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Després de mesos de treball, finalment
s’ha posat punt i final a la redacció del
Pla Jove actual que serà vigent al llarg
dels propers quatre anys. Fins al 2020
el Pla regirà les polítiques de l’àmbit de
Joventut. El document, elaborat a partir
de l’anàlisi de dades estadístiques i de
l’opinió participativa dels joves, fa un estudi de la realitat juvenil al municipi i de
les accions que fins al moment s’han dut
a terme a l’àrea. Arran de les conclusions
extretes, es determinen les línies bàsiques sobre les quals es treballarà des de
la Regidoria de Joventut durant aquest
mandat.
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Acaba la redacció del Pla Jove
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Informació Municipal
Instal·lacions de punts DEA al municipi
Per la importància que tenen els DEA (Desfibril·ladors Externs Automàtics) en casos de salvament vital bàsic, la Regidoria d’Esports n’ha
promogut la instal·lació a diversos punts de Centelles. Es tracta d’un
aparell que restableix el ritme cardíac normal mitjançant l’aplicació
d’una descarrega elèctrica. Un dels nous paraells està instal.lat a l’escola
Xoriguer i un altre a l’entrada de l’Ajuntament. Fins ara n’hi havia d’ubicats en zones de molta afluència de gent, però s’ha cregut convenient
situar-los a llocs accessibles i oberts per a tothom amb la intenció de
donar resposta a qualsevol necessitat. L’objectiu és seguir instal·lant-ne
a altres punts per tal de donar cobertura a totes les zones del municipi.

Nou mòdul al camp de futbol
L’Ajuntament de Centelles ha dut a terme la instal·lació d’un nou mòdul al camp
de fútbol municipal. Es tracta d’una ampliació del bar actual. El nou espai complementarà el que hi havia fins ara amb un lloc on guardar els equipaments dels
diversos equips de l’entitat. D’aquesta manera es reorganitza el local i se li dona
noves utilitats als recursos disponibles. El camp de futbol és un dels equipaments
esportiu més destacats. Moltes persones en fan ús al llarg de la setmana i, especialment, els caps de setmana. És per aquest motiu que la intenció és millorar-ne,
sempre que sigui possible, l’estat i el rendiment.

Més control de la qualitat de l’aire
Des del 18 de gener hi ha instal·lada a Centelles una unitat mòbil de vigilància
de la contaminació atmosfèrica a l’aparcament del carrer d’Antoni Gaudí. Amb
aquesta actuació es vol fer un control de la qualitat de l’aire al poble durant l’hivern, un temps amb més emissions de les anomenades partícules PM10 procedents de les calefaccions domèstiques, llars de foc i crema de restes de jardineria. Nivells elevats d’aquestes partícules en suspensió a l’aire poden provocar
malalties respiratòries cròniques i afectar de manera severa a la població sensible (infants, persones grans, malalts crònics). Algunes maneres per reduir-ne
l’emissió poden ser substituir les calderes de gasoil per gas o biomassa, revisar
la combustió de les calderes, netejar les xemeneies o portar les restes de poda a
la deixalleria. La unitat de control s’estarà uns dos mesos instal·lada i els resultats serviran per planificar les futures accions per millorar l’aire que respirem.

Festa dels Tonis passada per aigua
A causa de les condicions meteorològiques, enguany es va haver d’anul·lar el
passant de la celebració de la festa de Sant Antoni Abat, patró de traginers, cansaladers i carnissers, que s’havia de dur a terme el passat dissabte, 21 de gener.
La pluja va fer impossible la sortida del passant i la tradicional benedicció dels
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animals a la plaça Major de Centelles. Tot i així, es van fer la missa, l’esmorzar
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i l’arrossada popular, aquesta última com a cloenda de la festivitat, es va fer a
les dues del migdia al pavelló municipal i va comptar amb ball i activitats pels
més petits.

Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web: www.centelles.cat
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Des del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
et donem resposta a:
- Suport a la creació de negocis, 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’empresa, 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 diferents àmbits (planificació estratègica, màrqueting, econòmic-financer, ...)
- 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 hi per diversos motius
prens la iniciativa de cedir el teu negoci t’ajudem a buscar el teu comprador a nivell del programa Reempresa de
Catalunya 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 territori.

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)
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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
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Informació Municipal

Agenda d’activitats de febrer de 2017
Dissabte 4

Inauguració de l’exposició 20 anys cercant bruixes, de Toni
Carrasco i Presentació del 20è Cau de Bruixes.
A les 7 del vespre a la sala d’exposicions Centelles. Carrer de Jesús,15
Inauguració de l’exposició Notes sobre París, de Joan Pujol-Creus
i Josep Pla. A les 7 de la tarda al Centre d’art el Marçó vell.

Diumenge 5

Ball per a la gent gran. A les 5 de la tarda al bar del Casal Francesc
Macià.

Dimarts 7

Aula d’extensió universitària de la Gent gran: Un passeig pels oracles, a càrrec de Maria del Mar Tort, professora de tarot i astrologia
i directora de l’Escola Mariló Casals.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià.

Aula d’extensió universitària de la Gent gran: Einstein 1905: L’espai i el temps increïbles de la relativitat especial, a càrrec de Josep
Lladó, químic i divulgador de la ciència.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. (cal ser associat per
assistir a l’Aula).

Dimecres 22

Unitat mòbil del consumidor
D’11 a 2/4 de 2 del migdia a la plaça Major.

Dijous 23

Tertúlia literària. Llegim: Codi genètic, d’Amàlia Lafuente
a 2/4 de 4 de la tarda
a la biblioteca la Cooperativa

Dissabte 25

20è Cau de Bruixes
Conferència: La flora medicinal d’Osona, a càrrec de Santi Jàvega
i Burgos, herbolari. A les 7 del vespre a la biblioteca la Cooperativa.

Cinema: El editor de libros, de Michael Grandage.
A les 10 de la nit al Casal Francesc Macià. Preu: 6 euros.

Divendres 10

Cinema: El editor de libros, de Michael Grandage.
A les 5 i a les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 6 euros

Presentació del llibre Centelles, terra de bruixes, de l’historiador
Francesc Roma i amb il·lustracions de Lluís Sardà (Exposició dels
dibuixos). A les 7 del vespre a la biblioteca la Cooperativa.
Presentació Campanya de la Fam 2017
Refugiats, la punta de l’iceberg de les migracions, a càrrec de
Francesc Mateu. A 2/4 de 8 del vespre a la sala de Vidre del Casal
Francesc Macià (Organitza Mans Unides).
Sopar embruixat amb Imma del Destí i el Bruixot rebel.
A les 9 del vespre al mas el Cerdà.
Preu: 16 euros (tiquets al Punt Jove El PIPA).

Inauguració de l’exposició 39è Concurs de fotografia Festa del Pi
d’Amics de Centelles A les 6 de la tarda a la sala d’exposicions de
Centelles (carrer de Jesús,15).

Diumenge 26
Dimarts 28

Aula d’extensió universitària de la Gent gran: Enric Granados:
Romàntic, alhambrista i goyesc, a càrrec de Joan Vives i Bellalta,
professor d’Història de la música.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. (cal ser associat per
assistir a l’Aula).

EXPOSICIONS

Dissabte 11

Del 3 al 18 de febrer
Centelles, terra de bruixes. Il·lustracions i photocall de Lluís Sardà

Diumenge 12

del 4 de febrer al 19 de març
Notes sobre París de Joan Pujol-Creus i Josep Pla

20è Cau de Bruixes
Mercat màgic, tallers, activitats familiars, cercaviles, bosc de les fades, espectacles esotèrics, màgia, rituals, carrers temàtics... (vegeu
programes a part). Durant tot el dia.
20è Cau de Bruixes
Mercat Màgic
De 9 a 1 del migdia al Passeig i a la Sagrera.
Pregó de carnaval: Una mica mal equipat, un periodista ha arribat,
a càrrec d’un corresponsal habitual a la Festa del Pi.
A la 1 del migdia al Passeig.

Dimarts 14
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Dimarts 21

Dijous 9

20è Cau de Bruixes
L’hora del conte: Contes de bruixes i bruixots, a càrrec de Gerard
Garcés. A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.
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Ball de Carnaval amb Pachucos A 2/4 d’1 de la nit al Pavelló municipal. Repartiment de premis a 2/4 d’2 de la nit. Entrada gratuïta.

De dilluns a divendres de 5 a 8. Dissabte 4 de febrer d’11 a 1. Dissabte 11 de febrer d’11 a 1 i de 5 a 8
Biblioteca la Cooperativa

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

del 4 al 19 de febrer
20 anys cercant bruixes de Toni Carrasco

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: Anecdotari barceloní de temps passats, a càrrec de Lluís Permanyer, periodista i escriptor. A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat
per assistir a l’Aula).

Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Dissabte 11 de febrer
d’11 a 2 i de 5 a 12
Sala d’exposicions de Centelles (carrer de Jesús, 15)

Divendres 17

39è Concurs de fotografia Festa del Pi
Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
Sala d’exposicions de Centelles (carrer de Jesús, 15)

Carnaval de les escoles amb l’escola bressol Niu d’infants i les escoles Ildefons Cerdà, Xoriguer i Sagrats Cors. A partir de 3/4 d’11
del matí a la plaça Major.

Dissabte 18

Gran Rua de Carnaval. A 2/4 de 7 del vespre, sortida de la Residència Sant Gabriel.

del 25 de febrer al 12 de març

Exposició permanent
Joan Muns Torrentgenerós, artesà del ferro i miniaturista.
Visites a hores convingudes telèfon 938 813 787
Avinguda de Rodolf Batlle, 15

