
S’han renovat els 12 projectors de les pistes de tennis 1 
i 2. S’han substituït els antics de 1000 w, halògens, per 
projectors d’halogenurs metàl·lics de 400 w cadascun i 
que a més incorporen difusors de llum asimètrics que 

permeten una millor dispersió de la llum. 
Amb el canvi s’ha pràcticament duplicat el nivell lumínic 
de les pistes tot  reduint-ne més de la meitat del consum 
energètic.   

Es renoven els llums 
de les pistes de tennis de la zona poliesportiva
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Èxit del pla de seguiment i control 
de la població de coloms

Fa uns mesos es van començar a prendre mesures per poder po-
sar fi al problema que generava la gran quantitat de coloms que 
habitaven al municipi. Després de diverses accions i campanyes 
encarades a limitar els seus llocs de cria, s’ha aconseguit reduir 
el nombre en 200 coloms, el que es considera un èxit. D’altra ban-
da, amb l’objectiu de continuar treballant en aquesta línia, a partir 
de març se’ls hi proporcionarà anticonceptius a aquestes aus per 
tal d’evitar la seva reproducció i frenar així la seva alta natalitat.  
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Condicionament i millora del 
Bar del Casal Francesc Macià

Paral·lelament al canvi de concesió del local, s’han dut a terme 
accions de millora que donen una nova imatge al recinte. Entre 
d’altres, s’ha pintat de nou tot l’espai. També s’han establert nous 
horaris, obrint de dimarts a diumenge al migdia. D’aquesta ma-
nera, s’hi podrà accedir tots els dies excepte els diumenges a la 
tarda i els dilluns. Tanmateix, i en col·laboració amb l’Associació 
de la Gent Gran de Centelles, s’impulsaran diverses activitats 
que s’aniran anunciant a mida que estigui previst que es realitzin. 

Obres a la carretera de Sant Feliu

A petició de l’Ajuntament de Centelles, la Diputació de Bar-
celona ha dut a terme un seguit d’obres per reduir la velocitat 
dels vehicles a la carretera Sant Feliu. Aquestes consisteixen 
en la col·locació de bandes tranversals per advertir als con-
ductors de la presència d’una cruïlla, la construcció de dues 
plataformes elevades per protegir els passos de vianants i 
l’adaptació de la senyalització tan vertical com horitzontal a la 
implantació dels nous elements reductors de velocitat.  L’ob-
jectiu és millorar les condicions de seguretat d’aquest tram.

Tina Falgueras, bruixa de l’any 2016

Un any més, i en motiu de la celebració del 19è Cau de Bruixes, 
en un context màgic i encantat Centelles va nomenar la seva 
bruixa de l’any. Enguany va ser el torn de Tina Falgueras. Com 
a reconeixement al seu carisma i la seva implicació amb el mu-
nicipi, Falgueras es va convertir en la escollida d’aquest 2016. 
La resta de representants dels anys anteriors també van ser 
molt presents a la celebració. Entre d’altres activitats, a la tar-
da a la plaça Major, tots els assistents van poder gaudir del 
ball que les bruixes de Centelles van realitzar a l’espai Foc.       

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

Des del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament et do-
nem resposta a:

- Creació de negocis, 
som entitat del Catalunya 
Emprèn de la Generalitat 
de Catalunya: informem, 
orientem i assessorem en 
la posada en marxa del teu 
negoci des de diferents àrees (ajudes, finançament, pla d’em-
presa, normatives, ...).

- Seguiment tècnic de les empreses constituïdes des del 
servei.

- Suport i consolidació a les empreses a través de la Carta 
de serveis a les empreses: assessorament especialitzat en di-
ferents àmbits (planificació estratègica, màrqueting, econòmic-fi-
nancer, ...)

- Formació, pots acollir-te el programa formatiu dirigit per a per-
sones emprenedores i per empreses totalment gratuïta en dife-
rents àmbits (fiscal, màrqueting, econòmic – financer, ...).

- Reempresa, 
si ets empresa 
hi per diversos 
motius prens la 
iniciativa de ce-
dir el teu negoci 
t’ajudem a bus-

car el teu comprador a nivell del programa Reempresa de Cata-
lunya o en cas contrari si ets una persona que vols reemprendre 
un negoci t’ajudem a buscar l’empresa que està en cessió.

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

Per a més informació:

Ajuntament de Centelles
Servei de Promoció Econòmica
C/ Nou, 11 08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57
Correu electrònic: osonasud.altcongost@diba.cat

El passat mes de novembre i desembre la Regidoria de Joven-
tut va portar a terme el curs Anem per feina destinat a joves en 
recerca de treball.
El curs, organitzat en cinc sessions, tenia per objectiu facilitar 
les eines i recursos necessaris per a millorar l’ocupabilitat dels 
joves. En total van participar-hi set joves.
Mitjançant sessions grupals van poder conèixer les competèn-
cies professionals més demanades per les empreses, van fer 
el seu Currículum Vitae, van simular processos de selecció i 
l’entrevista per competències i van treure’s el títol de manipu-
lació d’aliments.
Un cop acabat el curs, els joves podran continuar l’acompan-
yament en el procés de recerca de feina al Punt Jove el PIPA.

Tens una idea empresarial 
i no saps com dur-la a terme?

Cursos de formació en el lleure
Intensius de Setmana Santa

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)

- Monitor/a d’activitats en el lleure  
  infantil i juvenil. Centelles
  Del 19 al 28 de març. 
  Preu: 215 euros  

- Director/a d’activitats en el 
  lleure infantil i juvenil. Balenyà
  Del 12 de març al 3 d’abril. 
  Preu: 335 euros

Possibilitat de subvenció de part del 
curs per als joves entre 18 i 29 anys 
empadronats a Centelles o Balenyà.

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



Divendres 5
Parlem de sexe: Primeres vegades.
A les 6 de la tarda a l’Espai Jove.

Dimarts 9
Aula d’extensió universitària de la Gent gran:
Un viatge a Nova York a través del cinema, a càrrec d’Albert 
Beorlegui i Tous, periodista i crític cinematogràfic.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat per 
assistir a l’Aula).

Dimecres 10
Enterrament de 
la sardina 
Activitats infantils 
i sardinada.
A les 5 de la tarda a la 
plaça Major.

Dissabte 13
Inauguració de 
l’exposició 
Travessia, de l’artista 
Fernando Molero.
A les 7 de la tarda al Centre d’art el Marçó vell.

Cinema: Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?, de Philippe de 
Chauveron.
A les 10 de la nit al Casal Francesc Macià. Preu: 6 euros.

Diumenge14
Cinema: Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?, de Philippe de 
Chauveron.
A les 5 i a les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 6 
euros.

Presentació de 
la campanya de 
la fam 2016
Planta-li cara a la 
fam: sembra
A les 6 de la tarda 
a la sala de baix de 
la Violeta (Organit-
za Mans Unides).

Dimarts 16
Aula d’extensió universitària de la Gent gran
Posa en forma el teu cervell, a càrrec de Mireia Félez i Nóbrie-
ga, llicenciada en psicologia per la UAB.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià.
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Dimecres 17
Taller de prevenció (tabac i alcohol)
I tu, què fas?
A 2/4 de 6 de la tarda a l’Espai Jove.

Dijous 18
Hora del conte
La bufanda màgica, amb Cristina Piñol.
A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Agenda d’activitats de febrer de 2016
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Diumenge 21
Teatre familiar
A taula!, amb la companyia Peus de porc
A les 12 del migdia al Casal Francesc Macià.
Preu 5 euros (infants a partir d’1 any)

Dimarts 23
Aula d’extensió universitària de la Gent gran
El papa Francesc: reformes i resistències, a càrrec de Vicenç 
Lozano i Alemany, periodista i redactor d’internacional de TV3.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià.
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Dimecres 24
Unitat mòbil d’informació al consumidor
D’11 a 2/4 de 2 del migdia a la plaça Major.

Dijous 25
Tertúlia literària
Llegim: Maria Rosa, d’Àngel Guimerà, conduïda per Montse Al-
bàs.
A 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Dissabte 27 
Teatre: Les tres germanes, amb el grup Pierrot Teatre.
A les 10 de la nit al Casal Francesc Macià.
Preu: 10 euros i 8 euros anticipada.

Diumenge 28
Visita guiada a l’exposició Travessia, amb Fernando Molero.
A les 12 del migdia al Centre d’art el Marçó vell.

Teatre: Les tres germanes, amb el grup Pierrot Teatre.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià.
Preu: 10 euros i 8 euros anticipada.

EXPOSICIONS

Fins el 5 de febrer
La Crònica de Ramon Muntaner
Horari de biblioteca
Biblioteca la Cooperativa       

del 13 de febrer al 27 
de març
Travessia de Fernando Molero
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i 
de 6 a 8
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
Centre d’art el Marçó vell

De 27 de febrer al 13 de març 
38è Concurs de fotografia Festa del Pi 
dissabtes de 6 a 8 i festius d’12 a 2 i de 6 a 8
Capella de Jesús

‘Regreso’ (2015)
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