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Amb el propòsit de mantenir en bon estat la xarxa de 
camins del municipi, l’Ajuntament de Centelles ha dut 
a terme al llarg dels últims mesos un seguit de treballs 
de millora i conservació d’aquestes vies. 

Amb la col·laboració del personal de l’ADF (Associa-
ció de Defensa Forestal), s’ha treballat per tal de co-
brir orificis, solucionar desperfectes sorgits pel pas del 

temps i pel trànsit per aquests trajectes i s’ha vetllat 
per millorar la situació general d’aquests traçats. Els 
anivellaments s’han realitzat amb la maquinària apor-
tada per l’ADF, utilitzada pels moviments de terres, 
mentre que el consistori, a través de l’empresa local 
Obres i Serveis Presseguer, s’ha fet càrrec del material 
subministrant la barreja de grava i sorra necessària per 
a les actuacions.

Tasques de manteniment als camins de Centelles
Vistes del camí que dona al Massat                                                         Accés a Tarrades

L’Ajuntament de Centelles vol fer esment especial 
a totes les persones, entitats i institucions que van 
oferir la seva cooperació i la seva ajuda de forma to-
talment desinteressada per tal de donar resposta a la 
complicada situació que va viure el municipi durant 

la passada Festa del Pi. A totes elles, els hi agraeix la 
seva reacció, que va demostrar un cop més que la 
unió fa la força. Tanmateix, vol mostrar de nou el 
seu suport a totes les víctimes de l’accident i els seus 
familiars.

Agraiment especial

Accés al Puig Nou  
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Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat

Alguns dels camins en els quals s’han produït aquestes 
millores són: Carrer del Masat - Can Tigre - Can Me-
nescal - Can Manel - La Rovira de baix- El Puig nou 
- Can Terrades 

D’altra banda, arran de les últimes problemàtiques pro-
vocades per forts temporals al carrer Tarragona, s’han 
pres diverses mesures amb l’objectiu d’evitar situacions 
similars en un futur. Aquestes han consistit en treballs 
concrets de millora per reconduir les aigües dels camps 
ubicats sobre de la cantonada de la Ronda Roureda amb 
l’avinguda Rodolf Batlle. 

Concretament a la Ronda Roureda, també s’ha aprofitat 
per dur a terme tasques de manteniment del carrer.

Can Tigre                Can Menescal

Can Manel               La Rovira de baix

Ronda de la Roureda amb l’avinguda R. Batlle
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PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

Centelles, centre Reempresa 
de Catalunya

Centelles, forma part del projecte Reempresa de Catalunya. Un 
projecte amb col·laboració amb la Diputació de Barcelona, la 
patronal CECOT i la CP’AC (Fundació Privada per a la promo-
ció de l’Autoocupació de Catalunya).

Reempresa és un nou model de creixement empresarial que s’ha 
posat en marxa a nivell internacional. Reempresa s’esforça per 
consolidar un nou model d’emprenedoria que embarqui em-
preses, empresaris i emprenedors i que alhora permeti la cessió 
de l’èxit empresarial de Catalunya per mitjà de la transmissió 
d’empreses.

Reempresa permet crear un mercat per a la transmissió d’em-
preses. Aquelles empreses, petits negocis, que per algun motiu: 
jubilació, salut, canvi de domicili dels empresaris i decideixen 
cedir el negoci a uns tercers, aquests anomenats reeemprene-
dors per tal de continuar el negoci.

• Tens un negoci i el vols cedir? Vols preparar el relleu?
• Vols agafar un negoci que està funcionant?

NO SAPS COM?  
VINE AL CENTRE REEMPRESA DE CENTELLES

Es pot veure més informació a la web: 
www.reempresa.org/centelles.

Per a més informació:
Ajuntament de Centelles

Servei de Promoció Econòmica
C/ Nou, 11  08540 Centelles

Telèfon: 938 811 257
Adreça electrònica: cntl.ope@diba.cat

Un cop més, Ses Majestats els Reis d’Orient van premiar amb la 
seva presència a tots els centellencs i centellenques al llarg de la 
primera setmana de l’any. Però en aquesta ocasió la seva visita va 
ser diferent de la d’altres anys, i és que van avançar la seva arriba-
da. No tan sols es van poder veure durant la ja tradicional caval-
cada de la nit de reis, els dies previs a la desfilada, els seus ajudants 
van estar presents al campament de la plaça Major i a la Fàbrica 
dels Regals, un petit magatzem improvisat al Palau dels Comtes 
que van poder visitar tots els nens i nenes del municipi. Allà ma-
teix, el patge reial es va encarregar de recollir totes les cartes amb 
els regals demanats.

Paral·lelament, els dies 3 i 4 de desembre, de 19 h a 20 h, es van 
poder visualitzar tres llums al turó del Puigsagordi que, com van 
confirmar més tard ells mateixos en el seu discurs des de l’Ajunta-
ment, corresponien a Ses Majestats.

En comptes de començar la rua sobre les seves carrosses, enguany 
van decidir arribar a cavall des del carrer Collsuspina. A més, tam-
bé van canviar el recorregut, passant pel passeig, el carrer Nou, el 
carrer del Socós, el carrer de Sant Josep, el carrer de Montserrat, 
el carrer de Sant Jaume, el carrer Girona, l’avinguda Rodolf Batlle, 
el carrer de Sant Joan i tornant per carrer del Socós fins a la plaça 
Major, on va finalitzar la festa.

Els Reis Mags omplen de màgia 
els carrers del poble
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Dimarts 7
Aula d’Extensió Universitària de la Gent 
Gran. De la matemàtica dels jocs al joc de la 
matemàtica, a càrrec de Jordi Deulofeu i Pi-
quet, Doctor en Didàctica de les matemàti-
ques. 
A les 6 de la tarda, al Casal Francesc Macià.
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Dijous 9
Tertúlia literària
Llegim: L’últim patriarca, de Najat El Hachmi.
A 2/4 de 4 de la tarda, a la biblioteca la Coo-
perativa.

Dimarts 14
Aula d’Extensió Universitària de la Gent 
Gran. El submarí científic ICTINEU 3: de 
la idea-concepte fins les profunditats de 1000 
metres, a càrrec de Carme Parareda i Sala, 
directora d’operacions i pilot i de Pere Forès, 
director general. 
A les 6 de la tarda, al Casal Francesc Macià. 
(cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dissabte 18
Festa de Sant Antoni Abat
Missa i esmorzar
A les 9 del mati, a la capella de Sant Antoni.

Tot seguit es farà el  passant per diversos ca-
rrers del poble.

Sardanes amb la Cobla Sant Jordi
A 2/4 d’11 del matí. A la plaça Major.

Benedicció dels animals 
A les 12 del migdia, a la plaça Major.

Arrossada popular i ball. 
A partir de les 2 del migdia, al pavelló vell.

Diumenge 19
Teatre
Si els taurons fossin persones, de 

Agenda d’activitats de gener
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Bertolt Brecht, direcció de Carles Grau amb 
la companyia El Globus.
A les 6 de la tarda, al Centre Parroquial.
Preu de la entrada 10 euros pels adults i 5 eu-
ros pels menors de 14 anys acompanyats.

Dimarts 21
Aula d’Extensió Universitària de la Gent 
Gran. Aida, l’òpera més estimada del Liceu, 
a càrrec de Pol Avinyó, Musicòleg i crític 
d’òpera.
A les 6 de la tarda , al Casal Francesc Macià.
(cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dijous  23
L’hora del conte. Els contes de la Piñol.
A 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca la Coo-
perativa.

Dissabte 25
Taller d’autodefensa per a dones.
De 10 a 1 del migdia a l’Institut Pere Barnils.
Preu 5 euros adults i 3 euros menors (inclou 
esmorzar).

Informació i inscripcions: 
donescentelles12@gmail.com

Concert
Ovidi5, no se’n va és qui torna. 
A les 8 del vespre, al Casal Francesc Macià.
Preu 12 euros anticipada i 15 euros a taquilla
reserva d’entrades a capgiremcentelles@
gmail.com 

Diumenge 26
Festival de dansa Olímpics a càrrec de 
Nouestil. A les 6 de la tarda, al Casal Francesc 
Macià. Preu 7 euros (una part de la recapta-
ció es destinarà a Metges sense fronteres).

Dilluns 27
Tertúlia literària
Llegim: Gent de Hemsö, d’August Strindberg.
A 2/4 de 4 de la tarda, a la biblioteca la Coo-
perativa.

Dimarts 28
Aula d’Extensió Universitària de la Gent 
Gran. La història de l’univers: la nostra his-
tòria,  a càrrec de  Joan Anton Català i Ami-
gó, astrofísic, químic i divulgador científic.
A les 6 de la tarda , al Casal Francesc Macià.
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Divendres 31
Cinema en català-Cicle Gaudí. El viatge de 
la Marta (Staff only), de Neus Ballús.
A 2/4 de 9 del vespre, al Centre parroquial.
Preu: 4,50 euros, 3 euros. Carnet Jove i as-
sociats a entitats de Centelles i Club La Van-
guardia (2 x 1).

CONCURSOS

42è CONCURS DE FOTOGRAFIA 
FESTA DEL PI 
Els treballs es poden lliurar fins el 10 
de març de 2020 al migdia als llocs de 
recepció. (vegeu les bases a part). Or-
ganitza: Amics de Centelles.

EXPOSICIONS 
Del 14 de desembre al 19 de gener
Mostra d’artistes locals. Dissabtes 

de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. In-
auguració el dia 14 a les 7 del vespre. 
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 24 de desembre al 12 de gener
26a Exposició de pessebres i de 

curiositats curioses. 
Festius d’11 a 2 i de 5 a 8. Can Man-

so (plaça Vella, 3)
Instagram (bibliotecadecentelles)

Biblioteca Municipal La Cooperativa

Biblioteca de Centelles bcentelleslc

C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES

Tel. 93 881 03 34

b.centelles.lc@diba.cat  

bibliotecadecentelles.blogspot.com

Horari:  De dilluns a divendres de 

15.30 a 20 h. Dimecres, divendres 

i dissabtes de 10 a 13.30 h.

L’Ajuntament de Centelles i l’Associació 
de Galejadors informen, després de par-
lar amb els familiars i de les visites que 
han realitzat als ferits de la Festa del Pi 
i que estan ingressats a l’Hospital Vall 

d’Hebron, que els set, evolucionen favo-
rablement.
Per respecte a la seva intimitat es prega 
que no es difonguin o publiquin fotogra-
fies dels accidentats.

Evolució favorable dels 
accidentats a la Festa del Pi
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