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L'any 2019, l'Ajuntament de Centelles a través de l’empresa Alphanet va instal·lar cinc càmeres a quatre punts del municipi, 
coincidint amb els punts d’entrada i sortida de la població per carretera, per a la lectura de les matrícules dels vehicles. Des del 
març del 2020 estan ja operatives i funcionant.

Des que es van posar en funcionament, el març del 2020, s'han anat fent proves i s'han legalitzat les instal·lacions fins que el 
passat 12 de gener es va formalitzar un conveni de col·laboració, pioner a la comarca d’Osona, entre l’Ajuntament de Centelles i el 
Departament d’Interior de la Generalitat per mitjà de la Policia-Mossos d’Esquadra, per a l’execució d’un projecte pilot consistent 
en la instal·lació i utilització d’un sistema de videovigilància policial amb la finalitat de garantir la seguretat pública al municipi  i 
amb la voluntat d'incrementar la percepció de seguretat a la població.  

Les càmeres permetran detectar o constatar infraccions a la seguretat pública i alhora, la prevenció de danys a les persones i 
béns, respectant el dret a la intimitat dels ciutadans. Des que es realitzen les proves ja han permès fer actuacions policials molt 
ben valorades per les persones que hi han participat, precisament per la informació que donen aquestes càmeres.

Millora de les dades de residus durant el 2021
Un cop finalitzat l’any 2021, toca fer balanç de l’evolució de la 
recollida de deixalles al municipi i, a falta d’unes poques dades, 
els primers resultats mostren una millora en dos aspectes: 
s’ha reduït la quantitat global de residus al voltant d’un 4% i la 
recollida selectiva de residus reciclables es preveu que arribi 
al 55%. Destaca especialment la disminució de la quantitat de 
rebuig que va a l’abocador i l’augment de persones usuàries a la 
deixalleria. La col·laboració dels centellencs i centellenques i les 
actuacions en la gestió municipal dels residus han permès una 
millora en la recollida que s’espera que faci un salt encara més 
important amb el nou sistema de contenidors intel·ligents que 
s’implantaran a partir de l’abril d’aquest any.

Centelles augmenta la seguretat connectant els 
lectors de matrícula dels vehicles amb els Mossos
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MILLORES TÈCNIQUES AL 
CASAL FRANCESC MACIÀ
Les darreres setmanes s’han realitzat millores tècniques al 
Casal Francesc Macià. En concret s’ha renovat el projector, 
ja obsolet, i s'ha substituït per un de 10.000 lúmens de 
tecnologia digital. Amb la nova maquinària es pot projectar 
cinema i cobrir les necessitats pròpies del teatre. El 
projector aprofi ta la tecnologia digital per a transmetre el 
senyal. Properament també es canviarà tota la microfonia 
que serà digital i d’última generació. 

El projector té un cost de 19.000 € i la microfonia 23.000 €, 
sufragats amb una subvenció bianual de la Diputació 
de Barcelona que cobreix el cent per cent de la inversió. 
Aquests canvis eren necessaris per a millorar la qualitat de 
les representacions escèniques que es fan i van vinculats 
a un pla d'inversions del teatre que s'està elaborant des de 
l'any 2018 i que es pot dur a terme gràcies a les subvencions.

EL CARNAVAL S’AJORNA FINS AL 
19 DE MARÇ
La rua de Carnaval s’ha posposat fi ns el 19 de març. La 
comissió organitzadora va arribar a aquest acord després 
de veure les complicacions de bona part de les colles de 
preparar els muntatges de comparses i carrosses a con-
seqüència de les baixes per la COVID. Els representants de 
les colles al·legaven haver tingut manca de temps davant 
de la incertesa de les restriccions. Bona part dels carnavals 
d’Osona com el de Torelló també s’ajornen un mes.

El Cau de Bruixes manté la data i es celebrarà 12 i 13 
de febrer. Moltes de les activitats es faran a l’aire lliure, 
com els espectacles, carrers engalanats, tallers i el túnel 
del terror. El Mercat Màgic ocuparà més superfície per  
tal de guanyar mobilitat entre els visitants i evitar així  
aglomeracions. Es pot consultar la programació al web 
www.centelles.cat/caudebruixes.

CANVIS EN EL COS TÈCNIC DE  
L’AJUNTAMENT 
Els darrers mesos s’han jubilat diverses persones del 
cos tècnic de l’Ajuntament que s’han anat substituint, 
després dels corresponents processos per cobrir les 
places corresponents. Hi ha hagut una nova incorpora-
ció a l’Ofi cina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i, des del mes 
de desembre també hi ha nou arquitecte, Pau Basora, en 
substitució de M. Àngels Bardolet. També, el passat 26 
de gener s’ha incorporat al cos tècnic Pol Julià Soler com 
a secretari de la corporació. Julià exercia de secretari a 
la demarcació de Girona. L’Ajuntament segueix treballant 
per a donar resposta a les necessitats ciutadanes des 
dels diferents departaments de la corporació.

PREMI RELAT BREU I POESIA PER A JOVES
Com cada any, des de l’Ajuntament s’ha convocat el Premi 
Relat Breu i Poesia per a joves. Es tracta d’un concurs lite-
rari adreçat a joves entre 16 i 30 anys. El concurs consta de 
dues modalitats, prosa o poesia, i els textos presentats han 
de ser inèdits i escrits en català.

El plaç d’entrega dels relats fi nalitza el 24 de març i el vere-
dicte del jurat s’emetrà entre el 4 i el 10 d’abril. Els premis, 
un primer premi de 300€ i un accèssit de 150€ per a cada 
modalitat, es lliuraran en una cerimònia per l’entorn de la 
celebració de Sant Jordi.

Amb aquest concurs l’Ajuntament anima als joves a ini-
ciar-se en el mon de la narrativa i la poesia en català.
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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.

8. TREBALL DECENT I 
     CREIXEMENT ECONÒMIC
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El passat 29 de gener es va fer una nova capta de sang 
al pavelló municipal. En aquesta ocasió 103 persones 
van fer oferiment i 96 van poder donar sang. Cal destacar 
que hi van haver 11 persones que van donar sang per 
primera vegada i moltes d’elles eren joves. Segons dades 
del Banc de Sang i Teixits un total de 288 persones es 
beneficiaran de les donacions que es van fer dissabte a 
Centelles. Aquesta capta es va fer amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i de l’ABS del municipi.

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha concedit a l’Ajunta-
ment diverses subvencions per a la contractació de 
personal. Per a Treball de barris, 6 persones durant 7 
mesos. Les persones contractades estaven inscrites a 
l’OTG com a demandants d’ocupació. Per altra banda, han 
concedit una subvenció per a la contractació de 3 joves, 
d’entre 16 i 29 anys, inscrites en el programa de garantia 
juvenil de la Generalitat. Estaran 6 mesos en pràctiques.

AODL en integració turística comercial d’Osona Sud. Aquest 
projecte és conjunt per als municipis de Centelles, Aiguafreda 
i Balenyà, per tal de fomentar i dinamitzar el teixit comercial 
de les fires i mercats dels tres municipis. Permetrà la contrac-
tació d’una persona per a dur a terme aquest projecte durant 
un any. Els AODL són personal tècnic, titulat superior o de 
grau mitjà, que treballen a temps complet en el marc d’un Pla 
d’acció de desenvolupament. 

3. SALUT I BENESTAR
La Diputació de Barcelona ha fet arribar, les darreres 
setmanes, a l’Ajuntament de Centelles material per 
a fer front a la pandèmia de la COVID 19. En aquesta 
ocasió ha enviat mascaretes quirúrgiques. Des de l’inici 
de la pandèmia la Diputació proveeix als ajuntaments 
de municipis de menys de vint mil habitants, material 
sanitari i elements de protecció com guants, mascaretes 
FFP2 o gel que han servit per donar cobertura als diversos 
equipaments municipals que ho requerien.
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SUBVENCIONS A LES EMPRESES PER A LA CONTRACTACIÓ 
DE PERSONES

Subvenció de contractes per a joves

Objectius:

Fomentar la contractació de persones joves de 16 a 29 anys, 
durant un any, en situació d’atur i que estiguin inscrits al SOC 
com a demandants d’ocupació.

Subvenció: 17.684,52 euros per a un contracte de 12 mesos.

Sol·licituds: fi ns el 31 de març de 2022. Límit 5 contractes per 
empreses.

Inici i termini del contracte: Els contractes es poden haver 
iniciat des del 31 de novembre de 2021 fi ns el 28 de febrer de 
2022 i han de fi nalitzar com a màxim el 27 de febrer de 2023.

Subvenció laboral de persones de 30 i més anys

Objectius:

Fomentar la contractació de persones de 30 i més anys, inscrits 
com a demandants d’ocupació al SOC, i que compleixin un dels 
requisits següents:

• Dona

• Persones majors de 45 anys

• Ser desocupat de llarga durada

Subvenció: es subvencionarà com a màxim 5 contractes de 
treball, ja siguin indefi nits o temporals amb una durada mínima 
de 12 mesos.

Sol·licituds: Fins el 31 de maig de 2022

Inici i termini del contracte: Els contractes es poden haver 
iniciat des del 10 de gener fi ns el 31 de maig. Termini d’execució 
del programa fi ns el 31 de desembre de 2022.
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Aquests primers mesos de l’any es 
comencen a moure coses interessants per 
a aquells que estiguin estudiant o vulguin 
fer-ho. A continuació us expliquem quines:

@elpipacentelles

pij.centelles@diba.cat

608 260 781 / 93 881 23 23

• PROGRAMA APADRINATIC2021: És el programa de 
beques i mentories impulsat pel Cercle Tecnològic 
de Catalunya. Aquest programa ofereix ajuts en 3 
modalitats diferents a estudiants de grau en TIC de les 
universitats catalanes matriculats el curs 2021-2022. 
Més informació a https://agaur.gencat.cat/ca/beques-
i-ajuts/convocatories-per-temes/ApadrinaTic?moda=1

• DATES PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR: Des de generalitat 
s’ha fet un avançament de les dates previstes per fer 
els tràmits de preinscripció en els diferents nivells i 
estudis obligatoris i post obligatoris. 
Podeu consultar tota la informació al web: 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/ 

I per 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!

www.centelles.cat

Centelles és màgia

I pels joves emancipats o que vulguin emancipar-
se properament també arriben noticies fresques. 
El Consell de Ministres ha aprovat una nova ajuda 
destinada a joves d’entre 18 i 35 anys que consisteix 
en un bo de 250€ mensuals per ajudar al pagament del 
lloguer. La convocatòria encara no està oberta però ja 
se’n saben alguns dels requisits que caldrà complir per 
poder-la sol·licitar:

• Tenir entre 18 i 35 anys
• Cobrar un sou inferior a 24.318€
• Cal constar com a arrendatari o cessionari al contracte
• L’ajuda tindrà una durada de màxim 2 anys.

Es pot consultar més informació a https://www.ccma.
cat/324/quins-joves-poden-rebre-lajut-de-250-
euros-per-pagar-el-lloguer-consulta-els-requisits/
noticia-amp/3140125/ 

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

cntl.ope@centelles.cat



Dimarts 1
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Berga: història i patrimoni més enllà de La 
Patum, a càrrec d’Albert Rumbo i Soler, 
historiador i arxiver, exgerent del Patronat 
de La Patum
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Tallers de poesia Guspira poètica
de 7 a 8 del vespre a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Divendres 4
Inauguració de l’exposició
Pinzellades de Miquel Roma
a les 7 de la tarda a la sala d’exposicions Niu del 
Palau (plaça Major)

Agenda de febrer www.centelles.cat

24è Cau de Bruixes - Conferència
La bruixa de dintre, la màgia de fora, xerrada 
canalitzada per Irene Beltran
a 2/4 de 8 del vespre al Casal Francesc Macià

24è Cau de Bruixes - Sopar embruixat  
amb Imma del Destí 
a les 9 del vespre a la sala de baix de la Violeta
Preu: 18 euros (tiquets al Punt Jove el PIPA)

EXPOSICIONS
fi ns al 6 de març
Retrats, de Joan Subirà
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 (obert els dies d’exposició). Centre d’art el 
Marçó vell

Del 4 al 27 de febrer 
25+1 imperdibles, exposició-joc de 
llibres il·lustrats i àlbums per a infants
horari de la biblioteca

Del 4 al 27 de febrer 
Pinzellades, de Miquel Roma
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
sala d’exposicions Niu del Palau (plaça Major)

Del 5 al 27 de febrer
Bruixes i màscares
Col·lectiva de Dibuix i Pintura
fi nestres de la cafeteria El Trabuc (c/ Socós, 1)
El Penjador de la perruqueria Camps-Figueras 
(c/ Marquès de Peñaplata, 11). Horari comercial

Dimarts 22
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Dones amb cultura i cultura sense dones, a 
càrrec de M. Àngels Cabré, escriptora i di-
rectora de l’Observatori Cultural de Gènere
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Tallers de poesia Guspira poètica
de 7 a 8 del vespre a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat 

Dijous 24
Tertúlia literària. Comentarem el llibre La 
noia del desert, de Pere Raich
a 2/4 de 4 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Taller de cuina: tronc de galetes amb xocolata
a 2/4 de 6 de la tarda a l’Espai Jove
Inscripcions per Whatsapp als telèfons: 608260781 
/ 661794924

Centelles famílies - Xerrada 
8 orientacions per triar escola, a càrrec d’Anna 
Ramis, mare, mestra i pedagoga
a 2/4 de 9 del vespre, en línia 
Inscripcions a www.centelles.cat/centellesfamilies

Divendres 25
Cinema en català. Cicle Gaudí
Las Leyes de la frontera, de Daniel Monzón
a les 8 del vespre al Centre Parroquial
Preu: 4,50 euros, 3 euros amb Carnet Jove i associats 
a entitats de Centelles i Club La Vanguardia (2 x 1)
Venda d’entrades a taquilla

Dimarts 8
24è Cau de Bruixes - Hora del conte

(per a nadons de 0 a 3 anys)
Màgia potàgia, a càrrec de Lídia Clua.
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat 

Tallers de poesia Guspira poètica
de 7 a 8 del vespre a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat 

Dimecres 9
24è Cau de Bruixes 

Les bruixes es pentinen: històries de bruixes, 
a càrrec d’Ester Vivó (joves a partir de 12 anys) 
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat 

Club de lectura amb mirada de gènere
Comentarem el conte Las zapatillas rojas 
(del llibre Mujeres que corren con lobos), de 
la Clarissa Pinkola, a càrrec de Marta Bort
a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa
Organitza: Associació de Dones de Centelles
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Dijous 10
24è Cau de Bruixes - L’hora del conte  

(a partir de 4 anys). 
Bruixes de conte, a càrrec d’Umpalumpa 
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

24è Cau de Bruixes - Conferència
Dones sàvies a la Catalunya medieval, a càrrec 
de Teresa Vinyoles Vida, historiadora 
medievalista, professora jubilada de la 
Universitat de Barcelona
a 2/4 de 8 del vespre al Casal Francesc Macià

Divendres 11
Campanya contra la fam 2022 - Xerrada
Cooperació per la Justícia Global, a càrrec de 
Francesc Mateu, director del Fòrum de Síndics 
i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de 
Catalunya, exdirector d’Intermón Oxfam
a les 7 de la tarda al Centre Parroquial

24è Cau de Bruixes - Presentació del llibre
Quitèria: una aventura de maduixes,
de Cristina Piñol i Lluís Sardà
a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Diumenge 27
Teatre - Recital de poesia teatralizat
Com nos tornem, amb la companyia 
Bubulina teatre
a les 6 de la tarda al Centre Parroquial
Preu: 10 euros adults, 5 euros menors de 14 anys

Dissabte 12
24è Cau de Bruixes

Mercat màgic, tallers, activitats familiars, 
cercaviles, bosc de les fades, espectacles 
esotèrics, màgia, rituals, carrers temàtics...
durant tot el dia, (vegeu programa a part)

24è Cau de Bruixes 
Proclamació de la bruixa de l’any
Després de l’espectacle Temps de Revolta 
de Pierrot Teatre i Gog i Magog 
a 2/4 de 9 del vespre a la Plaça Major

Diumenge 13
24è Cau de Bruixes

Passatge interactiu El retorn de Payrona
d’11 a 2 i de 5 a 8 al pavelló municipal

Dilluns 14
Xerrada. El futur de l’energia verda
a les 7 de a tarda a la sala d’exposicions Niu del 
Palau (plaça Major)
Inscripcions: cntl.cultura@centelles.cat

Dimarts 15
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Aprenent de l’erupció de Cumbre Vieja, a càrrec 
de Meritxell Aulinas i Juncà, professora de 
Petrologia a la UAB 
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Tallers de poesia Guspira poètica
de 7 a 8 del vespre a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat 

Dilluns 21
Descobrim llegint (per a joves entre 12 i 16 anys)
Espai per parlar de lectures i molt més
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat 




