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Canvi de direcció al Pla del Mestre
A mig mes de maig s’ha fet el canvi de direcció d’una part del
carrer Sant Jaume, a la zona del carrer Tarragona i Parc del Pla del
Mestre per tal de disminuir el risc d’accidents.
El carrer de Sant Jaume des de la cruïlla del carrer de Sant
Joan fins a la cruïlla amb el carrer del Parc del Pla del Mestre, serà
només direcció de baixada, un sol sentit de la marxa, per tant els
vehicles que surtin de la Ronda de les Tàpies hauran de girar cap
a l’esquerra.
El tram de carrer de Sant Jaume de pujada a partir de la cruïlla
amb el carrer del Parc del Pla del Mestre serà de direcció obligatòria cap a l’esquerra, per tant estarà prohibit continuar recta. La
zona està degudament senyalitzada.

Nou servei de recollida de mobles
vells i trastos cada dilluns

Els mobles s’hauran de treure al carrer, al costat del portal de la
casa o de l’edifici, des de les 20h del dia anterior fins a les 8h del
mateix dilluns que s’hagi confirmat la recollida des de l’Ajuntament.
Cal tenir en compte que no es poden buidar pisos sencers i que
no es recullen electrodomèstics. Aquests s’han de portar a la
deixalleria o pactar que s’ho endugui el mateix comerç on s’han
comprat els nous. S’atendrà preferentment les necessitats de persones grans o amb mobilitat reduïda.
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Entra en funcionament el nou servei de recollida domiciliària
de mobles i trastos vells. A partir d’ara es farà tots els dilluns,
però per tal que es recullin les andròmines s’ha d’avisar prèviament al telèfon 661 79 40 19 de l’Ajuntament de Centelles (de
dimarts a divendres de 8 a 14h). Aquest sistema substitueix la
recollida del primer dilluns de mes que es feia fins ara.
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Inici de la vigilància de l’ozó

El 15 de maig es va iniciar la campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric per part del Departament de Territori
i Sostenibilitat. A través de les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica es mesurarà l’ozó durant les 24 hores i es farà un seguiment per tal
d’emetre avisos als municipis, en el cas que se superin uns
determinats nivells.
Els episodis d’elevats nivells 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, els dies de forta insolació entre les 13 i les 17 hores del 15 de maig al 15 de setembre.
L’Ajuntament disposa d’un protocol d’avisos a la població a
través de les xarxes socials, avisos directes als grups de població més vulnerables i facilita informació al web municipal.

Aquesta setmana s’ha iniciat un programa de control
biològic de pugons i altres plagues que afecten als arbres dels
carrers. En concret, s’estan fent tractaments mitjançant la
lluita biològica a les catalpes de l’av. Ildefons Cerda, el tulípers del carrer Hostalets i els til·lers del carrer Torres i Bages
i de la ctra. de Sant Feliu, damunt de les escoles velles.
La lluita biològica és una tècnica de control de plagues
que consisteix en l’ús organismes vius que se’n alimenten o
els parasiten, com marietes, xinxes o àcars, per tal de reduir
els danys que provoquen. Evita l’ús de substàncies químiques
que poden afectar al medi ambient i a la salut de les persones. Una empresa especialitzada realitzarà l’aplicació i el seguiment durant la primavera i l’estiu i s’esperen resultats que
redueixin els problemes que es donen cada any.
Des de l’Ajuntament s’impulsen actuacions en la jardineria municipal respectuoses amb el medi ambient i s’anima a
tota la població a evitar l’ús d’herbicides químics i fitosanitaris no selectius en els seus jardins.
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La reducció de la mobilitat a causa de les restriccions motivades per la COVID-19 ha afavorit una reducció dràstica de les
concentracions d’òxids de nitrogen, els principals gasos que
originen l’ozó. És un bon moment per prendre consciència de
la necessitat de reduir els desplaçaments en vehicle de combustió de manera habitual, en situació de normalitat sense
els efectes de l’emergència sanitària. Desplaçar-se a peu, en
bicicleta, utilitzar transport públic sempre que sigui possible
o compartir cotxe són algunes de les opcions. Una bona planificació dels desplaçaments que evitin quilòmetres innecessaris o practicar una conducció eficient també ajuda a reduir
les emissions de contaminants, a més de significar un estalvi
econòmic en combustible.

Control biològic de plagues en
l’arbrat urbà
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Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web: www.centelles.cat

L’Ajuntament de Centelles dóna suport al comerç de
proximitat

Obertura de les
piscines municipals
La piscina d’estiu obrirà el dia 1 de juliol.
Per a més informació: www.centelles.cat
Pel que fa a la piscina coberta està previst
obrir quan es declari la fase 3 del confinament
pel coronavirus.

La Biblioteca de Centelles ofereix nous serveis amb cita prèvia a
partir de dilluns 1 de juny.
Serveis:
• Préstec de documents.
• Consulta a sala de documents exclosos de préstec.
• Ordinador (Internet i+).
L’horari d’atenció amb cita prèvia és:
• Dimecres de 10h a 13h.
• De dilluns a divendres de 16:30h a 19:30h.
Pots demanar cita prèvia per telèfon 93 881 03 34, per correu
electrònic b.centelles.lc@diba.cat, o bé, amb el formulari de cita
prèvia de la Biblioteca Virtual
Altres consideracions:
• És obligatori l’ús de mascareta.
• No et podrem atendre sense cita prèvia.
• Els retorns dels documents els has de fer mitjançant la bústia de
retorns de l’entrada de la Biblioteca.

Visites a la Residència
Sant Gabriel
Essent una residència sense cap cas de COVID-19 es
poden iniciar les visites entre familiars i residents. S’accepten visites a partir de l’entrada a la FASE 2.
Entre d’altres mesures cal tenir en compte: Totes les visites han d’estar autoritzades. La persona que farà les visites
ha de ser sempre la mateixa. Duraran màxim 30 minuts i
es faran a un espai reservat per a les mateixes. Els familiars
no poden entrar res dins del centre. Cal complir totes les
mesures sanitàries pel que fa a guants i mascaretes. Abans
d’anar a la residència cal contactar amb els responsables.
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Amb el comerç local

Informació Municipal

29

Informació Municipal
FORMACIÓ EMPRESARIAL VIRTUAL:

Kit bàsic de Comunicació per
donar a conèixer el teu negoci

Vendre en temps
de Covid-19 i
dotar de les eines
bàsiques per
construir una
identitat
corporativa eﬁcaç

FORMACIÓ PEL TREBALL VIRTUAL

Tinc més de 45 anys i no tinc
feina. Què faig?
A càrrec
d’Antoni Mates i
Madrona, psicòleg i coach

Del 16 al 19 de juny
De 10 a 13.30 h
Subvencionat

Inscripcions:
Montserrat
Codina Farriol,

consultora de
comunicació per a
emprenedors,
pimes i grans
empreses

15 i 22 de juny

Inscripcions:

De 10 a 12.30h

938 811 257

Subvencionat

cntl.ope@diba.cat

Servei de Promoció Econòmica
938 811 257 ¡ cntl.ope@diba.cat

www.centelles.cat
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www.centelles.cat

30

El vídeo dels veïns i veïnes del barri de Sant Antoni és el primer document rebut a la campanya #ArxivemlaCovid19. Des de l’Ajuntament de
Centelles es volen recollir a través de textos, fotografies, dibuixos, àudios
o vídeos les petites grans històries de solidaritat que s’han produït entre
veïns i barris les setmanes de confinament. La campanya segueix oberta.
Podeu consultar com fer les vostres aportacions a www.centelles.cat/
arxivemlacovid19

