
Informació municipal Maig 2022 - 1

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL 32
2www.centelles.cat

Centelles disposa, des del 23 d’abril, de major freqüència de trens i aturada de semidirectes de la línia R3. Des de l’Ajuntament 
es valora molt positivament aquest increment ja que es tracta d’una reivindicació històrica del consistori centellenc que 
permetrà donar cobertura als municipis d’Osona Sud i l'Alt Congost. La millora és fruit de les múltiples reunions fetes des 
de l’Administració local amb col·laboració amb d’altres administracions i entitats. A més de l’aturada de semidirectes, el 
servei s’incrementa amb quatre noves freqüències (dues en cada sentit).

Amb l’increment de freqüència es passarà dels 19-20 trens que paraven actualment els dies feiners a 28-29, fet que 
suposa un increment substancial. La freqüència de pas passarà a ser, en la majoria de franges horàries, cada mitja hora, 
reforçant les hores punta del matí i la tarda. A més, la freqüència i els horaris són els mateixos tan en dies laborables 
com en feiners (excpetuant el primer tren del matí). Aquesta cadència de pas és un fet històric que ja preveu les obres de 
desdoblament entre Parets del Vallès i La Garriga. 

Comparativa d'horaris entre el desembre del 2021 i els actuals. (Es poden consultar tots els horaris a www.rodalies.gencat.cat)

Adjudicat l’estudi informatiu per desdoblar el tram Centelles-Vic
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha adjudicat 
l’estudi informatiu per desdoblar el tram de l’R3 que va de Vic a 
Centelles a l’empresa SAITEC SA. Amb aquest estudi s’analitzarà 
les possibles variants de desdoblament, total o parcial, d’aquest 
tram. Aquest és un pas previ per fer el tràmit d’impacte ambiental 
i la redacció del projecte executiu de l’actuació. L’objectiu és donar 
continuïtat als treballs ja adjudicats de desdoblament de la línia R3 
entre Parets i La Garriga.

El contracte, que té un valor de 471.900 euros, també inclou la 
prestació de serveis d’enginyeria -consultoria i assistència- durant 
la futura fase d’informació pública i audiència a les administracions, 
l’anàlisi de les al·legacions i l’obtenció de la Declaració d’Impacte 
Ambiental, fins que l’estudi s’aprovi definitivament.

Més trens i semidirectes de la línia R3 a Centelles

Horaris dies feiners desembre '21

05:03 06:24 06:38
05:54 07:08 07:22
06:53 08:11 08:25
07:41 09:06 09:24
08:14 09:40 09:54
08:53 10:09 10:23
10:14 11:32 11:47
11:14 12:37 12:52
11:54 13:08 13:22
12:55 14:12 14:26
14:22 15:45 15:57
15:41 16:59 17:14 
16:02 17:21 17:34
17:24 18:46 19:00
18:28 19:48 20:04
19:13 20:30 20:45
20:54 22:10 22:23
21:24 22:43 22:57
22:22 23:36 23:49

Hospitalet de

      
 Llobregat

Centelles
Vic

Horaris des del 23 d'abril '22

04:54 06:08 06:22 *
05:24 06:38 06:52
05:54 07:08   07:23 (1)
06:54 08:08 08:23 (2)
07:24 08:38 08:52 
07:54 09:08 09:22
08:24 09:38 09:53 (1)
09:24 10:38 10:53 (3)
10:24 11:38 11:53 (3)
11:24 12:38 12:53 (1)
11:54 13:08 13:22
12:24 13:38 13:53 (3)
12:54 14:08 14:22
13:24 14:38 14:53 (3)
14:24 15:38 15:53 (1)
14:54 16:08 16:22
15:24 16:38 16:53 (3)
16:24 17:38 17:53 (4)
16:54 18:08 18:22
17:24 18:38 18:53 (3)
17:54 19:08 19:23 (4)
18:24 19:38 19:52
18:54 20:08 20:22
19:24 20:38 20:52
19:54 21:08 21:23 (3)
20:24 21:38 21:52
20:54 22:08 22:23 (3)
21:24 22:38 22:52
22:24 23:38 23:52

Hospitalet de

      
 Llobregat

Centelles

Vic

   Tren Semidirecte
* Només circula els dies feiners
1) Tren amb destinació La Tor de Querol 
(2) Tren amb destinació Ribes de Freser 
(3) Tren amb destinació Ripoll 
(4) Tren amb destinació Puigcerdà

Hospitalet de Llobregat             Vic - La Tor de Querol        
Horaris dies feines desembre '21

05:48 06:01 07:14
06:11 06:25 07:41
06:46 06:59 08:13
07:06 07:20 08:32
07:26 07:41 08:57
08:08 08:23 09:36
08:40 08:54 10:16
09:25 09:39 10:52
09:55 10:10 11:22
11:17 11:31 12:43
12:03 12:17 13:32 
12:53 13:07 14:22
13:36 13:52 15:13
14:25 14:40 15:58
16:01 16:16 17:31
16:46 17:00 18:16
17:46 18:00 19:13
18:23 18:37 20:01
19:49 20:03 21:21
20:18 20:32 21:44
21:45 21:59 23:16 

Hospitalet de

      
 Llobregat

Centelles

Vic

Horaris des del 23 d'abril '22

05:24 05:37 06:53 *
05:54 06:07   07:23
06:23 06:37 07:53 (5)
06:54 07:07 08:23
07:24 07:37 08:53 
07:54 08:07 09:23 (5)
08:24 08:37 09:53
08:54 09:07 10:23 (6)
09:54 10:07 11:23
10:24 10:37 11:53 (7)
11:24 11:37 12:53 (8)
12:24 12:37 13:53 (7)
12:54 13:07 14:23
13:24 13:37 14:53 (5)
13:54 14:07 15:23 
14:24 14:37 15:53 (5)
15:24 15:37 16:53 (7)
15:54 16:07 17:23
16:24 16:37 17:53 (5)
17:24 17:37 18:53 (5)
17:54 18:07 19:23 
18:24 18:37 19:53 (7)
18:54 19:07 20:23
19:54 20:07 21:23 (5)
20:24 20:37 21:53
20:54 21:07 22:23 (7)
21:24 21:37 22:53
21:54 22:07 23:23 (5)
22:24 22:37 23:53

Hospitalet de

      
 Llobregat

Centelles

Vic

La Tor de Querol -  Vic            Hospitalet de Llobregat            

   Tren Semidirecte
* Només circula els dies feiners
(5) Tren procedent de Ripoll
(6) Tren procedent de Puigcerdà
(7) Tren procedent de La Tor de Querol 
(8) Tren procedent de Ribes de Freser
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L’ESPAI CENTELLES DE SANT TOMÀS 
L'Espai Centelles de Sant Tomàs ja està en funcionament 
com a Centre Ocupacional des de mitjans del mes de febrer. 
El local, ubicat a l'Esplai Les 100 teies que l'Ajuntament ha 
cedit a l'entitat, permet que 7 persones amb discapacitat 
intel·lectual del poble vinculades a Sant Tomàs estiguin 
ateses durant la setmana i no hagin de traslladar-se per fer 
les seves activitats. Abans d'aquesta opció, totes elles es 
traslladaven cada dia amb autobús al Centre Ocupacional 
de Calldetenes. Amb l'obertura d'aquest centre, s'estalvien 
el trajecte i guanyen en autonomia, ja que bona part d'elles 
poden arribar-hi caminant soles o acompanyades dels seus 
familiars. Per als usuaris del Centre Ocupacional ha suposat 
una millora en qualitat de vida ja que han guanyat autonomia, 
s’han estalviat desplaçaments i poden compartir activitats i 
crear sinergies amb entitats i recursos del poble.

ES PRESENTA EL TERCER VOLUM DE “LA 
HISTÒRIA DE CENTELLES DES DEL 1900”
El 21 d’abril i dins dels actes de Sant Jordi es va fer la 
presentació del llibre “La història de Centelles des del 
1900 volum 3: Urbanisme i serveis” de la col·lecció Pere 
Camprubí. El llibre explica l'evolució urbanística de la 
vila, i a través de fets i anècdotes deixa constància de 
construccions significatives i les particularitats que les 
han condicionat. En la presentació, l’alcalde Josep Paré 
Aregall  va agrair als autors, Miquel Arisa, Maria Dolors 
Bernal i Josep Rovira "per ser imprescindibles en la 
realització d'aquest volum". L’autor de la portada del 
llibre és l’artista centellenc Josep Musach. El llibre es 
pot recollir a l'Ajuntament de forma gratuïta, en hores 
d'oficina.

L’AJUNTAMENT PARTICIPA A LES 
JORNADES DE CURES EN LA COMUNITAT 
DE LA DIPUTACIÓ
L’Ajuntament de Centelles va participar, el 25 i 26 d’abril, 
a les Jornades de Cures en la Comunitat: innovació i 
transformació des de les polítiques locals, que orga-
nitzades per la Diputació de Barcelona. Les jornades 
van ser un espai de reflexió i debat entorn les polítiques 
locals de cures per avançar cap a municipis cuidadors 
que situïn les cures com un eix de l’acció municipal, 
clau per a sostenibilitat de la vida i la cohesió social. 
Durant les jornades es va presentar la Declaració per 
a uns municipis i comunitats cuidadores; i es va incidir 
en les cures com a dret, en el deure de cuidar, i en la 
necessitat de desfeminitzar les cures.

APROVAT INICIALMENT EL PROJECTE  
DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA I  
L’ESTRUCTURA DEL PALAU
El ple del mes de març va aprovar  inicialment la fase 1 del 
projecte de Palau dels Comtes que comprèn la rehabilitació 
de la coberta i l’estructura de tot l’edifici. En la mateixa ses-
sió es va aprovar la licitació amb un cost d’un milió d’euros. 
El projecte està en exposició pública fins a mitjan del mes 
de maig i en fase de presentació d’ofertes per tal que les 
empreses que ho considerin es puguin presentar per a la 
seva execució un cop el projecte sigui definitiu. Amb les 
subvencions obtingudes, per part de la Generalitat i la Di-
putació de Barcelona, les obres quedaran finançades prop 
del 80%. La compra de l’edifici ja va està subvencionada 
en un 75% pel Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya.



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’ha treballat en alinear el Pla de Mandat amb els 
ODS i establir les línies d’actuació per assolir-los a nivell local.
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Amb la voluntat d’incorporar la perspectiva de gènere en 
totes les polítiques i actuacions municipals, l’Ajuntament de 
Centelles va aprovar en el ple municipal del mes de març el 
Pla d’Igualtat intern i la pròrroga del Pla comarcal d’igualtat 
per raó d’orientació sexual i identitat de gènere d’Osona i el 
Pla comarcal d’igualtat de gènere d’Osona. El pla d’Igualtat 
Intern s’ha elaborat en col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona després de realitzar una diagnosi i d’establir una 
metodologia a partir d’unes enquestes anònimes fetes als 
treballadors i treballadores de l’Ajuntament. Els objectius del 
Pla Intern tenen una vigència fins al 2024.

4. EDUCACIÓ DE QUALITAT
Les escoles Sagrats Cors i Ildefons Cerdà han participat 
durant aquest curs al projecte Cultura emprenedora a 
les escoles (CuEme). El programa fomenta la cultura 
emprenedora i les competències bàsiques en cicle 
superior de primària. Durant un curs escolar, l’alumnat 
crea i  gestiona una cooperativa escolar amb el  suport de 
l’escola, l’administració local,  les empreses i altres entitats 
de la seva localitat. L’Ajuntament recolza aquesta iniciativa 
i el 23 de març l’alcalde, Josep Paré Aregall i el regidor de 
promoció econòmica, Josep Arisa Agemí van lliurar les 
plaques de participació a les respectives escoles.

16. PAU, JUSTÍCIA I 
       INSTITUCIONS SÒLIDES

Amb la voluntat de garantir la transparència i el bon 
govern en la gestió pública l’Ajuntament els pressupostos 
s’han de liquidar abans del dia 1 de març, tal i com marca 
la normativa. La corporació ho va fer i va poder donar 
compte de les liquidacions, tant de l’Ajuntament com de 
la Residència Sant Gabriel en el decurs del ple ordinari del 
passat mes de març. En el decurs del ple municipal del mes 
de juny proper, si s’escau, s’aprovarà el compte general. La 
seva aprovació garanteix la transparència de l’ens municipal 
i permet la seva consulta.

13 ACCIÓ PEL CLIMA
Des de l’Ajuntament, i amb la voluntat d’impulsar actuacions 
de prevenció de residus i de sensibilització sobre la recollida 
selectiva s’ha previst un nou horari de la deixalleria municipal 
per a donar un major servei als ciutadans i ciutadanes. Des de 
l’1 d’abril la deixalleria de Centelles obre de dilluns a divendres 
de 9 a 13 h, dimarts i dijous de 15 a 19 h i els dissabtes de 10 
a 14 h, amb el mateix horari tot l’any. Els diumenges i festius 
estarà tancada. Així s’optimitza un servei que ha augmentat 
els darrers anys i que permet gestionar correctament residus 
perillosos, a més de voluminosos i especials.

5. IGUALTAT DE GÈNERE

MÉS INFORMACIÓ
Ajuntament de Centelles - Tel. 938 810 375
www.centelles.cat/deixalleria

NOU HORARI
DEIXALLERIA
C E N T E L L E S

De dilluns a divendres de 9 a 13 h

Dimarts i dijous de 15 a 19 h

Dissabtes de 9 a 14 h

PLA
D’IGUALTAT
INTERN
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Els fons Next Generation tenen per objectiu que els edificis 
d'habitatges redueixin almenys un 30% del consum d'energia 
primària no renovable i un mínim de reducció de demanda 
segons zona climàtica. Consta de diferents programes:

• Programa 3: Ajuts a les actuaciins de rehabilitació d'edificis. 
Subvencions destinades a actuacions en elements comuns 
dels edificis d'habitatges unifamiliars i plurifamiliars per 
millorar l'estalvi energètic.

• Programa 4: Ajuts a les actuacions de millora de l'eficiència 
energàtica en habitatges. Subvenció destinada a propietaris 
que volen adoptar mesures per millorar l'estalvi energètic.

• Programa 5: Ajuts a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per 
a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació. 
Subvencions destinades a comunitats de propietaris d'edificis 
construïts abans de l'any 2000 i que vulguin redactar el llibre 
de l'edifici o el projecte tècnic de rehabilitació.

Termini: 
Fins el 31 de desembre de 2022 
o fins l’exhauriment de fons
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PRIMAVERA CARREGADA DE FORMACIÓ

Arranquem l’època primaveral amb una bona dosi de for-
mació i informació sobre l’àmbit formatiu.

• TALLERS DE SEXUALITAT JUVENIL: 
D’igual manera que es va fer l’any passat, engeguem el ter-
cer trimestre escolar amb els tallers sobre sexualitat juvenil 
al centre educatiu. De manera conjunta i coordinada entre 
les àrees de Joventut i Igualtat de l’Ajuntament estem orga-
nitzant i gestionant els tallers pels alumnes de secundària en 
matèria de sexualitat en totes les seves vessants.

Enguany comptem amb la dinamització de Zoe, de la coo-
perativa La Fera Ferotge, que condueix i guia a l’alumnat du-
rant les sessions per treballar diferents aspectes relacionats 
amb la sexualitat jove com els estereotips de gènere, la iden-
titat i orientació sexual, la gestió afectiva del plaer, les relaci-
ons sanes, els conceptes entorn a la sexualitat 2.0 i els perills 
que s’amaguen darrera les xarxes.

Esperem que els hi estigui sent de utilitat i que gaudeixin 
d’aquestes càpsules formatives.

• BEQUES ESTUDIS POSTOBLIGATORIS: Com cada any 
aquells estudiants que el proper curs tenen previst cursar 
estudis postobligatoris (batxillerat, cicles formatius, cursos 
d’accés, formació d’idiomes en Escoles d’adults o ensenya-
ments esportius o artístics) ja poden sol·licitar la beca.

Per tramitar-la es necessita la següent documentació:

- DNI de tots els membres de la unitat familiar de l’alumne/a
- Numero de compte bancari
- Carnet de família nombrosa o monoparental (si s’escau)
- Carnet de discapacitat (si s’escau)

El termini de presentació finalitza el dia 12 de maig. Es pot fer 
a través del web https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/
tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris  
o bé podeu acudir al PIPA i us ajudarem a fer el tràmit.

A més, si vols ser el primer/a en rebre totes les novetats 
en temes juvenils (oci, lleure, cultura, treball, activitats, 
beques, formació...) apunta’t al BUTLLETÍ JOVE 
(https://bit.ly/butlletijove) i estigues al dia de tot!

www.centelles.cat

Centelles és màgiaCentelles és màgia

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

cntl.ope@centelles.cat

 

 

A càrrec de Judit Montal 
16 MAIG · DE 9 A 14H 
SALA DE BAIX DE LA VIOLETA · CENTELLES

Formació per a
Empreses i Emprenedors                 2022

 Màrqueting, comercialització i mercats exteriors

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Servei de Promoció Econòmica de Centelles

 

C/ Nou, 11

938 811 257

cntl.ope@centelles.cat

      PER QUI       
         QUÈ          
       QUAN         
          ON           
        COM         
     PER QUÈ
PUBLICAR A LES XARXES SOCIALS ?

Més informació i inscripcions 
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Diumenge 1 de maig
55è Aplec del turó de Puigsagordi
Tot el matí

Sardanes amb la cobla Lluïsos
a 2/4 de 12 del migdia a l’esplanada del turó

Concert. Miracle i misteri, d’Oller i Guerra 
a les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià
Preu: 10 € Venda d’entrades *

Dimarts 3
Aula d’extensió universitària de la Gent gran
René Magritte, un surrealista singular, amb 
Mercè Collell i Badia
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià

Centelles Famílies - Xerrada. La neurociència 
ens ajuda. Eines per ajudar els fills i filles a 
créixer (I), amb d’Albert Soler Arpa
de 8 a 10 del vespre, en línia (es repetirà el dt. 10)
Inscripcions a www.centelles.cat/centellesfamilies

Dijous 5
Unitat mòbil del consumidor
de 2/4 d’11 a 1 del migdia a la plaça Major

Divendres 6
Campionat d’hoquei infantil de Catalunya
de 3 de la tarda a 9 de vespre al pavelló municipal

Club del (vídeo)joc, videojocs a la biblioteca
(joves d’entre 13 i 15 anys)
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa

Dissabte 7
Campionat d’hoquei infantil de Catalunya
de 9 del matí a 9 de vespre al pavelló municipal

Presentació Art i màgia en unes cartes. 
L’oracle Lenormand, de Lola Clavel i Marina 
Berdalet. Presentació de Imma del Destí
a les 11 del matí a la Biblioteca la Cooperativa

Inauguració de l’exposició Interaccions de 
Conxa Sisquella
a les 7 de la tarda al Centre d’Art el Marçó Vell

Teatre. El crèdit. Versió femenina, amb el 
grup Balenyà Ateneu
a les 8 del vespre a la Nau Espacial el Triquet
preu: 8 € (entrades a nauespacial.loriun.com)

Diumenge 8
Campionat d’hoquei infantil de Catalunya
de 9 del matí a 9 de vespre al pavelló municipal

Miniconcerts de primavera  
de l’Escola Municipal de Música
Concert vocal del Grup KORUP
a 2/4 d’1 del migdia al pas de Cal Comte

Concert
Elogi a la senzillesa, amb Jordi Humet
a les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià
Preu: 10 € Venda d’entrades *

Dimarts 10
L’hora del conte per a nadons (0-3 anys)
Barrejant colors, amb Lídia Clua
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa
Inscripció al 938 810 334 o a b.centelles.lc@diba.cat

Aula d’extensió universitària de la Gent gran
La renda bàsica: una proposta republicana, 
amb Daniel Raventós i Pañella
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià

Xerrada per a joves sobre mobilitat 
internacional
a 2/4 de 6 de la tarda a la sala de baix de la Violeta

Dimecres 11
Cercle de lectores. Comentarem Aprendre a 
parlar amb les plantes, de Marta Orriols. 
a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa
Organitza: Associació de Dones de Centelles

Agenda de maig www.centelles.cat

Diumenge  15
Centelles famílies - Acció climàtica en família 
Replantació al camí fluvial, amb Mas el Jalech
de 2/4 d’11 a 2/4 de 2, sortida Escola Petit Xoriguer
Inscripcions a www.centelles.cat/centellesfamílies

Miniconcerts de primavera
de l’Escola Municipal de Música.
Concert de l’Orquestra Juvenil
a 2/4 d’1 del migdia al pas de Cal Comte

Concert. Pòsters de Músic, amb la cobla
Canigó. Espectacle musical amb tocs d’humor
a les 6 de la tarda al Centre Parroquial
Preu: 10 € adults, 5 € 7-14 anys i gratuït menors de 7 
i per als alumnes de l’Escola de Música de Centelles

Dilluns 16
Formació per a persones emprenedores i 
empreses. Per qui, què, quan, on, com i per 
què publicar a les xarxes socials
de 9 a 2 del migdia a la sala de baix de la Violeta
Inscripcions 938 811 257 o cntl.ope@centelles.cat

EXPOSICIONS
Fins al 15 de maig 
Racons de contes i històries. Mostra de 
murals i dibuixos escolars de Sant Jordi
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
a la sala d’exposicions Niu del Palau (pl. Major)

Del 2 al 27 de maig
Dibuixos concurs del Cau de Bruixes 2022
horari d’obertura a la Biblioteca la Cooperativa

Del 7 de maig al 12 de juny
Conxa Sisquella. Interaccions
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
al Centre d’Art el Marçó Vell

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 
(dies d’exposició). Centre d’Art el Marçó Vell

Del 7 al 29 de maig
Rostres
Dibuixos i pintures per Alícia Mesas
finestres de la cafeteria El Trabuc (c/ Socós, 1)
El Penjador de la perruqueria Camps-Figueras 
(c/ Marquès de Peñaplata, 11). Horari comercial

Del 21 al 29 de maig
Treballs de la gent gran
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
a la sala d’exposicions Niu del Palau (pl. Major)

Centelles Famílies - Xerrada. Emociona, 
xarxes i fills. Com els combinem?, amb Liliana 
Arroyo Moliner
a 2/4 de 9 del vespre, en línia
Inscripcions a www.centelles.cat/centellesfamilies

Divendres 27
Cinema en català - Cicle Gaudí
Libertad, de Clara Roquet
a les 8 del vespre al Centre parroquial
preu: 4,50 €, 3 € Carnet Jove i associats a entitats 
de Centelles i Club La Vanguardia (2 x 1)

Dissabte 28
Conferència. Conxa Sisquella: vida i obra, 
amb Fina Bernad
a les 6 de la tarda al Centre d’Art el Marçó Vell

Diumenge 29
Miniconcerts de primavera  
de l’Escola Municipal de Música. Concert 
d’acordions i combo de música Moderna i Jazz
a 2/4 d’1 del migdia al pas de Cal Comte

Teatre. Un barret de palla d’Itàlia, d’Eugène 
Labiche, pel grup de teatre Mai és tard, de 
l’Associació de la Gent Gran de Centelles. 
Direcció de Montse Vilà i Iria Roig
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (gratuït)

Dimarts 31
Descobrim llegint (joves d’entre 12 i 16 anys)
Vine a gaudir d’activitats divertides al 
voltant del llibres
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
La vida en les valls pirinenques durant l’Alta 
Edat Mitjana, amb Ramon Martí i Castelló
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià

TOTS ELS DIMARTS DEL MES
Tallers de poesia Guspira poètica
de 7 a 8 del vespre a la biblioteca La Cooperativa

* Entrades en línia a www.centelles.cat/entrades
al Casal Francesc Macià de dimarts a divendres de 
9 a 12h i de dimarts a dijous de 15 17h, o una hora 
abans a taquilla

Dimarts 17
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Importància de l’exercici en l’equilibri i marxa de 
la gent gran, amb Luz Adriana Varela Vásquez
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià

Dijous 19
L’hora del conte en anglès (+ de 4 anys)
The enchanted tree, amb Laura Asensio
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa

Conferència. Educar en la realidad, amb 
Catherine L’Ecuyer
a les 8 del vespre al Casal Francesc Macià
Organitza: AMPA de l’Escola Sagrats Cors

Divendres 20
Family Day Mobile Week Catalunya 2022
Xerrada: Dones STEM, unes fora de sèrie
de 10 a 2/4 de 12 del migdia al Casal F. Macià
Inscripcions https://mweek.com/catalunya/

Dissabte 21
Family Day Mobile Week Catalunya 2022
Inflables, jocs, zona de pícnic, furgoteca, 
música i servei de menjar i begudes
de 10 del matí a 8 del vespre als horts de Cal Comte 
i a la sala d’exposicions Niu del Palau
Inscripcions https://mweek.com/catalunya/

Obertura de l’exposició Treballs de la gent 
gran, de l’Associació de la Gent Gran 
a les 6 de la tarda la sala Niu del Palau (pl. Major)

Diumenge 22
Caminada solidària de lluita contra el càncer
sortida a les 8 del matí del parc del Pla del mestre
Preu: 5 € adults, 2 € infants de 4 a 10 anys i gratuït 
menors de 3 anys

Miniconcerts de primavera  
de l’Escola Municipal de Música. Concert de 
Gospel amb Centelles Gospel Choir
a 2/4 d’1 del migdia al pas de Cal Comte

Dimarts 24
Taller de lectura (infants a partir de 6 anys)
Activitat per experimentar, compartir i 
divertir-se al voltant dels llibres
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Les línies de Nasca (Perú), amb Ariadna 
Baulenas i Pubill
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià

Dijous 26
Tertúlia literària. Comentarem l’obra Fil i car-
bó, amb la presència de l’autor Ramon Soler 
a 2/4 de 4 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa


