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L’Àrea d’Acció climàtica junt amb la Presidència de la Diputació de Barcelona ha aprovat, aquest mes de juny, la concessió 
d’un ajut econòmic a l’Ajuntament de Centelles per un import de 1.170.000 euros dins dels ajuts Next Generation per a 
impulsar la transició ecològica i digital dels països de la Unió Europea. Està prevista la realització d’una instal·lació solar 
fotovoltaica de 1002,8 kWp al polígon industrial de la Gavarra i una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum compartit entre 
edificis de titularitat pública a l’edifici del Casal Francesc Macià per una potència de 72.96 kWp. El parc solar municipal al 
polígon de La Gavarra és una iniciativa pionera a Catalunya. 

La Diputació concedeix 1.17 milions d’euros per fer 
el parc solar i millorar l’eficiència energètica

A l’inici de la legislatura, Xesco Gomar, president delegat de 
l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona va ser a 
Centelles per tal de conèixer els projectes de millora i eficiència 
energètica del nostre municipi. La col·laboració entre ambdues 
administracions continua i s’està treballant per aconseguir altres 
subvencions podrien augmentar l’ajut fins a 1.5 milions d’euros.  
L’Ajuntament amb la col·laboració de la Diputació han redactat 
dos projectes de plaques fotovoltaiques de 100 kW cadascuna 
per instal·lar uns 430 mòduls fotovoltaics sobre pèrgoles als 
pàrquings de la zona esportiva (carrer de Josep Falgueras i 
Pujol) i Institut Pere Barnils (carretera de Sant Feliu de Codines) 
per un import de 400.000 euros. D’altra banda a l’edifici de dalt 
de l’escola Ildefons Cerdà, s’ha redactat el projecte executiu per 
l’ampliació de la fotovoltaica existent de 10 kW fins a 100 kW 
amb la instal·lació de 205 mòduls fotovoltaics amb una inversió 
de 92.247,35 euros.

El treball coordinat amb la Diputació de Barcelona
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INAUGURADES LES OBRES DE LA FASE 1A 
DE SANT PAU
El dissabte 18 e juny es van inaugurar les obres de la primera 
fase del barri de Sant Pau amb la participació d’un bon 
nombres de veïns i veïnes. Els treballs es van iniciar l’abril de 
l’any passat i van acabar aquest mes de maig. S’han fet obres 
de sanejament, nova xarxa d'abastament d'aigua sanitària 
i una instal·lació de xarxa d'hidrants d'incendi. També s'ha 
posat una capa d'asfalt per facilitar la recollida d'aigües 
pluvials. La xarxa de sanejament és separativa el que vol dir 
que recull les aigües pluvials per un cantó i les residuals per 
un altre.  L’alcalde, Josep Paré Aregall va recordar que “és 
l'obra de més import i més envergadura que s'autoritza en 
aquest mandat municipal. I que els veïns són els que han 
assumit l'obra amb el finançament i la promoció de l'obra 
per part de l'Ajuntament".

RENOVAT EL CONVENI DE CESSIÓ D’ESPAIS  
ENTRE L’AJUNTAMENT I L’ENTITAT DE 
LLEURE ESPLAI LES 100 TEIES
L’Ajuntament de Centelles i l’entitat de lleure infantil i juvenil 
Esplai Les 100 Teies, que enguany celebra el 10è aniversari, 
van signar el 3 de juny la renovació del conveni de cessió 
d’espais per a les activitats de lleure desenvolupades durant 
tot l’any amb infants i joves del municipi i rodalies. Aquest 
conveni permet garantir l’accés a l’educació en el lleure als 
infants i joves del municipi i garanteix un espai adequat i 
suficient per desenvolupar les activitats. Així, es renova la 
cessió dels dos locals de la Ronda Tàpies, on l’esplai ja duu a 
terme les seves activitats de manera habitual i periòdica.  A 
la signatura hi va assistir la presidenta actual de l’entitat, Jia 
Lafuente Puig; l’alcalde de Centelles, Josep Paré Aregall i la 
Regidora de Joventut, Anna Chávez Calm.

CLOENDA DEL CURS DE PSICOMOTRICITAT 
PER A MAJOR DE 60 ANYS
A mitjan de juny va finalitzar el curs de psicomotricitat per 
als majors de seixanta anys organitzat per l’Ajuntament 
i dirigit per Montse Vilamajó. La cloenda es va fer el 
dia 15 al parc del Bell-Esguard. amb una seixantena 
de persones de les 70 inscrites al curs. Fa una vintena 
d’anys que es fa aquesta activitat i està previst que torni 
a començar al setembre ja que és una activitat molt 
sol·licitada. Del 5 de juliol a l’11 d’agost es farà el curs 
d’aiguagim, a la piscina d’estiu, adreçat a les persones 
de més de 60 anys. Els mesos de maig i juny es va fer un 
taller de marxa nòrdica, amb 24 persones majors de 60 
anys que va tenir molt bona acollida. Es va aprendre la 
tècnica d’aquesta modalitat esportiva que aporta grans 
beneficis per la millora de la salut i de l’activitat física. 
Està previst tornar-la a emprendre al mes de setembre.

VISITA DEL DIRECTOR DE L’AGÈNCIA DE 
RESIDUS DE CATALUNYA, A CENTELLES
El passat 15 de juny, Isaac Peraire, director de l’Agència de 
Residus de Catalunya, va visitar Centelles per conèixer el 
funcionament i primers resultats del sistema de recollida 
de deixalles amb contenidors tancats. L’alcalde, Josep Paré 
Aregall, va destacar que les dades són positives “hem multi-
plicat per 3 la recollida orgànica i continuem fent campanya 
per superar el 70% de seguiment que ja tenim”. El repte és 
arribar al 80%. Peraire va mostrar la seva satisfacció:  “es-
tem molt contents de ser al costat de l’Ajuntament, ho fan 
amb molta eficiència i obtenen bons resultats, la recollida ha 
millorat molt i cal seguir en aquesta línia”. Per Peraire Osona 
“ha de seguir al capdavant de la recollida selectiva i esperem 
que entre Manlleu, Centelles, Vic i Osona ho aconseguirem”. 
Va acabar agraint als tècnics la seva tasca en implantar en 
nou servei.



QUÈ SON ELS ODS?
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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Amb la voluntat de promoure la vida saludable i l’esport, 
un any més l’Ajuntament de Centelles ha posat en 
funcionament la piscina municipal d’estiu. Aquest 
any es va obrir la temporada el divendres 17 de juny a 
la tarda i s’allargarà fins al proper 4 de setembre. A la 
pàgina web www.centelles.cat es poden consultar els 
preus dels abonaments i de les entrades per un dia. Els 
horaris d’obertura de la instal·lació esportiva són de les 
11 a les 8 de la tarda de dilluns a diumenge.

8. TREBALL DIGNE I 
    CREIXEMENT ECONÒMIC

El Consorci Català d’Artesania i Moda de la Generalitat va 
obrir, a mitjan de juny, la convocatòria de subvencions per al 
sector comercial i serveis. Entre els programes, destaquen 
els ajuts per comerç, serveis i restauració (CCAM) i locals 
comercials (reformes i noves obertures). La quantia és 
fins al 50% de la inversió amb un màxim de 5.000 euros. 
Les tramitacions es faran fins el 31 de desembre de 2022. 
Més informació al Servei de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament (c/ Nou, 11) o bé al web www.ccam.gencat.cat

15. VIDA D’ECOSISTEMES  
       TERRESTRES

El diumenge dia 5 de juny, amb motiu del dia Mundial del 
Medi Ambient, es va fer una activitat de neteja de l’entorn 
fluvial organitzada i dinamitzada pel Consell d’Infants 
de Centelles. Hi van participar una vintena de persones 
i es van recollir vuitanta-cinc quilograms de deixalles, la 
majoria plàstics però també ferros i roba. Amb mesures 
com aquesta es pretén sensibilitzar a la població en què 
cal ser més respectuosos amb el medi natural que ens 
envolta per tal d’evitar-ne la seva degradació.

3. SALUT I BENESTAR

16. PAU, JUSTÍCIA I 
       INSTITUCIONS SÒLIDES

L’alcalde, Josep Paré Aregall va respondre, a través de la 
plataforma Facebook Live, les preguntes que, en directe, 
li van formular els veïns i veïnes de Centelles, el 14 de juny 
de 8 a 9 del vespre. Aquesta iniciativa es va fer per tercera 
vegada i l’alcalde va respondre unes quaranta  preguntes 
relacionades amb temes diversos com la neteja viària, 
recollida de deixalles, aparcaments, parcs, lluminàries a la via 
pública, seguretat ciutadana, transport públic, etc. El directe 
ha tingut més d’un miler de visualitzacions.
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PREN NOTA, AIXÒ T’INTERESSA
Coneixes tots els recursos que tens al teu abast?

• INTABOO: És un servei de la comarca d’Osona dirigit a 
joves on pots parlar i reflexionar sobre aquells temes més 
tabús que et preocupen i no saps amb qui comentar. Els 
seus professionals t’assessoraran, t’escoltaran i respon-
dran als teus dubtes de manera confidencial i gratuïta  
sobre temes diversos com ara les relacions sexoafectives, 
identitats, gènere, orientació sexual, drogues, pantalles, 
gestió emocional, violències masclistes, etc. 

Per contactar amb ells tens dos canals:
- Whatsapp: 625245332
- Presencial: Oficina Jove d’Osona 
                       (Carrer Bisbe Morgades 15 – Vic)

A més, si vols ser el primer/a en rebre totes les novetats 
en temes juvenils (oci, lleure, cultura, treball, activitats, 
beques, formació...) apunta’t al BUTLLETÍ JOVE 
(https://bit.ly/butlletijove) i estigues al dia de tot!

www.centelles.cat

Centelles és màgiaCentelles és màgia

C/ Nou, 11 de Centelles
Telèfon: 938 811 257

cntl.ope@centelles.cat@elpipacentelles

pij.centelles@diba.cat
608 260 781 / 93 881 23 23

@

• PRIMERA EXPERIÈNCIA: Aquest programa de Garan-
tia Juvenil ofereix la possibilitat d’adquirir competències 
i habilitats professionals a través de l’experiència laboral 
a l’administració de la Generalitat de Catalunya i el seu 
sector públic. La durada del programa és de 10 mesos 
amb contracte de pràctiques.

Per ser beneficiari d’aquest programa cal:
- Tenir entre 16 i 29 anys 
- Estar inscrit al SOC com a demandant d’ocupació

Per inscriure’t cal trucar al telèfon gratuït 900 800 046 
(de dilluns a divendres de 8h a 14h).

Per més informació podeu dirigir-vos al PIPA, a l’oficina 
de Promoció Econòmica o al web:
https://garantiajuvenil.gencat.cat 

2a Fira de la
Tòfona d’estiu
La gran desconeguda

Dissabte, 9 de juliol de 2022

Centelles, capital de la tòfona

Tallers de coneixença i cuina de la tòfona
Presentació i venda de tòfones d’estiu

Ruta de tapes
Activitats Infantils

Organitza: Col labora:



Divendres 1
Inauguració de l’exposició Lecturart, dels 
alumnes adults de Tallers d’Art curs 2021/22.
a les 7 de la tarda, sala d’exposicions Niu del Palau
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EXPOSICIONS
Fins el 24 de juliol
Intempèrie, de Jordi Vila Llàcer
Exposició de l’artista guanyador del LXXIXè 
Concurs de Pintura Premi Centelles
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
al 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 
(obert els dies d’exposició)
al Centre d’Art el Marçó Vell

De l’1 al 17 de juliol
Lecturart. Exposició col·lectiva dels alum-
nes adults de Tallers d’Art - curs 2021/22.
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 22 al 31 de juliol 
Retractant la meva existència, de María 
José Comas Juste
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 2 al 31 de juliol
El viatge de les idees, de Joan Puig Redondo
finestres de la cafeteria El Trabuc (C/ Socós, 1)
a el Penjador de la perruqueria Camps-Figueras 
(C/ Marquès de Peñaplata, 11) 
en horari comercial

Divendres 22
Inauguració de l’exposició Retractant la 
meva existència, de María José Comas Juste
a les 6 de la tarda, sala d’exposicions Niu del Palau

Diumenge 3
Festival 2.0 de dansa. Escola Dance 4.58 
Santi Romeu
a les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià
Preu: 10 euros

Dimecres 6
Cercle de lectores
Comentarem un vídeo sobre Vandana Shi-
va, ecofeminista i escriptora hindú
a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa
Organitza l’Associació de Dones de Centelles.

2a Fira de la tòfona blanca d’estiu
de 5 de la tarda a les 11 de la nit als Horts del Cal 
Comte (entrada per la ronda de les Tàpies)

Diumenge 10
Audició de sardanes amb la cobla Premià
a les 7 de la tarda al Passeig

Dissabte 9
Botiga al carrer. La botiga al cabaret
durant tot el dia al nucli antic

Dissabte 16
25a caminada nocturna 
Inscripcions i sortida de 9 a 2/4 de 10 del vespre a 
la Pista del Casal Francesc Macià
preu: 5 euros adults / 2 euros menors de 10 anys

Divendres 7
Nit de piscina
Inflable aquàtic i música d’ambient
de 9 a 12 de la ni a la piscina municipal d’estiu

Dissabte 2
Concert. Cançó d’amor i de guerra, amb el 
Cor Cantus Firmus
a les 9 del vespre al Centre Parroquial


