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L’Ajuntament de Cente-
lles a final del 2019 va pro-
rrogar el contracte de reco-
llida i aquesta mesura es va 
acompanyar d’un anàlisi de 
la recollida selectiva que es 
feia al municipi visualitzant 
que el 68% del que es recull 
és rebuig, quan hauria de ser 
el 15% (dades agència de re-
sidus). Reduir el rebuig passa 
per augmentar l’orgànica que 
està al 6% i hauria d’estar al 
40% i també hi ha marge 
de millora en la recollida de 
multiproducte i vidre. Per 
aconseguir aquest objectiu 
s’està donant de forma gra-
tuïta als veïns del municipi 
les bosses d’orgànica, s’han 
reorganitzat les àrees de 
contenidors i ara es farà una 
prova pilot amb contenidors 
intel·ligents i s’implementa la 
recollida d’orgànica al mer-
cat.  Segons la regidora de 
Medi Ambient, Neus Ver-
daguer, “amb les mesures 
preses, durant el confinament, ja s’ha notat millores, com la recollida 
d’orgànica ha augmentat un 40% respecte l’any passat”.

Prova pilot amb contenidors intel·ligents a Centelles
A primers de juliol un prova pilot de recollida amb contenidors 

intel·ligents. Es tracta de contenidors d’orgànica i rebuig que s’obriran 
amb una tarja intel·ligent personalitzada per a la zona de residència. 
D’aquesta manera, s’impedeix que es llencin escombraries fora de la 
zona de residència. Aquest pla pilot es farà al barri de Corea (més allun-
yat del centre de la població) i a la zona del carrer Miquel Pratmarsó 
(amb habitatges unifamiliars aïllats). Posteriorment, està previst fer la 
prova al Passeig de Sant Feliu amb blocs de pisos.

Aquesta prova permetrà estudiar els hàbits dels veïns d’aquestes zo-
nes i contrastar si és més efectiu que la recollida porta a porta. El mes 
de gener passat ja es va analitzar el volum de recollida orgànica.  Els xips 
intel·ligents permetran saber, a més de les hores en les que s’utilitza, el 
pes d’orgànica que s’aboca o bé si algú es descuida obert un dels conte-
nidors. Amb la tarja es podrà comprovar qui recicla o qui genera més 

rebuig. Inicialment es disposarà d’una tarja per habitatge.
La regidora de Medi Ambient, Neus Verdaguer explica que “els ín-

dex de reciclatge sempre són millors amb el porta a porta però els con-
tenidors permeten  als usuaris major flexibilitat a treure les deixalles”. 

Aquest sistema de contenidors intel·ligents s’està provant, amb bons 
resultats, a la comarca de La Garrotxa i a d’altres poblacions del cinturó 
de Barcelona com Sant Just Desvern, Sant Joan Despí o El Papiol.

Remolc per a la recollida orgànica al mercat setmanal
Diumenge 14 de juny, es va posar en marxa al mercat setmanal un 

nou servei de recollida de matèria orgànica per als paradistes. Totes les 
parades de fruita i verdura disposaran d’un contenidor d’orgànica que 
recolliran a l’inici de la jornada. Una vegada acabat el mercat es diposita 
en un remolc que s’ubica a la mateixa plaça Major.

Amb aquesta mesura, que va ser molt ben acollida pels venedors, es 
vol reduir el rebuig i millorar la recollida selectiva al municipi. Per Josep 
Arisa, regidor de Comerç, “hi ha hagut predisposició dels paradistes ja 
que en altres mercats es fa i és important destacar el treball transversal 
entre regidories”.

Durant el 2020 els residus han augmentat en general a causa del 
confinament dels mesos de març, abril i maig però de manera més 
important en les fraccions reciclables.

Orgànica:         31% més el 2020 respecte el 2019
Restes jardineria:    88%  més el 2020 respecte el 2019
Multiproducte:          6%   més el 2020 respecte el 2019
Vidre:                           10%   més el 2020 respecte el 2019

En canvi, el rebuig només ha augmentat un 2% i s’atribueix a l’efec-
te confinament.

 
De tot aquest període, l’augment més important de la recollida se-

lectiva de residus reciclables ha sigut durant el mes de maig del 2020, 
que s’ha arribat al 39% de reciclatge, coincidint amb el primer mes des 
de la reorganització dels contenidors.

Centelles es proposa reduir el rebuig

Augmenta el reciclatge els 5 primers mesos de l’any
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Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat
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JULIOL

Dimecres 1
Càpsula de contes a 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca 
la Cooperativa. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia. 
Consulteu més informació al 938 810 334

Dimecres 8
Càpsula de contes a 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca 
la Cooperativa.Aforament limitat. Cal inscripció prèvia. 
Consulteu més informació al 938 810 334.

Diumenge 12
Audició de Sardanes amb la cobla Sant Jordi Ciutat de 
Barcelona, a les 7 de la tarda, a la plaça Major.

Dimecres 15
Càpsula de contes a 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca 
la Cooperativa. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia. 
Consulteu més informació al 938 810 334.

Dimarts 21
Bat: Ídem x ídem. Activitat sobre els rols de gènere i la 
identitat per a joves de 14 a 16 anys, a les 5 de la tarda, a la 
biblioteca la Cooperativa. Aforament limitat. Cal inscrip-
ció prèvia. Consulteu més informació al 938 810 334

Dimecres 22
Càpsula de contes a 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca 
la Cooperativa. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia. 
Consulteu més informació al 938 810 334

Dijous 23
Sant Jordi al juliol. Activitats virtuals durant tot el dia
bibliotecadecentelles.blogspot.com

A les 8 del vespre es farà un acte de comiat a les persones 
que ens han deixat durant el confinament. Acompanya-
ment de jazz amb David Viñolas Trio. Al jardí del costat del 
Tanatori (carrer dels Casals)

Divendres 24
Inauguració de l’exposició Racons oblidats: l’essèn-
cia del passat,  d’Anna Puigdomènech, a les 7 de la 
tarda, sala d’exposicions Niu del Palau (plaça Major).

Cinema en català -Cicle Gaudí: La innocència, de Lu-
cía Alemany, a les 10 de la nit, a la plaça Major.

Dimecres 29
Càpsula de contes a 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca 
la Cooperativa. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia. 
Consulteu més informació al 938 810 334.

AGOST

Dimecres 5
Càpsula de contes a 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca 
la Cooperativa. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia. 
Consulteu més informació al 938 810 334

Dimecres 12
Càpsula de contes, a 2/4 de 6 de la tarda, a la biblio-
teca la Cooperativa. Aforament limitat. Cal inscripció 
prèvia. Consulteu més informació al 938 810 334

Dimecres 19
Càpsula de contes, a 2/4 de 6 de la tarda, a la biblio-
teca la Cooperativa. Aforament limitat. Cal inscripció 
prèvia. Consulteu més informació al 938 810 334.

Diumenge 23 d’agost
Obertura i lliurament de premis del LXXVIII Con-
curs de pintura Premi Centelles, a les 12 del migdia, al 
Centre d’art el Marçó vell.

Dimarts 25 d’agost
Descobreix nous camins. Activitat participativa per 
atrevir-se a conèixer noves maneres de pensar a partir dels 
àlbums il·lustrats. Dirigida a joves de 14 a 16 anys, a les 5 de 
la tarda, a la biblioteca la Cooperativa. Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia. Consulteu més informació al 938 810 
334.

Dimecres 26
Càpsula de contes, a 2/4 de 6 de la tarda, a la biblio-
teca la Cooperativa. Aforament limitat. Cal inscripció 
prèvia. Consulteu més informació al 938 810 334

Festa Major d’Estiu del divendres dia 28 
d’agost al dimarts dia 1 de setembre

Agenda juliol-agost 2020

EXPOSICIONS
Fins el 19 de juliol. El somni confinat. 12a mos-
tra de treballs d’alumnes: infants, joves i adults 
de Tallers d’art, dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 
a 2 i de 6 a 8 h. Sala d’exposicions Niu del Palau 
(plaça Major).

Del 24 de juliol al 16 d’agost. Racons oblidats: 
l’essència del passat, fotografies d’Anna Puigdo-
mènech, dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 
a 8 h
Sala d’exposicions Niu del Palau (plaça Major).

Fins el 26 de juliol 
Ruta 80 de Jordi Sarrate, dissabtes de 6 a 8 i fes-
tius de 12 a 2 i de 6 a 8. Centre d’art el Marçó vell

Del 23 d’agost al 12 d’octubre
Premi Centelles. LXXVIII 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

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
(només obert quan hi ha exposició temporal)
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