Catalunya
Dijous, 1 d'abril de 2021

Setmana Santa: del 26 març al 9 d’abril. Es manté el tancament perimetral de totes les comunitats
autònomes així com el confinament nocturn i la limitació de les reunions de grups de persones en espais
públics i/o privats.

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: 1 cas
positiu i risc de brot alt
Dijous, 1 d'abril de 2021
Actualització de dades en els darrers 7 dies (del 24 al 30 de març) s'ha detectat 1 cas positiu, i l'índex de
risc de brot és alt.

La Biblioteca Municipal Joan Petit i Aguilar convoca amb motiu de la
Diada de Sant Jordi un Concurs de punts de llibre
Dijous, 1 d'abril de 2021
El termini de presentació és de l'1 al 19 d'abril en horari de biblioteca o bé mitjançant un missatge
privat a l'Instagram de la Biblioteca.

El dia 27 de març, encesa de llums grogues per fer visible l'endometriosi
Dissabte, 27 de març de 2021
L’Ajuntament de Sant Feliu de Codines s’uneix a una iniciativa de l’Associació d’Endometriosi de
Catalunya el proper dissabte 27 de març, per tal de donar visibilitat a l’endometriosi.

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: 10
casos positius i seguim en risc de brot molt alt
Divendres, 26 de març de 2021
Actualització de dades en els darrers 7 dies (del 18 al 24 de març) s'han detectat 10 casos positius, i
l'índex de risc de brot segueix sent molt alt.

Canvi d'hora: la nit de dissabte a diumenge passem a l'horari d'estiu
Divendres, 26 de març de 2021

Avançar el rellotge: a les 2 de la matinada seran les 3.

El Consorci per a la Normalització Lingüística impulsa el JOCen10, el
concurs pioner de tutorials de jocs de taula en català
Dijous, 25 de març de 2021
JOCen10 és una iniciativa que sorgeix en el marc del programa ‘I tu, jugues en català?’
Els participants han de crear tutorials de jocs de taula en català
S’hi pot participar del 29 de març al 19 d’abril i els vídeos es penjaran al canal de YouTube del
programa ‘I tu, jugues en català?’

L'Observatori Contra l’Homofòbia posa en marxa un telèfon d’atenció i
línia WhatsApp per a les persones LGTBI+ a Catalunya
Dijous, 25 de març de 2021

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: 9
casos positius en la darrera setmana i seguim en risc de brot molt alt
Dimecres, 24 de març de 2021
Actualització de dades en els darrers 7 dies (del 16 al 22 de març) s'han detectat 9 casos positius, i
l'índex de risc de brot segueix sent molt alt.

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: 8
casos positius en la darrera setmana
Dilluns, 22 de març de 2021
Actualització de dades en els darrers 7 dies (del 14 al 20 de març) s'han detectat 8 casos positius, però
l'índex de risc de brot segueix sent molt alt

L’Ajuntament de Sant Feliu de Codines s’adhereix al Dia Mundial de
l’Aigua, que enguany se celebra el 22 de març de 2021
Dilluns, 22 de març de 2021
L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines s'adhereix al Dia Mundial de l'Aigua, aquest any centrat en el

valor de l'aigua.

Espectacle Pallassos Sense Fronteres amb Moi Jam and de Coconuts
Dilluns, 22 de març de 2021
Dimarts 30 de març a les 17.30 hores a Can Xifreda, Pallassos Sense Fronteres presenta l'espectacle
de Moi Jam and de Coconuts.

Del 22 al 26 de març, Fira Guia't en format virtual
Divendres, 19 de març de 2021
Amb motiu de la situació provocada per l'afectació de la COVID-19, la XII edició de la Fira Guia't se
celebrarà de forma virtual els dies 22, 23, 24, 25 i 26 de març.

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: 10
casos positius en la darrera setmana
Dijous, 18 de març de 2021
Actualització de dades en els darrers 7 dies (del 10 al 16 de març) s'han detectat 10 casos positius, i
l'índex de risc de brot segueix sent molt alt

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19:
disminueix lleugerament el nombre de casos positius, però el risc de
brot segueix sent molt alt
Dimarts, 16 de març de 2021
Actualització de dades en els darrers 7 dies (del 8 al 14 de març) s'han detectat 13 casos positius, i
l'índex de risc de brot segueix sent molt alt

A partir de dilluns 15 de març s’aixeca el confinament comarcal per a les
bombolles de convivència i els comerços podran obrir el cap de setmana
Diumenge, 14 de març de 2021

Voleu conèixer l’escola bressol municipal Mestre Jané?
Divendres, 12 de març de 2021
Portes obertes del 15 al 26 de març.

Tall d'aigua a la Zona de la Plaça Dr. Robert
Divendres, 12 de març de 2021

L'Ajuntament ofereix un servei d'ajuda a tots els ciutadans, empreses i
entitats que vulguin fer tràmits electrònics
Dijous, 11 de març de 2021
A partir d'ara TOTS els professionals que presentin factures a l'administració, han de ser electròniques.
En cas de no presentar factura electrònica no es tramitarà.

15 de març Dia Mundial del Consumidor: evita fraus en les compres a
internet
Dijous, 11 de març de 2021

Renovació de la sorra de la plaça
Dimecres, 10 de març de 2021

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: el risc
de brot segueix sent molt alt
Dimecres, 10 de març de 2021

Una avaria fortuïta al carrer Sant Joan deixa sense aigua a diversos
carrers de Sant Feliu de Codines
Dimecres, 10 de març de 2021

Incivisme als espais públics

Dimarts, 9 de març de 2021

Èxit de la campanya de donació de sang: 84 donacions i 11 donants
nous
Dimarts, 9 de març de 2021

Cap de setmana de ciclisme: el 50è Trofeu Joan Escolà i el 91è
Campionat de Sabadell
Dimarts, 9 de març de 2021

8 de març. Dia Internacional de les Dones
Dilluns, 8 de març de 2021

Manifest del Dia Internacional de la Dona Treballadora
Dilluns, 8 de març de 2021

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: 21
casos positius en la darrera setmana
Dilluns, 8 de març de 2021
Actualització de dades en els darrers 7 dies (del 28 de febrer al 6 de març) s'han detectat 21 casos
positius, i l'índex de risc de brot segueix sent molt alt

El Procicat aprova que bars i restaurants puguin obrir fins les 5 de la
tarda a partir de dilluns 8 de març
Divendres, 5 de març de 2021

Dia Mundial de l'Eficiència Energètica
Divendres, 5 de març de 2021
El dia 5 de març se celebra el Dia Mundial de l’Eficiència Energètica, una bona ocasió per conscienciar i
sensibilitzar a la ciutadania i les empreses consumidores d’energia del seu paper clau per aconseguir un
model energètic net, distribuït i democràtic. Davant l'emergència climàtica declarada a Catalunya, cal

posicionar-nos clarament a favor d’una transició energètica cap a un model energètic 100% renovable a
l’horitzó 2050. Per assolir aquest objectiu, la participació i coresponsabilitat de la societat és
imprescindible.

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: 12
casos positius i risc de brot molt alt
Divendres, 5 de març de 2021
Actualització de dades en els darrers 7 dies (del 25 de febrer al 3 de març) s'han detectat 12 casos
positius, i l'índex de risc de brot segueix sent molt alt

Joventut obre les inscripcions a les 12 Beques Carnet Jove 2021 per fer
estades professionals en institucions i empreses de referència
Dimecres, 3 de març de 2021

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19:
durant la darrera setmana es manté el nombre de casos en 6 positius
Dimarts, 2 de març de 2021
Actualització de dades en els darrers 7 dies (del 22 al 28 de febrer) s'han detectat 6 casos positius, i
l'índex de risc de brot segueix sent molt alt.

Actes Dia Internacional de la Dona Treballadora: espectacle "La
Inauguració"
Dimarts, 2 de març de 2021
DISSABTE 6 DE MARÇ 12 h PATI DE CAN BUIXÓ "LA INAUGURACIÓ" Cia LAS KAKOFÓNIKAS:
Cristi Garbo, Marta Renyer i Emma Bassas

Actes Dia Internacional de la Dona Treballadora: espectacle "La veritat
de les princeses"
Dimarts, 2 de març de 2021

DILLUNS 8 DE MARÇ 17.30 h CENTRE CÍVIC LA FONTETA: "LA VERITAT DE LES PRINCESES" Amb
Clara Algaba. Contacontes + taller de titelles reciclats

El Govern permetrà l'obertura dels centres comercials i dels
establiments de més de 400 metres quadrats entre setmana
Dilluns, 1 de març de 2021

Infermera virtual: Darrers consells
Dilluns, 1 de març de 2021
Consells de salut per als ciutadans i ciutadanes Aquest portal, adreçat a la ciutadania i als professionals
sanitaris, pretén promoure la salut de les persones, posant al nostre abast una eina educativa que ens
permeti tenir cura de la nostra salut. Cada 15 dies es publicaran nous continguts sobre salut per
compartir: informació, suggeriments i consells que milloraran la nostra capacitat per a tenir cura de la
salut.

Dilluns 8 de març nova campanya de donació de sang al Centre Cívic La
Fonteta "La teva sang és la peça clau"
Divendres, 26 de febrer de 2021
Dilluns 8 de març de gener de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores el Centre Cívic La Fonteta acull una
nova campanya de donació de sang organitzada pel Banc de Sang i Teixits amb la col·laboració de
l’Ajuntament i els alumnes de 3r d’ESO de l’escola FEDAC de Sant Feliu sota el lema "La teva sang és
la peça clau". En aquesta ocasió cal reservar cita prèvia a http://donarsang.gencat.cat/FEDACSantFeliu
per tal de poder garantir unes donacions segures. Recordeu que és imprescindible portar mascareta,
mantenir les distàncies de seguretat i una correcta higiene de mans.

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: 6
nous casos positius en la darrera setmana
Divendres, 26 de febrer de 2021
Actualització de dades en els darrers 7 dies (del 18 al 24 de febrer) s'han detectat 6 casos positius, i
l'índex de risc de brot segueix sent molt alt

L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines torna a editar el butlletí municipal

Dijous, 25 de febrer de 2021

Els guants, les tovalloletes i les mascaretes no van a terra, no van al
vàter, no van a la natura, VAN AL REBUIG
Dijous, 25 de febrer de 2021

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19:
augmenta el nombre de casos positius
Dimecres, 24 de febrer de 2021
Actualització de dades en els darrers 7 dies (del 16 al 22 de febrer) s'han detectat 8 casos positius, i
l'índex de risc de brot segueix sent molt alt

Sant Feliu de Codines comença la vacunació contra la covid-19
Dimecres, 24 de febrer de 2021

Ja tenim els guanyadors del Concurs de l'Escudella!
Dimarts, 23 de febrer de 2021

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: es
manté el nombre de casos positius, però seguim amb un índex de risc de
brot molt alt
Dilluns, 22 de febrer de 2021
Actualització de dades en els darrers 7 dies (del 14 al 20 de febrer) s'han detectat 5 casos positius, però
l'índex de risc de brot segueix sent molt alt

Tipologia de mascaretes i la seva protecció
Dilluns, 22 de febrer de 2021

Les mascaretes són una mesura de protecció addicional, sempre que s’utilitzin correctament, però no
substitueixen les mesures de prevenció més efectives: la distància de seguretat respecte d’altres
persones i la higiene de mans freqüent. Les mascaretes tenen dues funcions bàsiques: - Protegir altres
persones de la contaminació de la nostra saliva. - Protegir-nos el nas i la boca de la contaminació de la
saliva d'altres persones. Malgrat això, no totes compleixen les dues funcions.

21 de febrer: Dia Internacional de la Llengua Materna
Diumenge, 21 de febrer de 2021

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: baixa
el nombre de casos positius
Divendres, 19 de febrer de 2021
Actualització de dades en els darrers 7 dies (de l'11 al 17 de febrer) s'han detectat 5 casos positius, però
l'índex de risc de brot segueix sent molt alt

Els establiments adherits al Grup de Comerciants Codinencs llueixen
una banderola per promoure el comerç local
Divendres, 19 de febrer de 2021

La Generalitat de Catalunya convoca els ajuts extraordinaris per al
manteniment de l'activitat econòmica de persones autònomes o que
formin part d'una microempresa enfront la COVID-19 (febrer 2021)
Divendres, 19 de febrer de 2021
Per poder demanar la prestació és necessari tenir un certificat digital o l'idCAT Mòbil.

Recomanació de no plantar l’espècie Polygala myrtifolia en espais
públics i àrees verdes
Dijous, 18 de febrer de 2021

Ja tenim els guanyadors del Concurs de Carnestoltes!
Dimarts, 16 de febrer de 2021

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: el risc
de brot segueix sent molt alt, tot i que el nombre de contagis descendeix
Dimarts, 16 de febrer de 2021
Actualització de dades en els darrers 7 dies (del 7 al 13 de febrer) s'han detectat 8 casos positius i el risc
de brot segueix sent molt alt

Celebrem que avui és Dimarts de Carnestoltes, dia de l'Escudella
Dimarts, 16 de febrer de 2021

Resultats eleccions 14F a Sant Feliu de Codines: Junts per Catalunya
repeteix victòria, tot i perdre suport
Dilluns, 15 de febrer de 2021
Un 50,8% dels 6.480 habitants de Sant Feliu de Codines voten en unes eleccions marcades per la covid,
la pluja i les cues d'espera.

Celebrem el Dia mundial de la Ràdio
Dissabte, 13 de febrer de 2021

2n premi Vila de Sant Feliu de Codines al treball de recerca de
Batxillerat. Curs 2020- 2021
Divendres, 12 de febrer de 2021

Carnestoltes i Escudella confinats: concursos d'Instagram
Divendres, 12 de febrer de 2021
La participació en el Concurs de Carnestoltes s'amplia fins diumenge 14 a la nit. Per tant, podeu enviar
les vostres fotografies disfressats fins diumenge! Animeu-vos i participeu!

El proper dilluns 15 de febrer comença el servei de línia de bus directe
cap a la Universitat Autònoma de Barcelona des de Sant Feliu de Codines
Divendres, 12 de febrer de 2021

Eleccions 14F a Sant Feliu de Codines: informació de districtes i
seccions
Divendres, 12 de febrer de 2021

Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència
Dijous, 11 de febrer de 2021

El Departament de Salut amplia la possibilitat de fer-se el test d'antígens
als segons suplents de les meses electorals
Dijous, 11 de febrer de 2021

L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES TÉ A PUNT EL CENTRE
CÍVIC PER A LES ELECCIONS DEL 14F
Dijous, 11 de febrer de 2021

La Congregació de les Germanes Dominiques de l'Anunciata deixa Sant
Feliu de Codines després de 161 anys
Dijous, 11 de febrer de 2021

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: el risc
de brot segueix sent molt alt, tot i que el número de contagis descendeix
lleugerament
Dimecres, 10 de febrer de 2021
Actualització de dades en els darrers 7 dies (del 2 al 8 de febrer) s'han detectat 8 casos positius i el risc
de brot segueix sent molt alt.

El Consorci per a la Normalització Lingüística crea el compte CPNL a
Spotify amb 16 llistes i més de 850 cançons en català
Dimecres, 10 de febrer de 2021
Les llistes musicals s'han pensat com a complement virtual en l'aprenentatge de la llengua. El compte
CPNL conté música de diferents estils, per acompanyar en determinats estats d'ànim i per aprofundir en
aspectes culturals.

Dates preinscripció als centres d’educació d’infantil, primària i
secundària obligatòria per al curs 2021/2022
Dimecres, 10 de febrer de 2021

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: el risc
de brot segueix sent molt alt i el número de contagis no baixa
Dilluns, 8 de febrer de 2021
Actualització de dades en els darrers 7 dies (del 29 de gener al 4 de febrer) s'han detectat 12 casos
positius i el risc de brot segueix sent molt alt.

Horaris del Servei Municipal d'Aigües de Sant Feliu de Codines (CASSA)
Dilluns, 8 de febrer de 2021

El PROCICAT aprova la mobilitat comarcal a partir del proper dilluns
Divendres, 5 de febrer de 2021
S’allarguen horaris a l’hostaleria i es permet reprendre en part l’activitat presencial en el primer curs
universitari. Podran reobrir les llibreries en cap de setmana i els gimnasos ho hauran de fer al 30% del
seu aforament.

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19:
augmenta significativament el número de casos a Sant Feliu de Codines
Divendres, 5 de febrer de 2021

Actualització de dades en els darrers 7 dies (del 28 de gener al 3 de febrer) s'han detectat 13 casos
positius i el risc de brot segueix sent molt alt.

4 de febrer, Dia Mundial contra el Càncer
Dijous, 4 de febrer de 2021
La represa dels cribratges de càncer recuperaran aquest any diagnòstics frenats l'any passat a causa de
la COVID

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: el risc
de brot segueix sent molt alt i torna a augmentar el número de casos
Dimecres, 3 de febrer de 2021
Actualització de dades en els darrers 7 dies (del 26 de gener a l'1 de febrer) s'han detectat 8 casos
positius.

Vols formar part d’una parella lingüística?
Dimarts, 2 de febrer de 2021
Apunta't al Voluntariat per la llengua: és fàcil, divertit i enriquidor!

La cria d’aus per a autoconsum a Catalunya
Dilluns, 1 de febrer de 2021
La tinença d’un nombre reduït d’aus de corral per part de particulars per a l’autoconsum familiar de carn i
ous es regeix per la normativa que regula l’ordenació de les explotacions ramaderes. Cal complir uns
requisits mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes.

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: baixa
el número de contagis, però el risc de brot segueix sent molt alt
Dilluns, 1 de febrer de 2021

Actualització de dades en els darrers 7 dies (del 24 al 30 de gener) s'han detectat 5 casos positius.
Baixa el número de contagis, però seguim en risc de brot molt alt.

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: es
mantenen el número de contagis, però el risc de brot segueix sent molt
alt
Divendres, 29 de gener de 2021
Actualització de dades en els darrers 7 dies (del 21 al 27 de gener) s'han detectat 7 casos positius. Es
mantenen el número de contagis, però seguim en risc de brot molt alt.

9 i 10 de febrer: revisions ITV amb unitat mòbil per a vehicles agrícoles i
ciclomotors
Dijous, 28 de gener de 2021

El 14 de febrer fem unes votacions segures
Dijous, 28 de gener de 2021

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: baixa
el número de contagis però el risc de brot segueix sent molt alt
Dimecres, 27 de gener de 2021
Actualització de dades en els darrers 7 dies (del 19 al 25 de gener) s'han detectat 7 casos positius.

68 donacions de sang i 2 donants nous. Sant Feliu de Codines sempre
col·labora en la donació de sang
Dimecres, 27 de gener de 2021

Sant Feliu de Codines rebaixa la taxa de les deixalles als comerços que
van tancar pel confinament
Dimecres, 27 de gener de 2021

L’1 de febrer comencen les inscripcions a les proves per als certificats
de català de Política Lingüística
Dimarts, 26 de gener de 2021

Mesures i restriccions territorials vigents fins al 7 de febrer
Dimarts, 26 de gener de 2021
Recordeu que les següents mesures estaran vigents fins al pròxim 7 de febrer.

L’assemblea d’alcaldes i alcaldesses per la pau de Catalunya aprova una
Declaració de benvinguda a l’entrada en vigor del Tractat de Prohibició
de les Armes Nuclears
Dimarts, 26 de gener de 2021

Dimarts 26 de gener nova campanya de donació de sang al Centre Cívic
La Fonteta
Dilluns, 25 de gener de 2021
Dimarts 26 de gener de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores el Centre Cívic La Fonteta acull una nova
campanya de donació de sang. En aquesta ocasió cal reservar cita prèvia a donarsang.gencat.cat per tal
de poder garantir unes donacions segures. Recordeu que és imprescindible portar mascareta, mantenir
les distàncies de seguretat i una correcta higiene de mans.

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: risc
de brot molt alt
Dilluns, 25 de gener de 2021
Les dades segueixen sent negatives i el risc de contagi no baixa i segueix sent "molt alt", de 478.4.
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 17 al 23 de gener) s'han detectat 8 casos positius.

Expedició del DNI a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines: 22 i 24 de
febrer
Dilluns, 25 de gener de 2021

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: risc
de brot molt alt
Divendres, 22 de gener de 2021
Les dades segueixen sent força negatives i el risc de contagi no s'aconsegueix baixar de "molt alt".
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 14 al 20 de gener) s'han detectat 10 casos positius.

Per unes eleccions segures en temps de covid-19: ús de l'IdCAT mòbil i
tràmits electrònics
Divendres, 22 de gener de 2021
La pandèmia i crisi sanitària que estem vivint actualment ens obliga més que mai a realitzar molts tràmits
oficials i consultes de forma telemàtica. De cara a les eleccions del pròxim 14 de febrer, moltes de les
tramitacions, consultes i dubtes que es resolien de manera presencial poden gestionar-se sense
problemes en línia, de forma ràpida i accessible. En el següent llistat trobareu les gestions més habituals
en temps d'eleccions.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Codines inicia un Pla intern d’igualtat de
gènere amb el suport de la Diputació de Barcelona
Divendres, 22 de gener de 2021

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: risc
de brot molt alt
Dimecres, 20 de gener de 2021
Tot i que el risc de brot segueix sent molt alt, la incidència ha disminuït respecte a les dades anteriors.
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 12 al 18 de gener) s'han detectat 11 casos positius.

El PROCICAT acorda allargar les restriccions vigents a Catalunya 15 dies
més, fins al 7 de febrer
Dimecres, 20 de gener de 2021

Infermera virtual: Darrers consells
Dimarts, 19 de gener de 2021

Consells de salut per als ciutadans i ciutadanes Aquest portal, adreçat a la ciutadania i als professionals
sanitaris, pretén promoure la salut de les persones, posant al nostre abast una eina educativa que ens
permeti tenir cura de la nostra salut. Cada 15 dies es publicaran nous continguts sobre salut per
compartir: informació, suggeriments i consells que milloraran la nostra capacitat per a tenir cura de la
salut.

Infermera virtual: darrers consells. Consells de salut per als ciutadans i
ciutadanes
Dimarts, 19 de gener de 2021
Aquest portal, adreçat a la ciutadania i als professionals sanitaris, pretén promoure la salut de les
persones, posant al nostre abast una eina educativa que ens permeti tenir cura de la nostra salut. Cada
15 dies es publicaran nous continguts sobre salut per compartir: informació, suggeriments i consells que
milloraran la nostra capacitat per a tenir cura de la salut.

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: risc
de brot molt alt
Dilluns, 18 de gener de 2021
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 10 al 16 de gener) s'han detectat 10 casos positius.

Demà celebraríem la festa major d'hivern: la festa de Sant Antoni Abat
Dissabte, 16 de gener de 2021

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: risc
de brot molt alt
Divendres, 15 de gener de 2021
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 7 al 13 de gener) s'han detectat 8 casos positius.

Les escoles de primària del poble reben material educatiu per treballar
les matemàtiques de manera manipulativa
Divendres, 15 de gener de 2021

Les mesures per a la contenció de la COVID-19 aplicables a Catalunya es
prorroguen fins al 24 de gener
Divendres, 15 de gener de 2021
El Govern prorroga les mesures anti-Covid 7 dies més, fins al 24 de gener. Els canvis modifiquen alguns
dels aspectes ja previstos en les resolucions generals anteriors.

Gestió de casos incomplidors de quarantena
Divendres, 15 de gener de 2021

Les dues residències de gent gran de Sant Feliu de Codines reben la
primera dosi de la vacuna contra la covid-19
Divendres, 15 de gener de 2021

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: Risc
de brot molt alt
Dimecres, 13 de gener de 2021
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 5 a l'11 de gener) s'han detectat 10 casos positius.

Vols aprendre català?
Dilluns, 11 de gener de 2021

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: Risc
de brot molt alt
Dilluns, 11 de gener de 2021

Comunicat sobre la calefacció de primària de l'Escola Jaume Balmes
Dilluns, 11 de gener de 2021

Comunicat de l' Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Dimecres, 6 de gener de 2021

Recorreguts de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient
Dimarts, 5 de gener de 2021

Els Patges Reials ens han enviat un video!
Divendres, 1 de gener de 2021

L'escola Jaume Balmes renova més de 30 finestres
Dijous, 31 de desembre de 2020

Els estudiants santfeliuencs de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) disposaran, quan es reprenguin les classes presencials, d'un
servei de bus directe fins al campus
Dimecres, 30 de desembre de 2020

El temporal "Bella" deixa un arbre caigut al carrer Antoni Reig
Dimecres, 30 de desembre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: risc
de brot mitjà
Dimarts, 29 de desembre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 22 al 28 de desembre) s'han detectat 3 casos positius.

Calendari especial recollida selectiva durant les festes de Nadal: per
Nadal cada fracció al seu corral
Dilluns, 28 de desembre de 2020

El Síndic de Greuges recomana l’idCAT Mòbil per tramitar de forma fàcil i
àgil

Dilluns, 28 de desembre de 2020

Missatge del Patge Reial
Diumenge, 27 de desembre de 2020

Horaris Centre de Salut durant el Nadal 2020
Dissabte, 26 de desembre de 2020

Horari de la deixalleria durant el Nadal
Dimecres, 23 de desembre de 2020

El Museu Municipal Can Xifreda obre cada primer diumenge de mes
seguint totes les mesures de seguretat
Dimecres, 23 de desembre de 2020

Horari Casal de Joves durant les festes de Nadal
Dimarts, 22 de desembre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: risc
de brot molt baix
Dimarts, 22 de desembre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 15 al 21 de desembre) s'ha detectat un 1 cas positiu.

Bon Nadal a tota la comunitat educativa
Dilluns, 21 de desembre de 2020

El Consorci per a la Normalització Lingüística obre inscripcions als
cursos d’hivern amb un sistema renovat d’atenció a l’usuari
Dilluns, 21 de desembre de 2020

Es consolida la inscripció en línia i el format virtual dels cursos. Es crea un equip de suport i es millora
l’atenció ciutadana.

I RAL·LI DE LA LLANA VIRTUAL TROFEU DIFISA RACING VICTÒRIA DEL
CANARI ADAY COUTO I PREMI ESPECIAL PER L’ASTURIÀ JOAQUIN
FANJUL A LA COPA ABARTH
Dilluns, 21 de desembre de 2020

Mesures per a la contenció de la COVID-19 aplicables a partir del 21 de
desembre a Catalunya
Diumenge, 20 de desembre de 2020
A partir del 21 de desembre entren en vigor mesures especials per contenir l’increment de casos que
s’ha produït en les últimes setmanes. El canvi afecta el període de Nadal i modifica alguns dels aspectes
de la seva celebració. Les mesures estaran vigents fins a l’11 de gener, amb una possible revisió el dia
28 de desembre si les dades ho permeten.

Concert. Ensemble Barroc Codines presenta: El Barroc a la nit de Nadal
Divendres, 18 de desembre de 2020

El Mercat de Nadal comença DEMÀ dissabte 19 de desembre
Divendres, 18 de desembre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: Risc
de brot molt baix
Divendres, 18 de desembre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (de l'11 al 17 de desembre) no s'ha detectat cap cas positiu.

Activitats infantils al Mercat de Nadal
Dijous, 17 de desembre de 2020

Concert de Nadal al Centre Cívic a càrrec de la companyia SUS4
Dijous, 17 de desembre de 2020
Dissabte 19 desembre a les 17 i 19 hores.

Als establiments comercials de Sant Feliu us estan donant butlletes?
Que n'heu de fer?
Dijous, 17 de desembre de 2020

Mercat de Nadal
Dimecres, 16 de desembre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: risc
de brot molt baix
Dimecres, 16 de desembre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 9 al 15 de desembre) no s'ha detectat cap cas positiu.

Circulació Zona Escoles
Dimecres, 16 de desembre de 2020

Concurs d’engalanar el balcó, finestra o portal
Dimecres, 16 de desembre de 2020
Amb motiu de la carta dels Reis que ha arribat a l'Ajuntament on ens demanen que guarnim els balcons
per la seva arribada a Sant Feliu, la Comissió de Reis proposa aquest concurs. Guarniu el vostre balcó,
finestra o portal seguint les bases que s'expliquen a continuació.

"Dents fortes i sanes"
Dimarts, 15 de desembre de 2020

L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines se suma a la campanya “Fes que

destaqui” per promoure l’ús de la mascareta i les mesures de protecció
Dimarts, 15 de desembre de 2020

Mesures més flexibles a partir d'avui, dilluns 14 de desembre: el Procicat
aprova la mobilitat dins de la mateixa comarca durant els caps de
setmana
Dilluns, 14 de desembre de 2020
També es permet la reobertura dels centres comercials limitant el seu aforament al 30%. Se segueix
recomanant limitar els desplaçaments fora del domicili i es flexibilitzen determinades restriccions en
l’àmbit cultural i religiós.

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: risc
de brot molt baix
Dilluns, 14 de desembre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 7 al 13 de desembre) no s'ha detectat cap cas positiu.

Carta dels Reis d'orient als nens i nenes de Sant Feliu de Codines
Diumenge, 13 de desembre de 2020

El Govern declara dol a Catalunya l’11 de desembre per l’incendi a la nau
de Badalona, que ha deixat fins ara tres víctimes mortals i una vintena de
ferits, dos dels quals crítics
Divendres, 11 de desembre de 2020

Èxit rotund en la presentació del llibre "La presó o el poble? Laia
Berenguer Puget. Activisme i repressió en guerra i dictadura"
Divendres, 11 de desembre de 2020

10 de desembre: Dia dels Drets Humans
Dijous, 10 de desembre de 2020

L’Ajuntament de Sant Feliu de Codines commemora el Dia dels Drets Humans i col·loca una pancarta al
seu balcó en record a aquesta efemèride.

Tot preparat pel I Ral·li de la Llana- Trofeu Difisa Racing, amb quasi 120
inscrits
Dijous, 10 de desembre de 2020

Regala't cultura
Dijous, 10 de desembre de 2020

Diumenge 13 de desembre el grup de teatre Deixalles81 representa de
nou "Play-off", de Marta Buchaca
Dimecres, 9 de desembre de 2020
Diumenge 13 de desembre a les 18 hores al Centre Cívic La Fonteta.

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19: Risc
de brot baix
Dimecres, 9 de desembre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 2 al 8 de desembre) s'ha detectat 1 cas positiu.

Presentació del llibre: "La presó o el poble? Laia Berenguer Puget.
Activisme i repressió en guerra i dictadura"
Dimecres, 9 de desembre de 2020
Dijous 10 de desembre a les 18 hores al Centre Cívic.

Avui a les 18.30 hores, encesa de la il·luminació nadalenca
Dissabte, 5 de desembre de 2020

Risc de brot de coronavirus a Sant Feliu de Codines: risc mitjà
Divendres, 4 de desembre de 2020
Els Serveis Informatius de Televisió de Catalunya han elaborat un mapa del risc de l'epidèmia, municipi
a municipi, disponible al web del 324.cat gràcies a les dades que ofereix el Departament de Salut.

Ja podeu consultar el risc de brot a Sant Feliu de Codines
Divendres, 4 de desembre de 2020

Mesures especials per les festes de Nadal
Dijous, 3 de desembre de 2020
A partir del 21 de desembre entren en vigor mesures especials per als dies més assenyalats de Nadal.
Perquè entre tots i totes podem celebrar un Nadal de la forma més segura possible tot i la situació
provocada per la pandèmia de la COVID-19.

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Dimecres, 2 de desembre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 24 al 30 de novembre) s'han detectat 3 casos positius.

1 de desembre. Dia Mundial de la Sida
Dimarts, 1 de desembre de 2020

Els més de 13.000 euros sobrants de la Festa Major d'enguany es
repartiran entre el rebost solidari, tecnologia per streaming i
infraestructures per futures festes i actes culturals
Dimarts, 1 de desembre de 2020

El Nadal comença a arrribar a Sant Feliu de Codines
Dimarts, 1 de desembre de 2020

Infermera virtual: Darrers consells
Dilluns, 30 de novembre de 2020
Consells de salut per als ciutadans i ciutadanes Aquest portal, adreçat a la ciutadania i als professionals
sanitaris, pretén promoure la salut de les persones, posant al nostre abast una eina educativa que ens
permeti tenir cura de la nostra salut. Cada 15 dies es publicaran nous continguts sobre salut per
compartir: informació, suggeriments i consells que milloraran la nostra capacitat per a tenir cura de la
salut.

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Dilluns, 30 de novembre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 23 al 29 de novembre) s'han detectat 4 casos positius.

27 de novembre: Dia Mundial del Mestre
Divendres, 27 de novembre de 2020

El comerç local reparteix als seus clients bosses de cotó i de pa sota el
lema: “Compra a SFCodines. Sostenibilitat / Futur / Comerç”
Divendres, 27 de novembre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Divendres, 27 de novembre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 20 al 26 de novembre) s'han detectat 5 casos positius.

Per no deixar ningú enrere, tallem amb la pobresa energètica
Dijous, 26 de novembre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Dimecres, 25 de novembre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 18 al 24 de novembre) s'han detectat 7 casos positius.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Codines s’adhereix al Manifest del Dia
Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones
Dimarts, 24 de novembre de 2020
Sant Feliu de Codines dóna suport al Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les
dones del 25 de novembre adherint-se al manifest (#Manifest25N2020) i convidant a la ciutadania a fer
un minut de silenci a les 12 hores en senyal de suport a les dones que travessen situacions de violència
masclista.

Reobertura del Casal Jove Sant Feliu de Codines
Dimarts, 24 de novembre de 2020

L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines adquireix un nou bufador elèctric
més silenciós per fer la neteja viària
Dilluns, 23 de novembre de 2020

I Ral·li de la Llana Virtual - Trofeu Difisa Racing
Dilluns, 23 de novembre de 2020

Mesures i restriccions tram 1: comença l’obertura progressiva
d’activitats
Dilluns, 23 de novembre de 2020

Cicle de Teatre al Cívic: L'Hort de Can Pitrocs
Dilluns, 23 de novembre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Dilluns, 23 de novembre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 15 al 21 de novembre) s'han detectat 6 casos positius.

Del 21 al 29 de novembre: XII Setmana Europea de la Prevenció de

Residus 2020
Divendres, 20 de novembre de 2020
L’Ajuntament de Sant Feliu de Codines s’adhereix a la XII Setmana Europea de la Prevenció de Residus
2020.

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Divendres, 20 de novembre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 13 al 19 de novembre) s'han detectat 4 casos positius.

Avui celebrem el Dia Internacional dels Drets dels Infants
Divendres, 20 de novembre de 2020

L'estructura exterior del nou CAP ja està enllestida
Dijous, 19 de novembre de 2020

Signatura d’acord per al desenvolupament del Servei d’Atenció Integral
per les persones LGBTI
Dijous, 19 de novembre de 2020

Avís de talls d'aigua
Dijous, 19 de novembre de 2020

FontCodines: un joc esportiu com a preàmbul de l’OnCodines Trail
Dimecres, 18 de novembre de 2020
L’ajornament de l’OnCodines Trail fins al març de 2021 fa que des de l’organització es plantegi un joc
esportiu d’orientació i estratègia per equips

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Dimecres, 18 de novembre de 2020

Actualització de dades: en els darrers 7 dies (de l'11 al 17 de novembre) s'han detectat 8 casos positius.

Torna el Gran Recapte. Aquest any, més necessari que mai
Dilluns, 16 de novembre de 2020

17 de novembre: Celebrem el Dia Mundial del Prematur
Dilluns, 16 de novembre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Dilluns, 16 de novembre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 9 al 15 de novembre) s'han detectat 12 casos positius.

15 de novembre: celebrem el Dia Mundial sense Alcohol
Diumenge, 15 de novembre de 2020

14 de novembre: Dia Mundial de la Diabetis
Divendres, 13 de novembre de 2020
El Dia Mundial de la Diabetis (DMD) va ser declarat el 1991 per la Federació Internacional de Diabetes
(FID) i l'Organització Mundial de la Salut en resposta a l'augment de la preocupació per la creixent
amenaça per a la salut que representava la diabetis. El Dia Mundial de la Diabetis es va convertir en dia
oficial el 2006 amb l'aprovació de la Resolució 61/225 de les Nacions Unides. Se celebra cada any el 14
de novembre, aniversari del naixement de Sir Frederick Banting que va descobrir la insulina juntament
amb Charles Best el 1921. Enguany l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines se suma a aquesta
celebració i el pròxim 14 de novembre il·luminarà de blau l'Ajuntament, que és el color que representa la
conscienciació sobre la diabetis.

Sant Feliu de Codines se suma a la campanya “Diposita aquí el teu
masclisme”
Divendres, 13 de novembre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Divendres, 13 de novembre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 6 al 12 de novembre) s'han detectat 12 casos positius.

Taller formatiu: Eines de tramitació electrònica per empreses, autònoms
i entitats
Dimecres, 11 de novembre de 2020

Les entitats locals són solidàries amb les famílies més vulnerables
Dimecres, 11 de novembre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Dimecres, 11 de novembre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 4 al 10 de novembre) s'han detectat 7 casos positius.

SANT FELIU DE CODINES APOSTA PELS BOC'N'ROLLS O
EMBOLCALLS REUTILITZABLES PELS ENTREPANS
Dimarts, 10 de novembre de 2020

Nou Discord del Casal Jove
Dimarts, 10 de novembre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Dilluns, 9 de novembre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (de l'1 al 7 de novembre) s'han detectat 3 casos positius.

Es prorroga la restricció de la mobilitat nocturna al territori de Catalunya
Dilluns, 9 de novembre de 2020

El 6 de novembre el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya va emetre un informe
evidenciant la greu situació epidemiològica a Catalunya i el seu impacte en la capacitat del sistema
sanitari i justificant el manteniment de les condicions que van motivar l'adopció de les mesures de salut
pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID19 al territori de Catalunya contingudes a la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per un
nou període de 15 dies. La Resolució SLT/2811/2020, de 6 de novembre, prorroga les mesures de
restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot epidèmic a Catalunya i produeix efectes a
partir de la seva publicació al DOGC, és a dir des d'avui 9 de novembre de 2020

Diem NO a la violència de gènere
Dilluns, 9 de novembre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Divendres, 6 de novembre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 29 d'octubre al 4 de novembre) s'han detectat 10 casos
positius.

Trasllat de parades del mercat setmanal de dissabte 7 de novembre 2020
Divendres, 6 de novembre de 2020

Taller: Coeducar és prevenir la violència de gènere?
Dijous, 5 de novembre de 2020

Les Cambres de Catalunya destinen 10 milions d’euros per ajudar
empreses i autònoms a superar els efectes de la Covid-19
Dijous, 5 de novembre de 2020
El projecte Aixeca, Activa i Accelera el teu negoci posa en marxa més de 50 productes i serveis gratuïts
per evitar que cap empresa tanqui.

AJORNAT: Taller. Cuina sense pares!!!
Dimecres, 4 de novembre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Dimecres, 4 de novembre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 27 d'octubre al 2 de novembre) s'han detectat 11 casos
positius.

El Ministeri d'Igualtat inicia una consulta pública prèvia a l'elaboració de
la Llei Trans
Dimecres, 4 de novembre de 2020
La futura llei pretén acabar amb la patologizació de la transsexualitat i inclourà l'autodeterminació del
gènere sense necessitat d'un informe mèdic o de sotmetre's a un tractament per a canviar l'aparença
física.

Infermera virtual: Darrers consells
Dimarts, 3 de novembre de 2020
Consells de salut per als ciutadans i ciutadanes Aquest portal, adreçat a la ciutadania i als professionals
sanitaris, pretén promoure la salut de les persones, posant al nostre abast una eina educativa que ens
permeti tenir cura de la nostra salut. Cada 15 dies es publicaran nous continguts sobre salut per
compartir: informació, suggeriments i consells que milloraran la nostra capacitat per a tenir cura de la
salut.

Tramitació electrònica mitjançant idCAT Mòbil
Dilluns, 2 de novembre de 2020
Un milió de persones ja tramiten amb idCAT Mòbil

L'Escola Jaume Balmes premiada en la 1a edició del Premis del Pla
Català de l'Esport a l'Escola 2020
Dilluns, 2 de novembre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Dilluns, 2 de novembre de 2020

Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 26 d'octubre a l'1 de novembre) s'han detectat 9 casos
positius.

Aclariment
Diumenge, 1 de novembre de 2020

Recomanacions en els cementiris destinades als visitants
Divendres, 30 d'octubre de 2020

Recomanacions en la celebració de la Castanyada
Divendres, 30 d'octubre de 2020

Activitat Suspesa: Bibliolab. Màgia o química? Descobrint la ciència de
forma diferent
Divendres, 30 d'octubre de 2020

Noves mesures i restriccions: àmbit territorial i de mobilitat
Divendres, 30 d'octubre de 2020

Casal de Joves de Sant Feliu de Codines "virtual" i amb assessorament
individual
Divendres, 30 d'octubre de 2020

Comunicat de l'alcaldessa de Sant Feliu de Codines en relació a la
pandèmia de la covid19
Divendres, 30 d'octubre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Dijous, 29 d'octubre de 2020

Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 21 al 27 d'octubre) s'han detectat 11 casos positius.

Taller de cuina sense pares!!!
Dimecres, 28 d'octubre de 2020

Comunicat del Govern de Sant Feliu de Codines
Dimecres, 28 d'octubre de 2020

Reforç escolar municipal curs 2020 - 2021
Dimecres, 28 d'octubre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Dimarts, 27 d'octubre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 19 al 25 d'octubre) s'han detectat 17 casos positius.

Horari Casal de Joves
Dimarts, 27 d'octubre de 2020

Mobilitat nocturna: toc de queda
Dilluns, 26 d'octubre de 2020
La situació epidemiològica de Catalunya obliga a adoptar mesures especials de contenció de l’activitat
laboral i social i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir
la salut de la població del territori. Aquestes mesures s’apliquen a tot Catalunya.

Avui és el Dia Internacional contra el canvi climàtic
Dissabte, 24 d'octubre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19

Divendres, 23 d'octubre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 15 al 21 d'octubre) s'han detectat 12 casos positius.

Horari provisional Casal de Joves
Divendres, 23 d'octubre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Dimecres, 21 d'octubre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 14 al 20 d'octubre) s'han detectat 2 casos positius.

Dia Mundial de l’Estalvi d’Energia
Dimecres, 21 d'octubre de 2020
El 21 d’Octubre se celebra el Dia Mundial de l’Estalvi d’Energia, una jornada impulsada amb l’objectiu
d’incitar a la reflexió social sobre la importància d’aprendre a regular i gestionar el consum energètic en
la nostra vida quotidiana. L’energia que utilitzem diàriament procedeix de recursos naturals, molts dels
quals són derivats de combustibles fòssils, una font energètica limitada al planeta i l’extracció del qual és
cada vegada més cara. Per això, és fonamental aprendre a canviar els nostres hàbits per usar menys
quantitat d’energia. Així, no només veurem reflectides considerables descàrregues econòmiques en les
nostres factures sinó que a més contribuirem en la reducció d’emissions contaminants, millorant i cuidant
col·lectivament del medi ambient.

Vacuneu-vos contra la grip
Dimarts, 20 d'octubre de 2020

Les obres del nou consultori local de Sant Feliu de Codines avancen
ràpidament
Dilluns, 19 d'octubre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Dilluns, 19 d'octubre de 2020

Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 12 al 18 d'octubre) s'han detectat 3 casos positius.

Com actuar davant la presència de la vespa asiàtica
Dilluns, 19 d'octubre de 2020

L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines commemora el Dia Mundial
contra el Càncer de Mama
Dilluns, 19 d'octubre de 2020
L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines se suma aquest 19 d'octubre a la commemoració del Dia
Internacional de la lluita contra el càncer de mama, per donar visibilitat i suport a les persones afectades.

Ara és temps de comerç local i de proximitat
Dilluns, 19 d'octubre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Divendres, 16 d'octubre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 9 al 15 d'octubre) s'han detectat 3 casos positius.

La VII Mostra Juvenil Amateur de Teatre de Catalunya i la Jornada
Europea de Patrimoni Cultural un èxit d’assistència i participació enmig
de mesures de seguretat per fer front a la covid-19
Divendres, 16 d'octubre de 2020

La Jornada de commemoració de l’any Ribera queda suspesa
Divendres, 16 d'octubre de 2020

El Teatre de la Gent Gran de dissabte se suspèn
Dijous, 15 d'octubre de 2020

Noves mesures per aturar l’increment de casos de COVID-19 a Catalunya
Dijous, 15 d'octubre de 2020
La situació epidemiològica de Catalunya obliga a adoptar mesures especials de contenció de l’activitat
laboral i social i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir
la salut de la població del territori. Aquestes mesures entraran en vigor en la data de la publicació al
DOGC.

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Dimarts, 13 d'octubre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 4 al 10 d'octubre) s'han detectat 4 casos positius.

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Divendres, 9 d'octubre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 2 al 8 d'octubre) NO S'HAN DETECTAT CASOS
POSITIUS.

8 d’octubre: Dia Internacional de la Dislèxia
Dijous, 8 d'octubre de 2020

El Casal de Joves torna a obrir les seves portes
Dijous, 8 d'octubre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Dimecres, 7 d'octubre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 25 de setembre al 5 d'octubre) s’han detectat 2 casos
positius.

Sant Feliu de Codines acull aquest dissabte la 7a Mostra Juvenil
Amateur de Teatre de Catalunya
Dimarts, 6 d'octubre de 2020

El Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental es reivindica
amb un vídeo amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran
Dimarts, 6 d'octubre de 2020

El curs Bàsic 1 de #català del Consorci per a la Normalització Lingüística
arrenca adaptant-se a les condicions actuals de la pandèmia
Dilluns, 5 d'octubre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Dilluns, 5 d'octubre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 27 de setembre al 3 d'octubre) s’han detectat 4 casos
positius.

Es restableix el servei telefònic de l'Ajuntament i Policia Local
Dilluns, 5 d'octubre de 2020

Infermera virtual: Darrers consells
Dilluns, 5 d'octubre de 2020

Jornades Europees de Patrimoni 2020: La casa modernista de Can
Xifreda, actual museu municipal de Sant Feliu de Codines
Dilluns, 5 d'octubre de 2020
Diumenge 11 d'octubre a les 12 hores. AFORAMENT LIMITAT A 15 PERSONES. ÚS OBLIGATORI DE
MASCARETA. ES PRENDRÀ LA TEMPERATURA ABANS D'ENTRAR A L'ACTE. EN CAS DE PLUJA
L'ACTE QUEDA SUSPÈS.

Problemes tècnics deixen sense línia telefònica a la Policia Local i a

l'Ajuntament
Diumenge, 4 d'octubre de 2020

Nous horaris Servei Municipal d'Aigües de Sant Feliu de Codines
(CASSA)
Divendres, 2 d'octubre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Divendres, 2 d'octubre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 25 de setembre a l'1 d'octubre) s’han detectat 5 casos
positius.

Una caminada codinenca diferent
Divendres, 2 d'octubre de 2020
COMUNICAT CENTRE EXCURSIONISTA SANT FELIU DE CODINES

Suspensió definitiva del XXI Ral·li de la Llana Trofeu Autosi
Dijous, 1 d'octubre de 2020

Protocol instal·lacions esportives municipals COVID19
Dijous, 1 d'octubre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Dimecres, 30 de setembre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 23 al 29 de setembre) s’ha detectat 1 cas positiu.

ALERTA! Trucades fraudulentes per fer unes anàlisis d'aigua a l'interior
dels domicilis particulars

Dimecres, 30 de setembre de 2020

1200 euros. Gràcies a tots!
Dimarts, 29 de setembre de 2020

50 anys del Museu Municipal Can Xifreda
Dimarts, 29 de setembre de 2020

La Carnisseria Ca la Rossa guanya el 2n concurs d'aparadors
Dilluns, 28 de setembre de 2020

Una carbassa de 433 quilos guanya la pesada de carbasses gegants
"virtual"
Dilluns, 28 de setembre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Dilluns, 28 de setembre de 2020
Actualització de dades: en els darrers 7 dies (del 21 al 27 de setembre) s’han detectat 2 casos positius.

Ajornat el XXI Ral?li de la Llana – Trofeu Autosi
Dissabte, 26 de setembre de 2020

Noves mesures per contenir els brots aplicables a TOT Catalunya
Dissabte, 26 de setembre de 2020
La situació epidemiològica de Catalunya obliga a adoptar mesures especials de contenció de l’activitat
laboral i social i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir
la salut de la població del territori.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Codines agraeix l’esforç de la Comissió
de Festes
Divendres, 25 de setembre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Divendres, 25 de setembre de 2020
Actualització de dades, en els darrers 7 dies (del 17 al 23 de setembre) s’ha detectat 1 cas positiu.

LET’S CLEAN UP EUROPE
Dijous, 24 de setembre de 2020

Una seixantena de santfeliuencs i santfeliuenques donen sang en la
nova campanya de donació de Sant Feliu
Dijous, 24 de setembre de 2020
64 donants i dues persones no aptes per la donació va ser el balanç final d'una nova campanya de
donació de sang marcada per les mesures de seguretat de la covid-19

Pesada de carbasses gegants "virtual"
Dijous, 24 de setembre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Dimecres, 23 de setembre de 2020
Actualització de dades, en els darrers 7 dies (del 15 al 21 de setembre) s’han detectat 3 casos positius.

XXI Ral·li de la Llana Trofeu Autosi 2020
Dimecres, 23 de setembre de 2020
Molts canvis en el recorregut de la Llana 2020 d'aquest disssabte 26 de setembre

Julián Nuevo, cantaire de la Societat Coral La Poncella, rep la medalla
d'or de la Federació de Cors de Clavé
Dimarts, 22 de setembre de 2020

Els protocols de seguretat, la distància social, l'ús de mascareta i la
responsabilitat marquen l'inici escolar 2020 – 2021
Dilluns, 21 de setembre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Dilluns, 21 de setembre de 2020
Actualització de dades, en els darrers 7 dies (del 14 al 20 de setembre) s’han detectat 5 casos positius.

L'Ajuntament destinarà la totalitat de l'import de la venda d'entrades de
Festa Major a Serveis Socials
Divendres, 18 de setembre de 2020

Es detecta un cas positiu per coronavirus a l'Institut Carrasco i
Formiguera
Divendres, 18 de setembre de 2020

"Què FeM? La festa que podem!" també a la ràdio
Dijous, 17 de setembre de 2020

Alba Bou explica els contes de Festa Major
Dijous, 17 de setembre de 2020

Ángel Moreno Vivo i Sacramentado Acedo Delgado guanyen la
tradicional melé de petanca de festa major
Dijous, 17 de setembre de 2020

Dimecres 23 de setembre nova campanya de donació de sang
Dijous, 17 de setembre de 2020
Dimecres 23 de setembre de 17 a 21 hores el Centre Cívic La Fonteta acull una nova campanya de
donació de sang. En aquesta ocasió cal reservar cita prèvia a donarsang.gencat.cat per tal de poder
garantir unes donacions segures. Recordeu que és imprescindible portar mascareta, mantenir les
distàncies de seguretat i una correcta higiene de mans.

Dimecres 23 de setembre nova campanya de donació de sang al Centre
Cívic La Fonteta
Dijous, 17 de setembre de 2020
Dimecres 23 de setembre de 17 a 21 hores el Centre Cívic La Fonteta acull una nova campanya de
donació de sang. En aquesta ocasió cal reservar cita prèvia a donarsang.gencat.cat per tal de poder
garantir unes donacions segures. Recordeu que és imprescindible portar mascareta, mantenir les
distàncies de seguretat i una correcta higiene de mans.

L'índex de brot de coronavirus a Sant Feliu de Codines és molt baix
Dimecres, 16 de setembre de 2020
Segons les darreres dades publicades per Televisió de Catalunya (TV3) sobre l'índex de risc de brot de
covid-19 per municipis, Sant Feliu té un risc molt baix i anem millorant la situació de les darreres
setmanes.

Pere Fontserè i Pérez, Ona Codinenca, el missioner Salvador Romano i
Motoclub Cingles de Bertí reben les Mencions d'Honor Vila de Sant Feliu
de Codines
Dimarts, 15 de setembre de 2020

El Dia del Llibre en Català treu les novetats en català al carrer
Dimarts, 15 de setembre de 2020

Setmana Europea de la Mobilitat 2020: Per una mobilitat sense
emissions

Dimarts, 15 de setembre de 2020

Comerç de Festa Major fes viu Sant Feliu!
Dilluns, 14 de setembre de 2020
Participa, rasca i guanya comprant!

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Dilluns, 14 de setembre de 2020
Actualització de dades, en els darrers 7 dies (del 6 al 12 de setembre) no hi ha hagut casos positius en
el nostre municipi.

Itinerari circulació de vehicles zona escolar
Dijous, 10 de setembre de 2020

ACTES: Què FeM? FeM la festa que podem ;)
Dijous, 10 de setembre de 2020
Serà necessari adquirir les entrades online de TOTS els actes encara que siguin gratuïts, a través de la
web de l'Ajuntament A PARTIR DE DILLUNS 14 DE SETEMBRE a les 10h. La recaptació de les
entrades dels actes aniran destinades a lots d'higiene per a famílies i alimentació per a primera infància.

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Dimecres, 9 de setembre de 2020

Del 17 al 25 de setembre us podeu inscriure als cursos de català per
adults
Dimecres, 9 de setembre de 2020
Les inscripcions dels cursos d'enguany només seran en línia

Dijous 10 de setembre NO HI HA RECOLLIDA SELECTIVA

D'ESCOMBRARIES
Dimarts, 8 de setembre de 2020

SERVEI D'AUTOBÚS DES DE CALDES PER ELS ALUMNES DE SANT
FELIU DE CODINES, CURS 2020/2021
Dimarts, 8 de setembre de 2020

A partir del 14 de setembre, Sagalés augmenta el nombre d'autobusos de
les seves línies regulars
Dimarts, 8 de setembre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Dilluns, 7 de setembre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Divendres, 4 de setembre de 2020

Durant el mes de setembre l'horari del Centre de Salut de Sant Feliu de
Codines serà de 8 a 14 hores
Divendres, 4 de setembre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament sobre la situació actual de la Covid-19
Dijous, 3 de setembre de 2020

La conferència "Sant Feliu modernista. Entitats, catalanisme, orfeons i
estendards" ens explica la relació del nostre poble amb el Modernisme i
Gaudí
Dimecres, 2 de setembre de 2020

/Salut Escola: el nou canal d'informació per a les famílies sobre l'escola i
els procediments de /Salut

Dimecres, 2 de setembre de 2020

L'escola de música de Sant Feliu de Codines obre les inscripcions pel
curs 2020/21
Dimarts, 1 de setembre de 2020

Infermera virtual: Darrers consells
Dimarts, 1 de setembre de 2020
Consells de salut per als ciutadans i ciutadanes

Cinema a la fresca i música en directe acomiaden l'agost
Dimarts, 1 de setembre de 2020

COMUNICAT DE L’AJUNTAMENT SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DE LA
COVID-19
Dilluns, 31 d'agost de 2020

Espai Web amb informació del curs escolar en el marc de la pandèmia
Dissabte, 29 d'agost de 2020

Es prohibeixen les trobades de més de 10 persones
Dissabte, 29 d'agost de 2020

COMUNICAT DE L’AJUNTAMENT SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DE LA
COVID-19
Divendres, 28 d'agost de 2020

COMUNICACIÓ SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DE LA COVID-19 AL
NOSTRE MUNICIPI
Dimecres, 26 d'agost de 2020

COMUNICACIÓ SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DE LA COVID-19 AL
NOSTRE MUNICIPI
Dimarts, 18 d'agost de 2020

RESOLUCIÓ PUBLICADA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA ON
S'ADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES PER LA CONTENCIÓ DE LA
PANDÈMIA DEL COVID-19.
Dimarts, 18 d'agost de 2020

RESOLUCIÓ PUBLICADA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA ON
S'ADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES PER LA CONTENCIÓ DE LA
PANDÈMIA DEL COVID-19.
Dimarts, 18 d'agost de 2020

Concerts d'estiu
Dilluns, 10 d'agost de 2020

Calendari de recollida selectiva agost i setembre 2020
Dimecres, 5 d'agost de 2020

Durant l'agost, la companyia d'aigües, Grup CASSA, només atendrà els
divendres i amb cita prèvia
Dimarts, 4 d'agost de 2020

Infermera virtual: Darrers consells
Dimarts, 4 d'agost de 2020

Voleu saber més sobre el rebut de l'aigua?
Dimarts, 4 d'agost de 2020
Les bonificacions a les factures de l’aigua

Homenatge i record per les víctimes de la Covid-19
Dilluns, 3 d'agost de 2020

El cicle de concerts d'estiu èxit d'assistència, amb aforament limitat i
mesures de seguretat
Dilluns, 3 d'agost de 2020

COMUNICAT DE L’AJUNTAMENT
Dilluns, 3 d'agost de 2020

DISSABTE 1 D'AGOST, DIADA DE SANT FELIU. ACTE PEL COVID-19,
MISSA EN MOTIU DEL DIA DEL PATRÓ I CONCERT
Divendres, 31 de juliol de 2020

Cinema d'estiu a Can Xifreda
Dimecres, 29 de juliol de 2020

Els vals de 15 € de la campanya comercial "Qui corre guanya!" Es poden
recollir i gastar fins aquest divendres 31
Dilluns, 27 de juliol de 2020

Acte institucional en record de les víctimes de la Covid-19
Dilluns, 27 de juliol de 2020

CONCERTS D'ESTIU
Dilluns, 27 de juliol de 2020

NOU HORARI APARCAMENT PÚBLIC "LA QUINTANA"
Divendres, 24 de juliol de 2020

Des d'aquest cap de setmana, començant per avui dia 24 de juliol, l'aparcament públic situat al carrer
Rector Tomàs Vila es tancarà a les 0'30h tots el dies.

TINGUEM CURA DE LES PERSONES GRANS
Dimecres, 22 de juliol de 2020
Les persones grans han fet molt per nosaltres, tant a nivell personal com social. Ara és el moment de ser
responsables i mostrar aquesta solidaritat cap a elles. Protegeix-te, protegeix-los.

SETMANA EUROPEA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS
Dimarts, 21 de juliol de 2020
L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines juntament amb els centres educatius del poble van signar un
conveni amb el centre ocupacional APINDEP per tal de promoure el reciclatge de l'oli usat de cuina a
principis del mes de desembre de 2019.

Concerts d'estiu del 26 de juliol a l'1 d'agost al Centre Cívic
Dissabte, 18 de juliol de 2020

Extremem les precaucions davant la COVID19
Divendres, 17 de juliol de 2020

Informació de les actuacions municipals en fase de represa
Dimecres, 15 de juliol de 2020

Ajuts per activitats de lleure per a les famílies
Dimarts, 14 de juliol de 2020
Aquest ajut pretén oferir un suport econòmic a les famílies que inscriguin els seus fills i filles en activitats
d’educació en el lleure que tinguin lloc entre el 22 de juny i el 13 de setembre de 2020.

La cultura no s'atura
Divendres, 10 de juliol de 2020

L’entitat Rotary Club dóna equips de protecció individuals a les dues
residències de gent gran de Sant Feliu de Codines
Divendres, 10 de juliol de 2020

Preguntes freqüentes sobre l'ús de la mascareta
Divendres, 10 de juliol de 2020

La mascareta ja és obligatòria a la via pública, espais a l'aire lliure i en
qualsevol espai tancat públic
Dijous, 9 de juliol de 2020
La mascareta és obligatòria des d'avui encara que existeixi la distància de seguretat

Protocol reobertura instal·lacions esportives municipals
Dimecres, 8 de juliol de 2020

Reobertura amb CITA PRÈVIA de l’atenció presencial a l’Ajuntament de
Sant Feliu de Codines
Dimecres, 8 de juliol de 2020

El Casal de Joves reobre les seves portes
Dimarts, 7 de juliol de 2020

La 27a edició del Mulla't per l'esclerosi múltiple enguany serà online
Dimarts, 7 de juliol de 2020

L'Assemblea Internacional de Pallassos Sense Fronteres enguany
s'hagués celebrat a Sant Feliu de Codines
Dimarts, 7 de juliol de 2020

Protocol obertura Centre Cívic "La Fonteta"
Dilluns, 6 de juliol de 2020

Commemoració del 28 de Juny, Dia Internacional del l’Orgull LGTBI:
Activitats de sensibilització i visibilització
Dilluns, 6 de juliol de 2020

Infermera virtual: Darrers consells
Dilluns, 6 de juliol de 2020

Oberta la convocatòria d'ajuts de menjador pel curs 2020/2021
Dissabte, 4 de juliol de 2020

La campanya comercial "Qui corre guanya!" ja està en marxa
Dissabte, 4 de juliol de 2020

Sant Feliu de Codines ha disminuït en quasi un 60% el deute municipal
des de 2012
Divendres, 3 de juliol de 2020

3 de juliol: Dia Mundial sense bosses de plàstic
Divendres, 3 de juliol de 2020
La salut, millor sense plàstic: Els additius del plàstic que afecten la salut humana

COMUNICAT per a la població de Sant Feliu de Codines de l'alcaldessa,
Mercè Serratacó 03/07/2020
Divendres, 3 de juliol de 2020

Ara et toca a tu!!! FES VIU SANT FELIU
Divendres, 3 de juliol de 2020

La piscina municipal de Solanes obre el dilluns 6 de juliol amb un
aforament limitat de 45 persones, torns d’entrada i venda d’entrades
únicament online
Divendres, 3 de juliol de 2020
El dilluns 6 de juliol s’obrirà la Piscina Municipal de Sant Feliu de Codines i fins a 30 d’agost de 2020

Horari deixalleria juliol i agost
Dimecres, 1 de juliol de 2020

Ús i obertura del cementiri i tanatori municipal
Dimecres, 1 de juliol de 2020

EL MUSEU MUNICIPAL DE CAN XIFREDA TORNA A OBRIR
Dimecres, 1 de juliol de 2020

Qui corre guanya! ACTIVEM EL COMERÇ LOCAL
Dimecres, 1 de juliol de 2020

Etapa de represa i consumidors
Dissabte, 27 de juny de 2020

Obertura piscina municipal de Solanes, temporada d’estiu 2020

Divendres, 26 de juny de 2020

28 de juny: Dia Internacional pels drets del col·lectiu de Lesbianes, Gais,
Transsexuals, Bisexuals, Intersexuals, i altres identitats sexuals i de
gènere (LGTBI)
Divendres, 26 de juny de 2020

Com puc estalviar en la factura elèctrica?
Dijous, 25 de juny de 2020

Campanya per controlar el mosquit tigre
Dijous, 25 de juny de 2020

Se celebra el tradicional esmorzar dels voluntaris forestals de Sant Feliu
de Codines
Dijous, 25 de juny de 2020

Arribada atípica de la Flama del Canigó
Dijous, 25 de juny de 2020

Des d'avui i fins divendres, Setmana Europea de l’Energia Sostenible!
Dimarts, 23 de juny de 2020

Reobertura Biblioteca Joan Petit i Aguilar: Dijous 25 de juny
Dimarts, 23 de juny de 2020

Aquest any celebrem una Revetlla de Sant Joan amb més precaució que
mai
Dilluns, 22 de juny de 2020
Aquest any ens trobem immersos en una situació diferent i nova degut a la COVID-19, que ha fet que
haguem d’adaptar i canviar esdeveniments i activitats i formes de fer i organitzar actes culturals,

esportius, de lleure... Ara som a les portes de Sant Joan, una festa molt arrelada a Catalunya i que té
significació específica perquè és el tret de sortida del solstici d’estiu i de gaudir de les activitats a l’aire
lliure. Donada la situació actual d’emergència sanitària per la COVID-19, el pla PROCICAT per malalties
emergents està activat en fase d’emergència i s’està produint el procés de desescalada del confinament
que, si les condicions són òptimes, anirà avançant progressivament. A hores d’ara és difícil concretar en
quina fase serem exactament a la festa de Sant Joan, i si serà la mateixa a tot el territori. Si tot
evoluciona favorablement, la festivitat i la nit de Sant Joan esdevindrà la primera festa assenyalada al
calendari, després de tres mesos de confinament, on la família i els amics es podran retrobar per gaudir
d’una nit especial, però alhora estarà condicionada a les mesures de seguretat per la COVID-19.

Horari especial de recollida porta a porta per Sant Joan
Dilluns, 22 de juny de 2020

L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines s'adhereix a la Setmana Europea
de l'Energia
Dilluns, 22 de juny de 2020

Fes un gest per l'Ela
Diumenge, 21 de juny de 2020

Moltes gràcies mestres
Dissabte, 20 de juny de 2020

Etapa de represa
Divendres, 19 de juny de 2020
La nit del dijous 18 de juny (a les 00.00h) finalitza la fase 3 de desescalada a tot Catalunya. S’entra així
en la nova etapa de represa. La fase de represa té les següents característiques: - S'aixequen totes les
restriccions de mobilitat a Catalunya. - Fins al 25 de juny (període d’adaptació): La capacitat dels espais
tancats és del 50% i dels espais oberts del 75%. - A partir del 25 de juny: No es marca un percentatge
de capacitat sinó que la distància física de seguretat tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix
en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona. - És obligatori l'ús
de mascareta en espais tancats i quan no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 m. - Poden
obrir els parcs infantils però cal respectar sempre la distància mínima interpersonal i l'ús de mascareta si
no es pot mantenir. Es recomana en tots els casos: - Higiene de mans freqüent. - Distància de seguretat
interpersonal d’1,5m. - Preferència per activitats a l’aire lliure.

Mercat Municipal
Divendres, 19 de juny de 2020

Sant Feliu de Codines passa a la Fase 3 de desconfinament
Dijous, 18 de juny de 2020

Organisme de Gestió Tributària: Reobertura esglaonada d'oficines Ampliació de l'atenció telefònica
Dijous, 18 de juny de 2020

El govern de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines s'adhereix al
manifest en "Defensa de la reflexió ètica i filosòfica a les aules"
Dijous, 18 de juny de 2020

Liceu a la fresca
Dimecres, 17 de juny de 2020

Valora el teixit econòmic local i entre tots podrem millorar-lo!
Dimarts, 16 de juny de 2020
L'opinió dels professionals locals ens ajudarà a fer un mapa de la situació econòmica local real arran de
la crisi de la Covid-19

Maria Grau Grau compleix 100 anys
Dimarts, 16 de juny de 2020

El Grup CASSA reprèn l'atenció al client a partir de divendres 19 de juny
amb cita prèvia
Dilluns, 15 de juny de 2020

Diem NO a la violència de gènere

Dilluns, 15 de juny de 2020

Ubicació parades del Mercat Municipal dissabte 13 de juny
Divendres, 12 de juny de 2020

Infermera virtual: Darrers consells
Dijous, 11 de juny de 2020
Consells de salut per als ciutadans i ciutadanes Aquest portal, adreçat a la ciutadania i als professionals
sanitaris, pretén promoure la salut de les persones, posant al nostre abast una eina educativa que ens
permeti tenir cura de la nostra salut. Cada 15 dies es publicaran nous continguts sobre salut per
compartir: informació, suggeriments i consells que milloraran la nostra capacitat per a tenir cura de la
salut.

Activem Catalunya: Ajuts per pal·liar la crisi
Dijous, 11 de juny de 2020

El Consell Comarcal participa en la setmana de l’energia amb 5 webinars
sobre estalvi energètic
Dimecres, 10 de juny de 2020

Ofertes de feina del Departament d'Educació de la Generalitat de
Catalunya
Dimecres, 10 de juny de 2020

S'ha publicat el barem per la presincripció del curs 2020/2021 de l'Escola
Bressol Municipal Mestre Jané
Dimecres, 10 de juny de 2020

Sagalés augmenta la freqüència de pas dels seus autobusos
Dimarts, 9 de juny de 2020

El Voluntariat per la Llengua segueix en funcionament tot i el

confinament
Dilluns, 8 de juny de 2020

El Servei Local de Català de Granollers disposa de pàgina de facebook
Dilluns, 8 de juny de 2020

Sant Feliu de Codines passa a la Fase 2 de desconfinament
Dilluns, 8 de juny de 2020
Continua vigent l’estat d’alarma i la restricció de mobilitat entre regions sanitàries

Mercè Serratacó és la nova alcaldessa de Sant Feliu de Codines
Dissabte, 6 de juny de 2020

L’Ajuntament de Sant Feliu de Codines se suma al Dia del Mundial del
Medi Ambient
Divendres, 5 de juny de 2020

Ubicació parades del Mercat Setmanal de dissabte 6 de juny
Divendres, 5 de juny de 2020

Reobertura centres educatius de Sant Feliu de Codines
Divendres, 5 de juny de 2020
El Departament d’Educació de la Generalitat ha aprovat el Pla de reobertura de Centres i ha establert les
mesures sanitàries i de seguretat perquè els centres educatius puguin reobrir parcialment per oferir
serveis d’atenció a l’alumnat i les famílies a partir de la fase 2 de desescalada

Un biòleg de Sant Feliu de Codines resident a Roma investiga la seva
pròpia malaltia
Divendres, 5 de juny de 2020

No em toquis els ous
Dijous, 4 de juny de 2020
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ens
presenta la història de Josep M. Galofré, un productor d'ous ecològics i que podem trobar a totes les
botigues de queviures de Sant Feliu de Codines. Un exemple de superació on el benestar animal i el
producte de qualitat estan per davant de tot.

Inscripcions al Casal municipal d'estiu 2020
Dijous, 4 de juny de 2020
Del 3 al 12 de juny estan obertes les inscripcions al Casal municipal d'Estiu 2020. Està adreçat als nens i
nenes de 3 a 12 anys (de P3 a 6è de primària) com a Casal Lúdic i de 1r a 4t ESO com a Casal Jove. El
casal, que tindrà lloc del 29 de juny al 31 de juliol, comptarà amb múltiples activitats i excursions (jocs,
tallers, sortides...).

La Generalitat de Catalunya obre la convocatòria d'ajuts al pagament del
lloguer per al 2020
Dijous, 4 de juny de 2020

Joves i post-confinament
Dimecres, 3 de juny de 2020

Pere Pladevall renuncia com a alcalde i regidor de l'Ajuntament de Sant
Feliu de Codines
Dimarts, 2 de juny de 2020

Moció conjunta de tots els grups municipals de Sant Feliu de Codines
per adoptar mesures per a pal·liar els efectes de la crisi de la Covid-19 al
sector econòmic de la nostra vila
Dimarts, 2 de juny de 2020

Sant Feliu de Codines segueix en la fase 1 del desconfinament

Dilluns, 1 de juny de 2020
La mobilitat general dins la regió sanitària Àmbit Metropolità Nord es permet en grups de màxim 10
presones

Parades del Mercat Setmanal de dissabte 30 de maig
Divendres, 29 de maig de 2020

#joemquedoacasa: Actvitats culturals per aquest cap de setmana
Divendres, 29 de maig de 2020

Biblioteca Joan Petit i Aguilar: Prèstecs amb cita prèvia a partir de l'1 de
juny
Dijous, 28 de maig de 2020

L'Àrea de Promoció Econòmica i FEMAREC inicien nous cursos de
formació online
Dijous, 28 de maig de 2020

A partir del proper dilluns, 1 de juny, la deixalleria municipal reobrirà
amb els seus horaris habituals
Dimecres, 27 de maig de 2020

Sant Feliu de Codines se suma al dol oficial per les víctimes de la Covid19
Dimecres, 27 de maig de 2020

El Ple Municipal d'avui, dimecres 27 de maig, s'ajorna fins divendres 29
Dimecres, 27 de maig de 2020

L’atenció al part retorna a l’Hospital de Mollet

Dimarts, 26 de maig de 2020
Durant aquest període s’ha aprofitat per acabar d’humanitzar els espais d’obstetrícia, maternitat i
neonatologia

XXI Setmana Sense Fum: Desconnecta't de la cigarreta, endolla't a la
vida
Dimarts, 26 de maig de 2020
L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines s'adhereix a la XXI Setmana Sense Fum que té lloc del 25 al 31
de maig

Tracte personalitzat i productes de KM0, claus pel comerç local en temps
de coronavirus
Dilluns, 25 de maig de 2020

Setmana del 25 al 29 de maig: "Menja't un conte"
Dilluns, 25 de maig de 2020
Cada matí a les 12 hores en directe a Instagram: @bibliotequesvo

ITV caducada durant l'estat d'alarma
Dilluns, 25 de maig de 2020
Els propietaris de vehicles amb ITV caducada, sempre durant l'estat d'alarma, tindran un marge de 30
dies naturals i 15 dies addicionals per cada setmana perduda des de l’entrada en vigor de l’estat
d’alarma el 14 de març

L'Oficina de Gestió Tributària (ORGT) de Caldes de Montbui habilita un
telèfon d'atenció telefònica als contribuents
Dilluns, 25 de maig de 2020

BAN Municipal de reobertura d'alguns equipaments esportius municipals

Dilluns, 25 de maig de 2020

L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines mostra el seu condol per la mort
del missioner Xaverià, Mn. Salvador Romano
Diumenge, 24 de maig de 2020

El Museu Municipal Can Xifreda i el Museu del Rellotge de Catalunya
celebren el Dia Internacional dels Museus
Divendres, 22 de maig de 2020

Activitats des de casa per aquest cap de setmana
Divendres, 22 de maig de 2020

COMUNICAT per a la població de Sant Feliu de Codines de l'alcalde, Pere
Pladevall 22/05/2020
Divendres, 22 de maig de 2020

A Sant Feliu de Codines NO s’eliminen les franges horàries
Divendres, 22 de maig de 2020

Mercat setmanal: 23 de maig de 2020
Divendres, 22 de maig de 2020

Del 13 al 22 de maig, preinscripcions a educació infantil, primària i ESO
Dijous, 21 de maig de 2020
Tot el tràmit es podrà fer online, com a mesura de prevenció pel coronavirus

L'ús de mascaretes en espais públics i tancats serà obligatori a partir de
dijous 21 de maig
Dimecres, 20 de maig de 2020

Serà obligatori per persones de 6 anys o més, i recomanable per infants entre 3 i 5 anys.

L'ús de mascaretes en espais públics i tancats serà obligatori a partir de
dijous 21 de maig
Dimecres, 20 de maig de 2020
Serà obligatori per persones de 6 anys o més, i recomanable per infants entre 3 i 5 anys.

La Generalitat de Catalunya ha convocat una línia d’ajuts al lloguer
dirigida a famílies amb dificultats provocades per la COVID-19
Dimarts, 19 de maig de 2020

Setmana del 18 al 22 de maig: "Menja't un conte"
Dilluns, 18 de maig de 2020
Cada matí a les 12 hores en directe a Instagram: @bibliotequesvo

Dia Internacional dels Museus
Dilluns, 18 de maig de 2020

Sant Feliu de Codines entra a una fase 0 avançada
Diumenge, 17 de maig de 2020

COMUNICAT per a la població de Sant Feliu de Codines de l'alcalde, Pere
Pladevall 17/05/2020
Diumenge, 17 de maig de 2020

Últim Quinto radiofònic de confinament
Divendres, 15 de maig de 2020

Algunes activitats per passar el cap de setmana a casa
Divendres, 15 de maig de 2020

Comença el termini per matricular-se a les proves d'accés a la universitat
2020
Divendres, 15 de maig de 2020
La matriculació per a la PAU d'aquest any es farà del 15 de maig al 15 de juny

Ubicació d'algunes parades del Mercat Setmanal
Divendres, 15 de maig de 2020

A partir de dimecres 20 de maig es poden tornar els llibres a la bústia de
la Biblioteca
Divendres, 15 de maig de 2020

La Biblioteca Joan Petit i Aguilar estrena un nou espai
Divendres, 15 de maig de 2020

Instruccions de l'ORGT en relació al pagament dels tributs locals
Dijous, 14 de maig de 2020

L’activitat del Servei Maternoinfantil de l'Hospital de Granollers reprèn la
seva activitat a l'Hospital
Dimecres, 13 de maig de 2020

Sant Feliu de Codines es manté en la fase 0 del desconfinament
Dimarts, 12 de maig de 2020

Concurs cartell 20ena MIR

Dimarts, 12 de maig de 2020

Avui és el Dia Mundial de la Infermeria, un col·lectiu essencial i
imprescindible!
Dimarts, 12 de maig de 2020
Tenen cura de qui més ho necessita amb empatia, comprensió i atenció

La Fira Guia't 2020 se celebrarà en modalitat virtual els dies 19, 20 i 21 de
maig
Dilluns, 11 de maig de 2020

Setmana de l'11 al 17 de maig: "Menja't un conte"
Dilluns, 11 de maig de 2020

Vols fer un curs de català en línia del Consorci per a la Normalització
Lingüística? Del 13 al 18 de maig s'obre un nou període d'inscripcions
Dilluns, 11 de maig de 2020

El Casal Municipal d'Estiu d'enguany s'adaptarà a la situació provocada
per la crisi de la Covid-19
Diumenge, 10 de maig de 2020

COMUNICAT per a la població de Sant Feliu de Codines de l'alcalde, Pere
Pladevall 10/05/2020
Diumenge, 10 de maig de 2020

COMUNICAT per a la població de Sant Feliu de Codines de l'alcalde, Pere
Pladevall 07/05/2020
Divendres, 8 de maig de 2020

La preinscripció escolar per l'educació infantil, primària i ESO serà entre

el 13 i el 22 de maig
Divendres, 8 de maig de 2020
- Es podrà fer de manera telemàtica i no presencial des del dia 13 a partir de possibilitats diverses Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19, es podrà fer de forma presencial
només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22 - Per als postobligatoris, es podrà realitzar del 27 de maig al 3
de juny en el cas de batxillerat; del 2 al 8 de juny els cicles de grau mitjà d’FP i d'arts plàstiques i
disseny; i del 10 al 17 de juny en el cas dels cicles de grau superior d’FP i d'arts plàstiques i disseny

Propostes "confinades" per passar el cap de setmana
Divendres, 8 de maig de 2020

Mercat Setmanal: reubicació d'algunes parades
Divendres, 8 de maig de 2020

Fer esport té premi! #FemEsport
Dijous, 7 de maig de 2020

El Club Futbol Sala Sant Feliu busca noies per l'equip femení de la
temporada 2020-2021
Dijous, 7 de maig de 2020

Servei d'ajut telefònic per fer la declaració de la renda durant el
confinament
Dimecres, 6 de maig de 2020
L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) posa en funcionament el servei a través del telèfon 901 22 33
44 i estarà operatiu fins al 29 de juny

Estalvia energia a casa durant el confinament
Dimecres, 6 de maig de 2020

Recomanacions d’higiene per a la recollida de menjars en bars i

restaurants i el servei a domicili
Dimarts, 5 de maig de 2020
A la vista de la re apertura de bars i restaurants per a l’elaboració de menjar que pot ser recollit per els
consumidors en el propi establiment, l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ACSA) ha elaborat unes
recomanacions específiques per garantir la higiene durant la preparació i servei del menjar per evitar la
transmissió de la COVID-19.

Mesures i indicacions a tenir en compte a l'hora d'anar en transport
públic i/o taxi
Dimarts, 5 de maig de 2020

Setmana del 4 al 8 de maig: Menja't un conte
Dimarts, 5 de maig de 2020

Respostes a les preguntes freqüents sobre la reobertura des de demà de
comerç minorista
Dilluns, 4 de maig de 2020

Reobertura de la Deixalleria Municipal
Dilluns, 4 de maig de 2020
A partir del 4 maig: dimarts, dijous i dissabte de 8.30 a 14 hores

Principals mesures de la fase 0 del desconfinament
Dilluns, 4 de maig de 2020

Ordres ministerials que regulen les activitats en la Fase 0
Diumenge, 3 de maig de 2020

Recomanacions per a l’obertura d’establiments de la fase 0
Diumenge, 3 de maig de 2020

Informació sobre horaris per sortides al carrer i activitat física
Divendres, 1 de maig de 2020

Ubicació d'algunes parades del Mercat Setmanal
Divendres, 1 de maig de 2020

Missatge en contra dels actes violents a Caldes de Montbui
Divendres, 1 de maig de 2020

#HeyBrain la campanya sobre l'ús conscient de mòbils i xarxes socials
amb els joves
Dijous, 30 d'abril de 2020
La Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut (SIAJ) ha donat avui el tret de sortida a la campanya
#HeyBrain entre els i les adolescents catalanes per tal de fomentar hàbits sans i responsables en l’ús
dels dispositius mòbils (smartphones i tauletes) i de les xarxes socials

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) inicia una campanya per
fer un ús responsable de les pantalles durant el confinament per l’alerta
sanitària
Dijous, 30 d'abril de 2020

Què fer a casa durant el confinament? Activitats pel cap de setmana
Dijous, 30 d'abril de 2020

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics
Dimecres, 29 d'abril de 2020
La podran sol·licitar les persones treballadores afectades econòmicament per la COVID-19. L’ajut, que
es podrà sol·licitar a partir del 30 d’abril, serà de 200 euros en un únic pagament i s’haurà de destinar a
l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

El tercer quinto de confinament arriba fins a TV3
Dimarts, 28 d'abril de 2020
El programa Planta Baixa es fa ressò de l'èxit dels quintos de confinament organitzats pel Grup del
Correfoc del Follet i la Fantasma i Ona Codinenca

La comissió organitzadora de la PAU implementa els criteris de
flexibilització dels exàmens arran de la pandèmia de la COVID19
Dimarts, 28 d'abril de 2020
- L’adaptació no comporta una reducció dels temaris que perjudicaria els estudiants de Batxillerat
donada l’autonomia dels centres per programar continguts - Es flexibilitzarà l’optativitat ja existent en els
enunciats dels exàmens per tal que l’alumnat pugui assumir el conjunt de la prova - La matriculació a la
convocatòria ordinària s’amplia a un mes i serà única per a tot l’alumnat lliure, de CFGS i de Batxillerat, a
partir del 15 de maig

Serveis municipals durant l’Estat d’Alarma
Dilluns, 27 d'abril de 2020
Degut al Decret d'Estat d'Alarma, l'ajuntament de Sant Feliu de Codines tanca al públic i queden
anul·lades totes les visites programades. Els serveis queden de la següent Manera:

Què pots fer al Registre Civil mentre durin les mesures pel coronavirus?
Dilluns, 27 d'abril de 2020

Condicions de la sortida dels nens segons el BOE
Dissabte, 25 d'abril de 2020

L’estimulació cognitiva, clau durant el confinament
Dissabte, 25 d'abril de 2020
L’Institut Guttmann posa a l’abast dels més grans de 50 anys el servei d’estimulació cognitiva Guttmann
NeuroPersonalTrainer. Ho fa de franc i en obert per prevenir els riscos que comporta l’aïllament en la
salut cerebral d’aquest segment de la societat

Guanyadors i finalistes del concurs de punts de llibre de la Biblioteca
Divendres, 24 d'abril de 2020

Què fer a casa durant el confinament? Noves propostes d'activitats pel
cap de setmana
Divendres, 24 d'abril de 2020

Recordatori telefons i horaris del CAP
Divendres, 24 d'abril de 2020

COMUNICAT per a la població de Sant Feliu de Codines de l'alcalde, Pere
Pladevall 24/04/2020
Divendres, 24 d'abril de 2020

Horaris de les farmàcies de Sant Feliu de Codines
Divendres, 24 d'abril de 2020

Mercat Setmanal, reubicació d'algunes de les parades
Divendres, 24 d'abril de 2020

Sant Jordi 2020 a casa
Dijous, 23 d'abril de 2020

El treball guanyador del 1r Premi de Recerca de Sant Feliu de Codines:
“Construint un nou futur. Nanopartícules autoassamblades”
Dijous, 23 d'abril de 2020

Propostes per celebrar un Sant Jordi confinat
Dijous, 23 d'abril de 2020

Sant Jordi amb la Biblioteca Joan Petit i Aguilar
Dijous, 23 d'abril de 2020

LECXIT: Aquest any per Sant Jordi #EnsQuedemLlegint
Dijous, 23 d'abril de 2020

Casal de Joves de Sant Feliu de Codines "virtual"
Dimecres, 22 d'abril de 2020

La biblioteca Joan Petit i Aguilar no s'atura!
Dimecres, 22 d'abril de 2020

Connecta't. Activa el teu català!
Dimarts, 21 d'abril de 2020
El Consorci per a la Normalització Lingüística amplia la seva activitat en línia, de manera totalment
virtual, amb els cursos de català del Parla.cat, el Voluntariat per la llengua virtual i l'Assessorament
lingüístic telemàtic.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Codines col·labora en un programa
escolar contra la fractura digital infantil
Dimarts, 21 d'abril de 2020

Comunicat Municipal adreçat a tots els infants de Sant Feliu de Codines
Dimarts, 21 d'abril de 2020

Comunicat Municipal per a tots els infants de Sant Feliu de Codines
Dimarts, 21 d'abril de 2020

Per Sant Jordi: no deixis de regalar llibres i roses

Dilluns, 20 d'abril de 2020

Marató de lectura radiofònica de Sant Jordi a Ona Codinenca
Dilluns, 20 d'abril de 2020

Campanya sanitària #MascaretaSalut
Diumenge, 19 d'abril de 2020

El Sistema de Salut de Catalunya necessita professionals per les
residències
Diumenge, 19 d'abril de 2020

Mercat Setmanal, reubicació d'algunes parades
Dissabte, 18 d'abril de 2020

3ª entrega del Festival de música juvenil Clotilde Fest avui a les 18h
Divendres, 17 d'abril de 2020

Recordeu! La Biblioteca Municipal Joan Petit i Aguilar convoca en motiu
de la Diada de Sant Jordi un CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE
Divendres, 17 d'abril de 2020
El concurs és a través d'Instagram i el termini de presentació és del 13 al 20 d'abril

S'allarga el servei de prèstec de llibres de la biblioteca i la bústia de
devolució resta tancada
Divendres, 17 d'abril de 2020

Què fer a casa durant el confinament? Propostes pel cap de setmana
Divendres, 17 d'abril de 2020

ALERTA! DIFUSIÓ INFORMACIÓ FALSA SOBRE LA COVID-19
Divendres, 17 d'abril de 2020

#Femxarxa i #autocura: Ajuda a les persones vulnerables properes
Dijous, 16 d'abril de 2020

Els nens i nenes de Sant Feliu de Codines dibuixen la Pasqua i
transmeten un missatge d’esperança
Dimecres, 15 d'abril de 2020

Dubtes i preguntes en l'Àrea de Consum durant la crisi de la COVID-19
Dimecres, 15 d'abril de 2020

Com podem menjar millor durant el confinament?
Dimecres, 15 d'abril de 2020

Desplaçaments en transport públic i mesures de protecció
Dimecres, 15 d'abril de 2020

Es posa en marxa la e-Fira de l'estudiant del 15 al 20 d'abril
Dimecres, 15 d'abril de 2020

LA XXV FIRA DEL RELLOTGE DE CATALUNYA S’AJORNA FINS
L'OCTUBRE
Dimarts, 14 d'abril de 2020
Comunicat oficial de la Fira del Rellotge de Catalunya

Cuida la teva salut emocional a través de l’app GestioEmocional.cat
Dimarts, 14 d'abril de 2020

Com netejar el telèfon mòbil per prevenir el coronavirus
Dimarts, 14 d'abril de 2020
Cal utilitzar desinfectants que continguin entre un 60% i un 70% d'alcohol etílic

Dilluns de Pasqua, dia de l'aplec de Villar
Dilluns, 13 d'abril de 2020

L’Ajuntament proporcionarà mascaretes a qui les necessiti trucant a la
POLICIA LOCAL
Dilluns, 13 d'abril de 2020

Segon Quinto confinat a Ona Codinenca!
Diumenge, 12 d'abril de 2020

Tipus de Mascaretes i com utilitzar-les
Diumenge, 12 d'abril de 2020

BAN MUNICIPAL - Adreçat a tots els infants de Sant Feliu de Codines
Diumenge, 12 d'abril de 2020

Ajuda a protegir els treballadors i treballadores dels comerços!!!
Dissabte, 11 d'abril de 2020

T'ha caducat el pla de medicació?
Dissabte, 11 d'abril de 2020

Mercat Setmanal, reubicació d'algunes parades
Divendres, 10 d'abril de 2020

Nou canal a WhatsApp de la Generalitat per combatré la desinformació
Divendres, 10 d'abril de 2020

En què consisteix una prova PCR i un test ràpid? Quines similituds i
diferències tenen?
Divendres, 10 d'abril de 2020

Revistes en català gratuïtes per llegir des de casa
Dijous, 9 d'abril de 2020
El quiosc digital iQuiosc ofereix les seves publicacions de franc durant un mes

Festivals en directe des de casa: concerts per internet
Dijous, 9 d'abril de 2020

COMUNICAT per a la població de Sant Feliu de Codines de l'alcalde, Pere
Pladevall 09/04/2020
Dijous, 9 d'abril de 2020

Propostes museístiques “on-line” durant el confinament
Dimecres, 8 d'abril de 2020

L’Ajuntament de Sant Feliu de Codines se suma a la campanya
“comparteixi el wifi”
Dimecres, 8 d'abril de 2020

Apunta’t a les borses de treball d’emergència
Dimarts, 7 d'abril de 2020

"L'Abast", el butlletí del voluntariat català editat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
publica una borsa de treball d'emergència del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) per cobrir les
vacants dels centres assistencials públics o privats de Catalunya i fer front al Coronavirus

Com podem gestionar les emocions quan una persona propera esta
ingresada?
Dilluns, 6 d'abril de 2020

Avui és el Dia Mundial de l’Activitat Física i les activitats es traslladen a
l’interior de les llars
Dilluns, 6 d'abril de 2020

Ajut extraordinari pels autònoms
Dilluns, 6 d'abril de 2020

COMUNICAT per a la població de Sant Feliu de Codines de l'alcalde, Pere
Pladevall 05/04/2020
Diumenge, 5 d'abril de 2020

Joventut publica dues guies amb consells pràctics perquè els joves
puguin gestionar el confinament amb equilibri emocional
Dissabte, 4 d'abril de 2020

El pagament del lloguer en temps de Covid-19
Divendres, 3 d'abril de 2020
El Govern aprova un decret on anuncia ajuts per pagar el lloguer mentre duri la crisi del coronavirus

Consells pràctics per afrontar el confinament
Divendres, 3 d'abril de 2020
El Col·legi de Psicologia de Catalunya publica una guia amb consells pràctics per evitar la por, la tristor,

l’avorriment o l’angoixa

Mercat Setmanal, reubicació d'algunes parades
Divendres, 3 d'abril de 2020

Per què quedar-se a casa confinat és clau per aturar el coronavirus?
Dijous, 2 d'abril de 2020

Convocatòria extraordinària «Sport - Stay Home»
Dijous, 2 d'abril de 2020

Joves i #JOACTUO - dema 3/4 de 6 a 8 de la tarda ClotildeFest a FlaixBac
Dijous, 2 d'abril de 2020

Model de declaració responsable en activitats essencials
Dimecres, 1 d'abril de 2020

Agraïment als professionals dels serveis essencials
Dimecres, 1 d'abril de 2020

Pròrroga calendari fiscal: Impost sobre vehicles de tracció mecànica
(IVTM) i Taxa del cementiri
Dimecres, 1 d'abril de 2020

ATUR I CORONAVIRUS: tràmits i gestions
Dimecres, 1 d'abril de 2020
Les oficines d'ocupació estaran tancades durant el confinament, però els seus serveis continuen
disponibles via web o per telèfon

Confinament en família: recursos educatius
Dimecres, 1 d'abril de 2020

Voleu resoldre els dubtes que pogueu tenir en relació al vostre itinerari
acadèmic?
Dimarts, 31 de març de 2020

COMUNICAT per a la població de Sant Feliu de Codines de l'alcalde, Pere
Pladevall 31/03/2020
Dimarts, 31 de març de 2020

Fer esport té premi!! Gràcies a la @fundaciocatalanaperalesport
Dimarts, 31 de març de 2020

Trasllat del servei de parts i urgències d'obstetrícia de l'Hospital de
Mollet
Dilluns, 30 de març de 2020

Canvis organitzatius de l'Hospital de Mollet
Dilluns, 30 de març de 2020

Com es diferencia una al·lèrgia de la Covid-19?
Dilluns, 30 de març de 2020

Es suspen el servei de recollida de trastos i mobles
Dilluns, 30 de març de 2020

COMUNICAT per a la població de Sant Feliu de Codines de l'alcalde, Pere
Pladevall 30/03/2020
Dilluns, 30 de març de 2020

EL LICEU A CASA Una selecció de títols per gaudir online des de casa
Dilluns, 30 de març de 2020

Correus també restringeix els seus serveis durant l'estat d'alarma
Dilluns, 30 de març de 2020
L’empresa pública garantirà únicament la prestació del Servei Postal Universal. Les oficines de correus
obriran de 9.30 a 12.30 hores, de dilluns a divendres. El repartiment dels dissabtes se suspèn.

Mesures de prevenció per quan arribis a casa
Diumenge, 29 de març de 2020

Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat/TEA que requereix sortir al
carrer. Puc?
Diumenge, 29 de març de 2020

BANC DELS ALIMENTS: El Coronavirus no ens atura però necessitem la
teva empenta
Dissabte, 28 de març de 2020

Joves i #JOACTUO - Sessió en directe avui 27/3 de 6 a 8 de la tarda
FlaixFM
Divendres, 27 de març de 2020

Quinto radiofònic de confinament
Divendres, 27 de març de 2020

COMUNICAT per a la població de Sant Feliu de Codines de l'alcalde, Pere
Pladevall 27/03/2020
Divendres, 27 de març de 2020

Jornada de portes obertes
Divendres, 27 de març de 2020

Avui és el Dia Mundial del Teatre i la xarxa no abaixa el teló!
Divendres, 27 de març de 2020

Horaris del transport públic durant l'Estat d'Alarma
Dijous, 26 de març de 2020

Canvis organitzatius de l'Hospital General de Granollers
Dijous, 26 de març de 2020

L’Ajuntament de Sant Feliu de Codines s’adhereix al ‘Manifest dels ens
locals davant la crisi del coronavirus’
Dijous, 26 de març de 2020

Comunicat Grup CASSA
Dijous, 26 de març de 2020
Durant el període d'estat d'alarma el Grup CASSA garanteix la continuïtat del subministrament d'aigua
estarà garantida amb les mateixes condicions que fins ara; les properes facturacions que rebreu, mentre
duri l’estat d’alerta, seran de consum estimat i ha acordat la paralització de tots els talls de
subministrament durant aquest període

25 recursos educatius ‘on line’ per descobrir durant el confinament
Dimecres, 25 de març de 2020

Targetes moneder per beques menjador
Dimecres, 25 de març de 2020

Alternativa al Saló de l'Ensenyament que s'ha ajornat
Dimarts, 24 de març de 2020

Aquests dies vigila més que mai les compres per Internet
Dimarts, 24 de març de 2020

CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA QUE NO ENS ATURI EL
CONFINAMENT
Dilluns, 23 de març de 2020

Subministraments: Gas butà
Dilluns, 23 de març de 2020

Tota la Informació municipal del COVID19 a l'App Sant Feliu de Codines
Dilluns, 23 de març de 2020

La biblioteca municipal Joan Petit i Aguilar a casa
Dilluns, 23 de març de 2020

Informació de servei sobre els comerços locals
Dissabte, 21 de març de 2020

Tota la informació actualitzada del COVID al següent enllaç
Dissabte, 21 de març de 2020

El Mercat Setmanal dels dissabtes 14 i 21 de març queda anul·lat
Divendres, 20 de març de 2020

La reunió informativa del Casal d’Estiu 2020 s’ajorna
Divendres, 20 de març de 2020

COMUNICAT per a la població de Sant Feliu de Codines de l'alcalde, Pere
Pladevall
Divendres, 20 de març de 2020

El certamen literari de narració breu "Hi havia una vegada" s'ajorna sinedie
Dijous, 19 de març de 2020

Preguntes sobre les restriccions d'activitats per la Covid-19 a Catalunya
(actualització 19/03/2020)
Dijous, 19 de març de 2020

Amb el coronavirus, ens quedem a casa. Compartim bons moments:
CANAL CODINENC
Dijous, 19 de març de 2020

Educació ajorna la preinscripció i matriculació de tots els ensenyaments
Dimecres, 18 de març de 2020
S’ajornen tots els tràmits relacionats amb la preinscripció i matrícula de l’alumnat dels diferents
ensenyaments, en totes les etapes

Anul·lació Ple Municipal i Junta de Govern
Dimecres, 18 de març de 2020

Nova App StopCovid del Sistema de Salut de Catalunya
Dimecres, 18 de març de 2020

Anul·lació de l'expedició del DNI i prorroga de la caducitat
Dimarts, 17 de març de 2020

Orientacions sobre activitats educatives pels nens
Dimarts, 17 de març de 2020

Tancament Parcs i Jardins
Dilluns, 16 de març de 2020
Tots els parcs amb Gronxadors queden tancats mentre duri l'Estat d'Alarma.

Comunicat sobre el Decret de l'Estat d'Alarma
Diumenge, 15 de març de 2020
Us informem del decret de l'estat d'alarma amb aquest BAN MUNICIPAL.

És imprescindible fer cas a les autoritats i seguir totes les
recomanacions de Protecció Civil, Salut .... Ens hi juguem molt !
Diumenge, 15 de març de 2020
Sols cal seguir les directrius i els decrets que s’han publicat, sols es poden fer els desplaçaments
imprescindibles que marca el decret de l’Estat d’ALARMA i que reproduïm al BAN d’avui 15/03/2020.

El servei de recollida "Porta a Porta" es manté de forma habitual i la
Deixalleria romandrà tancada
Diumenge, 15 de març de 2020

Preguntes i respostes sobre com hem d’aplicar les restriccions
d’activitats pel COVID-19 a Catalunya
Dissabte, 14 de març de 2020
Preguntes i respostes sobre com hem d’aplicar les restriccions d’activitats pel COVID-19 a Catalunya
FONT: ProteccIó Civil - 14/03/2020 2.00h

El partit de l'Ok Plata del CHP Sant Feliu d'aquest dissabte queda suspés
Dissabte, 14 de març de 2020

El repte esportiu de l’OnCodines Trail s’ajorna
Divendres, 13 de març de 2020

El repte solidari i esportiu de l’OnCodines Trail s’ajorna
Divendres, 13 de març de 2020

Comunicat de mesures excepcionals sobre el Coronavirus SARS-CoV-2
Divendres, 13 de març de 2020

Jornades de portes obertes dels centres educatius i misses suspeses
Divendres, 13 de març de 2020

S’amplia la borsa de voluntaris per vetllar infants i casos d’avis en
situació extrema pel Coronavirus
Divendres, 13 de març de 2020
Davant la declaració de l’estat d’alarma per part del Govern d’Espanya, des de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Codines s’amplia la borsa de voluntaris oberta ahir per atendre infants en edat escolar els quals
no poden quedar-se amb els pares o avis per motius laborals o de salut, a l’ajuda d’avis.

Decret d'alcaldia en relació a les mesures preventives per fer front al
Coronavirus
Dijous, 12 de març de 2020

Decret d'alcaldia en relació a les mesures preventives per fer front al
CoVid-19
Dijous, 12 de març de 2020

Actes culturals anul·lats com a mesura preventiva enfront el Coronavirus
Dijous, 12 de març de 2020

S'obre una borsa de voluntaris per vetllar infants degut al tancament
imminent de les escoles pel Coronaviurs
Dijous, 12 de març de 2020

El pilot Isidre Esteve visita Sant Feliu de Codines per conèixer de prop el
repte esportiu solidari OnCodines Trail
Dimecres, 11 de març de 2020

"Pallassos Sense Fronteres", entre els guardonats amb la Creu de Sant
Jordi
Dimecres, 11 de març de 2020

Comunicat Protecció Civil respecte el CoVid-19
Dimecres, 11 de març de 2020

Informació sobre les jornades de portes obertes i calendari de
preinscripció del curs escolar 2020/21
Dimarts, 10 de març de 2020

Infermera VIrtual: Preguntes i respostes sobre l'epidèmia de Coronavirus
Dimarts, 10 de març de 2020

Diumenge 15 de març: Dia Mundial del Consumidor
Dilluns, 9 de març de 2020
En la campanya d'enguany, l'acció se centrarà en la difusió dels drets dels consumidors en l'àmbit del
comerç electrònic, la forma d'exercir-los i de com efectuar operacions comercials de manera segura.

El Programa Lecxit presenta un llibre de contes de Sant Feliu al seu

alumnat
Dilluns, 9 de març de 2020

Mesures a l'esport davant el coronavirus
Dissabte, 7 de març de 2020
La celebració de grans esdeveniments esportius relacionats amb les zones d'alt risc se celebraran a
porta tancada

Les obres a la rotonda de la C-59 provocaran afectacions al trànsit la
setmana vinent
Dissabte, 7 de març de 2020

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ 2020 Volem els mateixos
drets. #NoCallis #Som8deMarç
Divendres, 6 de març de 2020

El repte esportiu de l’OnCodines Trail enfila la recta final amb 112 equips
inscrits
Dimecres, 4 de març de 2020
La iniciativa també ha sumat més de 300 persones voluntàries

El Govern reforça les mesures contra el coronavirus amb la revisió del
Pla de Protecció Civil d'emergències associades a malalties
transmissibles emergents d'alt risc
Dimarts, 3 de març de 2020
Aquesta revisió del pla servirà per millorar la coordinació i les actuacions dels diferents departaments del
Govern que haurien de fer front a una possible situació d’emergència en cas d’agreujament dels efectes
actuals

Digitalització de la revista La Pinya

Dilluns, 2 de març de 2020
Tots els exemplars de la revista La Pinya ja es poden consultar en format digital

Club Futbol Sala Sant Feliu de Codines: Preinscripcions per la propera
temporada
Dilluns, 2 de març de 2020

"Si no veus esport femení, t'estàs perdent la meitat de l'espectacle"
Dilluns, 2 de març de 2020
L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines s'adhereix a la campanya #ThoEstasPerdent, l'objectiu de la qual
és promoure una major presència de les dones esportistes als mitjans

Coronavirus: Símptomes i prevenció
Divendres, 28 de febrer de 2020

13è certamen de narració breu “Hi havia una vegada”
Divendres, 28 de febrer de 2020

La Diputació de Barcelona entrega a l'Ajuntament de Sant Feliu de
Codines la cartografia local en 3D
Divendres, 28 de febrer de 2020

Diem NO a la violència de gènere
Dijous, 27 de febrer de 2020

Expedició del DNI a l'Ajuntament aquest mes de març
Dijous, 27 de febrer de 2020
Personal de la Direcció General de Policia es desplaçarà els dies 19 i 23 de març a l’Ajuntament per
tramitar l’expedició del Document Nacional d'Identitat (DNI).

El grup LECXIT visita la biblioteca
Dimecres, 26 de febrer de 2020

L'atur registrat a Sant Feliu de Codines al gener de 2020 baixa respecte
el del 2019
Dimecres, 26 de febrer de 2020

Es presenta el programa "Consolida't" per emprenedors, comerciants i
autònoms
Dimarts, 25 de febrer de 2020

1r premi Vila de Sant Feliu de Codines al treball de recerca de Batxillerat.
Curs 2019- 2020
Dimecres, 19 de febrer de 2020

Presentació del programa "Consolida't" per a comerciants, empresaris i
autònoms
Dimecres, 19 de febrer de 2020
Dilluns 24 de febrer a les 20.30 hores a la sala d'actes de la biblioteca Joan Petit i Aguilar.

Teatre a les escoles
Dimecres, 19 de febrer de 2020

Èxit de la nova campanya de donació de sang: 150 donacions i 18
donants nous
Dimarts, 18 de febrer de 2020

La Comissió de Reis fa un reconeixement per la seva llarga tasca a Joan
Sagalés "Rateta"
Dilluns, 17 de febrer de 2020

Els alumnes de FEDAC Sant Feliu es classifiquen per la final de la FIRST
LEGO LEAGUE
Dijous, 13 de febrer de 2020

11 de febrer: DIA INTERNACIONAL DE LA NENA I LA DONA CIENTÍFICA
Dimarts, 11 de febrer de 2020

Replantat final a la Font dels Àlbers
Dimarts, 11 de febrer de 2020

Informacions sobre el coronavirus
Diumenge, 2 de febrer de 2020
Les darreres infromacions de la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya són
tranquil·litzadors respecte a la situació, indicant-nos que no existeix cap motiu d’alarma i no estem en
zona de risc, malgrat l’impacte mediàtic i que no està justificada cap modificació de la normalitat diària.
No hi ha cap mesura especial a prendre, més enllà de les recomanacions generals per prevenir el
contagi de malalties per via aèria.

Visita de treball de la vicepresidenta primera de la Diputació de
Barcelona, Carmela Fortuny, a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Dijous, 30 de gener de 2020

26 de gener: Dia Mundial de l'Educació Ambiental
Dilluns, 27 de gener de 2020
El 26 de gener se celebra el Dia Mundial de l'Educació Ambiental amb el propòsit de conscienciar la
ciutadania perquè conservi i protegeixi el medi ambient amb la realització d'accions i activitats. La
celebració té el seu origen el 1975, any en què es va celebrar a Belgrad el Seminari Internacional
d'Educació Ambiental, en què van participar experts de més de 70 països.

Revisions ITV amb unitat mòbil per a vehicles agrícoles
Dilluns, 27 de gener de 2020

Toni Guillén: Premi Revelació a la Gala Anual d’Homenatge als
Campions Ciclistes de la Federació Catalana de Ciclisme
Dijous, 23 de gener de 2020
El santfeliuenc Toni Guillén és un especialista en trial d’edat júnior que s’ha proclamat subcampió del
món i d’Europa i campió del món per equips amb la selecció espanyola.

Cursos de català a Sant Feliu de Codines: Anul·lats
Dimecres, 22 de gener de 2020

Protecció Civil puja el Pla INUNCAT a fase d'emergència per l'arribada
d'un nou front de pluges aquesta tarda. Segueix vigent l'alerta per fortes
ventades
Dimecres, 22 de gener de 2020
Per aquest dijous no es pot autoritzar l'accés a zones arbrades, i si es fa, serà sota l'estricte
responsablitat de cadascú.

Infermera virtual: Ja sabries que fer si algú s'ennuega?
Dimarts, 21 de gener de 2020
Si la persona encara pot parlar i, per tant, respirar, anima-la a tossir perquè amb la tos expulsi allò que
està obstruint parcialment el canal respiratori. Què NO has de fer en aquesta situació? No donis cops a
l’esquena. Al contrari del que molta gent pensa, fent-ho, l’objecte es pot moure i acabar tapant per
complet el canal respiratori. Tampoc és convenient que posis res a la boca ni intentis treure a cegues
l’objecte o el menjar que causa l’ennuegament.

Campanya de trucades fraudulentes
Dilluns, 20 de gener de 2020

S'han recollit 4.005 kg de roba usada durant el quart trimestre del 2019
Dilluns, 20 de gener de 2020

El balanç final de recollida de roba per l'any 2019 ha estat de 16.823 kg

Alerta per fortes ventades: Se suspenen les activitats a l'aire lliure
Dilluns, 20 de gener de 2020

Sant Feliu de Codines inicia els actes de “l’any Ribera” en record del
Centenari del naixement de l'insigne escriptor Antoni Ribera
Dimecres, 15 de gener de 2020

L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines dóna suport als ferits i víctimes
per l'explosió de la Canonja
Dimecres, 15 de gener de 2020

Anul·lació teatre de la gent gran
Dilluns, 13 de gener de 2020

Expedició del DNI a l'Ajuntament aquest mes de gener
Dijous, 9 de gener de 2020

Felicitats Ona Codinenca! Feliç 15è aniversari!
Dijous, 9 de gener de 2020

Posa't les piles
Divendres, 3 de gener de 2020
Les piles són un residu altament perillós, assegura't que acaben en el lloc correcte al final de la seva
vida útil.

Comunicat de suport a Centelles
Dimarts, 31 de desembre de 2019

Fem un Nadal + sostenible
Dimarts, 24 de desembre de 2019

Horaris de la Deixalleria Municipal durant el Nadal
Dimecres, 18 de desembre de 2019

Horari especial recollida porta a porta durant les Festes de Nadal
Dimecres, 18 de desembre de 2019

La Fira de Nadal es consolida i és tot un èxit de participació i assistència
Dilluns, 16 de desembre de 2019

Cap infant celíac sense caramels
Dijous, 12 de desembre de 2019

#BaltasarDeVeritat
Dijous, 12 de desembre de 2019

Pepeta Pratjusà Canet fa 100 anys
Dijous, 12 de desembre de 2019

Fira de Nadal i Actes solidaris per a La Marató
Dimecres, 11 de desembre de 2019

L'empresari local Enric Blancafort Mumbrú ha estat guardonat en la XV
Edició dels Premis COACB Empresa
Dimarts, 3 de desembre de 2019

Diumenge dia 1 de desembre se celebra el Dia Mundial de la Sida i
l'Ajuntament s'ha adherit al comunicat: ”Ni estigma ni discriminació”
Diumenge, 1 de desembre de 2019

Agenda d'actes desembre 2019 - gener 2020
Divendres, 29 de novembre de 2019

Activitats de la Setmana Europea de Prevenció de Residus: Fins el 30 de
novembre teniu temps de participar al concurs de cuina "L'art de
reutilitzar els aliments"
Dijous, 28 de novembre de 2019

L'atur registrat a Sant Feliu de Codines a l'octubre de 2019 baixa
respecte el del 2018
Dimecres, 27 de novembre de 2019

MANIFEST 25N Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers
les dones
Dilluns, 25 de novembre de 2019

Dispositiu Pensió segura Vetus Nadal
Divendres, 22 de novembre de 2019

FEDAC presenta el pla d’innovació #avuixdemà2024 per a la
transformació de l’escola del segle XXI
Dijous, 14 de novembre de 2019

El Club Hoquei Sant Feliu presenta 15 equips per la temporada 20192020
Dimecres, 13 de novembre de 2019

Inici del 9è Cicle de teatre al Cívic amb "+ que màgia" del mag Isaac
Dimecres, 13 de novembre de 2019

Sant Feliu de Codines s'adhereix a la Setmana de sensibilització sobre
els riscos del consum d'alcohol
Dimarts, 12 de novembre de 2019

Eleccions Generals 10N: ERC guanya a Sant Feliu de Codines
Dilluns, 11 de novembre de 2019

Presentació del llibre de Xavier Panadès: "L'Orella de l'Eternitat"
Dilluns, 11 de novembre de 2019

El Restaurant "Els Tres Tombs" guanya el 3r Corretapes
Divendres, 8 de novembre de 2019

El llibre del cadastre de propietats rústiques de 1957 ha estat restaurat
Dimecres, 6 de novembre de 2019

L'atur registrat a Sant Feliu de Codines el setembre de 2019 baixa
respecte el setembre de 2018
Dimarts, 5 de novembre de 2019

Sant Feliu de Codines se suma al rebuig per la sentència dels violadors
de Manresa
Dimarts, 5 de novembre de 2019

Venda de castanyes i moniatos a la plaça i informació sobre el cementiri
Dimecres, 30 d'octubre de 2019

Renovació de la xarxa d'aigua del carrer Montserrat
Dimecres, 30 d'octubre de 2019

Resum Ple Municipal Ordinari del 23 d'octubre de 2019
Dijous, 24 d'octubre de 2019

Dol oficial en record a la víctima i desapareguts pel temporal de dimarts
passat
Dijous, 24 d'octubre de 2019

VIII Trobada infernal: Anul·lada
Dimecres, 23 d'octubre de 2019

53 donacions de sang i 5 donants de plasma: Gràcies a tots els donants!
Dimarts, 22 d'octubre de 2019

Declaració Institucional de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines en
motiu de la sentència del Tribunal Suprem
Divendres, 18 d'octubre de 2019

Aplaçament inici del 3r Corretapes
Divendres, 18 d'octubre de 2019

Audiovisual: "El GR20 de Còrsega" ANUL·LAT
Dijous, 17 d'octubre de 2019

Corretapes 2019 a Sant Feliu de Codines
Dimecres, 16 d'octubre de 2019

Sant Feliu de Codines ja disposa del Document Únic de Protecció Civil

Municipal (DUPROCIM)
Dilluns, 14 d'octubre de 2019

Dia Mundial de la Dislèxia
Dijous, 10 d'octubre de 2019

L’Ajuntament de Sant Feliu de Codines preserva per 500 anys el seu
patrimoni documental històric
Divendres, 4 d'octubre de 2019

LA CONTRAFORT: Nova cursa de BTT a Sant Feliu de Codines
Dijous, 3 d'octubre de 2019

Commemoració de l'1 d'octubre de 2017 a Sant Feliu de Codines
Dimecres, 2 d'octubre de 2019

Una carbassa de més de 680 kg guanya el primer premi de la 15a Fira de
la Carbassa
Dimarts, 1 d'octubre de 2019

El Delegat del Govern visita Sant Feliu de Codines
Dimarts, 1 d'octubre de 2019

Visita dels habitants de Fonollosa en agraïment
Dimarts, 1 d'octubre de 2019

La cercavila de gegants de Festa Major ret homenatge a Àngels Rosés,
creadora del Sac i Ganxo, els capgrossos i el Pinyeta
Divendres, 27 de setembre de 2019

La colla infantil del Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma fa 5 anys
Divendres, 27 de setembre de 2019

La campanya "Netegem el bosc" recull 300 quilos de brossa de l'entorn
natural del poble
Dilluns, 23 de setembre de 2019

Guanyadors de la Cursa de Festa Major
Divendres, 20 de setembre de 2019

L'ajuntament s'adhereix a la iniciativa 20-S Emergència Feminista
Divendres, 20 de setembre de 2019

Vestuaris nous al camp de futbol municipal
Divendres, 20 de setembre de 2019

Inauguració del nou pavelló poliesportiu municipal Lluís Vallcorba
Segalés
Divendres, 20 de setembre de 2019

Guanyadors del Concurs de Fotografia Instagram de la Festa Major
Divendres, 20 de setembre de 2019

Baixa el preu de la bombona de butà
Dimecres, 18 de setembre de 2019

La festa solidària de "La Feliueta" recapta 1.020€
Dimecres, 18 de setembre de 2019

Diem NO a la violència de gènere

Dimarts, 17 de setembre de 2019

Entrega Mencions d'Honor Vila de Sant Feliu de Codines
Dijous, 12 de setembre de 2019

CANVIS A CAUSA DEL MAL TEMPS: Diada Nacional de Catalunya
Dimecres, 11 de setembre de 2019

Nou punt d'intercanvi de llibres
Dimarts, 10 de setembre de 2019

CURSA DE FESTA MAJOR 2019
Dilluns, 9 de setembre de 2019

Concert Cobla Marinada: Mirant al meu voltant
Dimecres, 4 de setembre de 2019

L'AGENDA DE SANT FELIU DE CODINES: AGOST - SETEMBRE 2019
Dilluns, 5 d'agost de 2019

Horaris dels serveis municipals durant l'estiu 2019
Dilluns, 5 d'agost de 2019

Sant Feliu de Codines reconeix els més grans del municipi
Divendres, 2 d'agost de 2019

Concentració en repulsa al darrer crim de violència de gènere a Terrassa
Dijous, 25 de juliol de 2019

La Fundació Esclerosi Múltiple agraeix la participació al "Mulla't" del

passat 14 de juliol
Dimecres, 24 de juliol de 2019

Dimarts 23 de juliol s'interromprà el servei de subministrament d'aigua a
diversos carrers de Sant Feliu
Dimarts, 23 de juliol de 2019

14 equips participen en l'edició d'enguany de Pàdel platja
Dilluns, 22 de juliol de 2019

Càsting: Persona Infiltrada
Divendres, 19 de juliol de 2019

El ceramista i artesà Carles Vives: 40 anys el·laborant les plaques dels
carrers de Sant Feliu
Divendres, 19 de juliol de 2019

Bona acollida del Summer Sunset
Dimarts, 16 de juliol de 2019

Unes 40 persones fan el salt de la campanya del Mulla't
Dimarts, 16 de juliol de 2019

5è Cicle Musical de Sant Feliu de Codines, del 5 de juliol al 3 d'agost
Dilluns, 15 de juliol de 2019

Ton Viñas s'acomiada de la seva feina de campaner després de 24 anys
Dijous, 11 de juliol de 2019

Telèfon Centre de Salut

Dimecres, 10 de juliol de 2019

Torna als carrers la campanya: Aquí no llencem res!
Dimecres, 10 de juliol de 2019

Mulla't per l'esclerosi
Dimarts, 9 de juliol de 2019
El "Mulla't per l'esclerosi" se celebra el diumenge 14 de juliol i no el 7 de juliol tal i com apareix a
l'agenda. Disculpeu l'error i les molèsties.

Summer Sunset
Dimarts, 9 de juliol de 2019

Sant Feliu de Codines s'adhereix a les concentracions de rebuig,
convocades pels moviments feministes, per avui dilluns 8 de juliol a les
18 hores davant l'ajuntament
Dilluns, 8 de juliol de 2019

Alerta detecció de la plaga de la papallona del boix
Dilluns, 1 de juliol de 2019

Accés Piscina Municipal de Solanes davant l'onada de calor
Divendres, 28 de juny de 2019

Veredicte Programa Festa Major
Divendres, 28 de juny de 2019

La Biblioteca Municipal obre les seves portes davant l'onada de calor
Divendres, 28 de juny de 2019

Ban: Acte de foc dissabte 29 de juny
Dijous, 27 de juny de 2019

Dia per l’Alliberament de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals
Dijous, 27 de juny de 2019

El Servei Meteorològic de Catalunya alerta d'una forta onada de calor
fins divendres 28 de juny
Dimecres, 26 de juny de 2019

43 donacions de sang i 6 donants de plasma: el Centre Cívic acull una
nova campanya de donació de sang
Dimarts, 25 de juny de 2019

Júlia Pascua, alumna de 2n d'ESO de l'Institut Manuel Carrasco i
Formiguera, guanyadora el 2n Premi del Concurs de Relat Breu de
Catalunya
Dimarts, 25 de juny de 2019

L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines fa un gest per l'ELA (Esclerosi
Lateral Amiotròfica)
Divendres, 21 de juny de 2019

20 de juny: Dia Mundial de les persones refugiades
Dijous, 20 de juny de 2019

L'Ajuntament ofereix un autobús de tornada pels alumnes de Batxillerat i
Cicles Formatius que es desplacen a Caldes
Dimecres, 19 de juny de 2019

Concurs de portada del Programa de Festa Major 2019
Dimarts, 18 de juny de 2019

Pere Pladevall Vallcorba, alcalde de Sant Feliu de Codines
Dilluns, 17 de juny de 2019

15 de juny: Dia mundial per a la prevenció dels abusos i maltractaments
a les persones grans
Divendres, 14 de juny de 2019

26M: Resultats electorals
Dimecres, 5 de juny de 2019

Inscripcions al Casal municipal d'estiu 2019
Dimecres, 22 de maig de 2019

Anul·lació del curs : Gestió Comercial
Dilluns, 20 de maig de 2019

Vine diumenge 19 de maig a la XXIV Fira del Rellotge a Sant Feliu de
Codines
Dimecres, 15 de maig de 2019

L’Ajuntament de Sant Feliu de Codines ha signat un conveni de
col·laboració amb el Gran Teatre del Liceu per adherir-se al programa
Liceu a la Fresca
Dimecres, 8 de maig de 2019

Alerta detecció nou insecte "Halyomorpha halys" en zones urbanes
Dilluns, 6 de maig de 2019

Calendari de preinscripció i matrícula de l'escola bressol municipal pel
curs 2019-2020
Dilluns, 6 de maig de 2019

INSCRIPCIONS al Curs de carretó frontal, retràctil i apilador
Divendres, 3 de maig de 2019

Tot a punt pel 2n Festival d’Arts Escèniques “El Ganxo”a Sant Feliu de
Codines amb actuacions durant tot el dissabte 4 de maig
Dijous, 25 d'abril de 2019

Diumenge 28 d'abril la Deixalleria romandrà tancada
Dimecres, 24 d'abril de 2019

Exposició Hervé Tullet: les emocions fetes art
Dimarts, 23 d'abril de 2019

