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A la comarca, a través del projecte “Osona, territo-
ri camper” s’han adequat 12 àrees d’autocaravanes a 
diferents punts del territori on les persones usuàries 
poden aparcar en llocs segurs, prop dels centres dels 
municipis i envoltats de naturalesa. Aquest projecte 
té el suport del Departament d’Empresa i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya. 

Centelles és un d’aquests punts. Situat al carrer de 
Can Minguet, a la cantonada amb el camí de la Llavi-
na, aquest espai disposarà de presa d’aigua, connexió 
de llum i desguàs d’aigües grises i negres. El recinte 
estarà obert tot l’any. 

Dijous 5
Nits de piscina: 
Inflables aquàtics i mú-
sica d’ambient.
De 9 a 12 de la nit a la 
piscina municipal d’es-
tiu.

Divendres 6
Inauguració de l’exposició SOROLL, dels alumnes dels ta-
llers d’art - dibuix, pintura i ceràmica adults.
A les 7 de la tarda. Sala d’exposicions de Centelles (carrer de 
Jesús, 15).

Diumenge 8
Sardanes amb la cobla Sant Jordi
A les 7 de la tarda al Passeig.

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

Dissabte 14
Acapte de sang 
De 10 a 2 i de 4 a 8 al CAP- Centelles.

Fira de la cervesa
de 5 de la tarda a 1 de la 
matinada a la plaça Ma-
jor.

Concert d’estiu a càrrec 
dels Catatxecs
Música clàssica, tradi-
cional txeca i tradicional 
catalana. 
A les 7 de la tarda al Cen-
tre parroquial.
Preu: Taquilla inversa.

Dijous 19
Nits de piscina. 
Wii: Just dance i cinema a la fresca 
amb la pel·lícula Spider-man: homecoming
De 9 a 12 de la nit a la piscina municipal d’estiu.

Dissabte 21
22a Caminada nocturna 
Inscripcions i sortida de 9 a 2/4 de 10 del vespre al parc del 
Pla del Mestre.
Preu: 5 euros adults / 2 euros menors de 10 anys.

Dimecres 25
Unitat mòbil del consu-
midor 
D’11  a 2/4 de 2 del mig-
dia a la plaça Major.

Agenda d’activitats de juliol de 2018
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Altres activitats:

Ei! tornem-hi? 10a 
edició T’apuntes a 
caminar?
Programa de Pro-
moció de la salut. 
Fins el 26 de juliol 
els dilluns i els di-
jous.
Inscripcions: 
CAP-Centelles.

Festa Major d’Estiu del dimecres dia 29 d’agost al diumenge 
dia 2 de setembre.

EXPOSICIONS

Del 6 al 22 de juliol
Soroll dels tallers d’art  - dibuix, pintura i ceràmica adults -
Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8.
Sala d’exposicions de Centelles (carrer de Jesús,15).

Dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol
Treballs de la gent gran
Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8.
Sala d’exposicions de Centelles (carrer de Jesús,15).

Fins el 29 de juliol 
Lo que no se dice de Ja-
vier Erre
Artista guanyador del 
XXLV Premi Centelles 
de pintura
Dissabtes de 6 a 8 i fes-
tius de 12 a 2 i de 6 a 8.
Centre d’art el Marçó 
vell.

Exposició permanent
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.

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

Del 26 d’agost al 15 d’octubre
Premi Centelles. LXXVI Concurs de Pintura
Dissabtes de 6 a 8 del vespre.
Diumenges i festius de 12 a 2 i de 6 a 8.
Centre d’art el Marçó vell.

Osona, territori camper
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Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat

Tret de sortida a la campanya comercial

S’ha engegat la campanya comercial “Demana l’àlbum, com-
pra a Centelles i enganxa els cromos” enfocada a difondre les 
entitats esportives de la població i potenciar el comerç local. 
L’acció comercial consisteix en aconseguir l’àlbum al Servei 
de Promoció Econòmica (C/Nou, 11, baixos) i demanar els 
cromos als diversos establiments després de realitzar la com-
pra. L’edició és limitada i la campanya durarà fins a exhaurir 
existències.

Èxit de participació al primer torneig de futbol barri

Diumenge 8 de juliol va acabar el primer torneig de futbol barri. Els objec-
tius de l’activitat que ha durat tres mesos eren organitzar uns partits de futbol 
de carrer i solidari per recaptar diners i poder enviar material esportiu al 
Salvador; i treure els nois i noies de davant les pantalles per a jugar al carrer. 
El torneig va tenir una gran acceptació, amb un centenar de nens i nenes i les 
seves famílies i amics que els acompanyaven. Hi va haver molta diversitat en 
els equips. Al ser un cap de setmana sí un de no, permetia que les famílies no 
es trobessin ocupades tots els caps de setmana seguits i, per tant poguessin 
participar-hi.Va haver-hi gran col·laboració amb aportacions diverses i des 
de l’Ajuntament volem agrair la dedicació i esforç durant tots aquests dies a 
la comissió de futbol barri, ja que sense ells no hauria estat possible. 

Tancament d’una nova edició del projecte 
Enxaneta

Per tercer any consecutiu, el dissabte, 2 de juny, es va clau-
surar a la UVIC una nova edició del projecte Enxaneta, on 
hi participen alumnes de l’Escola Ildefons Cerdà. L’Enxaneta 
va néixer el 2016 com una proposta per a l’acompanyament 
de l’èxit escolar que implica a centres educatius i escoles fora 
de les aules. L’apoderament que es dona a pares i a alumnes i 
el treball en xarxa entre els diferents agents locals relacionats 
són dues de les raons del seu èxit. 

Nou aparcament temporal

A causa del futur enderroc de les naus del vapor, s’ha tancat una 
part del pàrquing de la ronda de les Tàpies. De moment, no hi ha 
cap projecte de futur previst per a la zona. Amb la intenció de suplir 
aquestes places d’aparcament i amb el vistiplau de la propietat, s’ha 
obert el solar que està ubicat entre els carrers de Sant Josep i Diago-
nal per a utilitzar-lo com a aparcament.

Informació Municipal

Punt Jove el PIPA
La Borsa de Treball de 
l’Ajuntament és un servei 
que informa i assessora 
sobre recursos, tècniques 
de recerca de feina i ofer-
tes de treball a persones 
en edat laboral, amb o 
sense estudis, que esti-
guin buscant feina o una millora laboral.

Actualment aquest servei ofereix:
l Atenció individualitzada en el procés de recerca de feina
l Assessorament sobre tècniques de recerca de feina (com pre-
parar un currículum, entrevistes,  etc)
l Informació i orientació dels recursos per a buscar feina exis-
tents a la zona (etts, pàgines web, etc)

Aquest servei forma part de la Xarxa Xaloc, una xarxa d’inter-
mediació laboral d’àmbit provincial, promoguda i coordinada 
per la Diputació de Barcelona i que té com a objectius princi-
pals: 
l Augmentar la inserció laboral de les persones que s’hi apunten, 
de manera que només s’accedeixi a les ofertes de feina d’Osona 
sinó també, dins de les possibilitats de cadascú, a ofertes de feina 
de tota la província de Barcelona .
l Donar una millor resposta a les demandes de personal que 
arriben de les empreses del territori.

Consultar les ofertes que es gestionen és lliure a l’adreça web 
www.diba.cat/slo. Ara bé, per poder-s’hi apuntar cal que prèvia-
ment s’hagi fet una entrevista ocupacional a la borsa de treball 
de l’Ajuntament i cedeixi les seves dades.
Per a formar part de la borsa de treball i la xarxa Xaloc cal de-
manar cita prèvia al servei de promoció econòmica i inscriure’s 
portant un currículum recent amb fotografia i telèfon de con-
tacte.

Per a més informació:
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

Borsa de Treball i Xarxa Xaloc

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de 

setembre):  De dilluns a divendres 

de 15.30 a 20 h. Dimecres de 10 a 

13.30 h.

Vacances del 23 al 29 de juliol


