
Enguany Centelles va celebrar la quarta edició del progra-
ma de pau. Una iniciativa solidària que pretén conscienciar 
i sensibilitzar a les persones sobre situacions i conflictes 
d’actualitat. Un cop més, la temàtica escollida va ser la crisi 
dels refugiats en la qual ens veiem immersos des de fa uns 

anys. 15 entitats del municipi, amb el suport de la comissió 
de l’organització i la participació de persones voluntàries, 
van convertir la Plaça de Centelles en un campament ple de 
missatges per la pau. També es va dur a terme la gravació 
d’un mannequin challenge que es presentarà properament.

Centelles, campament de pau!
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Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat

Esfondrament al Palau dels Comtes

El passat mes de maig es va produir un esfondrament al sos-
tre del Palau dels Comtes. El mal estat de l’edifici, causat per 
la seva manca de manteniment, va provocar un desprendi-
ment de la part central de la teulada de la façana del carrer 
de l’Hospital. Per evitar cap mena de risc, s’ha prohibit el pas 
pel carrer de l’Hospital i  s’han començat els treballs per a 
fer un sostre a tot el tram de carrer afectat, fet que perme-
trà tornar a obrir el carrer i circular-hi amb total seguretat. 

8a Cursa Finisher Non Stop

El passat 14 de maig va tenir lloc una nova edició de la Cursa d’obs-
tacles Finisher Non Stop “Embruixada” vila de Centelles. Un cop 
més, la cursa va comptar amb un gran èxit de participació. El reco-
rregut, d’uns 10 quilòmetres aproximadament, va transcórrer entre 
Centelles i els cingles de Bertí i va comptar amb 30 obstacles de 
diferents nivells de dificultat. 

Esvoranc al carrer Verge de Núria

El 15 de maig  els veïns del carrer de la Mare de Déu de Núria 
van alertar la policia local que s’havia produït un forat a la 
calçada. Els serveis tècnics municipals van detectar un esvo-
ranc de grans dimensions. Es va posar en marxa un dispositiu 
amb la maquinària excavadora i es va desviar el trànsit per se-
guretat. La claveguera general estava totalment desfeta i amb 
cavitats provocades per l’aigua de claveguera que s’empassava 
la terra i el material de replè. S’ha substituït el tub, s’ha fet el 
rebliment de terres i un paviment de formigó, i en breu es farà 
l’acabat que consistirà en un paviment asfàltic.

Festa de la Solidaritat i Tast intercultural

Dins de la Setmana de la Cooperació es va fer, el dissabte 20 de 
maig, la Festa de la Solidaritat i Tast intercultural. El parc del Pla 
del Mestre va aplegar veïns de Centelles procedents de països com 
Brasil, Japó o Ucraïna. Van preparar plats tradicionals dels seus 
països d’origen que després es podien tastar comprant un tiquet. 
La vetllada va comptar amb parlaments dels participants i balls po-
pulars. La festa va reunir un gran nombre de persones que volien 
conèixer la gastronomia i costums d’alguns dels seus convilatans.



Informació Municipal

Punt Jove el PIPA

1. Objecte de la campanya
L’Ajuntament de Centelles treballa per fomentar la dinamització del comerç 
local. Una mostra d’això és la posada en marxa de la vuitena campanya “Ba-
rris antics. Molt per descobrir, molt per oferir”, que vol contribuir a po-
tenciar el comerç de proximitat de Centelles.
Aquesta campanya es duu a terme conjuntament amb 30 municipis de tot 
Catalunya.
2. Durada de la campanya
Del 1 al 30 de juny de 2017
3. En què consisteix la campanya 
Durant els dies de la campanya, les persones que comprin als establiments 
adherits que tinguin el cartell identificatiu de la campanya i omplin les seves 
dades a la butlleta i la dipositin en una urna optaran al sorteig d’un premi 
comú que consta de productes típics i de serveis cedits per cadascun dels 
barris participants, a part dels productes i / o serveis cedits pels establiments 
adherits a la campanya.
4. Com s’hi participa
Només cal posar les dades personals a la butlleta que donaran els establi-
ments adherits i identificats amb el cartell de la campanya i dipositar-la a les 
urnes que hi haurà al mateix establiment.
5. Procediment dels sorteigs
El sorteig es realitzarà el dilluns 3 de juliol de 2017 a les 17h a la sala de 
plens de l’Ajuntament. Serà un acte obert a tothom que comptarà amb l’as-
sistència de representants de l’Ajuntament on es trauran les butlletes guan-
yadores per cada lot.

6. Premis
Els premis constaran d’un lot de pro-
ductes típics i/o serveis aportats per 
cada municipi adherit a la campanya i 
de diversos lots de productes i/o des-
comptes aportats pels establiments de 
Centelles que participin en la campan-
ya.
Servei de Promoció Econòmica i 
Ocupació 
C/ Nou, 11  08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57
Mail: 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
A/e: b.centelles.lc@diba.cat  web: bibliotecadecentelles.blogspot.com
Horari:  de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. Dimecres, divendres i dis-
sabtes de 10 a 13.30 h.  (del 15 de juny al 15 de setembre, només dimecres)

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

8a campanya de 
dinamització comercial

“Molt per descobrir, molt per oferir”

Recollida selectiva de la matèria orgànica
“Haurien d’haver-hi contenidors al carrer per a recollir la brossa 
orgànica”
En alguns pobles la recollida de la 
brossa orgànica es fa mitjançant con-
tenidors i en altres, com és el cas de 
Centelles, amb el sistema de la galleda 
al portal de casa. Si bé el sistema de con-
tenidors té la comoditat que no condi-
ciona l’hora de llençar la brossa, té el 
gran inconvenient que hi poden anar a 
parar altres tipus de residus. A la planta 
de compostatge on es porten els resi-
dus orgànics de Centelles, amb un cost 
econòmic molt inferior respecte altres plantes i a poca distància del poble, 
no admeten altres tipus de residus que no sigui matèria orgànica en bossa 
compostable. Els contenidors de restes orgàniques provocarien proble-
mes de males olors, especialment a l’estiu. Per això es va optar pel sistema 
de recollida porta per porta: és més net, més econòmic i més sostenible.
En el cas que s’hagin acumulat restes de menjar i no es pugui esperar al 
dia de recollida es poden utilitzar els contenidors instal·lats en les tres àrees 
d’emergència disponibles (consulteu la web municipal per saber-ne la ubi-
cació). En aquest cas, els operaris del servei de recollida fan una revisió 
abans de buidar-los, però molts cops hi troben tantes bosses de rebuig o 
deixalles sense bossa que ha de ser el camió de rebuig qui els acabi buidant.
La col·laboració de tots i totes és fonamental per afrontar la nostra respon-
sabilitat en el problema dels residus.   

45€
(subvencionat)



Divendres 2
Final de curs de dansa del Nouestil: Humà. A les 8 del vespre al Casal Francesc 
Macià. Preu: 5 €.

Dissabte 3
37è Festival de cant coral - 125 anys de la Societat Coral La Violeta
a càrrec de la coral Set de Sol, de Sabadell; la coral Renaixença, de Santa Perpè-
tua de la Mogoda; la Societat coral La Violeta i Cantus Firmus Cor Jove de la 
Societat Coral la Violeta. A les 9 del vespre al Casal F. Macià.

Diumenge 4
27a Pedalada de Centelles. Inscripcions a partir de 2/4 de 8 del matí. Sortida a 
2/4 de 9 del matí del pavelló d’esports de Centelles. Preu: 15 euros anticipada, 18 
euros el mateix dia. www.bttcentelles.wix.com/inici

Concert Vocal amb el Grup Korup i Centelles Gospel Choir. A les 7 de la 
tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 3 euros (es destinaran a Mans Unides).

Dimarts 6
Procés de participació del nou compromís ambiental de Centelles (3a ses-
sió). A les 8 del vespre al Casal Francesc Macià.

Dijous 8
L’Hora del conte: El petit estel perdut, a càrrec dels Contes de la Piñol. A 2/4 de 
6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Divendres 9
Gala de l’Osonenc de l’any 2016. A les 9 del vespre al Casal F. Macià.

Teatre: Salvatge, adaptació de l’obra de Yasmina Reza amb el grup de teatre El 
Triquet. A 2/4 de 10 de la nit a l’espai de la Ronda Tàpies, 47. Preu 7 €.

Dissabte 10
8è Fira de la ratafia (programa a part). De 10 del matí a 2/4 de 8 del vespre al 
nucli antic.

29a Botiga al carrer 
Activitats infantils, actuacions musicals, activitats al carrer, ... Durant tot el dia 
al nucli antic.

Visita guiada al Jardí botànic dels alumnes del cicle formatiu  de conducció 
d’activitats fisicoesportives en el medi natural de Centelles, amb Joan Piella. A 
les 12 del migdia. Sortida del punt d’informació de la fira.

Veredicte i lliurament dels premis del Premi de Relat Breu i Poesia 2017. A 
la 1 del migdia a la Sala de plens de l’Ajuntament.

Activitats i tallers infantils. De 10 a 1 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 al Passeig.

Deliberació del 9è concurs de ratafia. A les 7 de la tarda al Passeig.

Teatre: Salvatge, adaptació de l’obra de Yasmina Reza amb el grup de teatre El 
Triquet. A les 7 de la tarda a l’espai de la Ronda Tàpies, 47. Preu 7 €.

Inauguració de l’exposició col·lectiva d’artistes del jurat 75anys de Premi 
Centelles. A les 7 de la tarda al Centre d’art el Marçó vell.

Teatre: Temps, amb Quim Masferrer,  de Teatre de Guerrilla. A les 10 de la nit al 
Casal Francesc Macià. Preu: 15 €.

Diumenge 11
8è Fira de la ratafia. (programa a part). De 2/4 de 10 a 2 del matí al nucli antic.

Portes obertes del centre parroquial. Visita i recorregut pels espais rehabilitats 
i activitats artístiques. D’11 a 2 del matí al Centre Parroquial.

125 anys de la Societat Coral La Violeta
Titelles-espectacle amb Diggi Daggi i concert amb els Petits Cantaires de la 
Violeta. A les 5 de la tarda a la Sala de la Violeta. Preu 5 € (a partir de 3 anys).
Teatre: Salvatge, adaptació de l’obra de Yasmina Reza amb el grup de teatre El 
Triquet. A les 7 de la tarda a l’espai de la Ronda Tàpies, 47. Preu 7 €.

Agenda d’activitats de juny de 2017
Informació Municipal
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Dimarts 13
Aula d’extensió universitària de la Gent gran
Història del pop-rock (1a part: anys 50 i 60), a càrrec de Frederic Sesé i Sabartés, 
llicenciat en Història de l’Art per la UAB. A les 6 de la tarda al Casal F. Macià. (cal 
ser associat per assistir a l’Aula)

Divendres 16
Inauguració de l’exposició Naturart, dels alumnes dels tallers d’art  - infants i 
joves-. A les 7 de la tarda a la sala d’exposicions de Centelles (carrer de Jesús,15).

Diumenge 18
Festival de patinatge del Club Patí Centelles A partir de les 4 de la tarda al Pa-
velló nou.

Final de curs del Gimnàs de la Montse Vilamajó, El joc de Centelles. A 2/4 de 
7 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 5 €. El que es reculli es destinarà al 
Banc d’aliments de Centelles.

Dimarts 20
Formació per a empreses i emprenedors (1a sessió). Costos, marges, beneficis. 
No és el mateix facturar que guanyar diners. De 9 a 1 del matí al Casal F. Macià.

Dijous 22
Formació per a empreses i emprenedors (2a sessió). Costos, marges, beneficis. 
No és el mateix facturar que guanyar diners. De 9 a 1 del matí al Casal F.Macià.

Divendres 23 
Sardanes amb la cobla Lluïsos. Rebuda de la Flama del Canigó. Lectura de 
poemes i la participació dels gegants. A 2/4 de 7 de la tarda al Passeig.

Dimecres 28
Unitat mòbil d’informació al consumidor. D’11 a 2/4 d’2 del matí a la plaça Major.

Dijous 29
Tertúlia literària de la biblioteca. Llegim: Desig de xocolata, de Care Santos. A 
2/4 de 4 de la tarda a la NUNU (botiga d’alimentació ecològica).

Divendres 30
Inauguració de l’exposició Naturart, dels alumnes dels Tallers d’art  - pintura i 
ceràmica adults - A les 7 de la tarda a la d’exposicions de Centelles (c. Jesús,15).

100 anys de la reconstrucció del Portal a càrrec de Miquel Mirambell Abancó. 
A les 8 del vespre a la sala de plens.

EXPOSICIONS

Del 3 a l’11 de juny
Treballs de l’aula de Patchwork. 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)

Del 16 al 25 de juny
Naturart dels tallers d’art -infants i joves. 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).

Del 30 de juny al 16 de juliol
Naturart dels tallers d’art  - 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

Del 10 de juny al 23 de juliol 
75anys de Premi Centelles, exposició col·lectiva d’artistes del jurat. Dissabtes de 
7 a 9 i festius de 12 a 2 i de 7 a 9. Centre d’art el Marçó vell

Exposició permanent. Sala de Paleontologia i Selecció del patrimoni pic-
tòric. 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 miniatu-
rista. Visites a hores convingudes tel. 938 813 787. Avinguda de Rodolf Batlle, 15
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