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Millores energètiques al municipi
Des de l’Ajuntament de Centelles, amb el compromís d’avançar en la transició energètica i la reducció de l’impacte 
ambiental, s’han iniciat les obres d’instal·lació de plaques solars a l’escola Xoriguer de 23.8 kWp que permetrà 
l’autoconsum del centre escolar complementant les ja existents a l’escola Ildefons Cerdà i l’escola d’adults. Fins al 
moment s’han col·locat les peces on es s'instal·laran les plaques. També s’han canviat les lluminàries de la Ronda 
dels Esports per il·luminació led, més sostenible i de menys consum energètic. I s'estan instal·lant plaques al pavelló 
complementant les de la piscina.

La companyia municipal Electra Centelles segueix treballant en la millora de les instal·lacions per donar un servei de 
qualitat. A mitjan del mes de juliol es va procedir a desmuntar una de les poques línies de Mitja Tensió (MT) que hi 
ha dins el poble. Es va desmuntar la línia del barri de Sant Antoni que va ser substituïda per un tram soterrat. Amb 
aquesta actuació s’eliminen possibles incidències amb la vegetació i l’impacte ambiental que suposava la línia que, 
en alguns trams passava per zones complexes. També s’ha soterrat la línia de mitja tensió a l’ET Sector XIX que 
afecta els carrers de Guer, dels Comtes de Centelles i dels Curtidors.

La tecnificació i automatització de les Estacions Transformadores també han permès una millora substancial del 
servei. Una de les inversions de futur serà soterrar la línia de mitja tensió des de la zona del Rossell fins a Sant Pau 
de manera que quedi un doble circuit.
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LLIURAMENT DE LES PANERES DE LA 
CAMPANYA COMERCIAL “BARRIS ANTICS 
AMB PROJECTES”
El divendres 9 de juliol es va fer el lliurament dels premis 
dels 32 municipis organitzadors de la campanya comercial 
“Barris Antics amb projectes”. Es van donar 11 lots i 5 
paneres aportades pels establiments comercials i serveis 
de Centelles amb productes i vals per gaudir dels seus 
serveis (3 corresponen a la Unió de comerciants i 2 pels 
establiments no associats). L’establiment guardonat 
aquest any és la perfumeria ARC. L’acte va comptar amb 
la presència de l’alcalde, Josep Paré Aregall; del regidor de 
Promoció Econòmica, Josep Arisa Argemí i Judith Castañé 
com a representant de la junta de la Unió de Comerciants 
de Centelles (UCC).

UNA VINTENA DE PERSONES PARTICIPEN 
AL TALLER D’AIGUAGIM A LA PISCINA 
D’ESTIU
Durant el mes de juliol i fins el 12 d’agost, s’ha iniciat a 
la piscina d’estiu el taller d’aiguagim per a majors de 60 
anys. En l’edició d’aquest any, la segona, s’han inscrit 21 
persones que realitzen l’activitat els dimarts i els dijous. 
Les sessions d’aiguagim són una eina ideal per la practica 
d’activitat física per a la gent gran, on els permet millorar i/o 
millorar la coordinació motriu global, el ritme, l’agilitat, el to 
muscular, la flexibilitat i l’equilibri, produint un impacte molt 
baix en les articulacions a part de potenciar la socialització  
entre els participants, entre molts d’altres beneficis. 

L’activitat ha tingut molt bona acollida entre els participants 
i des de les regidories d’Esports i de Gent gran se’n fa una 
valoració molt positiva de l’activitat.

VISITA DE TREBALL PER A CONÈIXER DE 
PRIMERA MÀ EL FUNCIONAMENT DE  
SISTEMES INTEL·LIGENTS DE RECOLLIDA 
DE DEIXALLES
Una delegació de L’Ajuntament de Centelles, formada per 
polítics dels diversos grups municipals i tècnics vinculats al 
municipi, van fer, el 10 i 11 de juny, una visita a la Mancomunitat 
de Sasieta (Gipuzkoa) per a conèixer els sistemes de recollida 
de residus que utilitzen els 22 municipis mancomunats, 
alguns d’ells amb població similar a la nostra. Aquest ens fa 
anys que treballa amb aquest sistema i permet ser un model 
de referència per a la nostra població dins del procés de 
debat d’implementació del nou contracte de recollida poder 
conèixer de primera mà una experiència referent en temes 
de tecnologia.
La visita es va complementar per a conèixer també els 
projectes participació vinculats en temes de sostenibilitat 
que es treballen al municipi de Peralta (Navarra) i amb una 
visita cultural a Zugarramurdi, propera a la zona, de tradició 
de bruixes.

CARLOS BLANCO INAUGURA LA MOBILE 
WEEK CATALUNYA A CENTELLES
L’emprenedor Carlos Blanco, fundador de de l’empresa 
Nuclio i del fons de capital risc Encomenda Smart Capital 
i guanyador de premis com el de Millor Emprenedor 
o, recentment del premi Salvà i Campillo i el de la Nit 
de les Telecomunicacions va ser l’encarregat de fer la 
sessió inaugural de les activitats de la Mobile Week a 
Centelles. Blanco, a la xerrada, va voler conscienciar als 
petits negocis a la importància d’adaptar-se a l’ús de les 
plataformes digitals per a impulsar els seus negocis.

Les activitats, programades entre el 5 i el 8 de juliol 
anaven adreçades, a tot tipus de públic a través de 
tallers i xerrades per a conèixer amb més profunditat 
els avantatges de les tecnologies de la informació.

Les xerrades estan disponibles al youtube de l’Ajuntament.



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.

9.INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I
    INFRAESTRUCTURA

16. PAU, JUSTÍCIA I  
       INSTITUCIONS SÒLIDES

13. ACCIÓ PEL CLIMA5. IGUALTAT DE GÈNERE
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A l’Ajuntament de Centelles, el fet de disposar d’una xarxa 
elèctrica pròpia li ha permès oferir al sector econòmic i, 
especialment, al sector industrial un servei de qualitat on es 
minimitzen els talls de subministrament, a diferència d’altres 
línies, ja que es fan inversions constants fet important en 
empreses que requereixen un servei constant com són les 
de tall de làser.
Aprofitant el fet de disposar d’aquesta xarxa s’ha desplegat 
fibra òptica a totes les llars i negocis donant un servei de 
qualitat. Aquests elements complementen la disponibilitat 
de sòl industrial per tal que noves empreses valorin la 
idoneïtat d’implantar-se al municipi.

El Pla d’Acció d’Educació+Cultura 2021-2022 s’ha realitzat 
de forma participativa amb el Grup Motor i la creació 
de la Taula d’Educació+Cultura constituïda el passat 
mes d’abril on hi participen agents socials de diferents 
àmbits: Ajuntament, centres educatius, entitats, empreses, 
equipaments, persones... i tenint en compte les voluntats 
i les possibilitats. Amb aquest full de ruta per dos anys es 
crearan properament els grups de treball acordats a la Taula, 
a més dels que ja estan en funcionament, en total 5 grups:

• HISTÒRIA I PATRIMONI LOCAL (propera creació)
• DIVERSITAT I INCLUSIÓ (propera creació)
• PROMOCIÓ DE LECTURA (propera creació)
• ESCOLA MUNICIPAL D’ARTS (en funcionament)
• CENTELLES FAMÍLIES (en funcionament)

L’Agència de Residus de Catalunya ha publicat recentment 
les dades de recollida selectiva del 2020 i confirma que a 
Centelles reciclem més de la meitat dels residus, en concret, 
un 52,9%. La reorganització de contenidors, la campanya 
de gratuïtat de les bosses compostables i la prova pilot de 
contenidors intel·ligents han contribuït, sens dubte, a una 
millora de la separació de residus. Tot i així, encara tenim 
més marge de millora i amb el canvi de model previst per 
l’any vinent, esperem assolir resultats molt millors amb la 
col·laboració i implicació de tota la ciutadania.

L'adolescència és una etapa de la vida en què les relacions 
socials, l’amistat i l’amor, adquireixen gran importància. 
L'atenció es dirigeix al propi cos, a descobrir noves 
formes de ser a acceptar la pròpia identitat i sexualitat... 
en un moment en què també és molt important sentir-se 
acceptat o acceptada per les persones del voltant. Des de 
l’Ajuntament es treballa aquest tema amb tallers com el 
que es va fer el 20 de juliol “Martells, Plomes i Xapes” al Pipa 
i l'Espai Jove, un grup de nois i noies va poder parlar sobre 
el dret a viure en llibertat i sense discriminacions, sobre la 
preferència sexual i la identitat de gènere...



Actualment ser present al món digital és imprescindible. Per 
això des del servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
s’han elaborat un seguit de guies tant per a millorar la com-
petitivitat digital en comerços i serveis com per a persones 
que han de realitzar diversos tràmits relacionats amb la cerca 
de feina. Concretament aquestes guies són:

Comerços i serveis:
• Guia Alta My Google Business
• Guia WhatsApp Business
• Guia Compte Empresarial a Facebook
• Guia Compte Empresarial a Instagram

Tràmits cerca laboral:
• Guia Prestació d’atur del SEPE
• Guia Inscripció Xaloc
• Guia Informe de Vida Laboral
• Guia Certifi cat Delictes Naturalesa Sexual

Les podeu trobar a:
• www.centelles.cat/viure/economia-i-ocupacio 
• als apartats de “Comerç i fi res” 
• al del “Servei Local d’Ocupació”
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Per una banda, s’ha tornat a fer una nova edició del ja esperat 
curs de premonitors/es de lleure on hi ha participat fi ns a 28 
joves de Centelles i rodalies. Ha estat un curs intens on els i 
les joves han adquirit les eines i coneixements teòrics bàsics 
del lleure en el transcurs d’una setmana. Posteriorment, 
han posat en pràctica allò après a diferents casals d’estiu 
del municipi (Casal d’Estiu Centelles, Campus de Bàsquet i 
Casal del Fòrum). Tots els participants valoren la formació 
de manera molt satisfactòria i enriquidora.

www.centelles.cat

Centelles és màgia

També un grup reduït, però no menys participatiu, van assistir 
a la BATALLA NERF que es va realitzar a les instal·lacions de 
la Riera Blanca. Un joc d’estratègia amb partides de diferents 
modalitats per posar a prova les habilitats dels participants, 
el treball en equip i la comunicació entre ells.

Acabem l’estiu amb un molt bon regust de 
boca i havent pogut fer activitats d’allò més 
divertides. El juliol ha estat carregat de coses. 

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

cntl.ope@centelles.cat

I ara que tot ha passat, el PIPA marxem de vacances del 2 al 
22 d’agost (ambdós inclosos) per poder carregar les piles i 
tornar amb noves propostes, activitats i idees pel que queda 
d’any. Ens veiem a la tornada. BON ESTIU!

DONA’T 
D’ALTA A
MYGOOGLE
BUSINESS
Guia pràctica interactiva per a registrar i crear la 
teva fitxa comercial a My Google Business

FES CLIC AQUÍ PER COMENÇAR

CREA EL TEU 
PERFIL A 
WHATSAPP
BUSINESS
Guia pràctica interactiva per a crear el 
teu perfil de negoci a WhatsApp

FES CLIC AQUÍ PER COMENÇAR

CREA EL TEU 
COMPTE 
EMPRESARIAL 
A FACEBOOK
Guia pràctica interactiva per a crear el 
teu compte empresarial a Facebook

FES CLIC AQUÍ PER COMENÇAR

CREA EL TEU 
COMPTE 
EMPRESARIAL 
A INSTAGRAM
Guia pràctica interactiva per a crear el 
teu compte empresarial a Instagram

FES CLIC AQUÍ PER COMENÇAR

Obtén la 
prestació 
d’atur del SEPE
(Servicio Público de 
Empleo Estatal)
Guia pràctica interactiva per inscriure't al SEPE i obtenir la 
prestació de l'atur durant les mesures COVID-19

FES CLIC AQUÍ PER COMENÇAR

Guia pràctica interactiva per accedir a les 
ofertes laborals de la Xarxa Xaloc

FES CLIC AQUÍ PER COMENÇAR

Aconsegueix 
l’informe de 
vida laboral
Guia pràctica interactiva per aconseguir 
el teu informe de Vida Laboral.

FES CLIC AQUÍ PER COMENÇAR

Com obtenir 
el certificat 
de delictes de 
naturalesa 
sexual?
Guia pràctica interactiva per obtenir el 
certificat de Delictes de Naturalesa Sexual

FES CLIC AQUÍ PER COMENÇAR



Diumenge 15
Audició de Sardanes amb la cobla Ciutat de 
Granollers
a les 7 de la tarda al Passeig

Agenda d’agost

Actes de Festa Major *

Divendres 27
Obertura de la 30a Tómbola de la Solidaritat 
a les 7 de la tarda al Niu del Palau (Plaça Major)

Pregó de Festa Major a càrrec de la pregonera 
Mireia Fontarnau Vilaró
a les 8 del vespre al Casal Francesc Macià i en 
línia a través de youtube de l’ajuntament

Teatre: Després de la pluja, direcció Pep 
Company, Grup Aquinahorateatre
a 2/4 de 10 del vespre al Casal Francesc Macià

Inauguració de l’exposició Ens imPORTA. Art 
als horts de Cal Comte
a 2/4 de 10 del vespre als Horts del Palau dels 
Comtes (entrada Ronda de les Tàpies)

Dissabte 28
Torneig de billar de Centelles
a les 4 de la tarda al c/ de Sant Joan, 14

Concentració de vehicles clàssics
a 2/4 de 5 de la tarda al c/ de Torres i Bages

Recorregut de vehicles clàssics
a les 5 de la tarda pels carrers del poble

Engrunes en dansa, amb Laura Marsal i Jordi 
Relats (espectacle familiar)  
a 2/4 de 6 de la tarda als Horts del  Palau dels 
Comtes (entrada Ronda de les Tàpies)

Concert  de Festa Major amb l’Orquestra 
Selvatana
a 2/4 de 7 de la tarda a la Plaça Major

Concert 2 de Festa Major amb la Big Band 
Orquestra Selvatana
a les 9 del vespre a la Plaça Major

www.centelles.cat

EXPOSICIONS
Del 29 d’agost al 12 d’octubre
Premi Centelles 
LXXVII Concurs de Pintura
Inauguració el 29 d’agost a les 12 del 
migdia al Centre d’art el Marçó vell 
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8, 
Centre d’art el Marçó vell

Del 27 d’agost al 12 de setembre 
Ens imPORTA. Art als horts de Cal Comte
Inauguració el 27 d’agost a 2/4 de 10 
del vespre als Horts de Cal Comte
del 28 d’agost a l’1 de setembre cada dia de 6 
a 10 h i festius també matí de 12 a 2 h.
del 4 al 12 de setembre: dissabtes de 6 a 8 h i 
festius de 12 a 2 h i de 6 a 8 h.
Jardins i horts del Palau dels Comtes (entrada 
Ronda de les Tàpies)

Del 28 d’agost a l’1 de setembre  
Centelles estudis oberts
• David Casals - Pintura
  Av. Escoles, 15 / tel. 680343833
• Eulàlia Llopart – Artista visual
  Mas Can Victori – Afores s/n / tel. 637212949
  (només obert 28, 29  d’agost i 1 de setembre)
• Rosina Martínez – Pintura
  c/ Socós, 3 / tel. 669878196
• Marta Postico - Ceràmica
  c/Romaní, 7 (Barri St. Pau) / tel. 626127020 
  (només obert 28, 29 i 30 d’agost)
• Jordi Sarrate - Pintura 
  c/Jesús, 36 / tel. 938 810 881 
  (només obert 28 i 29 d’agost)
• Elisenda Rué – Pintura
  c/ Nou, 3 ,2n / tel. 639358334

Exposició permanent 
Sala de Paleontologia i Selecció del patri-
moni pictòric 
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8, 
Centre d’art el Marçó vell

Teatre: Després de la pluja, direcció Pep 
Company, Grup Aquinahorateatre
a 2/4 de 10 del vespre al Casal Francesc Macià

Concert amb Lildami i Lola and the Rhinos 
a 2/4 de 9 del vespre a la La Riera Blanca

Diumenge 29
Plaques de cava
a les 10 del matí al Passeig

Partides d’escacs
a 2/4 d’11 del matí al Passeig

Batukacentelles i ballada de gegants
a les 11 del matí al Parc del Pla del Mestre

Lliurament de premis del LXXXIX concurs 
de pintura Premi Centelles i inauguració de 
l’exposició
a les 12 del migdia al Centre d’art el Marçó vell

Xtreme Race: esport, diversió i molta acció 
(carrera d’obstacles)
a 2/4 de 6 de la tarda a la Riera Blanca

Circumloqui, amb la cia. Peus de Porc  
(espectacle familiar)
a les 6 i a 3/4 de 8 del vespre als Horts del Palau

Teatre: Després de la pluja, direcció Pep 
Company, Grup Aquinahorateatre
a 2/4 de 7 de la tarda al Casal Francesc Macià

Havaneres amb Cantus Firmus
a les 9 del vespre a la Plaça Major

Dilluns 30
4t Concert d’estiu de la Societat Coral la 
Violeta
a les 9 del vespre als Jardins de la Casa Pujol

Dimarts 31
Ballant Damunt la Lluna amb Reggae per 
Xics (espectacle familiar)
a 2/4 de 6 de la tarda a la La Pista de l’escola 
Ildefons Cerdà

Concert amb Boys Damm
a les 8 del vespre a la La Pista del Casal Francesc 
Macià

Concert amb Serial Killerz i Sleeping the 
monkey
a 2/4 de 9 del vespre a la Riera Blanca

Dimecres 1 de setembre
Despertada amb els Baliga-balaga
a les 7 del matí pels carrers del poble

Plantada de gegants
a les 11 del matí al Portal de l’Ajuntament 

OhLimpiadas,  amb la Cia. La Sincro  
(Espectacle per a tots els públics) 
a les 6 de la tarda a la Plaça Major

Teatre: Després de la pluja, direcció Pep 
Company, Grup Aquinahorateatre
a 2/4 de 7 de la tarda al Casal Francesc Macià

Audició de sardanes amb la Cobla Jovenívola 
de Sabadell a les 7 de la tarda al Passeig

Espectacle de foc amb els Cabrons i bruixes 
de Centelles
a 2/4 de 10 del vespre al Parc del Pla del Mestre

Programació cultural espai

La Pista

Fi de Festa Major amb espectacle pirotècnic 
amb els Cabrons i bruixes de Centelles
a 1/4 d’11 de la nit al Portal de l’Ajuntament

Actes religiosos

Dimarts 31 d’agost 
A la 1 del migdia repic de campanes

Dimecres 1 de setembre 
A les 11 del matí Ofici solemne en honor a 
Sant Llop

Dijous 2 de setembre 
A les 8 del vespre Missa pels difunts

Atraccions
A l’aparcament de la piscina municipal 
coberta, del 27 d’agost a l’1 de setembre de 
18 a  24 h

* Tots els actes estan subjectes a 
modificacions segons l’evolució 
de la pandèmia.

Consultar l’actualització a la 
pàgina web de l’Ajuntament.

1r i 3r dijous de cada mes: concert
3r divendres de cada mes: microteatre
2n i 4t dissabte de cada mes: concert
1r i 3r diumenge de cada mes: Jam Session
2n diumenge de cada mes: màgia, titelles 
i concerts familiars
4t diumenge de cada mes: DJ Chill Out




