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Millores entre el Puig Nou i la carretera de Banyeres
obres d’arranjament de la cruïlla entre la carretera
C-1413 (competència de la Diputació de Barcelona)
i l’accés a la carretera de Banyeres (competència municipal).

Abril 2017

S’han fet els treballs previs d’arranjament del camí
que va des del Puig Nou a la carretera de Banyeres,
passant per la hípica i Terrades, motivats per la necessitat de desviament del trànsit que afectava les
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Informació Municipal
Obres de sanejament de la paret interior del
camp de futbol
A partir del dia 16 de febrer es van portar a terme les obres de sanejament, arrebossat i pintat de la paret interior del camp de futbol.
Es tracta de la banda que es troba ubicada a la part dels vestidors de
les piscines d’estiu que mostrava clars signes de deteriorament pel
pas dels anys i de vessament dels sobreeixidors de la terrassa superior de l’edifici. El problema esmentat ja es va solucionar prèviament.

Canvis a la cruïlla entre la C-1413 i la carretera
de Banyeres
El 2 de març es van portar a terme els treballs d’arranjament que van consistir en un canvi de pendents i nou asfaltatge de la cruïlla entre la C-1413
(competència de la Diputació de Barcelona) i l’accés a la carretera de Banyeres (competència municipal) per evitar els problemes d’incorporació en
els dos sentits dels autocars i vehicles de grans dimensions. Molt sovint
aquests vehicles arribaven a impactar amb el paviment d’asfalt produint
múltiples rascades, així com afectacions al trànsit en els casos en què els
vehicles es quedaven travats.

Ampliació de nínxols al cementiri
Aquest mes ha començat la última fase d’ampliació del cementiri municipal. Està previst construir 29 nínxols al bloc de la zona G, pujant una
alçada a les tres que ja hi havia, per arribar al màxim possible d’alçada
previst. Les obres contemplen fer la nova teulada a la zona. La construcció va a càrrec de l’empresa local Construccions Xavier Muntadas i
tenen un cost de 39.000 euros. Està previst que les obres quedin enllestides en poques setmanes.

Campanya per a la recollida de matèria orgànica
La recollida separada dels residus és fonamental per a poder-los reciclar i evitar
que omplin els abocadors. Amb el reciclatge, s’estalvien diners i materials, a més
dels beneficis ambientals que implica. La major part dels nostres residus són
orgànics i es poden compostar en la seva totalitat. Aquest mes d’abril s’inicia una
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campanya per recordar la necessitat que tothom col·labori en el reciclatge de la
matèria orgànica, tan bars, restaurants i comerços com cadascú de nosaltres a
casa. Per tal de conèixer les dificultats i els dubtes es faran unes enquestes per així
millorar la informació i fer ajustaments. També es volen desmitificar falses idees
sobre el reciclatge i la recollida de residus. Participar en la recollida selectiva de
residus significa assumir la pròpia responsabilitat en la cura del medi ambient i
fer, entre tots, un poble més just, equitatiu i sostenible.
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Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web: www.centelles.cat

Informació Municipal

TENS UNA IDEA EMPRESA- Punt Jove el PIPA

RIAL I NO SAPS COM dur-la a
terme? VOLS CEDIR UN NEGOCI I VOLS TROBAR ALGÚ?
Des del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament et donem
resposta a:
- Suport a la creació de negocis, entitat del Catalunya Emprèn
de la Generalitat de Catalunya: informem, orientem i assessorem
en la posada en marxa del teu negoci des de diferents àrees (ajudes, finançament, pla d’empresa, normatives, ...).
- Centre de recursos per a persones emprenedores i empreses
de menys de 5 anys: et permet comptar amb un professional qualificat per delegar aquelles tasques que et prenen temps, només
les hores que et facin falta.
- Suport i consolidació a les empreses a través de la Carta
de serveis a les empreses: assessorament especialitzat en diferents àmbits (planificació estratègica, màrqueting, econòmic-financer,...).
- Formació: pots acollir-te el programa formatiu dirigit per a persones emprenedores i per a empreses, totalment gratuït, en diferents
àmbits (fiscal, màrqueting, econòmic – financer, ...).
- Reempresa,
si ets empresa
hi per diversos
motius prens
la iniciativa de
cedir el teu
negoci t’ajudem a buscar el teu comprador a nivell del programa
Reempresa de Catalunya o en cas contrari si ets una persona que
vols reemprendre un negoci t’ajudem a buscar l’empresa que està
en cessió.

Si tens entre 13 i 29 anys, crea el teu equip i prepara’t per
viure l’aventura. Per a més informació posa’t en contacte amb

- Participació en diferents programes a nivell comarcal i català
pel que fa al suport a l’emprenedoria i el teixit productiu del territori.

el PIPA de Centelles (horari: de dilluns a dijous de 17 a 20 h

Per a més informació:
Ajuntament de Centelles
Servei de Promoció Econòmica
C/ Nou, 11 08540 Centelles
Telèfon: 938 811 257
Correu electrònic: cntl.ope@diba.cat

Balenyà (horari: de dimarts a divendres de 16.30 a 19.30 h).

Biblioteca de Centelles

bcentelleslc

Informació i inscripcions al Punt Jove el PIPA
C/Jesús, 25 - Tel: 93 881 23 23
Horari: de dilluns a dijous de 5h a 8h
i dimecres i divendres de 10h a 13h
pij.centelles@diba.cat www.centelles.cat/elpipa

C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES
Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38
Adreça electrònica: b.centelles.lc@diba.cat
web: bibliotecadecentelles.blogspot.com
Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. Dimecres, divendres i
dissabtes de 10 a 13.30 h.
(del 15 de juny al 15 de setembre, només dimecres)
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Biblioteca Municipal
La Cooperativa

i els dimecres i els divendres de 10 a 13 h) i el Flik Flak de
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Informació Municipal
Dissabte 1

Agenda d’activitats d’abril de 2017

Inauguració de l’exposició de dibuixos recollits el dia de la marató de
sang de l’any passat, Sang per la vida naveguem per la pau, fets per alumnes de les escoles del poble. A les 12 del migdia a la sala d’exposicions de
Centelles (carrer de Jesús,15).

Diumenge 2

5è Cicle de duets de Jazz i músiques improvisades: Chicuelo & Mezquida. 7 de la tarda al Casal F. Macià. Preu: 15 € anticipada i 17 € a taquilla.

Dimarts 4

Aula d’extensió universitària de la Gent gran: Els clàssics grecollatins en
la literatura osonenca, a càrrec d’Antoni Pladevall i Arumí, doctor en Filologia Clàssica, professor i escriptor. A les 6 de la tarda al Casal F. Macià.
(cal ser soci).

Dijous 6

Hora del conte. En Bum i el tresor del pirata, a càrrec de la companyia
Homenots. A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa.

Dissabte 8

Marató de sang. Activitats de les entitats del poble per a totes les edats. De
10 del matí a 9 del vespre a l’escola Ildefons Cerdà (edifici de baix).
Inauguració de l’exposició Paisatges de silenci de José A. Montecino. A
les 7 de la tarda al Centre d’art el Marçó vell.

Diumenge 9

5è Cicle de duets de Jazz i músiques improvisades: Carles i Joan Margarit: des d’on tornar a estimar. A les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià.
Preu: 10 € anticipada i 12 € a taquilla.

Divendres 14

Cinema: El porvenir, de Mia Hansen-Løve. A les 6 de la tarda al Casal
Francesc Macià. Preu: 6 €.

Dissabte 15

Cinema: El porvenir, de Mia Hansen- Løve. A les 10 de la nit al Casal
Francesc Macià. Preu: 6 €.

Diumenge 16

Pasqua de Resurrecció. Caramelles a càrrec de la Societat coral la Violeta. A la 1 del migdia davant de l’Ajuntament i carrers del poble.
Cinema: El porvenir, de Mia Hansen- Løve. A les 6 de la tarda al Casal
Francesc Macià. Preu: 6 €.

Dilluns 17

Inauguració de l’exposició 75 anys de Premi Centelles: exposició col·lectiva d’artistes del patrimoni. A les 7 de la tarda al Centre d’art el Marçó vell.
Teatre: Sant Jordi: Una llegenda diferent a càrrec del Jovent major de 65
anys de Centelles. A les 8 del vespre al Casal Francesc Macià.

Diumenge 23

Diada de Sant Jordi.Parades de llibres i roses al matí al centre del poble.
6a Fira del col·leccionisme i mercat de l’art. De 9 a 2 del matí al Triquet
(voltants de l’església). Inscrip. fins el 20 d’abril 10 €, 15 € el dia de la Fira.
Teatre familiar: Tripula, a càrrec Farres brothers and cia. A les 12 del
migdia al pavelló Vell. Preu: 5 € (infants a partir d’1 any i acompanyants).
X aniversari dels gegants Cent i Teies. Taller portar gegants, inflable i
berenar popular. A les 5 de la tarda a la plaça Major.
Concert de la Societat Coral La Violeta amb Petits cantaires, Coral La
Violeta i Cantus Firmus Cor Jove. A les 6 de la tarda a la sala de la Violeta.

Dilluns 24

Sant Jordi escolar. Espectacle d’animació infantil Sarau de Sant Jordi amb
Rah-mon Roma i els Dials. A partir de 3/4 de 10 del matí a la plaça Major.

Dimarts 25

Aula d’extensió universitària de la Gent gran: Les esglésies dites preromàniques i l’arquitectura de l’antiguitat tardana, a càrrec de Joan-Albert Adell
i Gisbert, doctor en arquitectura. 6 de la tarda, Casal F. Macià (cal ser soci).

Dimecres 26

Unitat mòbil d’informació al consumidor. D’11 a 2/4 d’2 del matí a la
plaça Major.

Dijous 27

Tertúlia literària: Vinieron como golondrinas, de William Maxwell. A 2/4
de 4 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa.

Divendres 28

Xerrada: Olis essencials i aromateràpia, a càrrec de Claudia Ivanovic. A les
7 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa.

Dilluns 1 de maig

52è Aplec del turó de Puigsagordi. Tot el matí.

Cinema: El porvenir, de Mia Hansen- Løve. A les 6 de la tarda al Casal
Francesc Macià. Preu: 6 €.

EXPOSICIONS

Dimarts 18

De l’1 al 9 d’abril . Sang per la vida naveguem per la pau. Dibuixos realitzats pels alumnes de les escoles per a la Marató de sang 2016. Dissabtes
de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Sala d’exposicions de Centelles (C. de
Jesús, 15).

Aula d’extensió universitària de la Gent gran: Situació actual i perspectives de la Unió Europea després del Brexit i de l’elecció de Donald Trump,
a càrrec de Victor Pou (professor IESE i UIC, exconseller de Relacions
Exteriors de la Comissió Europea). 6 de la tarda al Casal F. Macià (cal
ser soci).

Del 8 d’abril al 21 de maig. Paisatges de silenci de José A. Montecino,
guanyador del LXXIV Premi Centelles de pintura. Dissabtes de 6 a 8 i
festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Centre d’art el Marçó vell.

Racons de contes i històries: Alumnes de parvulari P-5 i 1r i 2n de
primària: Contes dels avis. Alumnes de 3r a 6è de primària: Conèixer el
nostre poble. De 10 a 12 del matí en diversos llocs del poble.

Divendres 21

Abril 2017

6a Cursa urbana Centelles amb el Sàhara–Memorial Pere Viñolas. A les
5 de la tarda sortida davant de l’Ajuntament. Inscripció: www.centelles.cat

Presentació de llibre: Amistat i compromís amb Centelles, recull d’escrits
i il·lustracions de Josep Esteve Cubí. A les 8 del vespre a la biblioteca La
Cooperativa.

Dissabte 22

Presentació de la Passejada poètica a través de Josep Esteve Cubí. A 2/4
de 12 del migdia davant de la Rectoria.

Enrossada jove. Organitza Accent Jove. A partir de les 12 del migdia al
parc del Pla del Mestre. Preu: 5 € (venda a: La Granota, el Pipa, cafeteria
4 Canalla’s Parc i el Secret).

Sala de Paleontologia i Selecció del patrimoni pictòric
Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Centre d’art el Marçó vell.
Del 22 d’abril al 7 de maig. Racons de contes i històries. Mostra de dibuix escolar de Sant Jordi. Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8.
Sala d’exposicions de Centelles (C. de Jesús, 15).
Del 22 d’abril al 23 de juliol de 2017. 75 anys de Premi Centelles exposició col·lectiva d’artistes del patrimoni. Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12
a 2 i de 6 a 8. Centre d’art el Marçó vell.
Exposició permanent. Joan Muns Torrentgenerós. Artesà del ferro i
miniaturista. Visites a hores convingudes. tel. 938 813 787. Avinguda de
Rodolf Batlle, 15.

