
Dilluns, 12 de juny, va tenir lloc un any més el tanca-
ment de curs del Consell d’Infants de Centelles. Com 
ja és habitual, l’acte es va celebrar a la sala de plens de 
l’Ajuntament. 

Els consellers i les conselleres, en representació dels di-
ferents centres del municipi, van exposar a l’alcalde i a 
la regidora d’Educació propostes de millora  i diverses 
iniciatives recollides al llarg de les sessions de treball. 
Per finalitzar l’acte, se’ls va entregar una dessuadora 
del Consell i es va visualitzar un vídeo amb fotografies 
de totes les activitats d’enguany.

Tancament d’un nou curs del Consell d’Infants
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Ajuntament de Centelles
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Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat

Premi de relat breu i poesia per a joves 2017

Enguany va tenir lloc una nova edició del Premi de relat breu 
i poesia que impulsa la regidoria de Joventut amb l’objectiu 
de donar reconeixement i visibilitat a joves talents d’arreu de 
Catalunya. Tot i així, en aquesta ocasió les premiades van ser 
de Centelles. Elisenda Palou va ser la guanyadora del premi 
de prosa, mentre que Maria Valldeneu va endur-se l’accès-
sit. En la vessant poètica, el jurat va decidir declarar desert 
el primer premi i l’accèssit va ser per a Marina Galceran. 

Presentació del programa Centelles Activa’t

El 3 de juny, es va  fer la presentació del programa Centelles Activa’t. 
Sota el títol “Ei! Tornem-hi” es van donar a conèixer els recorreguts 
que es faran dos dies a la setmana. Els dilluns, el recorregut urbà, sen-
zill i per dins de la població; la sortida es farà a les 21h al Passeig. Els 
dijous, tothom qui vulgui podrà participar en el recorregut per l’en-
torn; en aquest cas seran de 4 a 6 quilòmetres al voltant de Centelles i 
la sortida es farà a les 20h al Pla del Mestre. És una iniciativa impulsada 
per l’ABS Centelles en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament. Les inscripcions es poden fer al CAP Centelles. El 28 de 
juliol es farà el tancament amb un sopar a la piscina municipal d’estiu.

Procés participatiu Agenda 21

El 23 de maig van començar les sessions del procés partici-
patiu de l’Agenda 21 a Centelles. El propòsit de la iniciativa 
ha estat el de plantejar de manera col·lectiva els reptes me-
diambientals que ha d’afrontar el municipi d’aquí en endavant. 
D’aquesta manera es renova el compromís ambiental adquirit. 
Degut al volum de propostes, es van allargar les sessions pre-
vistes inicialment. L’última sessió de cloenda va tenir lloc el 
dimarts 23 de juny.

Plaques a la piscina per escalfar l’aigua

S’han instal·lat 4 plaques solars tèrmiques per a la producció d’aigua 
calenta sanitària a la piscina municipal d’estiu i així resoldre els pro-
blemes de manca d’aigua calenta els dies de més afluència de públic. 
Donat que aquests dies coincideixen amb els de més insolació s’ha op-
tat per resoldre la mancança instal·lant plaques solars tèrmiques que 
quan més insolació més producció d’aigua calenta generen. Les plaques 
són d’última generació, tenen molt rendiment  i no precisen dissipador 
d’energia ja que la dissipen quan assoleixen la temperatura d’ebullició. 
Amb la instal·lació s’aconsegueix que el 95% de l’energia que es gasta 
per escalfar l’aigua sigui d’origen renovable reduint les emissions de C02. 
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Punt Jove el PIPA

A qui va adreçat?
• Persones que esteu en situació d’atur*, amb estudis superiors o bé 
una llarga trajectòria professional.  
Requisits:
• Cal tenir actualitzada la inscripció al SOC com a cercador d’ocupa-
ció o de millora de l’ocupació actual.
Què t’oferim? 
• Un programa ideat per impulsar-te cap a una nova trajectòria pro-
fessional i acompanyar-te en la gestió del canvi.
• El disseny del teu itinerari personalitzat.
• En el cas que ho necessitis, acompanyaments individualitzats a tra-
vés de:
• Coaching personal per acompanyar-te en el procés de clarificació 
de la trajectòria professional, per potenciar l’autoconfiança i el propi 
autoconeixement.
• Màrqueting personal perquè puguis implementar tècniques d’in-
novació i de creativitat al teu projecte professional.
• Sessions dissenyades per a obrir la ment, inspirar-te i clarificar el 
teu horitzó professional:
• Converses fora la capsa: taules-col·loqui facilitades amb materials 
audiovisuals suggerents i provocadors que et permetran mirar més 
enllà, inspirar-te, pensar fora la capsa.
• Cafès experto: col·loquis informals amb experts que et permetran 
compartir les teves inquietuds amb experts sobre temàtiques del teu 
interès.
• Sessions up-date: per posar-te al dia tot coneixent les tendències 
que hi ha al món avui i com aquestes impacten a Osona.
• I molts recursos més ...
Propera sessió: Dijous 6 de juliol a les 9,30h al CASAL FRANCESC 
MACIÀ
Durant els mesos de juliol a desembre, les persones vinculades a la 
borsa de treball de l’Ajuntament de Centelles amb formació superior 
(grau superior, diplomats i llicenciats) poden accedir a una formació 
que es realitzarà a l’Agència CREACCIÓ de Vic sobre com potenciar 
les competències personals i professionals per a la recerca d’un lloc 
adequat a les seves característiques.
Si esteu interessats a assistir cal que us inscriviu prèviament al for-
mulari que trobareu a www.creacció.cat

Servei de Promoció Econòmica i Ocupació 
C/ Nou, 11  08540 Centelles Telèfon: 93 881 12 57  

Correu electrònic: cntl.ope@diba.cat 
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Biblioteca Municipal La Cooperativa

Biblioteca de Centelles bcentelleslc

C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES

Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38

b.centelles.lc@diba.cat  

bibliotecadecentelles.blogspot.com

Informació i inscripcions al Punt Jove el PIPA
C/Jesús, 25 Tel: 93 881 23 23 
Horari: de dilluns a dijous de 5h a 8h i 
dimecres i divendres de 10h a 13h
pij.centelles@diba.cat   www.centelles.cat/elpipa

Impulsa’t cap al canvi!

Recollida selectiva de la matèria orgànica
“A altres municipis no cal utilitzar la bossa compostable”

La bossa compostable té l’avantatge de ser degradable. En 
canvi, la bossa de plàstic deixa restes que fan que el compost 
no sigui de bona qualitat. A la planta de compostatge on es 
porten els residus orgànics de Centelles aconsegueixen un 
bon compost gràcies al fet que no admeten bosses de plàs-
tic. Això fa que el preu que paguem per portar la matèria 
orgànica sigui molt més econòmic i es poden destinar els 
diners estalviats per a altres necessitats del poble.

Des de l’1 de juny les bosses de plàstic s’han de pagar. Per 
tant, separar la brossa orgànica a casa ja no implica haver 
de pagar més. Hi ha algunes marques que venen bosses 
de color marró on s’anuncia fracció orgànica. Són però de 
plàstic i el mateix fabricant avisa que no són compostables. 
Cal recordar que utilitzar bosses de plàstic per separar les 
restes de menjar no serveix de res. Els operaris del servei de 
recollida no recullen les escombraries en bosses de plàstic 
que troben a la galleda de l’orgànica i les que es troben als 
contenidors d’emergència s’han de llençar al rebuig.

Participar en la separació de la matèria orgànica significa 
formar part d’un poble respectuós amb el medi ambient i 
amb la resta de persones que hi viuen.   



Dissabte 1
IX Festa de l’Esport
De 10 a 13 del matí a la piscina municipal d’estiu.

Acapte de sang 
De 10 a 2 i de 4 a 8 al CAP- Centelles.

Diumenge 2
Diada castellera amb els Sagals d’Osona, Castellers de la Sagra-
da Família de Barcelona i Maduixots de l’Alt Maresme.
A les 12 del migdia a la plaça de Mossèn Xandri.

Ball al Casal
A les 5 de la tarda al bar del Casal Francesc Macià.

Dijous 6
Nits de piscina
Inflables aquàtics i 
música d’ambient.
De 9 a 12 de la nit a la pis-
cina municipal d’estiu.

Dissabte 8
X Jornada de la gent gran
Viu la vida amb un somriure
De 9 a 2 del matí al Casal Francesc Macià.

Diumenge 9
Sardanes amb la cobla Sant Jordi.
A les 7 de la tarda al Passeig.

Dijous 13
Nits de piscina
Nit esportiva i inflable aquàtic: 
Tennis taula, voleibol aquàtic i waterpolo.
De 9 a 12 de la nit a la piscina municipal d’estiu.

Dissabte 15
21a Caminada nocturna 
Inscripcions i sortida de 9 a 2/4 de 10 del vespre al parc del Pla 
del Mestre. 
Preu caminada: 5 euros adults / 2 euros menors de 10 anys.

4t Centelles summer festival (majors de 16 anys)
A les 12 de la nit a la riera Blanca.

Dijous 20
Nits de piscina
Wii just dance i cinema a la fresca amb la pel·lícula Ghostbusters 
3
De 9 a 12 de la nit a la piscina municipal d’estiu

Dissabte 22
Fira de la cervesa
De 2/4 d’11 del matí a 2/4 d’1 de la nit a la plaça Major. Actua-
cions de country (12 a 13h), Slainte (18 h) i concerts de rock a 
partir de les 19.30 h amb Nucli, Manos Rock i Electric Hounds.

Cabrotukada 2017
Amb la participació de les colles: Kinkakao, de Premià de Mar; 
Atabalades, de Premià de Mar; Drums, d’Esplugues de Llobre-
gat;  Músics, de Can Sant Joan de Montcada i Reixac;  Diables 

Agenda d’activitats de juliol de 2017
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Folls, de Palafolls; i Ca-
brons i Bruixes i Menuts 
Cabrons i Bruixes, de 
Centelles.
A partir de 2/4 d’11 del 
matí pel centre del poble.

Dimecres 26
Unitat mòbil del consumidor 
D’11  a 2/4 de 2 del migdia a la plaça Major.

Fins el 27 de juliol 
Ei! tornem-hi? 9a edi-
ció T’apuntes a cami-
nar?
Programa de Promo-
ció de la salut. 
Els dilluns i els dijous.
Inscripcions 
al CAP-Centelles.

Festa Major d’Estiu del dimecres dia 30 d’agost al diumenge 
dia 3 de setembre.

EXPOSICIONS

Fins el 16 de juliol
Naturart dels tallers d’art  - dibuix, pintura i ceràmica adults -
Dissabtes de 7 a 9 i festius de 12 a 2 i de 7 a 9.
Sala d’exposicions de Centelles (carrer de Jesús,15).

Fins el 23 de juliol 
75 anys de Premi Centelles
Exposició col·lectiva d’artistes del Patrimoni.
Dissabtes de 7 a 9 i festius de 12 a 2 i de 7 a 9.
Centre d’art el Marçó vell.

Fins el 23 de juliol 
75anys de Premi Cen-
telles
Exposició col·lectiva 
d’artistes del Jurat.
dissabtes de 7 a 9 i fes-
tius de 12 a 2 i de 7 a 9.
Centre d’art el Marçó 
vell.

Exposició permanent
Sala de Paleontologia i Selecció del patrimoni pictòric 
dissabtes de 7 a 9 i festius de 12 a 2 i de 7 a 9
Centre d’art el Marçó vell

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