
Al llarg d’aquest any, per commemorar els 200 anys del nai-
xement de l’il·lustre centellenc Ildefons Cerdà i Sunyer, s’ha 
creat la Plataforma Cerdà, una plataforma digital de consulta 
i actualitat sobre l’estudi i l’obra de l’enginyer on es podrà tenir 
accés virtual a tots els documents cedits per la seva família a 

l’Ajuntament de Centelles i també a tots els altres fons a l’entorn 
de la figura i de l’obra de Cerdà. Paral·lelament a la plataforma, 
s’està treballant en l’Espai Cerdà, l’ens on es tractarà l’estudi i la 
difusió del personatge, l’obra i el patrimoni a l’entorn de la seva 
casa natal. 

Plataforma i Espai Cerdà
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Pavimentació del carrer Hostalets i del carrer 
Mas els Casals

En aquests dies s’ha portat a terme la reparació del paviment de dos 
trams de carrers. Al carrer dels Hostalets ha consistit en el fresatge 
pels encaixos de les diferents capes d’aglomerat que s’havien d’estendre 
per deixar la calçada a una cota regular en relació a la peça de vora-
da, i al mateix temps situar uns reductors de velocitats realitzats in situ 
amb aglomerat asfàltic en calent, persuasius per als vehicles motorit-
zats que passen per aquesta zona escolar; s’hi han col·locat les senya-
litzacions horitzontals i verticals adients per a la zona segons l’Ordre 
del Ministeri de Foment 34053/2008 de 23 de setembre. El segon tram 
és el que va des del final del carrer de la Unió Europea fins a l’empre-
sa Curtits La Doma, SA, que fins ara tenia el ferm de terra i s’ha hagut 
de rebaixar prèviament i després posar-hi una capa de rodolament as-
fàltic; s’hi han posat tres reductors de velocitat trapezoïdals amb sen-
yalització, tant horitzontal com  vertical, de limitadors de velocitat.
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Neteja de la protecció del Palau dels Comtes

Aquest mes es va netejar la malla protectora que hi ha a la barbacana del 
Palau dels Comtes, on s’havien acumulat materials de despreniment de 
la teulada. Així mateix, es va canviar el tram de malla amb desperfectes 
per a garantir-ne la seguretat. Aquestes reparacions es van fer a costa de 
la propietat.

Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat
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Informació Municipal
Punt Jove  EL PIPA

Centelles, s’ha adherit al projecte Reempresa de Catalunya. Un pro-
jecte amb col·laboració amb la Diputació de Barcelona, la patronal 
CECOT i la CP’AC (Fundació Privada per a la promoció de l’Autoo-
cupació de Catalunya).

Reempresa és un nou model de creixement empresarial que s’ha 
posat en marxa a nivell internacional. Reempresa s’esforça per con-
solidar un nou model d’emprenedoria que embarqui empreses, em-
presaris i emprenedors i que alhora permeti la cessió de l’èxit empre-
sarial de Catalunya per mitjà de la transmissió d’empreses.

Reempresa permet crear un mercat per a la transmissió d’empreses. 
Aquelles empreses, petits negocis, que per algun motiu: jubilació, sa-
lut, canvi de domicili dels empresaris i decideixen cedir el negoci a 
uns tercers, aquests anomenats reeemprenedors per tal de continuar 
el negoci.

A qui va dirigit:

• Qualsevol empresa en funcionament que cedeixi el seu negoci.

• Qualsevol persona que vol iniciar un projecte empresarial.

Es pot veure més informació a la web: www.reempresa.org/centelles

Per a més informació: 

Servei de Promoció Econòmica i Ocupació 
C/ Nou, 11  08540     

Centelles     
Telèfon: 93 881 12 57

Centelles, centre Reempresa 
de Catalunya

ASSESSORIA D’ESTUDIS 
I PROFESSIONS

Biblioteca Municipal
La Cooperativa

Biblioteca de Centelles bcentelleslc

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)

Una bona informació i assessorament són vitals per a pren-

dre la decisió de què estudiar

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 
divendres de 10h a 13h i de 5h a 7h  
pij.centelles@diba.cat  
www.centelles.cat/elpipa

- Vas quedar sense plaça per estudiar formació professional?
El 7 de setembre de 2016 es publicaran les places  vacants i podràs 
entrar a la matrícula extraordinària

- Preinscripció universitària. Convocatòria de setembe: del 20 al 21 de 
setembre de 2016.

- Beques per a estudiar.

- Allotjaments per a estudiants

- Borsa per a compartir transport

- Borsa de classes particulars i cangurs per a estudiants

Tancat per vacances 
del 5 al 28 d’agost



Dimecres 31
Tómbola de la Solidaritat de Mans Unides. Inauguració i cele-
bració a 2/4 de 8 (Plaça Major, 3).
Pregó de Festa Major a càrrec de Sílvia Nuri Puigbò.  A 2/4 de 9 
del vespre al Casal Francesc Macià.
Concert i ball amb Swing Air Force. A les 10 de la nit a la  plaça 
Major.
Centelles Jamaican Beats. A partir de les 12 de la nit a la Riera 
Blanca. Org.: Fyahlight.

Dijous 1de setembre - Festa Major
Despertada amb els Baliga-balaga. A les 7 del matí als carrers de 
Centelles.
Bombolles de sabó. Activitat lúdica i participativa per a famílies a 
partir de 2/4 d’11 a la Plaça Major.
Plantada de gegants amb els Geganters de Centelles a la Plaça 
Major. 12 del migdia.
Txatarra. Espectacle de circ i teatre de carrer a les 6 de la tarda a 
la plaça de Catalunya.
Concert de Festa Major amb l’Orquestra La Principal de la Bis-
bal. A les 7 de la tarda a la Plaça Major.
Ball de Festa Major amb l’Orquestra La Principal de la Bisbal. A 
partir de les 11 de la nit a la Plaça Major.
La Vinguikitaja. A partir de 2/4 de 12 de la nit a la Riera Blanca. 
Org.: Els Guapamente.

Divendres 2
Itinerari pel passeig fluvial. Sortida davant del cementiri. A les 9 
del matí.
Gimkstiu (gimcana). A les 11 del matí. Sortida del Passeig.
Festival de Jocs i tallers de joguines al Parc del Pla del Mestre a 
partir de les 5 de la tarda.
Sardanes amb la cobla Premià. 7 de la tarda, el Passeig.
Teatre. Pigmalió, adaptació de Montse Albàs. Grup Pierrot Teatre. 
2/4 de 10 de la nit al Casal Francesc Macià.
Correfoc amb els diables de Pineda i Diables Cabrons i Bruixes 
de Centelles. A les 10 de la nit als carrers del centre del poble.
Concert amb Boys Damm. A les 11 de la nit a la Plaça Major.
7a Festalateva (música amb Dj). A partir de les 12 de la nit a la 
Riera Blanca. Org.: The Kimberleys.

Dissabte 3
Vici-aigua. A 2/4 d’11 del matí.  Sortida del Parc del Pla del Mestre.
Dinar de germanor. Arrossada popular. A 2/4 de 2 a la Sagrera. 
Org.: Parròquia de Centelles
Torneig de billar de Centelles. A les 4 de la tarda al carrer de Sant 
Joan, 25.
Concentració de vehicles clàssics. A 2/4 de 5 de la tarda a la Ca-
pella de Sant Antoni.
Recorregut de vehicles clàssics pels carrers del poble a partir de 
les 5 de la tarda. Org.: Amics dels clàssics
37a Trobada de Gegants de Centelles. A les 5 de la tarda, plantada 
de gegants. Plaça Major.
37a Trobada de Gegants de Centelles. Inici de la cercavila a 2/4 
de 6 de la tarda. Centre del poble.
Sofball. Camp de futbol a 2/4 de 6 de la tarda.

Agenda de Festa Major de Centelles 2016
Informació Municipal
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Videojocs, tallers musicals i torneig popular de tennis taula. A 
2/4 de 6 de la tarda al Pavelló municipal vell.
37a Trobada de Gegants de Centelles. Ballada de gegants a la 
plaça Major a les 7 de la tarda.
Sopar popular a la plaça Major. (venda de tiquets a l’Ajuntament). 
9 del vespre.
Música tot sopant amb QuarTrain (David Viñolas, Albert Bar-
tolomé, Guillem Plana i Aleix Forts) i el grup XY (Laura Cruells 
i Marçal Ayats). A 1/4 de 10 a la plaça Major.
Teatre. Pigmalió, adaptació de Montse Albàs. Grup Pierrot Teatre. 
A 2/4 de 10 de la nit al Casal Francesc Macià.
White Fest. A partir de les 12 de la nit a la Riera Blanca. Org.: Dia-
bles Cabrons i Bruixes de Centelles.

Diumenge 4
Intercanvi de plaques de cava. A les 10 del matí al Passeig.
Partides d’escacs. A les 10 del matí al Passeig.
Lliurament de premis del LXXIV concurs de pintura Premi 
Centelles. A les 12 del migdia al Centre d’art el Marçó vell.
Festa Holli. Aparcament Cal Comte. A les 5 de la tarda.
Espectacle familiar amb Macmon i Tona, màgia i pallassos. A les 
6 de la tarda a la Plaça Major.
Teatre. Pigmalió, adaptació de Montse Albàs. A 2/4 de 7 de la tar-
da al Casal Francesc Macià. Grup Pierrot Teatre.
Correfoc amb la Colla Menuts de Sant Cugat, els Petits Diables 
d’Igualada i els Menuts dels Cabrons i bruixes de Centelles. A 
2/4 de 9 del vespre al nucli antic.
Havaneres amb el grup L’Empordanet. A les 9 del vespre a la 
Plaça Major.
Cinema a la fresca: Inside Out de Peter Docter. A les 10 de la nit 
a la plaça de Catalunya.

EXPOSICIONS
Fin el 15 d’agost. 4a Col·lectiva Aleix Art - “Els altres de la Terra”
dissabtes de 7 a 9 i festius de 12 a 2 i de 7 a 9. Centre d’art el Marçó 
vell.
Premi Centelles. LXXIV Concurs de Pintura. Del 4 de setembre 
al 12 d’octubre. Inauguració 4 de setembre a les 12 del migdia al 
Centre d’art el Marçó vell. Dissabtes de 19 a 21 h. Diumenges i 
festius de 12 a 2 h i de 19 a 21 h

Centelles estudis oberts. De l’1 al 4 de setembre de 18 a 21 h.
• David Casals - Pintura - Av. de les Escoles, 15 
• Joan Gispert - Pintura – c/ Hospital, 25 principal 2a 
• Neus Górriz - Gravat – Mas Can Victori 
• Aleix Mataró - Gravat - plaça Vella, 3
• Marta Postico - Ceràmica - c/ de Romaní, 7 (Barri de St. Pau)
• Jordi Sarrate - Pintura - c/ de Jesús, 36 
Joan Muns Torrentgenerós. Artesà del ferro i miniaturista
Inauguració el 31 d’agost a les 18 h. 1 de setembre d’11 a 13 h. Del 2 
al 4 de setembre matins d’11 a 13 h i tardes de 18 a 20 h. Avinguda 
de Rodolf Batlle, 15
Sala-Museu de l’església parroquial de Santa Coloma de Cen-
telles. Dijous 1 i dissabte 3 de setembre, matins de 10 a 11.30 h i 
tardes de 17 a 20h. Diumenge 4 de setembre de 17 a 20 h.
Exposició permanent: Sala de Paleontologia i Selecció del patri-
moni pictòric. Dissabtes de 7 a 9 i festius de 12 a 2 i de 7 a 9. Centre 
d’art el Marçó vell.
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