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L’any 2012 l’Ajuntament de Centelles va instal·lar plaques fo-
tovoltaiques a la coberta del CEIP Ildefons Cerdà com a prova 
pilot. Analitzats els resultats d’aquesta primera experiència l’any 
2016 es va decidir projectar noves instal·lacions d’autoconsum 
fotovoltaic per a tal de reduir els emissions de CO2 i els costos 
energètics dels equipaments.

L’equipament municipal de Centelles que consumeix més ener-
gia elèctrica és la piscina coberta municipal i per aquest motiu 
es va decidir reduir-ne el cost del consum elèctric instal·lant 
plaques fotovoltaiques.  A la teulada de la piscina coberta muni-
cipal s’han instal·lat  368 panells fotovoltaics de 265 W per a la 
producció d’electricitat.  En total 97,52  kW.

Les plaques solars produiran energia per autoconsum de les ins-
tal·lacions de la piscina coberta. Les dimensions de la instal·lació 
municipal garanteixen que gastaran gairebé el 100 % de l’energia 
que produeix la planta i l’energia que sobri s’abocarà a la xarxa. 

La nova  instal·lació d’autoconsum produirà 139.410 kWh/any, 
cosa que representa un 23% del consum energètic de l’equipa-
ment.

La nova instal·lació ha costat 100.000 euros i generarà un estalvi 
de 15.000 €/any, i s’amortitzarà en menys de 7 anys. Ambien-
talment la nova instal·lació reduirà les emissions de CO2 en 91 
tones.

Dissabte 3
Teatre - 24è Festival Centelles contra el Càncer
Euroficció, amb el grup Llar del Jubilat, dels Hostalets de Balenyà. 
A 2/4 de 10 de la nit al Casal Francesc Macià. Preu: 10 euros.

Diumenge 4
24è Festival Centelles contra el Càncer
Actuacions d’entitats i grups del poble. A 2/4 de 6 de la tarda al 
Casal Francesc Macià. Preu: 5 euros.

Recital cantat: Deixa’m tornar-te a dir, poemes de Montserrat 
Abelló amb Mariona Sagarra. A les 6 de la tarda al Centre pa-
rroquial. Preu: 10 euros. Col·labora: Grup de dones de Centelles.

Dimarts 6
Aula d’extensió universitària de la Gent gran
Naixement i evolució de les Universitats a Catalunya (s. XII-XIX), 
a càrrec de Salvador Claramunt i Rodríguez, catedràtic emèrit 
d’Història Medieval de la UB. A les 6 de la tarda al Casal Fran-
cesc Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dijous 8
6è Cicle de duets de Jazz i músiques improvisades
Documental: Retrato de una memòria, de Sean Levitt. A 2/4 de 9 
del vespre al Casal Francesc Macià. Entrada gratuïta.

Divendres 9
6è Cicle de duets de Jazz i músiques improvisades
Magalí Sare i Manel Fortià.  A les 10 de la nit al Casal Francesc 
Macià. Preu: 6 euros.

10è Sopar de dones de Centelles
A les 9 del vespre al bar Can Pequeño.
Preu: 16 euros. Organitza: Grup de dones de Centelles

Dissabte 10
6è Cicle de duets de Jazz i músiques improvisades
Gabriel Amargant – Bartolomeo Barenghi duet. A les 10 de la nit 
al Casal Francesc Macià. Preu: 6 euros.

Diumenge 11
Ciència en família
Taller de caixes niu per a ocells i passejada pel Congost per a ins-
tal·lar-les. A 2/4 d’11 del matí al pati de l’escola El petit Xoriguer.

6è Cicle de duets de Jazz i músiques improvisades
Casas - Plana duo. A les 12 del migdia al Passeig.

6è Cicle de duets de Jazz i músiques improvisades
Vrak Trio + Noël Akchoté. A 2/4 de 8 del vespre al Casal Francesc 
Macià. Preu: 8 euros.

Teatre: Memòria del carrer, escrita i interpretada per Montse Al-
bàs.
A les 6 de la tarda al Centre parroquial. Entrada gratuïta. Col·la-
bora: Grup de dones de Centelles.

Agenda d’activitats de març de 2018
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Diumenge 18
Teatre familiar: Angeleta (teatre/titelles), amb la Cia. Tactilicuä.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 5 euros (reco-
manat a partir de 6 anys).

Dimarts 20
Aula d’extensió universitària de la Gent gran: Einstein 1915: la 
relativitat general, a càrrec de Josep Lladó, químic i divulgador 
científic. 
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. (cal ser associat per 
assistir a l’Aula).

Dijous 22
Tertúlia literària. Llegim: La filla del capità Groc, de Víctor Ame-
la.
A 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

L’hora del conte: De dracs i altres espècies, amb 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.

Dissabte 24
7a Cursa urbana Centelles amb el Sàhara –Memorial Pere Vi-
ñolas
A les 5 de la tarda. Sortida davant de l’Ajuntament. Preu: col·liri.
Inscripció: www.centelles.cat 

Dimecres 28
Unitat mòbil del consumidor
D’11 a 2/4 de 2 del migdia a la plaça Major.

Diumenge 1 d’abril
Pasqua de Resurrecció. Caramelles, a càrrec de la Societat coral 
la Violeta  A la 1 del migdia, davant de l’Ajuntament i pels carrers 
del poble.

EXPOSICIONS

Fins l’1 d’abril
Gargot d’Albert Cruells
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

Exposició permanent 
Joan Muns Torrentgenerós
Artesà del ferro i miniaturista.
Visites a hores convingudes telèfon 938 813 787.
Avinguda de Rodolf Batlle, 15.

Instal·lació de plaques fotovoltàiques a la piscina coberta
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Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat

Instal·lació de desfibril·ladors a les zones escolars

Instal·lació de desfibril·ladors a les zones escolars. Tot i 
l’existència de desfibril·ladors a les zones més concorregudes 
de Centelles, amb l’objectiu de cobrir tot el teixit municipal 
s’ha dut a terme la instal·lació de nous DEA. 
En aquesta ocasió, prioritàriament s’han ubicat prop dels 
centres escolars. Cal recordar que, en cas d’emergència, la 
policia local sempre en disposa d’un de mòbil al vehicle.

Nova imatge corporativa de l’Ajuntament  
de Centelles

Per tal de renovar i modernitzar la imatge corporativa de l’Ad-
ministració, l’Ajuntament de Centelles ha actualitzat el seu logo-
tip. Tot i mantenir la forma i l’essència de l’escut, ha experimen-
tat petits canvis que donen una nova visibilitat. El nou logotip 
s’aplicarà a tots els documents i canals oficials.

Presentació del Programa de Pau 2018

El diumenge 11 de febrer es va presentar el Programa de Pau 
2018. Després de l’èxit de l’any passat, quan es va convocar 
a les entitats municipals a construir un simbòlic campament 
de pau a la plaça Major per tal de denunciar la situació de les 
persones refugiades, enguany s’ha decidit repetir el format. La 
presentació va comptar amb la visualització del mannequin 
challenge enregistrat durant el passat campament i una pre-
sentació de l’associació Humanity Wings. També es va repro-
duir un vídeo amb una petita intervenció de Francisco Mayor 
Zaragoza. 

Inscripcions del Raid 
dels Ausetans 2018:

Fins al 28 de març al PIPA

Curset d’informàtica per a la gent gran

El dia 7 de febrer es va iniciar un curset d’informàtica i noves 
tecnologies per als socis de l’Associació de la Gent Gran de Cen-
telles. La proposta de formació està limitada a 6 persones, per 
raons d’espai i d’ordinadors. Té una durada de 8 sessions i es tre-
balla a partir de les demandes de les persones inscrites, bàsica-
ment eines d’internet (correu electrònic, Google,...).

Informació Municipal

Punt Jove el PIPA

A desembre de 2017 hi havia a Centelles 352 persones apun-
tades a l’Oficina de Treball de Generalitat (OTG) de Vic, su-
posant una taxa d’atur 10,02% segons l’Observatori d’Empre-
sa i Ocupació de la Generalitat, enfront la mitjana de 11,12% 
a Catalunya. Al llarg de l’any 2017 s’ha anat produint una 
davallada progressiva de l’atur en el nostre municipi, reduint 
en 58 persones apuntades en un any (410 registrades en l’atur 
a desembre 2016).

Igualment, en el darrer trimestre del 2017 hi havia al munici-
pi 2669 persones assalariades, 679 persones autònomes i 215 
empreses donades d’alta a la seguretat social.

A nivell de les accions portades a terme pel servei d’ocupació, 
donat que s’utilitza l’aplicatiu informàtic XALOC de la Di-
putació de Barcelona, amb un registre individualitzat de les 
accions realitzades a través del DNI en cas d’usuaris, i del CIF 
en cas d’empeses, comptabilitzem que s’han realitzat 1060 en-
trevistes individuals en aquest any, tant de reorientació labo-
ral com de tècniques de recerca de feina i 115 persones han 
trobat feina a través de les ofertes de feina tramitades.

Pel què fa al servei d’atenció a l’empresa, s’han assessorat a 
78 empreses a nivell de tràmits legals i subvencions; a la ve-
gada, s’ha ajudat a elaborar 163 projectes empresarials (plans 
d’empresa) per a estudiar-ne la viabilitat, dels quals 14 s’han 
acabat constituint i s’han traspassat 4 negocis amb el suport 
del programa Reempresa.

Finalment, destacar que des del servei s’organitzen les activi-
tats de dinamització comercial com la Fira del Col·leccionis-
me (abril), Fira de la ratafia (juny), Mercat anticrisi (octubre) 
i Fira de la tòfona (desembre), així com es col·labora en di-
verses activitats de foment del turisme i oci a Centelles.

Ajuntament de Centelles
Servei de Promoció Econòmica
C/ Nou, 11  08540 Centelles
Telèfon: 938 811 257
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Biblioteca Municipal La Cooperativa

Biblioteca de Centelles bcentelleslc

C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES

Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38

b.centelles.lc@diba.cat  

bibliotecadecentelles.blogspot.com

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

Les dades del Servei de promoció 

econòmica i ocupació de l’Ajuntament 

de Centelles l’any 2017

Horari: 

De dilluns a divendres de 15.30 

a 20 h. Dimecres, divendres i 

dissabte de 10 a 13.30 h


