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ESCOLA ILDEFONS
CERDÀ

SECCIÓ 1 I SECCIÓ 3

CASAL FRANCESC
MACIÀ

SECCIÓ 2

PAVELLÓ VELL
SECCIÓ 4
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Per tal de millorar la seguretat en el transcurs de la jornada electoral del 14F, com a conseqüència de la COVID19, s’han 
habilitat nous espais de votació, dividits en quatre seccions: 1) Escola Ildefons Cerdà -av. Escoles-, 2) Casal Francesc Macià, 
3) Escola Ildefons Cerdà -av. Escoles- i 4) Poliesportiu vell. Amb aquesta mesura es vol reduir l’afluència de persones a un 
mateix recinte.
Al mateix temps es recomana que si s’opta pel vot presencial es porti el vot preparat de casa i es consulti la franja horària de 
vot recomanada segons la condició sanitària personal i evitant les hores de més afluència. També s’ha incentivat el vot per 
correu que es pot sol·licitar fins el dia 5 de febrer.
D’altra banda, i per garantir la desinfecció dels espais electorals s’ha acordat fer un canvi de dia festiu escolar. El dia 8 de 
febrer serà lectiu i el 15 de febrer, l’endemà de les eleccions, serà festiu.

On em toca 
anar a votar?
Secció 1: Escola Ildefons Cerdà

Secció 2: Casal Francesc Macià

Secció 3: Escola Ildefons Cerdà

Secció 4: Pavelló poliesportiu vell

Canvi en els llocs de votació per al 14-F



RENOVACIÓ DEL CONVENI ENTRE  
L’ASSOCIACIÓ TAPÍS I L’AJUNTAMENT
El dia 10 de desembre, l’Ajuntament de Centelles i 
l’Associació Tapís van renovar la signatura del conveni 
per a la recollida de roba reutilitzable mitjançant els 
contenidors específics de color taronja. Amb la signatura 
d’aquest conveni, per part de l’alcalde, Josep Paré Aregall 
i del President de l’Associació, Antoni Cumeres, es dona 
continuïtat a la col·laboració que es porta a terme des 
de fa temps i que es valora positivament per ambdues 
parts. A l’acte hi van ser presents la regidora de Medi 
Ambient i Benestar Social, Neus Verdaguer, i la gerent de 
l’associació, Mireia Ribas. 
L’Associació Tapís és una entitat de llarga experiència 
que treballa per tal de donar resposta a les dificultats 
derivades de l’exclusió sociolaboral que afecten a molts 
ciutadans i ciutadanes de Vic i de la comarca d’Osona. 
Entre altres projectes, recull residu tèxtil dipositat al 
contenidor taronja, es separa la roba reutilitzable de 
la descartable, es renta i s’higienitza i, a través del la 
botiga ‘el fil’ es ven a preus econòmics. Els ingressos 
serveixen per finançar el projecte d’inserció sociolaboral. 
Paral·lelament, els Serveis Socials dels ajuntaments 
amb conveni hi poden adreçar a persones en situació de 
vulnerabilitat perquè puguin disposar de roba segons les 
seves necessitats. 

CENTENARI DE PERE CANAMASAS
CAMPRUBÍ 
El passat 7 de gener es va commemorar el centenari 
del centellenc Pere Canamasas Camprubí. L’alcalde 
de Centelles, Josep Paré Aregall, acompanyat de la 
regidora de Benestar Social, Neus Verdaguer van 
visitar l’homenatjat i el van obsequiar amb una placa 
commemorativa i un ram de flors com a reconeixement 
a la seva dedicació i estima a la vila. 
Canamasas va ser el Secretari de l’Ajuntament de 
Centelles del mes de març de 1970 fins al desembre de 
1986, data en la qual es va jubilar.

CAU DE BRUIXES I CARNAVAL CONFINATS
La celebració del Cau de Bruixes i el Carnaval també 
s’han vist afectades per les restriccions de la pandèmia 
sanitària que ens afecta que han obligat a reduir 
considerablement les activitats. El Cau de Bruixes ha 
estat confinat amb l’excepció de la presentació del 
jocs de taula Caubruix a càrrec dels seus creadors: 
Antoni Donato Clos, Adrià Aranyó Barenys i Xevi Garcia 
Companyó. A la Nau Espacial del Triquet es van fer 
algunes activitats com l’espectacle infantil ‘La llegenda 
de Centelles’ a càrrec de Lídia Clua i ‘el joc del llop’ 
presentat per Arnau Casanovas. Ambdues activitats 
tenien cita prèvia i aforament limitat. També es va poder 
gaudir en línia del vídeo que per a commemorar aquest 
Cau van fer les Bruixes de l’Any amb una representació 
d'algunes d'elles.
El Carnaval va comptar amb un pregó en línia, el 
diumenge 31 de gener, per les xarxes socials i el web de 
l’Ajuntament. Va anar a càrrec de 100teiesTV amb els 
presentadors Filomena Nevada i Collin Dinou. Durant 
la setmana es publicaran a les xarxes les consignes 
esbojarrades del rei Carnestoltes per a ser seguides 
per petits i grans. Del 5 al 7 de febrer s’ha organitzat 
un concurs de fotos a Instagram amb les millors 
disfresses. Les bases i els premis es poden consultar a 
www.centelles.cat

El 2019 es van recollir més de 21 tones de roba a 
Centelles a través dels contenidors taronges. Actualment 
però, un 3,6% del residus que van a parar a l’abocador 
és roba que es podria haver reutilitzat. Això representaria 
unes 78 tones de residus anuals que es podrien evitar. 
Amb aquest conveni, a més de regular la instal·lació 
dels contenidors, es pretén col·laborar en campanyes 
informatives conjuntes de prevenció de residus i 
sensibilitzar sobre la situació de vulnerabilitat de les 
famílies amb risc d’exclusió social. 



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, l’acció pel clima i la pau, entre 
altres. Encara estigui adreçat directament als governs dels estats, la ONU reconeix que sense la implicació dels 
governs locals i regionals no serà possible complir aquests objectius i, per aquest motiu moltes administracions 
locals estan treballant per donar-hi resposta.
Des de l’Ajuntament de Centelles s’està treballant en alinear el Pla de Mandat amb els ODS i establir les línies 
d’actuació per assolir-los a nivell local.

2. FAM ZERO
Es treballa junt amb el Centre de Distribució d'Aliments, 
gestionat per Càritas de Centelles, en conveni amb 
l'Ajuntament perquè les famílies amb situació de 
vulnerabilitat puguin garantir un dels drets bàsics 
com és l’alimentació. Alhora el funcionament del banc 
d’Aliments permet lluitar contra el malbaratament 
alimentari ja que permet recuperar els excedents de 
producció. A Centelles el Centre de Distribució d'Aliments 
dona suport actualment entre 80 i 90 famílies, que 
suposa una mitjana de 185 persones.

7.- ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE
Centelles fa anys que aposta per  augmentar el 
percentatge d’energia renovable. Bona part dels 
equipaments municipals com l’escola Ildefons Cerdà, 
la casa de Cultura o la piscina disposen ja de plaques 
solars. Es treballa per a consolidar un parc d’energia 
solar municipal ubicat al polígon de la Gavarra.
Actualment està en tràmit la modificació urbanística per 
poder-lo instal·lar en un futur.



JORNADES DE FORMACIÓ
Tal com vam anunciar en l’edició passada, aquest segon 
trimestre hem començat les Jornades de formació als 
centres de secundària del municipi. Vam donar el tret de 
sortida el passat dimecres 27 de gener amb els grups 
de 3r d’ESO de l’IES Pere Barnils, però en les setmanes i 
mesos consecutius també participaran en els tallers els 
alumnes de 1r, 2n i 4t del mateix centre i els grups de 2n 
d’ESO de l’Escola Sagrats Cors.
En aquestes jornades, els i les joves que estan cursant 
els diferents nivells d’educació secundària tindran 
l’oportunitat d’aprendre, de relacionar-se d’una manera 
sana i de fer un autoanàlisi entorn a les seves pròpies 
relacions socials i afectives. En funció del nivell que 
s’estigui cursant es treballaran diferents aspectes com 
són; les diferents orientacions sexuals conegudes, les 
diferències entre comportaments agressius, submisos 
i assertius, el respecte i l’acceptació de les opinions 
i decisions de les persones, la gestió afectiva, el 
desenvolupament psicosexual en l’adolescència i els 
canvis corporals, psicològics i relacionals d’aquesta 
etapa. Tot es farà des d’una perspectiva de respecte i 
igualtat.
Per dur a terme aquestes jornades es comptarà amb dos 
professionals de la formació en el lleure especialitzats 
en temàtica de sexualitat i relacions afectives: la Nuri 
Valldeoriola i l’Iru Fontdecaba. Les sessions es faran de 
manera presencial durant les hores de tutoria de cada 
grup i amb la presència i participació del professorat, i 
s’hi duran a terme diferents dinàmiques, debats i jocs 
de rol per aprofundir en els continguts de manera grupal 
però, alhora, divertida i signifi cativa.
Des del PIPA i l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de 
Centelles, esperem que aquests sessions els siguin 
d’allò més profi toses i instructives.

PROGRAMA 30 PLUS 2020

OBJECTIUS DEL PROGRAMA:
Fomentar la inserció Laboral de les persones 
majors de 30 anys

Acompanyar i assessorar a l'empresa en el 
procés de selecció de persones candidates i 
contractació (assessorament laboral)

Formació específi ca prèvia o durant la 
contractació i adaptada al lloc de treball de les 
persones participants

PERFIL DELS PARTICIPANTS:

Persones majors de 30 anys

En situació d'atur

Residents a la comarca d'Osona

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ:

Contractes subvencionats de durada mínima 
de 6 mesos i màxima de 9 mesos

Jornada laboral a partir de 20 hores setmanals

Import de la subvenció 1.108,33 euros al mes, 
corresponent al salari mínim interprofessional

Imatge Atricle Promo economica

Més informació
Servei de Promoció Econòmica de Centelles

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

Adreça electrònica: cntl.ope@centelles.cat

Consulta l'agenda actualitzada i les novetats a 
www.centelles.cat



Agenda de febrer

Diumenge 31 de gener
(41è) Carnaval de Centelles
Pregó de carnaval
Butlletí anual a càrrec de 100teiesTV
amb els presentadors Filomena Neva-
da i Collin Dinou
a la 1 del migdia, en línia per xarxes socials i 
web de l’Ajuntament

1, 2, 3 i 4 de febrer
Consignes esbojarrades del Rei 
Carnestoltes 
a les 9 del matí, en línia per xarxes socials i 
web de l’Ajuntament

Dimarts 2
Aula d’Extensió Universitària de la 
Gent Gran
175 anys d’Àngel Guimerà, a càrrec 
d’Enric Gallén i Miret, catedràtic de 
Literatura Catalana i Història de les 
traduccions de la UPF 
a les 6 de la tarda, en línia 
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Dijous 4
L’hora del conte Cau de Bruixes
The witches of Centelles and the magic 
egg, a càrrec de Laura Asensio 
(conte en anglès a partir dels 5 anys)
a 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca la 
Cooperativa
en directe per Instagram Live al compte de la 
@bibliotecadecentelles

Dies 5,6 i 7 de febrer
Concurs de Carnaval a Instagram 
-disfressa’t des de casa-
Bases a www.centelles.cat

Dimarts 9
Aula d’Extensió Universitària de la 
Gent Gran
El poblament humà primitiu al 
Marroc Oriental i al Magrib, a càrrec 
de Robert Sala i Ramos, arqueòleg, 
director de l’IPHES
a les 6 de la tarda , en línia 
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Dissabte 13
Inauguració de l’exposició 
Animalades, de Josep Vernedas
a les 6 de la tarda, Centre d’art el Marçó vell

Diumenge 14
Cicle de teatre familiar 
Embolic a la granja (titelles a par-
tir de 3 anys), de la companyia La 
Baldufa
a les 6 de la tarda. Casal Francesc Macià
preu 5,50 euros, infants a partir d’1 any i 
acompanyants. (venda d’entrades en línia a 
www.centelles.cat/entrades)

Cinema en català -Cicle Gaudí
La boda de Rosa, d’Iciar Bollain
a les 8 del vespre, al Centre parroquial

entrades a taquilla: 4,50 euros, 3 euros Carnet 
Jove i associats a entitats de Centelles i Club 
La Vanguardia (2 x 1)

(41è)
del 31 de gener al 7 de febrer de 2021

CENTELLES

#CulturaSegura
Amb les mesures preventives i de seguretat per a la protecció de la Covid19

DIUMENGE 31 DE GENER
Pregó de Carnaval
Butlletí anual, a càrrec de 100teiesTV
amb els presentadors Filomena Nevada i Collin Dinou
a la 1 del migdia 
en línia per xarxes socials i web de l’Ajuntament

1, 2, 3 I 4 DE FEBRER
Consignes esbojarrades del Rei Carnestoltes
a les 9 del matí
en línia per xarxes socials i web de l’Ajuntament

5,6 I 7 DE FEBRER
Concurs d’Instagram -disfressa’t des de casa-
Bases a la web de l’Ajuntament

www.centelles.cat

El primer Carnaval de Catalunya!

Ho trobaràs tot a www.centelles.cat/carnaval

Dimarts 16
Aula d’extensió universitària de la 
Gent gran
Marxa nòrdica: l’esport estratègic 
de baix impacte, a càrrec d’Antonio 
Brieba i Colomer, coach i instructor 
de marxa nòrdica i Pilatwalk
a les 6 de la tarda. en línia 
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Dijous 18
L’hora del conte contra la LGTBfòbia, 
a càrrec de Mercè Martínez
a 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca la 
Cooperativa
en directe per Instagram Live al compte de la 
@bibliotecadecentelles

Dijous 25
Tertúlia literària
Comentarem el llibre El crit, de 
Blanca Busquets
a 2/4 de 4 de la tarda. Plataforma Jitsi Meet. 
Cal inscripció prèvia trucant al 938 810 334 o 
escrivint a b.centelles.lc@diba.cat

Dimarts 26
Aula d’extensió universitària de la 
Gent gran
El català: és una llengua amenaçada?, 
a càrrec de M. Carme Junyent i Figue-
ras, lingüista i professora de la UB
a les 6 de la tarda, en línia 
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Divendres 19
Inauguració de l’exposició 
40 anys de portades de Nadal d’El 9 
Nou
a les 6 de la tarda, sala d’exposicions Niu del 
Palau (plaça Major)

EXPOSICIONS
Del 13 de febrer al 28 de març
Animalades, de Josep Vernedas
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 19 de febrer al 7 de març 
40 anys de portades de Nadal
 d’El 9 Nou 
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8, 
Sala d’exposicions Niu del Palau (plaça Major)

www.centelles.cat


