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Aquest mes de juliol s’ha adjudicat el contracte d’obres per 
a l’execució de la urbanització del carrer Sant Jaume Tram 
1 i Tram 2 per un import total de 347.270,00 €, IVA inclòs. El 
tram 1  anirà des de la Ronda de la Roureda fi ns al carrer Sant 
Joan, incloent el call de les Puces i el tram 2 des del carrer 
Sant Joan fi ns al Parc del Mestre. La urbanització consistirà 
bàsicament en l’enderroc dels paviments de calçades i 
voreres existents per tal de realitzar una nova pavimentació 
amb plataforma única a un sol nivell, com ja s’ha realitzat 
a diferents carrers del nucli històric del municipi, amb un 
paviment de llambordes de colors. 

En la trobada del carrer Sant Joan amb el carrer Sant Jaume, 
es realitzarà una pavimentació elevada del carrer per donar 
continuïtat al nivell dels paviments del carrer Sant Jaume. A 
més a més de la nova pavimentació, es renovaran algunes 
infraestructures i instal·lacions, entre altres, la xarxa de 
sanejament,  d’abastament d’aigua, d’electricitat i enllumenat. 
A la zona del Pla del Mestre també es faran passos elevats 
per a pacifi car l’entorn i es crearà una rampa que permetrà 
l’accés al parc.

Es preveu que les obres s’iniciïn durant el mes de setembre i 
tenen una durada màxima prevista de 6 mesos.

Adjudicades les obres del carrer Sant Jaume
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HOMENATGE A L’ARTISTA JOSEP MUSACH
Amb motiu dels seus noranta anys i com a un dels grans 
defensors de la cultura del poble, en especial la pictòrica 
l'Ajuntament va voler regalar-li el portal de la vila, un detall 
que acredita l'admiració i el reconeixement de l'entitat 
a diverses persones. Musach és un dels impulsors del 
prestigiós Premi Pintura Centelles i ha estat mestre de 
dibuix i pintura per diverses generacions de centellencs 
i centellenques dirigint l’Escola Municipal de Pintura. 
L’artista va agrair el guardó i el reconeixement que se li 
va fer en un acte emotiu on es van recordar anècdotes de 
la seva trajectòria artística i professional. A l'acte hi van 
assistir la majoria dels seus familiars i dels membres de 
la Comissió del Centre d’art el Marçó vell.

ES DEMANA REDUIR EL CONSUM D’AIGUA
Des de l'Ajuntament de Centelles es demana fer un ús 
responsable de l'aigua davant les altes temperatures i la 
manca de pluges que provoquen un estat de prealerta per 
sequera a bona part del país. Fins que la situació millori 
i es recuperin els cabals habituals es demana un ús 
responsable de l'aigua amb un seguit de recomanacions 
com: No deixar aixetes obertes, per exemple mentre es fa 
la higiene personal, s’esbandeixen plats... Dutxar-se ràpid. 
Evitar omplir banyeres. No rentar vehicles amb aigua. 
Regar el mínim imprescindible. No omplir piscines. No 
netejar façanes. No engegar la rentadora o el rentaplats 
si no estan plens. Per evitar futures restriccions cal fer tot 
allò que suposi un estalvi d’aigua.

LLIURATS ELS PREMIS DE LA CAMPANYA 
DE LA XARXA DE BARRIS ANTICS 
El 9 de juliol es van lliurar els 47 premis i paneres de la 12a 
campanya comercial de la Xarxa de Barris Antics “Compra 
i descobreix Catalunya” a la plaça Major. Es van repartir 
33 experiències (gastronomia, turisme, comerç) arreu de 
Catalunya aportades pels municipis organitzadors de la 
campanya; es va fer entrega d’una experiència a El Talleret, 
guanyador com a establiment representatiu dels comerços 
participants; l’Ajuntament va aportar 10 vals de 20€ per 
bescanviar als establiments comercials o a les parades 
de mercat del diumenge; i també es van lliurar 3 paneres 
(1 aportada pels associats de la Unió de Comerciants i 2 
aportades pels establiments no adherits a l’associació).  Un 
any més la campanya va gaudir de molta participació i van 
col·laborar 51 comerços i serveis, demostrant que Centelles 
és un poble amb un comerç viu.

DONACIÓ DE LA FUNDACIÓ LA CAIXA A 
LA RESIDÈNCIA SANT GABRIEL
El dijous 21 de juliol la Fundació La Caixa va fer donació 
a la Residència Sant Gabriel de Centelles de 8.000 € 
destinats a la compra de llits elèctrics articulats adaptats 
per a persones amb necessitats especials pel que fa a 
la regulació de l’alçada del llit. A l’acte d’entrega hi va 
ser present Antoni Noguera, director d’institucions de la 
Catalunya central de Caixabank acompanyat per Ester 
Prat, directora de l’oficina Caixabank Store de Centelles, 
que van fer entrega del donatiu a Josep Paré  Aregall, 
President de la Residència i alcalde de Centelles, i a la 
directora del centre, Magda Sibina. Aquest donatiu està 
vinculat a altres donatius en projectes anteriors que la 
Fundació La Caixa ja ha realitzat, i a futurs projectes 
que es desenvolupin sempre en benefici de les persones 
usuàries de la Residència Sant Gabriel.



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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L’Ajuntament de Centelles ha fet entrega de diferents 
publicacions relacionades amb la igualtat de gènere, la 
diversitat de gènere i la igualtat per raó d’orientació sexual 
a la Biblioteca Municipal La Cooperativa. L’objectiu és 
contribuir en l’ampliació i actualització del fons documental 
d’aquesta temàtica per tal que les persones interessades 
hi tinguin accés, així com reconèixer la participació de 
la Biblioteca en les campanyes de sensibilització que es 
fan al llarg de l’any com són: el dia internacional contra la 
LGTBI-fòbia al futbol, dia internacional de les dones, dia de 
la visibilitat trans, dia de l’Alliberament LGTBI+ i dia contra 
les violències masclistes.

8. TREBALL DIGNE I
    CREIXEMENT ECONÒMIC

L’alcalde de Centelles, Josep Paré Aregall i el President 
de la Unió del Comerç de Centelles, Sergi Pàmies Mestre, 
en presència del regidor de Promoció Econòmica i 
Comerç, Josep Arisa Argemí, van firmar a l’Ajuntament, 
el dia 20 de juliol, la renovació del conveni de subvenció 
a la Unió de Comerciants i l’Ajuntament per la gestió de 
la dinamització i professionalització de l’associació de 
comerciants (UCC). L’Ajuntament atorga una subvenció 
del 50% del cost de la contractació de la dinamització 
comercial de la pròpia associació, i la part restant ho 
assumeix l’associació. La subvenció atorgada és de 
6.534 euros.

4. EDUCACIÓ DE QUALITAT

5. IGUALTAT DE GÈNERE

13. ACCIÓ PEL CLIMA
S’ha iniciat el nou sistema de recollida d’oli domèstic 
mitjançant 15 contenidors distribuïts a diferents punts 
(un d’ells al barri de Sant Pau). En aquests contenidors, 
l’oli s’ha de llençar en ampolles ben tancades de plàstic
de fins a 5 litres o en brics, evitant vessaments o em-
bru-tar-se. Es mantindrà el contenidor groc de les pistes 
de tennis per a poder buidar recipients que no entrin per 
la boca dels nous contenidors. El servei el fa l’empresa 
Deter Oil Ecology SL junt amb l’Associació VIDIA, que 
ajuda a persones afectades per la violència de gènere i a 
persones amb capacitats especials, a través d’un conveni 
amb l’Ajuntament. 

El Jurat del Premi Centelles del LXXX Concurs de Pintura, 
format per: Anna González Herrero, Marina Berdalet 
Andrés, Mariona Millà Salines, Neus Górriz Costilludo, 
Carolina Camanyes Sánchez  es va reunir el dilluns, 18 
de juliol, per a fer la deliberació del premi. Aquest any 
s’han presentat un total de 178 obres de les quals 78 
han passat a la fase final. Els guanyadors es donaran a 
conèixer el proper 4 de setembre en l’acte de lliurament 
que es farà al Centre d’art el Marçó vell a les 12 h. El premi 
Centelles és el concurs de pintura lliure més antic de 
Catalunya. L’exposició es podrà visitar del 4 de setembre 
al 12 d’octubre al Centre d’art el Marçó vell.
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• Curs de premonitors/es de lleure: Com ja és tradició 
en època de vacances d’estiu, des del PIPA hem tornat 
a organitzar el curs de formació de premonitors/es de 
lleure dirigit a joves d’entre 14 i 17 anys. Enguany el curs 
s’ha realitzat entre juny i juliol i ha estat novament im-
partit per l’escola d’Educadors Quiràlia de Manlleu. 
Un total de 18 joves del municipi i de les rodalies han cursat 
l’etapa teòrica durant la primera setmana de juny-juliol a les 
instal·lacions del PIPA i l’escola d’adults de Centelles. Al llarg 
d’aquesta formació de 20h han adquirit nocions bàsiques, 
recursos i eines per desenvolupar activitats en el lleure.
Durant el mes de juliol, s’han repartit per diferents casals 
de la comarca (segons la població d’origen) per realitzar 
la part pràctica de la formació, també de 20h. D’aquesta 
manera han pogut posar en marxa tot allò après durant la 
primera part de la formació. Els casals que els han acollit 
han estat el casal d’estiu Centelles, el casal de Balenyà, el 
casal de l’Esplai Pica Pincs d’Aiguafreda, el casal de l’Hípica 
de Centelles, el casal municipal de Tona i el casal de l’es-
cola Andersen de Vic.
Esperem que n’hagin tret tot el suc possible i que la formació 
els hi sigui d’allò més útil!

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!

A més, si vols ser el primer/a en rebre totes les novetats 
www.centelles.cat

Centelles és màgia

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

cntl.ope@centelles.cat@elpipacentelles

pij.centelles@diba.cat
608 260 781 / 93 881 23 23

@

• COMPRA/VENDA de llibre de Batxillerat: Amb el fi nal 
de curs arriba el moment de fer neteja a les estanteries i 
retirar o donar una nova vida als llibres acadèmics que ja 
no farem servir. En aquest cas, tant si ets estudiant que 
ha acabat batxillerat aquest curs 2021-2022 i vols vendre 
els teus llibres o bé ets un estudiant que comença bat-
xillerat el proper 2022-2023 i busques llibres de segona mà, 
aquesta és la teva oportunitat.
Si és el teu cas, no dubtis en posar-te en contacte amb 
nosaltres (93 881 23 23 / 608 260 781) i et facilitarem 
el telèfon de les persones que busquen o venen llibres 
de batxillerat.
Aquesta iniciativa és una molt bona manera de aprofi -
tar els materials didàctics i alhora ajudar també al medi 
ambient. APROFITA-HO!

El PIPA marxa de
vacances de l'1 al 21 d'agost

(ambdós inclosos)

BON ESTIU!

MERCAT DEL TRASTO 2022
El diumenge 23 d’octubre torna el Mercat del Trasto, amb 
parades d’objectes de segona mà i articles de col·lecci-
onisme. Es durà a terme a l’avinguda de Rodolf Batlle, 
de 9 a 14 h.

El preu per inscripció és de 10 € (únicament mitjançant 
transferència bancària), amb opció de parada entre 2 i 6 
metres de longitud.

La inscripció també inclou 2 tiquets d’esmorzar i en cas 
de ser necessari, la recollida dels objectes no venuts per 
part del servei de neteja. La data límit per inscriure’s és 
el dimecres 19 d’octubre a les 14 h.



Dilluns 15
Audició de Sardanes
amb la cobla Ciutat de Granollers
a les 7 de la tarda al Passeig
Org. Associació sardanista 1 d’octubre de Centelles

Agenda d’agost www.centelles.cat

EXPOSICIONS
Del 6 d’agost al 18 de setembre
Dualitat de sentits
fotografies d’Isaac Martos 
finestres de la cafeteria El Trabuc (C/ Socós, 1)
a el Penjador de la perruqueria Camps-Figueras 
(C/ Marquès de Peñaplata, 11) 
en horari comercial

27 i 28 d’agost de 6 a 9 del vespre
Centelles estudis oberts
• David Casals - Pintura
Av. Escoles, 15 / tel. 680343833
• Rosina Martínez - Pintura
C/ Socós, 3 / tel. 669878196
• Neus Górriz - Pintura
C/ de Jesús, 29 / tel. 639817365
• Marta Postico - Ceràmica
C/ Romaní, 7 (barri St. Pau) /tel. 626127020

De l’1 al 25 de setembre
Canya. Hart: Art als Horts de Cal Comte.
Col·lectiu hartistes de Centelles
Inauguració el dimecres 31 d’agost a les 21 h
dissabtes de 18 a 20 i festius de 12 a 14 i de 18 
a 20 als Horts del Palau dels Comtes 

Del 4 de setembre al 12 d’oct.
Premi Centelles. 
LXXX Concurs de pintura
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 els dies d’exposició)
al Centre d’Art el Marçó Vell

Concert amb Swing Engine Quartet 
a les 12 del migdia a El Triquet

Lliurament de premis del LXXX concurs de 
pintura Premi Centelles
a les 12 del migdia al Centre d’Art el Marçó Vell

Ballada de la Trobada de colles geganteres
a 3/4 d’1 del migdia a la Plaça Major

Diada de castellers amb els Sagals d’Osona
a la 1 del migdia Plaça Major

Concert de festa major amb l’Orquestra 
Selvatana
a 2/4 de 6 de la tarda a la Plaça Major

FESTA HOLY per a totes les edats
a 2/4 de 6 de la tarda a l’aparcament davant del 
Bonpreu

Xtreme race: esport, diversió i molta acció 
(carrera d’obstacles)
a les 6 de la tarda a la Riera Blanca

Teatre: “C”, el musical. Jazz, crims, passió... 
Grup de teatre El Triquet
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
Entrades: nauespacial.loriun.com

Ball de festa major amb l’Orquestra Selvatana
a les 9 del vespre a la Plaça Major

Fi de Festa Major amb espectacle pirotècnic
a les 11 de la nit a El Portal de l’Ajuntament

Correfoc  amb els Menuts dels  Cabrons i 
Bruixes de Centelles 
a 2/4 de 9 del vespre pel centre del poble

Cafè i coruscant, espectacle d’humor
 a 2/4 de 10 de la nit a la Plaça Major

Festa fluor amb PD Puigdo i Dj CH Puig
a partir de les 10 de la nit a la Riera Blanca

Correfoc  amb els  Cabrons i Bruixes de 
Centelles  
a les 11 de la nit pel centre del poble

Divendres 2 de setembre
Biciaigua
sortida a les 11 del matí al Parc del Pla del Mestre

Festa de l’escuma (Final del Biciaigua)
a les 12 del migdia a la Plaça Major

Animació amb jocs i música en directe
A quant va la mel?, amb la cia. La tresca i la 
verdesca
a les 6 de la tarda a la Plaça Major

Conta contes per a tots els públics
a les 8 del vespre a la Plaça de Centelles
(Barri de Sant Pau)

Missa pels difunts
a les 8 del vespre a l’Església Parroquial

Teatre: “C”, el musical. Jazz, crims, passió... 
Grup de teatre El Triquet
a les 9 del vespre al Casal Francesc Macià
Entrades: nauespacial.loriun.com

Havaneres amb Els Pescadors de l’Escala
a 2/4 de 10 de la nit a la Plaça Major

Concert Jove amb Mediterrània Band, Mon 
Dj i Dj Juarez
a partir de les 11 de la nit a la Riera Blanca

Dissabte 3 de setembre
Ruta de tapes pels bars del poble  
durant tot el dia als bars del poble

Vilatà/na de l’any. Gimcana Centellenca
a 2/4 de 12 del migdia a El Passeig

Torneig de billar de centelles  
a les 4 de la tarda al local de la Penya 
d’escacs-secció billar (C/ St. Joan, 14)

Concentració de vehicles clàssics
a 2/4 de 5 de la tarda a l’Av. Camp de l’Aigua

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

Jocs infantils amb l’Esplai 100Teies
Sortida a 2/4 de 6 de la tarda a la Plaça Major

 5è concert d’estiu amb la Societat Coral la 
Violeta
a les 7 de la tarda a la La Pista del Casal F. Macià

Teatre: “C”, el musical. Jazz, crims, passió... 
Grup de teatre El Triquet
a les 9 del vespre al Casal Francesc Macià
Entrades: nauespacial.loriun.com

Festa amb Versión imposible
a les 11 de la nit a la Plaça Major

Concert Jove amb Sr Oca, Adala i Dj Jolie
a partir de 2/4 d’1 de la nit a la Riera Blanca

Diumenge 4 de setembre
Esmorzar de la Trobada de colles geganteres
a les 9 del matí a la Plaça Major.

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

Cercavila amb Batukatelles
a les 11 del matí, punt de trobada a Can Gely i 
rua fins a la plaça Major

Cercavila de la Trobada de colles geganteres
a 2/4 de 12 del migdia pel centre del poble

Dimecres 31
Repic de Campanes
a la 1 del migdia

Obertura de la 31a Tómbola de la solidaritat
a 2/4 de 7 de la tarda al Niu del Palau
Organitza: Mans Unides

Pregó de Festa Major a càrrec de Nyaco 
Boleda Relats
a 2/4 de 8 del vespre al Casal Francesc Macià

Inauguració de l’exposició
Canya. Hart: art als Horts de Cal Comte 
Col·lectiu hartistes de Centelles
a les 9 del vespre als Horts del Palau dels 
Comtes 

Teatre: “C”, el musical. Jazz, crims, passió... 
Grup de teatre El Triquet
a 2/4 de 10 de la nit al Casal Francesc Macià
Entrades: nauespacial.loriun.com

Concert: Sixtus i DJ Trabubu
a les 11 de la nit a la Riera Blanca

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

Ofici solemne en honor a sant Llop
a les 11 del matí a l’Església Parroquial

Instal·lació de jocs L’Animalada 
amb EspectacleSpectacular
a les 11 del matí a la Plaça Major

Plantada de gegants i presentació de la repro-
ducció en figura de goma  del gegant Perot
a la 1 del migdia a El Portal de l’Ajuntament

Animació per a la mainada...I més grandets, 
amb Jaume Barri
a les 6 de la tarda a la Plaça Major

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

Torneig de Futbol de Festa Major 
amb la UE Centelles i la UE Breda
a 274 de 8 del vespre al Camp de futbol

Aquesta programació es pot veure afectada per 
motius aliens a les diferents entitats organitzadores.
En cas de pluja, les activitats que tècnicament i 
logística ho permetin es traslladaran a altres espais 
alternatius. S’avisarà a través de les xarxes socials o 
altres mitjans de què es disposi.

ATRACCIONS: 
31 d’agost, 1 i 4 de setembre de 18 a  24 h
2 i 3 de setembre de 18 a 2 h 
A l’aparcament de la piscina municipal coberta




