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A proposta de l'Ajuntament de Centelles la Diputació de Barcelona ha estudiat millorar l'encreuament de la carretera de 
Sant Feliu (c-1413b) amb el Fortià Solà. Arran d'aquest estudi l’Àrea d’infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació 
de Barcelona ha redactat un nou estudi  que proposa la construcció d’una rotonda a la carretera C-1413B, PK 17+100, a la 
cruïlla amb el carrer de Fortià Solà.

El cost aproximat de les obres és d’uns 519.000 a finançar entre les dues administracions, Diputació de Barcelona i Ajuntament. 
L'estudi ha estat validat pels serveis tècnics municipals i de la Diputació de Barcelona. Amb vist i plau tècnic i la reunió política de 
finals de març el proper pas és que la Diputació encarregui el projecte executiu, que un cop finalitzat es presentarà públicament 
i finalment la licitació de les obres que es preveu que es puguin iniciar el 2023 i finalitzin el 2024.

La proposta de rotonda tindrà una primera fase que obligarà a reurbanitzar els accessos a la rotonda dels diferents vials que 
hi desembocaran i es farà un camí peatonal que connectarà el camí de la Font Calenta amb aquest encreuament. A més de 
millorar-ne la il·luminació. Les diferents mesures aniran amb la línia de millorar la seguretat dels vianants i contribuir a reduir la 
velocitat en un punt on el canvi de rasant existent dificulta la visibilitat. El projecte també possibilitarà que en una segona fase 
es pugui vehicular a la rotonda els accessos, entre d'altres, al Pla de l'Alzina i a les cases de pagès de Can Manel i Can Menescal.

Visita del Diputat de l’Àrea d’Infraestructures de la Diputació
Pere Pons Vendrell, Diputat de l’Àrea d’Infraestructures de la Diputació de Barcelona es va reunir, el dimarts 29 de març amb 
l’alcalde, Josep Paré Aregall i el primer tinent d’alcalde, Josep Arisa Argemí. Pons estava acompanyat per Vicenç Izquierdo, 
coordinador de l’Àrea d’Infraestructures i Jordi Torrents. La visita va servir per presentar el projecte d’estudi de la rotonda, 
demanda que havia fet l’Ajuntament. Aquesta intersecció és un punt on hi ha hagut diversos accidents de trànsit, algun d’ells 
amb víctimes mortals; fet que preocupa al titular de la via, la Diputació de Barcelona com a l’Ajuntament de Centelles. 

Malgrat que la Diputació no acostuma a fer rotondes a les carreteres provincials, en 
aquest punt, per la seva singularitat i els antecedents ho ha vist necessari. L’Ajuntament 
donarà el vistiplau a aquesta proposta i la Diputació començarà els tràmits per a poder fer 
l’estudi i executar el projecte. Es calcula que les obres podrien estar enllestides el 2024. 
Ambdues administracions valoren molt positivament la resolució d’aquest encreuament. 
En la mateixa reunió es va parlar del camí de vianants entre Centelles i Balenyà, obra de la 
Diputació i que ha tingut molt bona acollida. Es valorarà la possibilitat de noves variants 
(com la connexió amb el carrer Jaume Balmes) i millores de la senyalització, actualment 
està marcat com a prioritari per a vianants.

S’ha realitzat un segon estudi per millorar la idoneïtat de l’encreuament de la C1413b on 
hi ha el semàfor prop de l’institut per regular-lo sobretot fora de l’horari escolar. D’aquí es 
derivarà una millora que ajudi a reduir la velocitat d’aquest eix posant per valor la seguretat 
dels vianants. Des de l’Ajuntament es valora molt positivament la tasca de col·laboració 
que es dur a terme amb l’Àrea d’Infraestructures de la Diputació.

La Diputació proposa fer una rotonda a la carretera 
C-1413b a l’alçada del carrer Fortià Solà
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PRIMERA FASE DEL CANVI DE 
LLUMINÀRIES DEL C/ DE SANT JAUME 
Aquest mes de març s’ha procedit a la substitució de les 
lluminàries del primer tram del carrer de Sant Jaume. 
S’han canviat les lluminàries de tecnologia antiga de 
vapor de sodi, de color ataronjat, per unes de noves de 
tecnologia LED. 
Amb aquesta substitució es millora la qualitat de la 
il·luminació del carrer ja que s’augmenta la reproducció 
cromàtica de colors al canviar la llum taronja (Vapor 
de sodi) per llum blanca (Led), alhora que es redueix 
considerablement el consum d’energia. Està previst 
que properament es faci la segona fase del canvi de 
lluminàries de l’esmentat carrer.
Aquest any també s'ha fet el projecte per reurbanitzar 
aquest carrer i actualment està en fase de licitació per 
poder iniciar l'obra aquesta primavera. El canvi d'enllumenat 
forma part del pla per anar substituint els de tot el municipi.

CESSIÓ A L’AJUNTAMENT D’UN QUADRE DE 
MIQUEL ROMA VIÑETS 
L’artista Miquel Roma Viñets va fer donació de la seva 
obra “Llum daurada al Puigsagordi” a l’Ajuntament de 
Centelles. Es tracta d’una pintura on es veu una part 
del campanar i el turó. El lliurament es va fer el 22 de 
març a l’Ajuntament a l’alcalde, Josep Paré Aregall i a la 
regidora de Cultura, Anna Chávez Calm. Roma, nascut 
a Centelles tot i que actualment resideix a Les Masies 
de Voltregà, va fer el mes de febrer una exposició a la 
sala Niu del Palau amb el títol “pinzellades de Miquel 
Roma” on es podia veure un repàs al seu catàleg 
pictòric. L’obra cedida no constava d’inici a la mostra, 
però sí que va estar exposada els darrers dies.
Des de l'Ajuntament s'agraeix la donació que contribuirà 
a donar a conèixer aquest artista vinculat a la Vila. Per 
aquest motiu, l'obra estarà penjada a les dependències 
municipals.

CENTELLES APOSTA PER UNA PRIMAVERA 
I UN SANT JORDI CULTURALS
Sota el lema primavera cultural s’han programat cinc 
espectacles de diversos gèneres, amb artistes vinculats 
al municipi. El 24 d’abril “Unravel” dansa amb el centellenc 
Àngel Duran, l’1 de maig presentació del primer disc d’Oller 
i Guerra “Miracle i misteri” i el 8 de maig “Elogi a la senzille-
sa” concert de piano de Jordi Humet.
El dia de Sant Jordi, hi haurà parades de llibres i roses, 
ballada de sardanes, conta contes i animació amb la cia. 
La Tresca i la verdesca. A les 8 de la tarda el show còmic 
“Cafè i coruscant” amb Guim Puig i Arnau Casanovas 
que inclourà el lliurament de premis del Relat breu i poe-
sia. El dijous 21 d’abril es presentarà també el 3r volum 
de la col·lecció Pere Camprubí. Més informació i venda 
d’entrades a www.centelles.cat

ENTRA EN FUNCIONAMENT EL NOU 
SERVEI DE RECOLLIDA DE DEIXALLES
El dia 1 d’abril entra en funcionament el nou sistema de 
recollida de deixalles amb contenidors amb tarja. El dia 
30 de març va ser el darrer dia que es va recollir la fracció  
orgànica porta a porta i s’haurà de llençar, igual que la res-
ta d’escombraries, a l’illa de contenidors assignada. Les 
persones que no hagin recollit la seva targeta per obrir 
els contenidors ho podran fer fins al proper 13 d’abril al 
punt d’informació ubicat als baixos del Palau dels Comtes  
(dilluns i dimecres de 9 a 1 i de 4 a 8. Dimarts i dijous de 
4 a 8. Divendres de 9 a 1 i dissabte de 10 a 2 del migdia).  
posteriorment a l’Ajuntament. Un canvi d’aquestes ca-
racterístiques necessitarà de ben segur reajustament, per 
la qual cosa es demana col·laboració i comprensió a la  
ciutadania.



QUÈ SON ELS ODS?
L'Assemblea General de l'ONU va aprovar el 2015 la resolució: “Transformar 
el nostre món: L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”, un 
pla d’acció amb 17 objectius generals –Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS)– en temes relacionats amb la pobresa, la fam, l’educació, 
la igualtat de gènere, entre altres. La ONU reconeix que sense la implicació 
dels governs locals i regionals no serà possible complir aquests objectius.
Des de l’Ajuntament s’ha treballat en alinear el Pla de Mandat amb els 
ODS i establir les línies d’actuació per assolir-los a nivell local.
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La Taula de Cooperació i Solidaritat, coordinada per la 
regidoria de Cooperació de l’Ajuntament està treballant de 
manera intensa des de l’esclat de la guerra a Ucraïna per 
donar suport i ajuda humanitària als refugiats. A primers 
de març es va organitzar una recollida de material amb un 
total de 2.242 quilograms amb medicaments, mantes, roba 
d’abric, higiene personal i aliments. Des de l’Àrea de Serveis 
Socials s’ha treballat per a donar suport a les persones 
refugiades que hi ha a la nostra població facilitant-los l’ajut 
necessari en cada cas. A finals de març s’ha iniciat un 
curs de català per a fer més fàcil la seva integració a casa 
nostra. Les persones que vulguin acollir o col·laborar poden 
adreçar-se a l’Ajuntament.

3. SALUT I BENESTAR
El mes de març ha fet dos anys de l’arribada de la COVID. 
Des de l’Ajuntament de Centelles es va fer la coordinació 
amb els serveis assistencials: Àrea Bàsica de Salut, Servei 
de Benestar Social i Residència Sant Gabriel per cobrir les 
necessitats bàsiques dels centellencs i les centellenques. 
Cal destacar la Xarxa de Voluntariat que es va crear, amb 
més d’un centenar de persones, per a realitzar tasques 
de suport a persones que es trobaven confinades i en risc 
d’exclusió. Aquesta xarxa va merèixer el reconeixement de 
la Fundació Pi i Sunyer en el seu Banc de Bones Pràctiques. 
Dos anys després un agraïment a tots els que hi van treballar 
intensament i a tots els i les professionals que van garantir i 
garanteixen els serveis bàsics.

16. PAU, JUSTÍCIA I 
       INSTITUCIONS SÒLIDES

Amb la voluntat d’implementar un model participatiu per 
treballar des de la proximitat, potenciant la participació 
ciutadana i el rendiment de comptes, l’Ajuntament ha posat  
en marxa el procés per a l’elaboració d’un Reglament de 
Participació Ciutadana. Aquest, establirà els mecanismes, 
canals i espais per tal que ciutadans i entitats puguin opinar 
i intervenir en la presa de decisions sobre el present i el futur 
del poble. Fins a primers de març es podia respondre una 
enquesta a traves de la web i també s’ha fet arribar a les 
entitats i associacions del municipi. 

10. REDUCCIÓ DE 
       LES DESIGUALTATS

3. SALUT I BENESTAR
El mes de març s’ha iniciat el  projecte ESPORTS AMB VALORS 
al municipi, una proposta conjunta amb el Consorci d’Osona 
de Serveis Socials i l’entitat EVAL que ja fa alguns anys que 
s’està duent a terme a diversos municipis de la comarca 
amb molt d’èxit. A Centelles el projecte està coordinat per les 
Regidories de Joventut i de Benestar Social. El primer dia ja 
van participar 11 joves d’entre 12 i 16 anys. El projecte pretén 
ser un lloc de trobada continuat entre joves que, tot jugant a 
qualsevol esport col·lectiu, comparteixen un espai saludable 
de convivència on compartir experiències.

Si tens entre 18 i 64 anys, ets una persona sana, sense símptomes de refredat
i vols formar part de la xarxa solidària posa’t també en contacte amb nosaltres

omple el formulari a www.centelles.cat/voluntariat

938 810 375 / 660 655 667 cntl.cultura@centelles.cat
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xarxa de voluntariat

COORDINEM-NOS!

Degut a la pandèmia del virus covid-19 ens coordinem per ajudar aquells que més ho necesiten

Ets persona de risc i necessites anar a la farmàcia?
Et falten aliments de primera necessitat?
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SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A 
PERSONES DE MÉS DE 65 ANYS 

Un any més s’obre la convocatòria de la subvenció per al 
pagament del lloguer per a persones grans. 

Per a poder optar a aquesta subvenció cal: 

• Tenir més de 65 anys o complir-los durant el 2022.
• Ser titular del contracte de lloguer.
• Pagar un lloguer no superior a 800€ mensuals.
• Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer.
• Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut 
domiciliat, rebut emès per l’administració de la finca, ingrés 
en compte o bizum, com a mínim a partir del mes següent a 
la data de presentació de la sol·licitud. 
• Complir les obligacions tributàries amb l’Estat. 
• No obtenir altres ajuts ni prestacions de lloguer provinents 
d’altres administracions públiques o altres entitats públiques 
o privades.
• Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat 
financera.
• Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència 
inferiors a: 26.246,64€  (1 membre), 27.058,39€ (2 membres), 
28.222,19€ (3 membre), 29.162,93€ (4 membres).

L’import  pot ser entre un màxim de 200€ i un mínim de 20€ 
mensuals, tenint en compte que l’import de la subvenció 
varia segons l’esforç que suposa per a la unitat familiar el 
pagament del lloguer. 

El termini de presentació de sol·licituds és fins el dia 29 
d’abril de 2022 a les 14h.

Es tornen a programar les formacions per a empreses i 
emprenedors pel primer semestre de 2022, les quals van 
dirigides a pimes, autònoms/es, emprenedors/es, comerços, 
professionals o bé públic en general. 

A Centelles el dia 16 de maig es durà a terme la formació 
“Per qui, què, quan, on, com i per què publicar a les xarxes 
socials?” adreçat a empreses, comerços i professionals; i el 
dia 8 de juny es realitzarà el “Taller d’habilitats emprenedores 
La Mirada Interior” per a emprenedors/es. 

Per a més informació i inscripcions podeu entrar a la web 
www.creaccio.cat/formacio o bé dirigir-vos a Promoció 
Econòmica de Centelles. 
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• BECA GENERAL: El Ministeri d’Educació 
ha avançat la convocatòria per sol·licitar la 
beca general (GRAL) per estudis universi-
taris del curs 2022-2023. Aquest ajut, que 
normal-ment s’havia de sol·licitar entre els 
mesos de juliol i octubre, avança convoca-
tòria i s’haurà de demanar a partir del 30 de 
març i fins el 12 de maig de 2022.

@elpipacentellespij.centelles@diba.cat

608 260 781 / 93 881 23 23

La beca consisteix en la suma de diferents quanties que es 
poden atorgar en funció de la renda i del patrimoni fami-
liar, així com dels requisits acadèmics que es compleixin. 
L’ajut mínim és la beca de matricula que cobreix els cos-
tos del preu públic dels serveis dels crèdits matriculats per 
primera vegada.
Enguany, s’aconsella que sol·licitin la beca totes aquelles 
persones que el curs 2022-2023 cursaran o tingui previst 
cursar estudis universitaris de grau i/o màster en centres 
universitaris de Catalunya o de la UOC. També aquelles 
que encara no tinguin clar quins estudis cursaran o bé si 
seguiran estudiant. 
Per més informació: https://agaur.gencat.cat  

• OFERTES CASAL D’ESTIU 2022: El Casal d’Estiu Cen-
telles, gestionat de manera conjunta entre les AFA/AM-
PA’s dels centres educatius del municipi (Associació Ca-
sal d’Estiu Centelles) i en col·laboració amb l’Ajuntament, 
obra nova convocatòria d’ofertes laborals de monitors/es 
i vetlladors/es per aquest estiu 2022.
També obren la possibilitat, a aquelles persones joves 
(menors d’edat d’entre 15 i 17 anys) que vulguin adquirir 
experiència en el lleure, participar com a voluntaris.
Les candidatures, en qualsevol cas, s’han de fer a través 
del correu electrònic casalnatura.centelles@gmail.com, 
enviant CV i carta de motivació.

A més, si vols ser el primer/a en rebre totes les novetats 
en temes juvenils (oci, lleure, cultura, treball, activitats, 
beques, formació...) apunta’t al BUTLLETÍ JOVE 
(https://bit.ly/butlletijove) i estigues al dia de tot!

www.centelles.cat

Centelles és màgiaCentelles és màgia

ESCAPE ROOM LABORAL: Des de la XNEJ ens ofereixen 
una activitat en format escape room per apropar continguts 
de l’àmbit laboral al jovent. Aquest joc d’escapisme els par-
ticipants posen en pràctica les habilitats més valorades ens 
els processos de selecció de personal.
L’activitat, gratuïta, va dirigida a joves a partir de 16 anys que 
vulguin conèixer amb més profunditat com funcionen els 
processos de selecció, què és allò que els seleccionadors 
més valoren i poder-ser preparar per a un futur procés de 
selecció professional.
Cal inscripció prèvia a EL PIPA.

C/ Nou, 11 de Centelles
Telèfon: 938 811 257

cntl.ope@centelles.cat



Divendres 1
Inauguració de l’exposició Metàfores de  
David Casals
a 2/4 de 8 del vespre a la sala Niu del Palau

Diumenge 3
Festival Dance 4.58
Primer festival de ball de l’escola Dance 4.58
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 6 €

Dimarts 5
Hora del conte per a nadons (0-3anys)
Cantem i juguem amb els contes, a càrrec de 
Mercè Martínez de la cia. Un Conte al Sac
de 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa
Inscripció al 938 810 334 o a b.centelles.lc@diba.cat

Aula d’extensió universitària de la Gent gran
L’art de La Franja, a càrrec de Joan Rosàs i 
Reverté, llicenciat en Història
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià

Dissabte 9
10a Cursa Centelles amb el Sàhara 
i 2a Caminada Memorial Pere Viñolas 
Carpes d’Ulls del mon, projecte Vacances de Pau, 
degustació de te, Cooperació Osona Sàhara, etc.
Cursa infantil: 10h / Cursa adults i caminada: 10:30h
Sortida davant de l’Ajuntament. 
Aportació: antihistamínics i col·liris que es destinaran 
als camps de refugiats de Tindouf

Agenda d’abril www.centelles.cat

Presentació del llibre La història de Centelles 
des del 1900 (volum3): Urbanisme i serveis 
a les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià

Divendres  22
Club del vídeojoc. Tens entre 13 i 15 anys… 
Vine a descobrir que és ficció en Joc! 
de 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa
Inscripció al 938 810 334 o a b.centelles.lc@diba.cat

EXPOSICIONS
fins el 24 d’abril
Josep Musach. Obra recent
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
al Centre d’Art el Marçó Vell

Sala de Paleontologia i  
Selecció del patrimoni pictòric 
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
(obert dies d’exposició). Centre d’art el Marçó vell

De l’1 al 24 d’abril 
Metàfores, de David Casals
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
sala d’exposicions Niu del Palau (plaça Major)

Del 30 d’abril al 15 de maig 
Racons de contes i històries, Mostra de 
murals i dibuix escolar de Sant Jordi
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
sala d’exposicions Niu del Palau (plaça Major)

Fins el 3 d’abril
Estimo, però no ho sé escriure 
Il·lustracions de Sara Serra
finestres de la cafeteria El Trabuc (c/ Socós, 1)
El Penjador de la perruqueria Camps-Figueras 
(c/ Marquès de Peñaplata, 11). Horari comercial

Del 9 d’abril a l’1 de maig
No som pastorets. 
Les il·lustracions del llibre per Júnior
finestres de la cafeteria El Trabuc (c/ Socós, 1)
El Penjador de la perruqueria Camps-Figueras 
(c/ Marquès de Peñaplata, 11). Horari comercial

Dijous 28
Tertúlia literària. Llegim: Les mans del drac, 
de Sebastià Bennasar
a 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa
Inscripció al 938 810 334 o a b.centelles.lc@diba.cat

Divendres 29
Club del vídeojoc. Tens entre 13 i 15 anys… 
Vine a descobrir que és ficció en Joc! 
de 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa
Inscripció al 938 810 334 o a b.centelles.lc@diba.cat

Cinema en català -Cicle Gaudí
Mediterráneo, del director Marcel Barrena
a les 8 del vespre al Centre parroquial
preu: 4,50 euros, 3 euros Carnet Jove i associats a 
entitats de Centelles i Club La Vanguardia (2 x 1)

Diumenge 1 de maig
55è Aplec del turó de Puigsagordi
Tot el matí

Concert. Miracle i misteri, d’Oller i Guerra 
a les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià*

TOTS ELS DIMARTS DEL MES
Tallers de poesia Guspira poètica
de 7 a 8 del vespre a la biblioteca La Cooperativa

Diumenge 10
Teatre. Palmira a Pardines, amb Elisenda 
Ruè i Izan Rubio 
a les 6 de la tarda al Centre Parroquial
Preu: 10 € adults i 5 € menors 14 anys

Dimecres 13
Cercle de lectores. Comentarem l’obra Els 
homes m’expliquen coses, de Rebecca Solnit
a 2/4 de 7 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa
Organitza l’Associació de Dones de Centelles.
Inscripció al 938 810 334 o a b.centelles.lc@diba.cat

Diumenge 17 - Pasqua de Resurrecció
Caramelles per la Societat coral la Violeta i 
amb els Baliga-balga.  
durant el matí pels carrers del poble i a 2/4 d’1 del 
migdia davant de l’Ajuntament 

Dimarts 19
Taller de lectura per infants a partir de 6 anys
Experimentar, compartir i divertir-se al 
voltant dels llibres amb Natàlia Domènech.
de 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa
Inscripció al 938 810 334 o a b.centelles.lc@diba.cat

Aula d’extensió universitària de la Gent gran
Così fan Tutte, la gran òpera buffa de Mozart. 
Una crítica que no passa mai de moda, a 
càrrec de Pol Avinyó i Roselló, historiador 
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià

Dijous  21
Hora del conte (+4anys)
Les princeses també es tiren pets, a càrrec 
de Clara Gavaldà de la companyia Sgratta
de 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa
Inscripció al 938 810 334 o a b.centelles.lc@diba.cat

Dissabte 23 - Diada de Sant Jordi
Parades de llibres i roses a la plaça Major

Visita guiada a l’exposició Metàfores de  
David Casals
a les 12 del migdia a la sala Niu del Palau

Conta contes Sant Jordi. Una llegenda 2.3, 
a càrrec de Jordi Relats i Laura Marsal
a les 11 del matí a la plaça Major

Ballada de sardanes amb la cobla Canigó
a els 12 del migdia a la plaça Major

6a Enrosada jove, d’Accent Jove
a partir de les 12 del migdia a la riera Blanca
Preu: 15 € (tiquets al El PIPA del 4 al 10 d’abril)

Animació amb jocs i música en directe 
A quant va la mel?, amb La tresca i la verdesca
a 2/4 de 6 de la tarda a la plaça Major

Show còmic. Cafè i coruscant, un podcast 
de Centelles, amb Arnau Casanovas i Guim 
Puig. Veredicte i lliurament de premis del 
Relat breu i poesia per a joves 2022
a les 8 del vespre al Casal Francesc Macià*

Diumenge 24
Dia Internacional de la Dansa
Festa del 10è aniversari de l’escola Xoriguer
Jocs amb Guixot de 8 i actuació de Jaume Barri
a les 10 del matí a l’escola Xoriguer.

12è Centelles en dansa. Workshops obertes, 
amb Bea Villabol i Toni Torres
a les 11 i a 3/4 de 12 del matí Jam de Lindy Hop, 
amb Vic Kick Swing
a 2/4 d’1 del migdia  a la Pista del Casal F. Macià

Dansa
Unravel, amb Àngel Duran Performing Arts
a les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià*

* Entrades en línia a www.centelles.cat/entrades
al Casal Francesc Macià de dimarts a divendres de 
9 a 12h i de dimarts a dijous de 15 17h, o una hora 
abans a taquilla

Dimarts 26
Descobrim llegint (per a joves de 12 a 16 anys)
Activitats divertides al voltants del llibres! 
Amb Ester Vivó
de 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa
Inscripció al 938 810 334 o a b.centelles.lc@diba.cat

Aula d’extensió universitària de la Gent gran
La fortuna de la vida, a càrrec de Joan Anton 
Català i Amigó, astrofísic, químic quàntic i 
divulgador científic 
a les 6 de la tarda  al Casal Francesc Macià


