
S’han portat a terme les obres menors de Pavimen-
tació de diferents camins a la zona sud del muni-
cipi (1a FASE) en concret el camí que va des de 
la C-1413 fins a la bifurcació de can Vivet i can 
Piñana. Aquestes obres, per un import de 49.826,88 
€ (Iva inclòs), estan subvencionades per la Diputa-
ció de Barcelona dins del Programa complementari 
de millora de camins municipals 2016-2019 per un 

import  total de 44.003,87 €. Les obres han consistit 
en el rebaix de pedra de diferents punts per adaptar 
les rasants del camí a la recollida de les aigües plu-
vials i que aquestes no vagin a parar als camps con-
frontants amb ell, a més, refer les cunetes, adaptar 
els entroncaments dels diferents camins a les noves 
rasants, estesa de tot-ú i capa d’aglomerat asfàltic 
d’acabat.

Pavimentació de camins rurals
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Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat

Nits de piscina 2017

Un any més, al llarg dels tres primers dijous de juliol han 
tingut lloc les nits de piscina. Enguany, com l’anterior, 
la primera nit va comptar amb música d’ambient i infla-
ble pels més joves. El segon dijous es va dur a terme una 
nit esportiva de nou amb inflable i activitats variades. En-
tre elles, tennis taula i voleibol aquàtic. El tancament va ser 
el passat dijous, dia 20, amb la reproducció de la pel·lícu-
la Ghostbusters 3 i Wii Just Dance. Aproximadament, un 
total de 300 persones per nit han gaudit de les activitats.

21a Caminada nocturna

El passat dissabte, 15 de juliol, es va celebrar la 21a Caminada noctur-
na de Centelles amb un recorregut de 7 quilòmetres. La sortida es va 
donar de nou a dos quarts de deu del vespre al Parc del Pla del Mestre. 
El recorregut, que va sortir del Pla del Mestre va passar pel Masat cap 
al carrer del Mas, seguidament anava cap a Saldacà i d’allà cap a la 
Riera Blanca, on es girava per tornar al centre de Centelles passant 
per la Crusella i des d’allà enfilar pel polígon i acabar a la pista del 
Casal Francesc Macià amb el tradicional pa amb botifarra. En total, el 
recorregut va comptar amb la participació de 160 persones entre nens 
i adults. 

75è aniversari del Premi Centelles

Aquest any es celebra el setanta-cinquè aniversari del Premi 
Centelles. Per commemorar aquesta fita, del 10 de juny al 23 
de juliol ha tingut lloc una exposició col·lectiva d’artistes del 
jurat que s’ha pogut visitar al Marçó vell cada dissabte de 19h 
a 21h del vespre i els festius de 12h a 14h del migdia i de 19h a 
21h del vespre. Del 22 d’abril al 23 de juliol també hi ha hagut 
una exposició d’obres d’artistes guanyadors del Premi Cente-
lles, on s’exposava l’obra que va ser premiada juntament amb 
una obra actual de l’artista, fet que permet copsar l’evolució 
artística de cada participant.

Aparell de mesura d’Ozó a Centelles
A finals de juny es va instal·lar a l’escola Ildefons Cerdà de baix un mesura-
dor d’ozó troposfèric que permetrà conèixer les concentracions d’aquest 
gas contaminant al nostre municipi. Forma part del projecte CAPTOR, 
un programa europeu que fomenta la col·laboració d’administracions 
locals, ciutadania i entitats per a disposar d’informació i poder fer pro-
postes d’actuació. L’ozó troposfèric és un contaminant atmosfèric que té 
efectes negatius sobre la salut humana. En cas de superació de certs ni-
vells, cal reduir l’activitat física intensa a l’exterior, especialment en grups 
de risc com persones amb malalties respiratòries, infants i gent gran. Les 
dades recollides es poden consultar a www.centelles.cat i podreu com-
provar que a Centelles fins al moment estem dins els límits acceptables.
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Punt Jove el PIPATens UNA IDEA EMPRESARIAL 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 t’ofe-
rim:

- Suport a la creació de negocis, entitat del Catalunya Emprèn 
de la Generalitat de Catalunya: informem, orientem i asses-
sorem en la posada en marxa del teu negoci des de diferents 
àrees (ajudes, finançament, pla d’empresa, normatives, ...).

- Suport i consolidació empresarial a través de la Carta de ser-
veis a les empreses: assessorament especialitzat en diferents 
àmbits (planificació estratègica, màrqueting, econòmic-finan-
cer, ...) .

- Centre de recursos per a emprenedors i microempreses: su-
port puntual per hores en tasques com (administratives, gestió 
de base de dades, gestió documental, atenció telefònica,...).

- 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 i decideixes cedir el teu negoci 
t’ajudem a buscar el teu comprador a través del programa Re-
empresa de Catalunya o en cas contrari si ets una persona que 
vols adquirir un negoci t’ajudem a buscar l’empresa que s’ade-
qua a les teves necessitats.

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

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

Tancat per vacances del 31 de juliol al 23 d’agost

- Assessorament d’estudis i professions:

 

- Vas quedar sense plaça per estudiar formació professional?

El 7 de setembre de 2017 es publicaran les places vacants i podràs 
entrar en la matricula extraordinària.

- Preinscripció universitària 2017. Convocatòria de setembre: del 20 
al 21 de setembre de 2017.

Una bona informació i assessorament són vitals per a prendre la de-
cisió de què estudiar.
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Biblioteca Municipal La Cooperativa

Biblioteca de Centelles bcentelleslc

C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES

Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38

b.centelles.lc@diba.cat  

bibliotecadecentelles.blogspot.com

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

Recollida selectiva de la matèria orgànica
“A Centelles ningú separa la brossa orgànica”

A molts pobles de la comarca la recollida de les deixalles 
orgàniques es fa porta per porta. En tots ells la participació 
de la població ha sigut cada cop més gran i tothom coin-
cideix amb la facilitat i els beneficis del sistema, tot i les 
reticències inicials.
La participació de la població de Centelles és baixa però, tal 
com passa als altres pobles, també es poden trobar moltes 
galledes als portals els dies de recollida. Es més, respecte 
l’any passat les quantitats recollides durant el primer se-
mestre de l’any han augmentat un 4,6%. És a dir, cada cop 
són més els centellencs i les centellenques que tenen clara 
la importància de recollir separadament la brossa orgànica 
per molta mandra que pugui fer i al final, tenen la satisfac-
ció que el seu gest és valuós perquè el benefici és per a tot el 
poble. Així doncs, les dades mostren que a Centelles cada 
cop són més els que separen la brossa orgànica.



Dimecres 30
Obertura de la 26a Tómbola de la Solidaritat
A 2/4 de 8 al carrer de Jesís, 15. Org.: Mans Unides.
Pregó de Festa Major a càrrec de Jordi Terns Vall-llovera, 
resident a Tòquio (Japó). A les 8 de la tarda al Casal Francesc 
Macià.
Havaneres amb el grup Port Bo. A 2/4 de 10 a la Plaça Major.
Cinema: Star Wars: Episode VII. The Force Awakens. A les 10 de 
la nit a la piscina d’estiu.
Centelles Jamaica Beats amb Alex Bass&The Same Song Band, 
Pirat’s Sound Sistema, Isaac i Fyahlight. De les 12 de la nit a les 
6 de la matinada a la Riera Blanca.

Dijous 31
Gimkstiu (gimcana). A les 11 del matí, sortida del Passeig.
Jaume Barri, animació infantil. A les 5 de la tarda a la plaça 
de Catalunya.
Concert de Festa Major amb l’Orquestra Selvatana. A les 7 de 
la tarda a la plaça Major.
Ball de Festa Major amb l’Orquestra Selvatana. A les 11 de la 
nit a la plaça Major.
L’enCOLOMAda amb concerts i DJ. De 2/4 de 12 a les 6 de la 
matinada a la Riera Blanca. Org.: Accent Jove.

Divendres 1
Despertada amb els Baliga-Balaga. A les 7 del matí pels car
rers de Centelles.
Juganots! 20 jocs gegants de fusta. A les 10 del matí a la plaça 
Major.
Mostra de la passejada poètica a través de Josep Esteve. Sor
tida a les 11 del matí de davant de la Rectoria.
Plantada dels gegants de Centelles. A les 12 del migdia a la 
plaça Major.
Futbol Fang. A les 4 de la tarda a la Riera Blanca.
Sardanes amb la Cobla Premià. A les 7 de la tarda al Passeig.
Sopar de Festa Major. A les 9 del vespre a la plaça Major (ven
da de tiquets a l’Ajuntament).
Hakuna Matata, el musical amb Aquinahora Jove. A 2/4 de 
10 al Casal Francesc Macià.
En Peyu amb l’espectacle Planeta i Neptú. A 1/4 d’11 a la plaça 
Major.
Guatekimbe (música dels 60 als 90 amb DJ). De les 12 de la nit 
a les 4 de la matinada a la plaça Major. Org.: The Kimberleys.

Dissabte 2
Passejada al Purgatori amb coca i concert de la Societat Co-
ral La Violeta. Sortida a les 10 del matí del Parc del Pla del 
Mestre.
Vici-aigua. Parc del Pla del Mestre a 2/4 d’11 del matí.
Festa de l’escuma. A 2/4 de 12 a la plaça Major.
Dinar de germanor. Arrossada de la Parròquia de Centelles. 
A 2/4 de 2 a la Sagrera.
Torneig de billar de Centelles. A les 4 de la tarda a la Penya 
escacsSecció billar al carrer de Sant Joan, 25.
Videojocs, tennis taula, bàsquet 21 i música ambient. A les 4 
de la tarda al Pla del Mestre.
Concentració de vehicles clàssics a la rambla del Camp de l’Ai

Agenda d’activitats d’agost-setembre de 2017
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gua. A 2/4 de 5 de la tarda. Org.: Amics dels Clàssics.
Intercanvi de plaques de cava. A les 5 de la tarda al Passeig. 
Org.: Col·leccionistes de plaques de cava.
Recorregut de vehicles clàssics. A les 5 de la tarda pels carrers 
del poble.
38a Trobada de Gegants de Centelles. Plantada de gegants a la 
plaça Major a les 5 de la tarda. Cercavila pels carrers del poble. 
A 2/4 de 6 de la tarda. Ballada de gegants a la plaça Major a 
partir de les 7 de la tarda.
Hakuna Matata, el musical amb Aquinahora Jove. A 2/4 de 10 
al Casal Francesc Macià.
Concert i ball amb la Plana de Swing Orquestra. A les 10 de 
la nit a la plaça Major.
White Fest. De les 12 de la nit a les 6 de la matinada a la Riera 
Blanca. Org.: Cabrons i bruixes de Centelles.

Diumenge 3
Partides d’escacs A les 10 del matí al Passeig.
Ciència en família a la riera de la Llavina. Sortida a les 10 del 
matí del polígon de la Gavarra.
Festa Holi. A les 5 de la tarda a l’aparcament de Cal Comte.
Transhumància, espectacle familiar amb Xip-xap teatre. A les 
6 de la tarda a la plaça Major.
Hakuna Matata, el musical amb Aquinahora Jove. A 2/4 de 7 
al Casal Francesc Macià.
Correfoc amb la Companyia General del Foc de Gavà i els 
Menuts Cabrons i Bruixes de Centelles. A 2/4 de 9 pel centre 
del poble.
Correfoc-espectacle amb els Diables d’Igualada i Cabrons i 
Bruixes de Centelles. A les 10 de la nit pel centre del poble.

Atraccions:
A l’aparcament de la piscina municipal coberta. 30 i 31 d’agost  i 
3 de setembre de 18 a  24 h. Dies 1 i 2 de setembre de 18 a 2 h.

EXPOSICIONS

Premi Centelles. LXXV Concurs de Pintura
Del 27 d’agost al 15 d’octubre
Inauguració el 27 d’agost 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. Centre d’art el Marçó vell

Exposició permanent
Sala de Paleontologia i Selecció del patrimoni pictòric 
dissabtes de 7 a 9 i festius de 12 a 2 i de 7 a 9
Centre d’art el Marçó vell

Exposició permanent. Joan Muns Torrentgenerós. 
Artesà del ferro i miniaturista
Inauguració el 31 d’agost a les 6 de la tarda
Dies 1, 2 i 3 de setembre d’11 a 13 h
Avinguda de Rodolf Batlle, 15

Visita guiada al campanar i a la Sala-Museu de la Par ròquia
Divendres 1, dissabte 2 i diumenge 3 de setembre. Tardes de 16 a 
19 h. Església Parroquial.
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