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Entra en funcionament el Centre Obert
fants, adolescents i joves en situació de risc social. Alumnes
dels diferents centres del municipi participen dos cops per
setmana d’un treball tutorial individual i grupal mitjançant
una dinàmica basada en les accions en xarxa i comunitàries.
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Complementant les actuals activitats de reforç, des de fa
unes setmanes es troba en funcionament el Centre Obert
de Centelles. Amb un objectiu socioeducatiu, es tracta d’un
recurs destinat a la detecció, prevenció i integració dels in-

1

Informació Municipal
A 100 cap als cent
Aquest mes van tenir lloc les caminades promogudes per la Diputació de Barcelona, “A 100 cap als cent”. A més de Centelles
van participar-hi els municipis de l’Hospitalet de Llobregat, Gelida i Castelldefels. En total, 175 persones grans dels diferents pobles
van ser partícips d’aquesta iniciativa. La gent gran va esmorzar al
Càmping Puigsagordi i, després d’una sessió d’estiraments, va començar la caminada d’uns 8,5 km, aproximadament, fins arribar
al pavelló municipal, on van dinar i van gaudir d’una estona de ball.

Reformes a l’Arxiu Municipal
Els dies de Setmana Santa a l’Arxiu municipal instal·lat a la segona planta
de les dependències municipals s’ha portat a terme una renovació total del
sistema del mobiliari, estanteries metàl·liques ja saturades sense més espai,
per armaris compactes E-DISC, aconseguint d’aquesta manera l’optimització de l’espai on es podrà arxivar a partir d’ara el doble del que hi havia.

Transparència municipal
L’Ajuntament de Centelles ha rebut el Segell Infoparticipa 2016 a la qualitat i a la transparència de la comunicació pública local. Aquest guardó
l’atorga el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania
Plural de la UAB i distingeix la transparència dels webs d’ajuntaments,
consells comarcals i diputacions. En la valoració d’aquest 2016-2017
l’Ajuntament de Centelles ha obtingut una puntuació del 86,54%. L’acte
d’entrega del guardó es va fer el passat 19 d’abril a la Universitat Autòno-
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ma de Barcelona. (Fotografia de Jordi Pareto-UAB).
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La recollida orgànica a Centelles

Bonificació del rebut d’escombraries

A inicis del mes d’abril es va fer a Centelles una enquesta sobre la separació dels residus orgànics a la llar. Els resultats complets es poden consultar
a l’apartat de participació ciutadana de la web municipal www.centelles.cat
Entre les opinions recollides, n’hi ha algunes que no s’ajusten a la realitat i que
s’han donat per causes que presten a la confusió. Des d’aquest apartat cada
mes us aclarirem alguns interpretacions errònies que hi ha hagut en la gestió
de les restes orgàniques.
“He vist als operaris de l’orgànica recollir altres tipus de residus i posar-ho
barrejat al camió”
Els dies de recollida (dilluns, dimecres i divendres), el camió de l’orgànica
realitza l’últim servei de la nit. Si els operaris detecten una bossa o un residu
abandonat al carrer, encara que no sigui orgànic, el recullen per evitar que
quedi fins l’endemà i el trobem al matí quan sortim al carrer. El camió de
caixa oberta permet deixar altres residus en un espai on no es barregi amb les
bosses d’orgànica. Quan acaba el servei, el camió es dirigeix a les instal·lacions
de l’empresa encarregada de la recollida on els operaris classifiquen correctament els residus que no siguin orgànics. No és fins l’endemà que es portaran
a la planta de compostatge on no admeten altre tipus de residu que no sigui
matèria orgànica en bossa compostable.
Cal evitar l’abandonament de residus al carrer fora dels dies o horaris convinguts, que podria ser motiu de sanció a la persona infractora.

L’Ajuntament de Centelles, amb l’aprovació de l’Ordenança fiscal núm. 22
reguladora de les taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans, estableix una bonificació del rebut d’escombraries de 2017 a les persones que compleixin els requisits:
a) Ser major de 65 anys.
b) Viure sol/a o si la unitat de convivència és de dues persones (cònjuge-parella, germans,...) una d’elles ha de tenir 65 anys.
c) Que els ingressos econòmics totals (pensions, rendes immobiliàries,...)
no superin els 786,24 euros mensuals.
d) Estar empadronat i viure a l’habitatge en el moment de tramitar el descompte.
Les persones interessades s’han d’adreçar a l’Ajuntament, demanant per
Ismenia, de dilluns a divendres, d’11 a 14 hores i han d’aportar la documentació següent:
- DNI
- Certificat de la pensió mensual de 2017
- Altres ingressos, si escau.
El termini per sol·licitar el descompte del rebut d’escombraries s’acaba el
31 de maig de 2017.

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

Informació Municipal

Borsa de treball
i Xarxa Xaloc

Punt Jove el PIPA

La Borsa de Treball és un servei que informa i assessora sobre
recursos, tècniques de recerca de feina i ofertes de treball a persones en edat laboral, amb o sense estudis, que estiguin buscant
feina o una millora laboral.
Actualment aquest servei ofereix:
3 Atenció individualitzada en el procés de recerca de feina
3 Assessorament sobre tècniques de recerca de feina (com preparar un currículum, entrevistes, etc)
3 Informació i orientació dels recursos per a buscar feina existents a la zona (etts, pàgines web, etc)
Aquest servei forma part de la Xarxa Xaloc, una xarxa d’intermediació laboral d’àmbit provincial, promoguda i coordinada per la
Diputació de Barcelona i que té com a objectius principals:
3 Augmentar la inserció laboral de les persones que s’hi apunten,
de manera que només s’accedeixi a les ofertes de feina d’Osona
sinó també, dins de les possibilitats de cadascú, a ofertes de feina
de tota la província de Barcelona.
3 Donar una millor resposta a les demandes de personal que
arriben de les empreses del territori.
Consultar les ofertes que es gestionen és lliure a l’adreça web
www.diba.cat/slo. Ara bé, per poder-s’hi apuntar cal que prèviament s’hagi fet una entrevista ocupacional a la borsa de treball de
l’Ajuntament i cedeixi les seves dades.
Per a formar part de la borsa de treball i la xarxa Xaloc cal demanar cita prèvia al servei de promoció econòmica i inscriure’s portant un currículum recent amb fotografia i telèfon de contacte.

Biblioteca Municipal
La Cooperativa
Biblioteca de Centelles

bcentelleslc

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

C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES
Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38
Adreça electrònica: b.centelles.lc@diba.cat
web: bibliotecadecentelles.blogspot.com
Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. Dimecres, divendres i
dissabtes de 10 a 13.30 h.
(del 15 de juny al 15 de setembre, només dimecres)
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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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Informació Municipal
Dilluns 1

Agenda d’activitats de maig de 2017

52è Aplec del turó de Puigsagordi
Tot el matí.

Diumenge 21

Divendres 5

Mini concerts de primavera de l’Escola municipal de música. Concert
vocal del grup KORUP. A la 1 del migdia davant de la rectoria.

Dissabte 6

Presentació teatralitzada del conte solidari
Amina, de l’escriptora Marta Lucena. Il·lustradora Laura Ramos
Un àlbum il·lustrat sobre l’experiència d’una nena des de casa seva fins
als camps de refugiats. A les 7 de la tarda a la sala de baix de la Violeta.

Cine-fòrum: District Zero: un documental de la memòria dels refugiats
amb Pablo Tosco, director i Francesc Mateu, director d’Oxfam Intermón a Catalunya. A les 8 del vespre al Casal Francesc Macià.
Raid dels Ausetans. Final dels equips de Centelles. A partir de les 4 de
la tarda a la riera Blanca.

Diumenge 7

Visita guiada a l’exposició 75 anys de Premi Centelles, exposició
col·lectiva d’artistes del patrimoni. A les 12 del migdia al Centre d’art
el Marçó vell.
Mini concerts de primavera de l’Escola municipal de música. Concert
de rock. A la 1 del migdia davant de la rectoria.
Ball per a la gent gran. A les 5 de la tarda al bar del Casal Francesc
Macià.

Dimarts 9

Aula d’extensió universitària de la Gent Gran
Blancaneus i els set nans: la bogeria de Disney, a càrrec d‘Albert Beorlegui i Tous, periodista i crític cinematogràfic. A les 6 de la tarda al Casal
Francesc Macià, (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dijous 11

L’hora del conte: Los zapatos de mar (sobre les persones refugiades)
a càrrec de M. Teresa Vallvé i Marta Serra. A 2/4 de 6 de la tarda a la
biblioteca La Cooperativa.

Dissabte 13

Dimarts 23

Aula d’extensió universitària de la Gent Gran
Les obres sorprenents de Pieter Brueghel. Una experiència ben xocant,
a càrrec de Carolina Camanyes i Sánchez, doctora en Belles Arts per
la UB. A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià, (cal ser associat per
assistir a l’Aula).

Dimecres 24

Unitat mòbil del consumidor. D’11 a 2/4 de 2 a la plaça Major.

Divendres 26

Tertúlia literària. Llegim: Ricard III, de William Shakespeare amb
Montse Albàs. A 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa.

Dissabte 27

Audició de fi de curs dels alumnes de l’Escola municipal de música.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià.

Diumenge 28

5a Cursa infantil Cingles de Centelles. A les 11 del matí a l’aparcament
de la piscina coberta. Preu: 3 euros.
Mini concerts de primavera de l’Escola municipal de música. Concert
d’acordió. A la 1 del migdia davant de la rectoria.

Concert de primavera amb Veus de Tardor de Centelles, Veus Clares
de Gràcia, Coral La Violeta i l’Orquestra de corda de l’Escola de Música
de Centelles. A les 12 del migdia a l’església parroquial.

Teatre: El Florido pensil amb el grup de teatre Kihaviadeser. A les 6 de la
tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 8 euros.

Teatre: Córrer per la meva dona a càrrec de Teatre Ramon Sans d’Aiguafreda i Sant Martí de Centelles. A les 10 de la nit al Casal Francesc
Macià. Preu: 8 euros (en benefici de la lluita contra el càncer).

Aula d’extensió universitària de la Gent Gran
El llegat del món clàssic, a càrrec d’Eulàlia Vintró i Castells, catedràtica
jubilada de Filologia Grega de la UB. A les 6 de la tarda al Casal Francesc
Macià,(cal ser associat per assistir a l’Aula).

Diumenge 14

8a Cursa d’Obstacles Finisher Non Stop “Embruixada” Vila de Centelles. A 2/4 de 11 del matí davant la piscina municipal d’estiu. Inscripcions: www.finishernonstop.com
Mini concerts de primavera de l’Escola municipal de música. Concert
de corda A la 1 del migdia davant de la rectoria.
Teatre: Córrer per la meva dona a càrrec de Teatre Ramon Sans d’Aiguafreda i St. Martí de Centelles. A 2/4 de 7 de la tarda al Casal Francesc
Macià. Preu: 8 euros (en benefici de la lluita contra el càncer).

Dimarts 16
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Pla del Mestre.

Aula d’extensió universitària de la Gent Gran
El comportament de les roques: Els moviments del terreny a Sant Antoni,
a càrrec de Pere Santanach i Prat, professor emèrit de Geologia de la UB.
A les 6 de la tarda al Casal F. Macià, (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dissabte 20

Centelles, campament de pau. Programa de pau i no-violència. A partir de les 11 del matí a la plaça Major.

Festa de la Solidaritat i tast intercultural
4 Setmana de la Cooperació i la Solidaritat. A les 7 de la tarda al parc del

Dimarts 30

EXPOSICIONS
Fins el 7 de maig
Racons de contes i històries. Mostra de dibuix escolar de Sant Jordi
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).
Fins el 21 de maig
Paisatges de silenci de José A. Montecino, guanyador del LXXIV 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.
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.
Fins el 23 de juliol
75 anys de Premi Centelles. Exposició col·lectiva d’artistes del patrimoni. 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.

