
Informació municipal Juny 2021 - 1

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL 31
1www.centelles.cat

S’aprova el Pla de Mandat
El ple municipal del 26 de maig va aprovar el Pla de Mandat que regeix l’actual legislatura i que té la voluntat 
d’orientar les polítiques i les accions que es desenvolupen des de l’ens local i amb la voluntat de rendir comptes 
i fomentar la participació i la transparència.

Un dels aspectes més innovadors és l’alineació amb els disset Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
amb la voluntat d’acostar des del món local els objectius de l’Agenda 2030. Els treballs es van iniciar a finals 
de 2019 amb enquestes i avaluacions, fetes per una empresa externa i l’assessorament de la Diputació de 
Barcelona, i en la qual hi van participar els diferents grups municipals. L’aprovació del Pla de Mandat s’havia 
d’haver fet l’any passat però la pandèmia de la COVID19 ho va endarrerir i al llarg de l’any 2020, la Diputació de 
Barcelona ha col·laborat en l’alineació dels ODS.

El document es pot consultar a la pàgina web de l’Ajuntament i engloba més de cent compromisos i més de cent 
accions, de les que se’n poden destacar de tots els àmbits locals com: el projecte per traslladar la biblioteca al 
Palau dels Comtes; la creació de l’illa cultural englobant la zona del Casal Francesc Macià, Casa Pujol, Centre 
Parroquial, La Violeta i Escola d’Adults; la primera fase de les obres d’urbanització de Sant Pau –ja en curs–
; la introducció de la tecnologia en la recollida de tots els residus; consolidar els vigilants municipals com a 
policia de proximitat; creació d’una oficina d’habitatge; desenvolupar el Pla Estratègic d’Educació i Cultura o 
implementar un model de participació propi.

El Pla de Mandat ha comptat amb el suport dels 8 regidors de l’Equip de Govern (fruit del pacte electoral entre 
PSC-CP, JuntsxCat i el regidor Barquer). La regidora de Primàries Catalunya-Centelles per la República també 
hi va votar a favor, mentre que els regidors d’Ara Junts i Fem Centelles es van abstenir. El document té la 
prioritat de treballar per les persones, amb la voluntat de no deixar ningú enrere i treballar per la prosperitat 
econòmica de la vila i vetllar pel Medi Ambient i la Cooperació. A més de basar-se en fomentar la participació, 
la modernització de l’Administració, el rendiment de comptes i la transparència.
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ES REVALIDA EL SEGELL  
INFOPARTICIPA 2020

Josep Paré Aregall, alcalde de Centelles, va recollir el 
dilluns 10 de maig, a l’auditori de la Facultat de Filosofia 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Segell 
Infoparticipa 2020 concedit a l’Ajuntament de Centelles. 
És la vuitena edició del certamen en la qual 121 
ajuntaments (vuit més que l’any passat) han aconseguit 
el Segell. Centelles ha obtingut una qualificació del 
88.46% millorant la valoració de l’any passat que va ser 
del 87,5%. En aquest setè any s’avaluaven 52 indicadors 
-4 més que en l’edició passada-. Centelles assoleix 46 
dels 52 avaluats.

ES REOBRE EL CENTRE DE DIA 
El 26 d’abril es va obrir de nou el Centre de Dia. Es va poder 
complir un desig de les persones que ja hi assistien i dels 
seus familiars, i també d’altres persones que estaven 
esperant assistir-hi per primera vegada. La reobertura s’ha 
fet esperar degut a la pandèmia, que va obligar a tancar el 
centre el 13 de març de 2020. El centre de dia és integrat, 
es troba ubicat dins les instal·lacions de la residència, s’ha 
hagut de traslladar aquest servei a l’espai que ocupava el 
gimnàs i sala polivalent de l’edifici per donar compliment 
a la normativa del Departament de Salut en el context del 
COVID-19 i adequar un pla de contingència. L’espai és 
ampli i compleix tots els requeriments de la normativa.

Es va començar amb 11 usuaris setmanals i a dia d’avui 
ja en són 18. Cada setmana es va incorporant alguna 
persona nova. Els serveis que ofereix tenen com a objectiu 
la socialització i la millora o el manteniment de l’estat 
funcional i cognitiu de la persona. El servei s’ofereix de 
dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre.

El nivell de satisfacció de les persones que hi assisteixen 
és alt, tant pels que venien abans de la pandèmia com a 
les persones de nova incorporació. També estan finalitzant 
les  obres de millora i condicionament de l’espai exterior 
per poder passejar i fer activitats a l’aire lliure, on hi hagi 
prou espai per la residència i el centre de dia.

L’AJUNTAMENT HOMENATJA 
ZOILA HOYO PEL SEU CENTENARI
La centellenca Zoila Hoyo va celebrar el seu centenari el 
passat 15 de maig. Per a commemorar aquesta efemèride 
l’Ajuntament li va voler retre un petit homenatge. El dilluns, 
17 de maig, l’alcalde, Josep Paré Aregall; la regidora de 
Gent Gran, Neus Verdaguer Paré i representants de l’oficina 
de Benestar Social de Centelles. Li van fer lliurament de la 
medalla commemorativa de la Generalitat a les persones 
que fan cent anys, un ram de flors i dues felicitacions, una 
de l’aleshores conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat, Chakir El Homrani, i l’altra de l’alcalde en 
nom del consistori que la felicitaven pel seu centenari.

CANVIS A LA FACTURA DE LA LLUM
El dia 1 de juny entren en vigor les noves tarifes elèctriques 
establertes pel Govern. Per a tots els clients domèstics 
i petits negocis amb una potència contractada inferior 
a 15 kW, s’estableix una nova estructura on es fixen tres 
períodes horaris per a l’energia i dos períodes horaris per 
a la potència, amb l’objectiu d’incentivar el consum en les 
hores en que l’energia és més econòmica:

Períodes Energia:
·Hores punta, les més cares. S'aplicaran els dies laborables 
de 10.00 a 14.00 i de 18.00 a 22.00

·Hores planes, més barates. S'aplicaran els dies laborables 
de 8.00 a 10.00, de 14.00 a 18.00 i de 22.00 a 24.00

·Hores vall, les més barates. S'aplicaran els dies laborables 
des de les 00.00 fins a les 8.00, i també tots els caps de 
setmana i festius nacionals.

Períodes Potència:
·Punta. S'aplicaran els dies laborables de 8.00 a 24.00
·Vall. S'aplicaran els dies laborables des de les 00.00 fins 
a les 8.00, i també tots els caps de setmana i festius 
nacionals. Hi ha la possibilitat de contractar una potència 
diferent durant el període vall de potència.

Els subministraments amb una potència contractada 
superior a 15 kW, tindran 6 períodes d’energia i 6 de potència, 
en funció dels horaris i les temporades del calendari. 
Addicionalment, en la nova factura es veurà reflectit el detall 
dels costos regulats aprovats pel Govern que s’assumeixen 
amb l’import de la factura, i que engloben els peatges i els 
càrrecs.

Des de Electra Centelles 
s’ofereix assessorament 
per contribuir a optimit-
zar els consums.

>>

>>

Com canviarà  
la factura de la llum? 
La CNMC (Comissió Nacional de Mercats i de la Competència) ha publicat la 
Circular 3/2020 que estableix la nova metodologia per al càlcul dels peatges.  
La nova estructura de peatges comportarà canvis en la factura elèctrica,  
tot i que no s’aplicaran fins d’aquí a uns mesos. 

Aquesta nova estructura pretén incentivar el consum durant les hores en què 
l’energia serà més econòmica. 

Com afectarà els contractes de fins a 15 kW  
(domèstics i petites empreses)? 

La majoria de consumidors domèstics i petites empreses tenen contractes de fins a 15 kW. 
Fins ara, aquests consumidors tenien l’opció de discriminació horària (dos o tres períodes 
horaris) o no discriminació horària. 
Amb la nova estructura de peatges, es passarà a l’opció de discriminació horària amb 
l’objectiu d’incentivar el consum durant les hores de menys demanda de la xarxa. Es fixen 
així tres períodes horaris amb tres preus diferents: 

HORA PLANA
8 h - 10 h
14 h - 18 h
22 h - 24 h
De dilluns a divendres a  
excepció dels dies festius 
d’àmbit nacional. 

HORA VALL
0 h - 8 h 
De dilluns a divendres, caps 
de setmana (48 h) i dies 
festius d’àmbit nacional. 

HORA PUNTA
10 h - 14 h
18 h - 22 h
De dilluns a divendres a  
excepció dels dies festius 
d’àmbit nacional. 

Podrem adaptar 
la potència 
contractada? 
A part dels nous períodes 
horaris, també hi haurà la 
possibilitat de contractar una 
potència diferent durant 
l’hora vall.  

Un cop sigui aplicable la nova 
estructura de peatges, el client 
podrà adaptar les potències 
contractades per període 
horari. 

Quan serà  
efectiu aquest 
canvi? 

Els costos regulats actuals 
inclouen els càrrecs a més dels 
peatges. La nova estructura 
de peatges no serà efectiva 
com a mínim fins que el Govern 
publiqui la metodologia dels 
càrrecs. A partir d’aquest 
moment, s’informarà de la data 
en què serà aplicable el canvi. 

Per a qualsevol consulta, contacteu amb la vostra subministradora.  
Aquesta informació se li remet en compliment de l’obligació establerta en la Disposició transitòria primera (punt 4t) de la Circular 3/2020,  
de 15 de gener, de la CNMC, per la qual s’estableix la metodologia pel càlcul dels peatges de transport i distribució d’electricitat. 

Quins costos s’assumeixen en la factura  
de la llum i on afectaran els canvis? 

Costos 
regulats* 

Costos de 
producció de 
l’electricitat 

Impostos 
aplicables 

39,44%* 
Incentius a les energies 
renovables, cogeneració i 
residus 

40,33%*
Costos de la xarxa de 
transport i distribució 

20,23%* 
Altres costos regulats 

Amb la nova Circular 
3/2020, el canvi a la 
factura es produirà en 
la determinació dels 
costos de la xarxa de 
transport i distribució que 
s’assumeixen a través dels 
nous peatges. 

CÀRRECS

PEATGES

Els peatges actuals 2.0A, 
2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 
2.1DHA, 2.1DHS passaran a 
ser un peatge únic, el 2.0TD.

>>
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*Aquests percentatges s’han establert 
seguint la normativa següent: Ordre 
TEC/1366/2018, de 20 de desembre, 
per la qual s’estableixen els peatges 
d’accés d’energia elèctrica per a 
2019. 
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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’està treballant en alinear el Pla de Mandat amb 
els ODS i establir les línies d’actuació per assolir-los a nivell local.

3. SALUT I BENESTAR
L’Ajuntament organitza activitats per a garantir una vida 
saludable i promoure el benestar a totes les edats també 
a través de l’esport. Aquest estiu es torna a organitzar 
l’activitat dirigida d’aiguagim adreçada a persones majors 
de 60 anys a la piscina d’estiu. Les sessions es faran del 
6 de juliol fi ns al 12 d’agost. Les persones interessades 
es poden inscriure a les ofi cines de Serveis Socials del 7 
al 23 de juny d’11 a 1 del migdia.

8. TREBALL DECENT I 
    CREIXEMENT ECONÒMIC

L’Ajuntament de Centelles impulsa la Borsa de l’art i 
la cultura per a poder disposar  d'un catàleg d'artistes 
locals per promocionar-los i per poder-los contractar per 
a les activitats que s'organitzin al poble. Les disciplines 
artístiques que es recullen són: música, teatre, dansa, circ, 
arts literàries, art plàstiques, fotografi a, cinema, etc.
La cultura és un eix vertebrador de la recuperació social i 
econòmica, té una funció social fonamental per al benestar 
de la població, tan en la seva part lúdica generadora de 
felicitat i entreteniment, com la part pedagògica per a 
incentivar la creativitat, el pensament crític i l’empoderament 
de la ciutadania.

13. ACCIÓ PEL CLIMA
S’ha iniciat, per segon any, el programa de control biològic de 
pugons i altres plagues que afecten als arbres dels carrers. 
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. Els arbres més afectats són: til·lers, 
catalpes i tulipers de Virgínia, en els quals s'han alliberat 
larves dels insectes que ajudaran a controlar els insectes 
perjudicials. Enguany s'ha aprofi tat el moment de realitzar 
el tractament en els arbres de l'escola del Petit Xoriguer 
per a què els infants poguessin veure la feina dels tècnics i 
coneguessin més coses sobre els insectes. Els treballs els 
ha fet l'empresa social TAC Osona, que integra persones 
amb risc d'exclusió social. 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 fi tosanitaris no selectius en els seus 
jardins.

Des de l'Ajuntament i Caritas Centelles s'ha iniciat un 
projecte per tal de preparar uns terrenys de propietat 
municipal i habilitar-hi una zona d'horts socials. Fa unes 
setmanes es va fer una visita als horts socials de Torelló 
on conviuen un projecte de Caritas i del programa Pedala 
del Consell Comarcal d'Osona adreçat a persones amb 
risc d'exclusió social i en atur de llarga durada. Durant 
la visita es van poder conèixer de primera mà els detalls 
tècnics i organitzatius del projecte a tenir en compte. A 
més de l'obtenció d'aliments per autoconsum, els horts 
aporten formació i un espai de relació als usuaris que els 
ajuda a millorar la seva situació personal i familiar.

1. FI DE LA POBRESA
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•TALLER: REIVINDIQUEM EL NOSTRE PLAER (3 de juny) 
Taller dirigit exclusivament a noies per empoderar-les en el 
seu propi plaer. Activitat en col·laboració amb l’Espai Jove.

•DEBAT A BAT (8 de juny) - Activitat de debat sobre 
rols de gènere i identitat a través de llibres il·lustrats i 
imatges. Activitat en col·laboració amb l’Espai Jove i la 
Biblioteca de Centelles.

•FUTBOL BOMBOLLA (19 de juny) - Partits de futbol 
amb bombolles gegants per donar un punt extra de 
diversió a aquest esport. Cal reservar places.

•BATALLA NERF (10 de juliol) – Partides tipus pantiball 
amb pistoles i pilotes NERF (espuma) per posar 
l’adrenalina al màxim i les estratègies d’equip a prova. 
Cal reservar places.

www.centelles.cat

Centelles és màgia

SERVEI DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA

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

cntl.ope@centelles.cat

A més de tot això, seguim amb la fase diagnòstica 
del PLA LOCAL DE JOVENTUT. També al mes de juny 
podreu participar a les sessions obertes per aportar 
les vostres idees i millores en termes d’activitats i 
actuacions per a joves al municipi de Centelles. 

I si no pots venir, com pots fer arribar la teva opinió? 
Molt fàcil, pots fer les teves aportacions a través de la 
bústia de correu de cntl.joventut@centelles.cat

CAMPANYA COMERCIAL XARXA DE BARRIS ANTICS 
Durant tot el mes de juny, totes les persones majors 
d’edat que comprin als comerços i serveis degudament 
identifi cats amb el cartell de la campanya, participaran al 
sorteig de:

•32 experiències per viure i gaudir de la cultura, la gastro-
nomia i el patrimoni dels  municipis organitzadors.

•Productes i serveis cedits pels establiments adherits 
de Centelles.

Dia de sorteig:
El dia 6 de juliol a Sala de 
Plens de l’Ajuntament.

Organitzadors:
La campanya s’organitza 
de forma simultània als 
32 municipis membres 
de la Xarxa de Barris 
Antics amb Projectes.

xarxabarris.cat

FORMACIÓ DIGITALITZACIÓ PEL LLOC DE TREBALL. 
PERFIL ADMINISTRATIU
Aquest juny s’organitza una formació adreçada a totes 
aquelles persones amb interès pel sector administratiu, 
especialment enfocada a la digitalització. El curs 
girarà entorn les eines ofimàtiques al núvol, cerques 
avançades, màrqueting digital, certificats i factura 
electrònica. Té una durada de 18 hores.

Dates de la formació:

Del 9 al 30 de juny
Dimecres i divendres de 
9.30 a 12.30.

Amb el juny arriba ja defi nitivament el bon 
temps, s’acaben les classes i augmenten 
les ganes de fer coses a l’exterior. Des 
del PIPA tenim preparades un seguit 
d’activitats perquè els i les joves no us 
quedeu quiets. Agafeu agenda:



Dimarts 1
Aula d’Ext. Universitària de la Gent Gran
Clara Schumann, la gran dama del piano 
romàntic, a càrrec de Joan Vives i Bellalta, 
professor d’Història de la Música i crític
a les 6 de la tarda, en línia, (cal ser associat)

Tallers de poesia Guspira poètica
de 7 a 8 del vespre, biblioteca La Cooperativa
Inscripció: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Dijous 3
Dia mundial de la Bicicleta. Carrers del 
centre tancats per gaudir de la bici 
de 2/4 2/4 d’1 del migdia a les 6 de la tarda

Taller exclusiu per a noies. Reivindiquem el 
nostre plaer, a càrrec de Mandràgores
a les 5 de la tarda. Espai Jove. Cal inscripció prèvia

Divendres 4
Inauguració de l’exposició La llum. dels 
alumnes dels tallers d’art  -infants i joves-
a les 6 de la tarda, sala d’exposicions Niu del Palau

Inauguració de l’exposició La pintura sigue 
de Cristina Megía, guanyadora del LXXVIII 
Concurs de pintura Premi Centelles
a 2/4 de 8 de la tarda, al Centre d’art el Marçó vell

Dissabte 5
12a Fira de la ratafia, vegeu programa a part 
de 10 a 2 i de 5 a 8 , a la plaça Major

Carro de contes, llegendes, contes i his-
tòries que parlen de les herbes remeieres 
de 2/4 d11 a 2/4 de 2 del migdia
als horts del Palau dels Comtes. Reserva prèvia 
d’entrades a https://centelles.loriun.com/

Xerrada, Algunes eines per identificar amb 
més facilitat les espècies amb les quals 
podem elaborar la ratafia,  a càrrec de Marc 
Talavera del col·lectiu Eixarcolant
a les 5 de la tarda, a la Pista del Casal F. Macià
Aforament limitat i reserva prèvia d’entrades a 
https://centelles.loriun.com/

Visita guiada amb l’autora de l’exposició La 
pintura sigue de Cristina Megía, guanyadora 
del LXXVIII Concurs de pintura Premi Centelles 
a les 6 de la tarda, al Centre d’art el Marçó vell

Performance - Dia internacional del medi 
ambient 
a les 6 de la tarda, de la Pça. Catalunya fins al 
Passeig. Org. Associació Dones de Centelles

Deliberació final del 12è concurs de rata-
fies casolanes i lliurament de premis
a 2/4 de 7 de la tarda, Pista del Casal F. Macià
Aforament limitat i reserva prèvia d’entrades a 
https://centelles.loriun.com/

Puppet Pro, Improshow de titelles per adults
a les 7 de la tarda, a la Nau Espacial. Preu: 8€

Conferència - Dia internacional del medi 
ambient, La contaminació atmosfèrica,  a 
càrrec de Ginesta Mary, presidenta del 
Grup Defensa del Ter
a les 7 de la tarda, Sala de baix de la Violeta

Diumenge 6
12a Fira de la ratafia, vegeu programa a part 
de 10 a 2 i de 5 a 8 , a la plaça Major

Carro de contes, llegendes, contes i his-
tòries que parlen de les herbes remeieres 
de 2/4 d11 a 2/4 de 2 del migdia
als horts del Palau dels Comtes. Reserva prèvia 
d’entrades a https://centelles.loriun.com/

Agenda de juny
Teatre, Una nit amb el Mag Lari
a les 12 i a 2/4 de 6 de la tarda. Casal F. Macià. 
Preu: 15 €. entrades a: www.centelles.cat/entrades

Dimarts 8
Aula d’Ext. universitària de la Gent gran
100 anys de meteorologia oficial a Catalunya,  
a càrrec de Francesc Mauri, Geògraf i presen-
tador del temps de TV3 i Catalunya Ràdio
a les 6 de la tarda, en línia, (cal ser associat)

BAT ídem x ídem, Adreçat a joves per debatre 
sobre identitat de gènere
a 2/4 de 6 de la tarda, al pati de l’Espai Jove
Aforament limitat. Inscripcions a la biblioteca la 
Cooperativa, a l’Espai Jove o el Punt Jove el PIPA. 

Tallers de poesia Guspira poètica
de 7 a 8 del vespre, biblioteca La Cooperativa
Inscripció: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat 

Dijous 10
L’hora del conte, Els contes de la Piñol
2/4 de 6 de la tarda,  la biblioteca La Cooperativa
Inscripció: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat 

Divendres 11
Concert: Sofia Ribeiro presenta Lunga
a les 8 del vespre, a la Nau Espacial. Preu: 16,5€ 

Dissabte 12
Acapte de sang 
de 10 a 2 i de 5 a de 9, al Pavelló municipal
reserva hora a: donarsang.gencat.cat

Concert de Ramon Mirabet
a les 8 del vespre, a la Nau Espacial. Preu: 16,5 €

Inauguració de la Corbata amb concert de 
Puigdeboys
A 3/4 de 10 del vespre. Pista del Casal F. Macià

Diumenge 13
Teatre infantil: Frederick el ratolí, amb la 
companyia “Cacahuetteatre” 
a les 11 del matí, a la Nau Espacial. Preu: 3 €

Xerrada de l’ Associació de rescat d’animals 
d’Osona (ADRO)
2/4 de 6 de la tarda, Espai Jove. Cal inscripció prèvia

Dimarts 15
Aula d’Ext. universitària de la Gent gran
Altres déus, altres religions, a càrrec de 
Manuel Delgado i Ruiz, Catedràtic d’Antro-
pologia Social i Cultural de la UB
a les 6 de la tarda, en línia, (cal ser associat)

Tallers de poesia Guspira poètica
de 7 a 8 del vespre, biblioteca La Cooperativa
Inscripció: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Divendres 18
Inauguració de l’exposició La llum. dels 
alumnes dels tallers d’art  -adults-
a les 6 de la tarda, sala d’exposicions Niu del Palau 

Cinema en català - Cicle Gaudí, 
My Mexican Bretzel, de Núria Giménez Lorang 
a les 8 del vespre, al Centre parroquial 
preu 4,50 €, 3 € Carnet Jove i associats a entitats 
de Centelles i Club La Vanguardia (2x1)

Dissabte 19
La flor que palpita, de Hoshi Hioki
contes per adults
a les 8 del vespre, a la Nau Espacial. Preu: 8 €

Espectacle de dansa. Il·lusió, de l’escola de 
dansa i moviment Nova Generació.
a 2/4 de 8 del vespre, al Casal Francesc Macià
preu: 5 €, menors de 6 anys entrada gratuïta
(entrades en línia a https://centelles.loriun.com/)

www.centelles.cat

EXPOSICIONS
Del 18 de juny al 18 de juliol
Elles També, d’Anna Surinyach Garci, 
fotoperiodista
Diferents balcons del centre del poble

Del 5 al 13 de juny 
La llum, 13a mostra de treballs dels alum-
nes: infants i joves de Tallers d’Art
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8,
Sala d’exposicions Niu del Palau (plaça Major)

Del 18de juny al 4 de juliol 
La llum, 13a mostra de treballs dels 
alumnes: adults de pintura i ceràmica  de 
Tallers d’Art
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8, 
Sala d’exposicions Niu del Palau (plaça Major)

Del 15 al 30 de maig 
La pintura sigue –de Cristina Megía, 
guanyadora del LXXVIII Concurs de pintu-
ra Premi Centelles
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 patri-
moni pictòric 
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8, 
Centre d’art el Marçó vell

Diumenge 20  
Visita guiada amb l’autora de l’exposició 
Elles També, Anna Surinyach Garci 
a les 11 i a 2/4 d’1 del migdia. punt de trobada al Passeig
Places limitades. Reserva a www.centelles.cat

Aniversari de l’Associació Dones de Cente-
lles, amb l’Associació Sardanista 1Octubre, 
els Cabrons i Bruixes, els geganters, etc.
a les 7 de la tarda, al parc del Pla del Mestre

Espectacle de dansa. Il·lusió, de l’escola de 
dansa i moviment Nova Generació.
a 2/4 de 8 del vespre, al Casal Francesc Macià
preu: 5 €, menors de 6 anys entrada gratuïta
(entrades en línia a https://centelles.loriun.com/)

Dimarts 22
Tertúlia literària, Novel·la, de Pol Beckmann
a 2/4 de 4 de la tarda (presencial) i a 3/4 de 5 
(virtual), biblioteca La Cooperativa, Inscripció 
prèvia a 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Tallers de poesia Guspira poètica
de 7 a 8 del vespre, biblioteca La Cooperativa
Inscripció: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Dimecres 23  
Audició de sardanes amb la cobla Lluïsos
Rebuda de la Flama del Canigó, amb els 
geganters i recital de poemes
a 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça Major

Dimarts 29
Tallers de poesia Guspira poètica
de 7 a 8 del vespre, biblioteca La Cooperativa
Inscripció: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Piscina municipal d’estiu
del 26 de juny al 29 d’agost d’11 a 19h 




