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Agenda d’activitats de juny de 2018
Concert d’Orquestres i grup de vent del Conservatori de Música
de Vic. A les 8 del vespre, al Casal Francesc Macià.

Dissabte 2

9a Fira de la ratafia
(vegeu programa a part)
De 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre al Passeig.
Cabrotukada 2018. Trobada de percussió dels tabalers dels Cabrons i Bruixes (adults i menuts) i colles convidades.
A partir de les 5 de la tarda, sortida del parc del Pla del Mestre i
exhibició a la plaça Mossèn Xandri a les 6 de la tarda.
Activitats i tallers infantils
De 10 a 1 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 al nucli antic.
Deliberació del 10è concurs de ratafia
A les 7 de la tarda al Passeig
Teatre: Bona nit benparits!, amb Fel Faixedas
A les 10 de la nit al Casal Francesc Macià.
Preu: 10 euros anticipada i 12 euros a taquilla.

Diumenge 3

9a Fira de la ratafia
(vegeu programa a part)
De 10 a 2 del matí al nucli antic.
28a 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: anticipada federats
15 euros, no federats 18 euros; Mateix dia: federats 18 euros, no
federats 20 euros www.bttcentelles.wix.com/inici

Dissabte 9

Final de curs de dansa del Nouestil: Casino
A 2/4 de 8 del vespre al Casal Francesc Macià.
Preu: 5 euros (Una part es destinarà al Grup New Pyramid, dansa hip-hop).

Diumenge 10

Final de curs del Gimnàs de la Montse: La màgia del bosc
A les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià.
Preu: 5 euros (El que es reculli es destinarà a la campanya Per als
valents de l’Hospital Sant Joan de Déu).

Dimarts 12

Aula d’extensió universitària de la Gent gran
Tecnologia làser: transformant la llum en una navalla suïssa,
a càrrec de Carlo Manzo, coordinador del grup de recerca en
Quantitative Biolmaging de la UVIC-UCC.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat per
assistir a l’Aula).

Dijous 14
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Formació per a empreses i persones emprenedores: Ets autònom/a? Informa’t de les novetats.
De 9 a 1 del matí al Casal Francesc Macià.

4

L’Hora del conte: La invasió humana, a càrrec de Lídia Clua i la
col·laboració de l’extraescolar de teatre de l’escola Xoriguer.
A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.
Inauguració de l’exposició SOROLL, dels alumnes dels tallers
d’art - infants i joves-. A 2/4 de 6 de la tarda a la sala d’exposicions de Centelles (carrer de Jesús, 15).

Dissabte 16

Inauguració de l’exposició Lo que no se dice, de Javier Erre, artista guanyador del XXLV Premi Centelles de pintura.
A les 7 de la tarda al Centre d’art el Marçó vell.

Diumenge 17

Diada castellera amb els Sagals d’Osona, Castellers de Berga i
Xerrics d’Olot
A les 12 del migdia a la plaça de Mossèn Xandri.
Concert vocal amb el grup Vocal Korup i Centelles Gòspel Choir
A les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià.
Preu: 5 euros (es destinaran a Centelles contra el càncer).

Dissabte 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 27

Unitat mòbil d’informació al consumidor
D’11 a 2/4 de 2 del matí a la plaça Major.
Tertúlia literària. Llegim: La importància de ser Frank, d’Oscar
Wilde.
A les 4 de la tarda a la NUNU (botiga d’alimentació ecològica,
carrer del Socós, 8).

Dissabte 30

X Festa de l’Esport
De 10 a 13 del matí a la piscina municipal d’estiu i de 4 a 8 de la
tarda a la plaça Major.
30a Botiga al carrer
Durant tot el dia al nucli antic.
EXPOSICIONS
Dies 1, 2 i 3 de juny
Treballs de l’aula de Patchwork
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).
Del 16 al 24 de juny
SOROLL dels tallers d’art -infants i jovesDissabtes 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).
Del 16 de juny al 29 de juliol
Lo que no se dice de Javier Erre. Artista guanyador del XXLV Premi
Centelles de pintura
Dissabtes de 6 a 8 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.
Exposició permanent
Joan Muns Torrentgenerós. Artesà del ferro i miniaturista
Visites a hores convingudes tel. 938 813 787. Avinguda de Rodolf Batlle,
15.

Cloenda del Projecte CUEME (Cultura Emprenedora a l’Escola)
El 23 de maig, uns 600 escolars de 5è i 6è de primària de
diferents centres de la comarca d’Osona van participar
a l’acte de cloenda del programa CUEME de Cultura
Emprenedora a l’Escola, que va tenir lloc al recinte firal
del Sucre de Vic. CUEME promou que l’alumnat creï
i gestioni cooperatives escolars. Durant el curs, s’han
creat un total de 26 cooperatives que han passat per les
fases de constitució, elecció del producte, disseny de la
identitat corporativa, difusió i comunicació, i producció i venda. En aquesta edició hi ha participat centres
de Centelles, del Lluçanès, de Manlleu, de Roda de Ter,
de la Vall del Ges, d’Orís i Bisaura i de Vic. La jornada
es va tancar amb la visita de dos representants d’Adolescents.cat (Sir John i la Juliana, ànima lliure) que van
recórrer i comentar els estands un cop acabats. L’acte ha
estat promogut i organitzat per les àrees d’Ensenyament
i Promoció econòmica del Consell Comarcal d’Osona,
els ajuntaments de Centelles, Manlleu i Vic, Creacció, el
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, el Consorci
del Lluçanès, amb el suport de la Diputació de Barcelona i dels Ateneus Cooperatius de la Generalitat.
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Investigació de les condicions atmosfèriques i Presentació de l’Agenda21

9a campanya de dinamització comercial

Centelles ha estat triat per instal·lar un aparell de mesura del projecte europeu HOUSE
d’investigació de les condicions atmosfèriques que faciliten la formació de l’ozó troposfèric i altres partícules contaminants. Tot i que al nostre municipi no arribem a nivells
preocupants, és un punt d’entrada de masses d’aire de l’àrea metropolitana de Barcelona carregades de contaminants. Amb l’equip podrem disposar de més informació per
emetre avisos d’autoprotecció a la població, si fossin necessaris. Durant l’estiu hi haurà
informació actualitzada al web municipal i, si cal, es comunicaran avisos preventius i
recomanacions mitjançant les xarxes socials.
L’Ajuntament ha editat una publicació amb informació de la diagnosi ambiental del municipi i del Pla d’acció ambiental per als propers anys. Aquesta edició és la visualització
en un text resumit i complementat amb fotografies dels treballs tècnics que s’han realitzat els darrers anys, i del procés participatiu que va culminar amb l’aprovació del pla
pel Ple municipal l’octubre. Les persones interessades poden demanar gratuïtament un
exemplar a l’Ajuntament i consultar els documents tècnics al web municipal.

“Molt per descobrir, molt per oferir”

Per commemorar el vintè aniversari de la biblioteca municipal
La Cooperativa de Centelles, aquest mes de maig s’han dut a
terme una sèrie de tallers i activitats especials obertes a tot al
poble i que han tingut molt seguiment. Pel que fa a tasques de
manteniment, s’ha pintat la sala i al llarg d’aquest any es pretén
ampliar el segon pis per instal·lar-hi un espai on cada persona
pugui treballar amb les seves tauletes, portàtils o telèfons mòbils.

XI Jornada de la Gent Gran
El dissabte, 26 de maig, es va celebrar la XI Jornada de la Gent
Gran sota el lema “Ahir, avui, demà...”. Enguany, els tallers,
que van tenir lloc a partir de dos quarts de deu del matí a
l’edifici de baix de l’escola Ildefons Cerdà, van tenir un caire
intergeneracional. Amb l’ajuda del Consell d’Infants, els més
joves van ensenyar els més grans a desenvolupar activitats del
moment; mentre que a la inversa els més grans els van mostrar
activitats del seu temps. Tant la participació com els tallers
van ser tot un èxit. Aproximadament, van assistir a la jornada
un total de 90 persones.
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Visita a Mercè Conesa, presidenta de la Diputació
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Vic, Manresa, Manlleu i Centelles es van posar d’acord amb la UVic-Catalunya Central per fer un estudi sobre els trastorns del neurodesenvolupament com a fracàs escolar i alteracions conductuals a l’adolescència.
L’àmbit d’estudi són els alumnes d’ESO, que a Centelles engloba l’Institut
Pere Barnils i l’escola Sagrats Cors. L’estudi es farà els propers tres anys i va
quedar segon a la valoració de l’equip de recerca per a donar subvencions
de fons europeus. S’ha cobert una tercera part del cost, uns 500.000€, la
Fundació La Caixa paga una tercera part i la Diputació de Barcelona es
va comprometre a finançar l’altra. El 17 de maig es va visitar la presidenta
de la Diputació per explicar-li el projecte i confirmar el seu suport.

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

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
novena campanya “Barris antics. Molt per descobrir, molt per
oferir”, que vol contribuir a potenciar el comerç de proximitat
de Centelles.
Aquesta campanya es duu a terme conjuntament amb 37 municipis de tot Catalunya.
2. Durada de la campanya
Del 1 al 30 de juny de 2018
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
establiments 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 2 de juliol de 2018 a les 17h a la
sala de plens de l’Ajuntament. Serà un acte obert a tothom que
comptarà amb l’assistència de representants de l’Ajuntament i als
comerciants on es trauran les butlletes guanyadores per cada lot.
6.Premis
Els premis constaran d’un lot de productes típics i/o serveis
aportats per cada municipi adherit a la campanya i de diversos
lots de productes i/o descomptes aportats pels establiments de
Centelles que participin en la campanya.
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

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
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Celebració dels 20 anys de la biblioteca

Punt Jove el PIPA
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