
Informació municipal febrer 2023 - 1

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL 33
1www.centelles.cat

A mitjan de desembre va entrar en funcionament la prova pilot de mobilitat local. Els dijous, un autocar de 2/4 de 8 a 2/4 
de 2 circula per diferents punts de Centelles, per apropar la població dels diferents barris al centre de la vila per tal que la 
ciutadania puguin anar a fer les compres en aquells establiments que no poden trobar en els propis barris i també que 
puguin fer les gestions personals i/o familiars a l'Ajuntament, les entitats fi nanceres o també els serveis sanitaris (CAP). 
El servei es complementa amb la campanya comercial en què cada usuari rep un tiquet que podrà bescanviar a qualsevol 
comerç i/o servei per compres superiors a 5 euros. Per petició dels veïns i veïnes s'ha ampliat el recorregut i el servei arriba 
a Sant Pau, Sant Antoni o carrer del Mas. Al mapa adjunt es pot veure el recorregut i els horaris.

Mou-te per Centelles, prova pilot de mobilitat local

El 16 de febrer, a 2/4 de 8 de la tarda, es presentaran al Casal Francesc Macià 
amb els arquitectes que han redactat els projectes de rehabilitació del Palau dels 
Comtes, la casa Pujol i la projecció de l’illa cultural. El Ple de 25 de gener de 2023 
va acordar aprovar inicialment el Projecte de Rehabilitació i canvi d’ús de la Casa 
Pujol redactat per l’arquitecte Roman Arañó Güell. La casa Pujol va ser adquirida 
per l’Ajuntament l’any 2022. El projecte contempla realitzar una rehabilitació 
integral per tal de resoldre les mancances constructives de l’edifi ci i alhora 
protegir el patrimoni arquitectònic de Centelles. El projecte defi neix un nou ús 
cívic-cultural, ubicant uns espais de reunió polivalents i per a les entitats del poble 
en planta soterrani i un espai diàfan polivalent en la planta principal. Està previst 
que la planta soterrani es connecti amb l’edifi ci del Casal Francesc Macià per a 
compartir serveis. Al Palau dels Comtes s’està executant la fase 1 que contempla 
l’estructura i la coberta. El projecte executiu l’ha redactat l’equip d’arquitectura 
Feu-Godoy. La reorganització urbanística de l’entorn de l’illa cultural està anant a 
càrrec de l’arquitecte i urbanista, Jeroen Van Mieghem.

Presentació de projectes culturals Presentació dels
projectes del
Palau dels Comtes,
Casa Pujol
i illa cultural
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RENOVACIÓ DEL CLAVEGUERAM AL 
CARRER SANT IGNASI DE LOIOLA
A mitjan de gener van començar les obres de renovació 
del clavegueram i xarxa d’aigua del carrer de Sant Ignasi 
de Loiola. Les obres tenen una durada aproximada de dos 
mesos i donen resposta a demandes veïnals. Inicialment 
es farà la renovació del clavegueram i la xarxa d’aigua i, 
seguidament, es farà la cruïlla del carrer de Sant Ignasi de 
Loiola amb el carrer dels Curtidors. Prèviament ja s’havia 
fet la millora del clavegueram i la xarxa d’aigües al Passatge 
del Pi. Mentre duren les obres s’ha hagut de reorganitzar el 
trànsit amb la qual cosa el carrer Jaume Guinovart ha passat, 
provisionalment, a ser de pujada. També està previst l’inici 
de les obres de la rotonda remuntable al carrer de Josep 
Falgueras amb la ronda dels Esports i les voreres d’aquest 
entorn. Aquestes obres contribuiran a la millora del barri.

BONA ACOLLIDA DEL ROBER SOCIAL
Després de dos mesos de funcionament es fa un balanç 
positiu del funcionament del Rober Social. Setmanalment 
s’ha rebut la visita de persones amb la necessitat de 
recollir roba de segona mà. La majoria són usuàries del 
Centre de Distribució d’Aliments. Les dones participants 
del projecte trien les peces en bon estat (que es reben 
a través de Caritas), es renten, planxen, i si cal, fan els 
arranjaments necessaris per poder donar-la roba en bon 
estat a qui ho necessiti. El dia de recollida és el dimecres 
al matí. Eventualment, les dones del projecte es reuneixen 
fora del local habitual per parlar de les necessitats i dels 
problemes que elles mateixes tenen a l’hora de fer la tasca. 
Actualment hi ha llista d’espera de persones que volen 
recollir roba i s’està plantejant ampliar l’horari de recollida 
perquè es puguin atendre més famílies en un mateix dia. 
El rober social té molt bona acollida i les persones ateses 
marxen contentes i agraïdes.

CICLE DE PASSEJADES PER A LA GENT GRAN
El 22 de febrer s’iniciarà el 9è Cicle de passejades per a 
la gent gran. Està programada una sortida al mes fi ns 
al maig a diverses poblacions catalanes. Està adreçat a 
persones jubilades i les passejades són d'un recorregut 
d’aproximadament vuit quilòmetres i nivell adaptat. La 
primera sortida es farà el 9 de març a Sant Joan de 
Vilatorrada; la segona a Centelles; la tercera el dia 5 
d’abril a Canyelles i la cloenda encara està per defi nir el  
dia i lloc. Les persones interessades es poden inscriure 
fi ns el dia 9 de febrer a les ofi cines de Serveis Socials 
de l’Ajuntament (de les 11 a les 2 del migdia) i té un 
cost de 15 euros. Es tracta d’un projecte impulsat per la 
Diputació de Barcelona ofereix la possibilitat de conèixer 
diferents entorns de la demarcació de Barcelona i viure 
la natura d'una manera adaptada a la gent gran fent 
exercici prenent consciència dels benefi cis saludables 
de l’activitat física.

25È CAU DE BRUIXES EN MEMÒRIA D’EN 
PERE VIÑOLAS 
El cap de setmana del 4 i 5 de febrer es celebrarà el 25è 
Cau de bruixes, aquest any en memòria de Pere Viñolas. 
L’alcalde va explicar en la presentació de la festa que 
“serà un reconeixement al desaparegut Pere Viñolas per 
ser una de les persones que van iniciar l’experiència de fer 
un seguit d’activitats la setmana abans del Carnaval amb 
la dita ‘De Centelles, bruixes totes elles’”. El dia 2 de febrer, 
es presentarà el vídeo commemoratiu que s’ha editat per 
recordar-lo. El divendres 3 s’inaugurarà l’exposició “Cau de 
bruixes, imatges des de l’interior” i el sopar embruixat. El 
dissabte, 4 de febrer, hi haurà activitats per a tots els públics 
durant tot el dia i al vespre, a la Plaça, la proclamació de la 
Bruixa de l’Any 2023. Tots els actes a: https://www.centelles.
cat/coneixer/festes-i-tradicions/cau-de-bruixes

cicle de passejades
per a la gent gran

SANT JOAN DE VILATORRADA
22 de febrer

CENTELLES
9 de març

CANYELLES
5 d’abril

CLOENDA DIBA
9, 10 o 11 de maig
Lloc i dia pendent de definir

Recorreguts d’aproximadament 8 km. i de nivell 
adaptat.

Places limitades per rigorós ordre d’inscripció. 

Informació i inscripcions del 23 de gener al 9 de 
febrer a l’Ajuntament de Centelles (Edifici Serveis 
Socials), d’11 a 14 hores.

Preu: 15€

E S T À S  J U B I L A T / D A  I  T ’ A G R A D A  C A M I N A R ?

9A EDICIÓ CURS 2022/2023

#gentgranactiva 
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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.
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El passat 28 de gener es va fer una nova capta de sang 
l’Àrea Bàsica de Salut en horari de matí i tarda. En aquesta 
ocasió 120 persones van fer oferiment i 110 van poder 
donar sang. Cal destacar que hi van haver 5 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 330 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 el CAP. Segons 
el banc de Sang i Teixits aquest any caldran 260.000 
donacions per atendre les necessitats dels pacients de 
Catalunya. El pròxim 22 d’abril es farà la Marató de sang.

11. CIUTATS I COMUNITATS
       SOSTENIBLES

L’alcalde, Josep Paré Aregall participa, en representació 
de l’Ajuntament de Centelles, en la reunions de la Oficina 
Tècnica de la R3. A finals del 2022 es van reunir amb 
el Conseller de Territori, Juli Fernández i va participar 
en la presentació de la “Proposta ferroviària per al 
desenvolupament del corredor de l’R3” en un acte al 
paranimf de la UVIC. Des de l’Ajuntament de Centelles es 
valora positivament haver aconseguit l’aturada de trens 
semidirectes a la població i es seguiran fent reunions per 
aconseguir fer efectiu el desdoblament de la línia i la nova 
estació. Està previst mantenir aquestes reunions amb el 
Consell Comarcal i també amb la Generalitat i l’Estat.

3. SALUT I BENESTAR

16. PAU, JUSTÍCIA I
       INSTITUCIONS SÒLIDES

El ple de l’Ajuntament del 25 de gener va aprovar per majoria 
absoluta la moció d’adhesió a l’Agenda digital dels municipis 
de Catalunya impulsada pel Consorci Localret. Aquesta 
agenda té com a objectius: ser un instrument promotor i 
facilitador per a la concreció de projectes de transformació 
digital als municipis de forma sostenible. Servir d’agenda 
digital tipus dotant als ajuntaments d’un enfocament com-
plet. I en tercer lloc, servir d’espai de trobada, coordinació i 
priorització dels reptes i necessitats dels municipis per a la 
digitalització global.

Amb la voluntat de garantir una vida comunitària activa 
i segura a la nostra població, s’ha renovat el conveni de 
col·laboració, amb el Consell Comarcal d’Osona, sobre 
el Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil 
de la comarca d’osona (PAS-PC). El Pla té com a objectiu 
donar suport i assistència als municipis de la comarca, 
donant resposta a les tasques de planificació i preven-
ció, d’emergències i de rehabilitació definides en l’àmbit 
de la Protecció Civil. Aquest conveni es renova de mane-
ra anual per a períodes de quatre anys de vigència.

11. CIUTATS I COMUNITATS
       SOSTENIBLES
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DATES IMPORTANTS A LA VISTA

Arrenca el segon trimestre del curs escolar i amb ell ar-
riben les confi rmacions de dates importants per totes 
les persones estudiants a Catalunya. Agafeu agendes i 
anoteu bé:
• PREINSCRIPCIONS CURS 2023-2024: El Departa-
ment d’Educació de la Generalitat de Catalunya ja ha 
fet publiques les dates i terminis per formalitzar la 
preinscripció dels diferents nivells educatius pel proper 
curs escolar. Per ampliar informació podeu consultar el 
web https://preinscripcio.gencat.cat 

A més, recorda que si vols ser el primer/a en rebre totes 
les novetats en temes juvenils (oci, lleure, cultura, tre-
ball, activitats, beques, formació...) apunta’t al BUTLLETÍ 
JOVE (https://bit.ly/butlletijove) i estigues al dia de tot 
(via WhatsApp o correu electrònic).

A més, recorda que si vols ser el primer/a en rebre totes 
les novetats en temes juvenils (oci, lleure, cultura, tre-

BUTLLETÍ 
 (https://bit.ly/butlletijove) i estigues al dia de tot 

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

@

CAMPANYA COMERCIAL
“Tens 20.000 motius per comprar a Centelles”

El dijous 12 de gener de 2023 es va dur a terme el sorteig de 
la campanya comercial “Tens 20.000 motius per comprar a 
Centelles” amb la presència de l’Alcalde, Josep Paré Aregall, el 
regidor de promoció econòmica, Josep Arisa Argemí, la dina-
mitzadora comercial de l’associació de comerciants, Mònica 
Pont i l’equip tècnic de promoció econòmica i validat pel se-
cretari de la corporació, Pol Julià.

Es van extreure 604 butlletes que corresponen als 4 premis, 
1 de 300 euros del sector viatges; 2 premis de 250 euros del 
sector d’electrònica i del sector d’informàtica i 1 premi de 200 
euros del sector d’esports, i 600 vals que es van repartir en im-
ports de 10, 20, 30 i 50 euros en diferents sectors comercials.

Aquesta campanya comercial, com en les edicions anteriors, 
ha tingut molt bona acollida entre la ciutadania i els comerços 
i serveis del municipi.

Des del Servei de Promoció Econòmica s’ha contactat amb 
les persones guanyadores per lliurar els vals i els premis que 
es podran bescanviar als comerços i serveis de Centelles fi ns 
el 28 febrer de 2023.

• CONCURSOS LITERARIS PER A JOVES: En motiu del 
8M (Dia Internacional de les Dones) diferents municipis 
del territori català organitzen concursos literaris dirigits a 
joves per incentivar-ne la cultura i la creativitat.

- Ajuntament de Llagostera: 5è concurs de microrelats 
dirigit a joves a partir de 16 anys. Termini de presentació 
de treballs fi ns el 25 de febrer del 2023.

- Ajuntament de Montcada i Reixach: 9è concurs de mi-
crorelats dirigit a joves a partir de 15 anys. Termini de pre-
sentació de treballs fi ns el 24 de febrer de 2023.

- Consell Comarcal del Pallars Sobirà: 4t Concurs de 
creació literària per a joves d’entre 18 i 29 anys. Entrega 
de treballs fi ns l’1 de març de 2023.

Per consultar les bases de cadascun podeu consultar 
l’enllaç https://linktr.ee/pipacentelles 

Demana la teva targeta de participació
a qualsevol establiment comercial. 
Hi ha 205 llocs per fer-ho.

www.centelles.cat

Repartim 20.000€
en vals i premis

#aquestNadalfemconsumlocal

*Per a més informació, llegiu les bases de participació:
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Pots tornar a veure el sorteig a l’enllaç següent:
https://www.youtube.com/live/_Dbd-yaHiOM?feature=share
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www.centelles.cat
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Dimecres 1
Jocs de sobretaula. Bruixes, misteri... vine a 
jugar a la Biblioteca! (11-16 anys)
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa 

Dijous 2
Conte-taller (+4 anys). Contes i manualitats 
sobre bruixes, amb Clara Ribatallada
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa
Inscripció: 938 810 334 o a b.centelles.lc@diba.cat

Jocs de sobretaula. Bruixes, misteri... vine a 
jugar a la Biblioteca! (11-16 anys)
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa

25è Cau de Bruixes
Presentació del vídeo 25 anys del Cau de 
Bruixes, en record a Pere Viñolas
a les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià

25è Cau de Bruixes
Conferència: La societat catalana dels segles 
XVI i XVII. Immigració francesa i bruixeria, a 
càrrec de Jaume Danti Riu, catedràtic d’His-
tòria Moderna de la Universitat de Barcelona
a 2/4 de 8 del vespre al Casal Francesc Macià

Divendres 3
Inauguració de l’exposició
Cau de bruixes, imatges des de l’interior.
En record a Pere Viñolas
a les 7 de la tarda a la sala d’exposicions de 
Centelles (carrer Jesús, 15)

25è Cau de Bruixes
Conferència: El tarot en el teu dia a dia com a 
teràpia, a càrrec d’Imma del Destí 
a 2/4 de 8 del vespre a la Biblioteca la Cooperativa

Sopar embruixat amb Imma del Destí 
a 2/4 de 10 de la nit a la sala de baix de la Violeta
20 € (tiquets: Punt Jove el PIPA fins el dia 2 de febrer)

Dissabte 4
25è Cau de Bruixes
Mercat màgic, tallers, activitats familiars, 
cercaviles, bosc de les fades, espectacles 
esotèrics, màgia, rituals, carrers temàtics... 
durant tot el dia (vegeu programes a part)

Diumenge 5
25è Cau de Bruixes
Mercat màgic
de 9 a 2/4 de 2 del matí al Passeig i a la Sagrera

25è Cau de Bruixes
Passatge interactiu El retorn de Payrona
de 5 a 9 de la tarda al pavelló municipal

42è Carnaval de Centelles
Pregó de Carnaval. Un encàrrec molt especial, 
amb Les Teresines Sardanistes
a 2/4 d’1 del migdia al Passeig

Agenda de febrer www.centelles.cat

Dies 6, 7, 8 i 9 de febrer
Consignes esbojarrades del rei Carnestoltes
a les 9 del matí, en línia per xarxes socials i web 
de l’Ajuntament

Dimarts 7
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Els drets al final de la vida, a càrrec de Nani 
Hidalgo, coordinadora del grup d’educació 
de DMD-CAT
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià

Divendres 10
42è Carnaval de Centelles
Rua de carnaval de les escoles
amb la participació de l’escola Bressol, Xori-
guer, Ildefons Cerdà i Vedruna-Sagrats Cors
a partir de les 10 del matí al centre del poble

Dissabte 11
42è Carnaval de Centelles
Gran Rua de Carnaval
a les 6 de la tarda sortida des de la Residència Sant 
Gabriel (Al final de la rua hi haurà servei d’entrepans)

Ball de carnaval amb la Banda Neon
a 2/4 d’11 de la nit al pavelló municipal

EXPOSICIONS
fins al 5 de març
Mirades i paraules de Neus Górriz
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 26 de febrer
Cau de bruixes, imatges des de l’interior.
En record a Pere Viñolas
Dissabtes i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
Dia 4, Cau de Bruixes, d’11 a 2 i de 6 a 8
Sala d’exposicions de Centelles (c/ Jesús, 15)

Fins el 26 de febrer
Anna Puigdo, Racons Oblidats. Exposició 
fotogràfica de llocs abandonats (II) 
Horari comercial. Finestres de la cafeteria 
El Trabuc (carrer Socós, 1), El Penjador de la 
perruqueria Camps-Figueras (carrer Marquès 
de Peñaplata, 11)

Dimarts 21
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Les dones artistes en la història de l’art, un 
món per descobrir, a càrrec de M. Lluïsa 
Faxedas i Brujats, professora d’Història de 
l’Art Contemporani a la UdG
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià

Dimecres 22
Tertúlia literària Comentarem el llibre 
Guilleries, de Ferran Garcia, amb Marta Pujol
a 2/4 de 4 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa

Taller de lectura (+6 anys) 
Taller per conèixer les últimes novetats de 
la Biblioteca
a 2/4 de 5 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa

Divendres 24
Cinema en català. Cicle Gaudí
Un año, una noche, del director Isaki Lacuesta
a les 8 del vespre al Centre Parroquial
Preu: 4,50 €, 3 € amb Carnet Jove i associats a 
entitats de Centelles i Club La Vanguardia (2 x 1)
Venda d’entrades a taquilla

Diumenge 26
Concert. Col·lectiu Acústic: Jazz, Bossanova i 
Latin Jazz
a les 8 del vespre al Centre Parroquial
Preu: 10 € adults i 5 €  de 10 a 18 anys. Gratuït 
menors de 9 anys i alumnes i professorat de 
l’Escola de Música de Centelles

Dilluns 27
Descobrim llegint (12-16 anys)
Vine a parlar de llibres i molt més!
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa

Dimarts 28
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Guimerà, escriptor i símbol, a càrrec de 
Ramon Bacardit i Santamaria, doctor en 
Filologia Catalana
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià

TOTS ELS DIMARTS DEL MES
Tallers de poesia Guspira poètica
de 2/4 de 7 a 8 del vespre a la Biblioteca 

TOTS ELS DIVENDRES DEL MES
Taller de memòria
de 4 a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca

Dimarts 14
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Canvi climàtic i mega-incendis a Catalunya, 
a càrrec d’Asier Larrañaga, sotsinspector 
GRAF a la Catalunya Central
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià

Dimecres 15
Taller de sandwisushi
a 2/4 de 6 de la tarda a l’Espai Jove

Club de lectura amb mirada de gènere
Comentarem l’obra Agafeu-me a mi, de 
Lolita Bosch
a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa
Organitza: Associació de Dones de Centelles

Dijous 16
Presentació dels projectes del Palau dels 
Comtes, Casa Pujol i illa Cultural
a 2/4 de 8 del vespre al Casal Francesc Macià

Divendres 17
Famous. Dance show amb Nouestil
a les 8 del vespre al Casal Francesc Macià
Preu: 5 €

Dissabte 18
Mou el cervell
de 10 a 12 del matí a la Biblioteca la Cooperativa

Dilluns 20
L’hora del conte (fins a 3 anys)
Rodola, rodolí: poesia, cançons i contes rimats,
amb la Sara de Planeta Pastanaga
a les 5 i a ¾ de 6 de la tarda (2 sessions)
a la Biblioteca la Cooperativa 
Inscripció: 938 810 334 o a b.centelles.lc@diba.cat




