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Eduard Rius inaugurava oficialment l’equipament del CAP de Centelles. El centre havia entrat en funcionament uns 
mesos abans, el 27 de desembre de l’any 2000, data commemorada pels professionals que hi treballen. Es va 
constituir com a projecte capitatiu on diversos metges i infermeres es posaven al capdavant per a fer-ne autogestió. 
Dins d’aquest col·lectiu hi ha l’Hospital Universitari de Vic que permet una coordinació més àgil. Durant aquests vint 
anys s’han anat fent diverses millores i, actualment ja es treballa en una nova ampliació del centre sanitari.

El passat mes de desembre, Salvador Illa, aleshores Ministre de Sanitat, va fer una breu visita al centre assistencial 
de Centelles on va ser rebut per l’equip directiu actual, els doctors Ramon Vilatimó, Sílvia Narejos i Xavier Ferrés. 
També es va reunir amb tot el personal assistencial del centre a qui va agrair la feina feta des de l’assistència 
primària per a combatre la pandèmia de la COVID. 

Actualment l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) dona servei a una població de 13.000 persones dels municipis de Centelles, 
Balenyà i Sant Martí de Centelles i disposa d’una cinquantena de professionals.
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Aquest mes de juny ha entrat en funcionament La Corbata, 
un nou espai d’oci i cultura vinculat al Casal Francesc Macià 
amb l’objectiu de dinamitzar amb una programació cultural 
i festiva la zona i oferir servei de bar també al casal dels avis 
i, a la mateixa pista. L’espai és una prova pilot per part de 
l’Ajuntament fins al 30 de setembre. Fins al moment hi han 
actuat grups com The Puigdeboys, Nucli Trio, The Cools o 
DJ Puigdo. El mes de juliol hi ha les actuacions previstes 
de: Èrica Pagès, Ahmed Lamliki i diverses Jam Session.

5)0..0+8%+'$%5'9-.%.%5'(%$'3-$&8-+'
(%'$0'8090..0'
:893+' 3003+*3&' 1$%' =/0$0$%' "#$' 93=2$+' "#$)3&'(31($%$%'
per les arrels dels arbres plantats al polígon industrial 
de La Gavarra. En primer lloc es va fer una valoració de 
l’estat de la vorera i l’afectació que ha tingut sobre els 
escocells, seguidament es va fer una primera actuació 
de pavimentació i, en una segona actuació es tornarà 
a replantar part de l’arbrat viari amb d’altres exemplars 
menys invasius i, preferentment, de vivers de la mateixa 
zona climàtica de Centelles. L’objectiu d’aquestes millores 
és crear un itinerari que connecti el municipi amb la zona 
rural de la població.
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A  mitjan de juny es van iniciar els treballs de replanteig de 
les obres d’estesa de cables de Mitja Tensió de l’ET de Can 
Buenos que afecta el lateral dret de l’avinguda d’Ildefons 
Cerdà (des de davant de l’ET de Can Buenos), la rotonda i 
el carrer del Molí de la Llavina. Aquestes obres permeten 
eliminar la línia aèria de l’entrada a la població pel barri de 
Sant Antoni i soterrar-la. Una vegada finalitzats aquests 
treballs també es farà el soterrament de una línia de mitja 
tensió a l’ET Sector XIX que afecta els carrers de Guer, 
dels Comtes de Centelles i dels Curtidors. 
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L’alcalde de Centelles, Josep Paré Aregall i el President de 
la Unió del Comerç de Centelles, Sergi Pàmies Mestre, en 
presència del regidor de Promoció Econòmica i Comerç, 
Josep Arisa Argemí, van firmar, el 2 de juny, la renovació 
del conveni de subvenció a la Unió de Comerciants i 
l’Ajuntament per la gestió de la dinamització de l’associació 
de comerciants i l’impuls del comerç. L’Ajuntament atorga 
una subvenció del 50% del cost de la contractació de la 
dinamització comercial de la pròpia associació, i la part 
restant ho assumeix l’associació. La subvenció atorgada 
és de 4.235 euros.
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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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DIA MUNDIAL DE LES
PERSONES REFUGIADES

20 DE JUNY

Centelles, poble acollidor

EXPOSICIÓ AL CARRER
Elles També
d’Anna Surinyach García, fotoperiodista

Exposició del 18 de juny al 18 de juliol
Als balcons del centre del poble
(Casa de Cultura, Passeig, carrer Nou, carrer Sant Joan
i CAP-Centelles)

Visita guiada amb l’autora
Diumenge 20 de juny a les 11 i a les 12.30h
Places limitades. Reserva a www.centelles.cat

EXPOSICIÓ
Pells de sorra. Una mirada al poble sahrauí
Projecte realitzat per l’alumnat de Disseny Gràfic de l’EMAD la Garriga
Exposició del 8 de juliol a l’1 d’agost
A la Sala d’exposicions Niu del Palau (plaça Major, 1)
dissabtes de 18 a 20h i festius de 12 a 14h i de 18 a 20h

Xerrada i inauguració de l’exposició
Situació actual del poble sahrauí i procés de
creació de l’exposició
Dijous, 8 de juliol a les 7 de la tarda
a la plaça Major

www.centelles.cat/personesrefugiades
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L’Ajuntament està en contacte permanent amb el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, entre els mesos 
de maig i setembre, per tenir controlats els valors d’ozó 
troposfèric les 24h del dia i, emetre els avisos de prevenció o 
de superació del llindar d’informació quan afecten al nostre 
municipi. Si es vol més informació es pot descarregar 
l’aplicació per a mòbil Aire.cat de la Generalitat. En cas de 
superació del llindar d’alerta, s’avisaria directament a la 
població. Els nivells alts d’ozó no impliquen un risc greu ni 
haver de realitzar cap acció immediata però, de manera 
preventiva, es recomana a les persones amb malalties 
cardiorespiratòries cròniques i els infants que redueixin 
l’exercici físic intens, especialment a l’exterior.

Amb la voluntat de participar en iniciatives que fomentin 
els coneixements tecnològics, del 5 al 8 de Juliol, Centelles 
organitza activitats de la Mobile Week Catalunya. És la 1a 
vegada que Centelles hi participa i ens permet reivindicar 
la importància del que es fa a nivell de municipi. Es faran 
activitats presencials i en línia, adreçades tant al públic 
infantil i juvenil com als adults. L’acte inaugural anirà a 
càrrec de Carles Blanco, fundador de Nuclio i del fons de 
capital risc Encomenda Smart Capital i que parlarà dels 
“Recursos per a Startups”. Hi haurà altres ponències i 
tallers. Es pot consultar la programació completa i fer 
les inscripcions gratuïtes a: !!!"#$%&$''$("#)&*+!$$,

La regidoria de Cooperació i Solidaritat, amb Cooperació 
Osona- Sàhara i l’Escola Municipal d’Art i Disseny de la 
Garriga, ha elaborat un programa d’actes entorn el 20 de 
juny, Dia Mundial de les Persones Refugiades, declarat 
l’any 2001 per les Nacions Unides. L’objectiu és rescatar de 
l’oblit la dramàtica situació que viuen milions de persones 
desarrelades entre refugiades, apàtrides, desplaçades 
internes i sol·licitants d’asil que hi ha al món, que es veuen 
abocades a marxar de casa per motius religiosos, polítics, 
ètnics, o d’orientació sexual, etc. Des de l’Ajuntament és té 
molt present aquesta persistència de crisi Humanitària des 
de l’estiu de l’any 2015 i hi estem compromesos. Fa més de 
25 anys que es fan polítiques de cooperació. 

L’Educació en el lleure és un conjunt d’activitats i experiències 
que es realitzen en el temps lliure d’infants i joves amb una 
intencionalitat pedagògica fora del currículum escolar i de 
l’àmbit familiar, que els ajuden a adquirir competències i 
habilitats socials, fent-los protagonistes de la seva pròpia 
vida i actius i participatius socialment. Promoure un casal 
d’estiu organitzat conjuntament per l’Ajuntament i les AFA/
AMPA de les diferents escoles del municipi és una mostra 
de l’actitud de servei i de compromís social, i una voluntat 
de treballar conjuntament per l’educació a Centelles. El 
Casal es fa del 28 de juny al 30 de juliol, de P3 a 6è i té 155 
inscrits. També s’ha organitzat un curs de premonitors, per 
a joves de 14 a 17 anys, amb un total de 27 inscrits.
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L’1 de juliol es reprèn la cam-
panya comercial “20.000 mo-
tius per comprar a Centelles”. 

La campanya consisteix en 
el fet que la clientela haurà 
de segellar les butlletes en 4 
establiments diferents i així 
entrar al sorteig de 20.000 € 
en premis i vals que hauran 
de bescanviar als comerços i 
serveis de Centelles. La cam-
panya durarà de l’1 de juliol al 
12 de setembre  de 2021.
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Durant el matí del dissabte 10 
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actes relacionats amb la tòfona 
d’estiu: el mercat de la tòfona 
blanca, una exposició de llibres 
relacionats amb el preuat fong, 
activitats familiars, tallers de 
cuina i coneixença de la tòfo-
na d’estiu... i una ruta de tapes 
pels establiments del poble 
amb la tòfona com a ingre-

dient destacat.

!-#*80'0$'10..%.
La Unió de Comerç de Cente-
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ambientada aquest cop en el 
món del circ. Hi haurà actuació 
del Centre de Dansa Nou Estil, 
activitats d’animació per a totes 
les edats, i evidentment, ofertes 
i descomptes en multitud de 
productes dels comerços i ser-
veis del poble.
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El Bat ídem x ídem forma part del projecte DeBat a Bat, 
impulsat per la Gerència de Serveis de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona, segons la idea i realització de Mon 
Mas, narradora oral i dinamitzadora de clubs de lectura. A 
través de l’àlbum il·lustrat i d’activitats molt participatives, 
els joves poden debatre entre ells i amb la conductora 
dels tallers sobre temes com, per exemple, la identitat, els 
desitjos i somnis o els canvis al llarg de la vida.
Hi varen participar -./01$(.23$%&4$.56.7.58.)%9('"#$'=3+'
poder treballar de manera col·lectiva sobre la temàtica del 
taller. Varen parlar sobre els rols de gènere, la identitat, 
la manera de vestir segons el gènere al qual es pertany, 
la llibertat d’escollir quins tipus de relacions es volen, les 
interpretacions de personatges del gènere contrari en el 
.2+$(3-'$1%'.3+=2%')82)$+&2&3&'%$A#31'31'1130>')$'13'=2)3'/'$1%'
estereotips en els jocs i les joguines, entre altres temes.
Els joves inscrits varen participar molt activament i la 
sensació en acabar l’activitat va ser molt bona, tan per part 
dels joves com de la conductora, l’Ester Vivó –responsable 
de l’Espai juvenil de la Biblioteca de Centelles-.
Des dels tres serveis i equipaments dirigits a joves es tenen 
ganes de seguir fent activitats conjuntes i crear xarxa de 
col·laboració per incentivar la participació dels i les joves.
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Centelles és màgia

També, el dissabte 19 de juny vam poder gaudir de 
183.&2=2&3&')$':;::<=.>??@:A<<'/+'6B./01$(.23$%&4$.56.
7. 5C.)%9( van gaudir d’un matí ple d’emoció, esport i 
sobretot riures. L’activitat es va fer a la pista de l’Escola 
Ildefons Cerdà per garantir-ne les condicions òptimes 
de joc i assegurar-ne el gaudi dels i les participants.

Per altra banda, des de l’àrea de Joventut no parem 
de formar-nos per poder oferir els millores serveis als 
joves del municipi. El passat mes de juny, la persona 
referent del servei va assistir, juntament amb altres 
referents dels municipis d’Osona, a la &40D)2). 2$.
E40F$((70%)'( del territori on es va presentar la guia 
“Reiniciem” de FEM TEC i tots els recursos que des de 
la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil s’ofereixen.

Ara sí, l’estiu ha arribat i des del PIPA no hem 
parat de fer coses per a joves. 

El dimarts 8 de juny es va dur a terme el taller 
G$:)&.).:)&.(0D4$.40'(.2$.HI%$4$.7.72$%&7&)&
coordinat conjuntament entre l’Espai Jove, 
l’Espai Juvenil de la Biblioteca i el PIPA.
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