
Dissabte 2
Inauguració de l’exposició Filmoteca de Jordi Sarrate
A les 7 de la tarda a la sala d’exposicions de Centelles (carrer 
de Jesús, 15).

Diumenge 3
Teatre familiar: Petits prínceps (circ-música), amb la com-
panyia Mumusic circus.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 5 euros (re-
comanat a partir de 3 anys).

Dimarts 5
Taller d’implicació ciutadana per a fer propostes d’usos. 
Vine i proposa nous usos pel Palau dels Comtes.
A les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià.

Dimecres 6
39è Carnaval de Centelles
Enterro de la sardina amb 
l’espectacle P de pallasso de 
la companyia Sabanni i sar-
dinada.
A les 5 de la tarda a la plaça 
Major.

Divendres 8
11è Sopar de dones de Centelles + monòleg
A les 9 del vespre al bar Can Pequeño. Preu: 17 euros. 
Organitza: Grup de dones de Centelles.

Diumenge 10
Cinema de valors: La bolsa de canicas, de Christian Duguay.
A les 6 de la tarda al Centre parroquial. Preu: 5 euros. 

Dimarts 12
Aula d’extensió universitària de la Gent gran: La Decla-
ració Universal dels Drets Humans, 70 anys després, a càrrec 
d’Alberto Pellegrini, llicenciat en Història per la Universitat 
Ca’Foscari de Venècia.  
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. (cal ser associat 
per assistir a l’Aula).

Dijous 14
L’hora del conte: Els contes de la Piñol, amb Cristina Piñol.
A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Dimarts 19
Aula d’extensió universitària de la Gent gran: Internet of 
things (Iot). Les coses també tenen una història per explicar, a 
càrrec de Nathalie Marcela Cerón, doctora en Microelectrò-
nica i Sistemes Electrònics. 
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat per 
assistir a l’Aula).

Divendres 22
Temps de poesia: Vespres malgastats, amb les poetes Dolors 
Mikel i Blanca Llum Vidal i la il·lustradora Anna Vilamú. 
Presentació de Raquel Santanera. 
A les 7 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Agenda d’activitats de març de 2019
Informació Municipal
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Dissabte 23
25è Festival Centelles contra el 
Càncer. Sopar solidari popular i 
música de versions amb Orgue 
de gats.
A 2/4 de 9 del vespre al pavelló 
municipal. Preu: 25 euros adults 
i infants fins a 12 any 10 euros 
(cal comprar abans el tiquet).

Dimarts 26
Aula d’extensió universitària de la Gent gran: El viatge del 
Museu del Ferrocarril de Catalunya. L’evolució i el futur d’un 
equipament excepcional, a càrrec de Pilar Garcia Fuertes, lli-
cenciada en Història Contemporània per la UAB.  
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat per 
assistir a l’Aula).

Dimecres 27
Unitat mòbil del consumidor
D’11 a 2/4 de 2 del migdia a la plaça Major.

Dijous 28
Tertúlia literària. Llegim: Una educació: memòries, de Tara 
Westover.
A 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Diumenge 31
Centelles famílies -espai de trobada, formació i activitats-
Submergir-se en un bosc (infants d’1 a 8 anys), a càrrec de Marc 
Martín, biòleg
A 2/4 d’11 del matí, sortida de la parada de busos de l’Institut 
Pere Barnils. inscripcions a www.centelles.cat 

Concert de primavera
Orquestra Juvenil de l’escola de música de Centelles
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 5 euros, a 
benefici de Mans Unides Centelles.

EXPOSICIONS

Fins el 24 de març
Miquel Vilà “Pintures”. 
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

Del 2 al 24 de març
Filmoteca, de Jordi Sarrate
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 29 de setembre de 2019
Museu a l’aire lliure Espai Cerdà i exposició A Cerdà, de 
David Casals
De dimecres a divendres de 10 a 1 dissabtes i diumenges de 
10 a 12. 
Mas el Cerdà (afores s/n)

Informació Municipal
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Aquest mes de març Centelles comptarà amb carregadors 
de cotxes elèctrics a la carretera de Sant Feliu de Codines, 
just a l’alçada de l’edifici de l’escola Ildefons Cerdà. Pel mo-
ment, es podran carregar dos cotxes alhora i es podrà esco-
llir entre una càrrega lenta o una de ràpida. 

La durada de la càrrega podrà variar entre els 30 minuts 
i les 3 hores. Qualsevol persona que estigui donada d’alta 
al sistema europeu Electromaps en podrà fer ús. Al llarg 
d’aquest primer any serà totalment gratuït.

Centelles aposta pels cotxes elèctrics
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Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat

Comencen les obres al carrer del Fortuny

Acabades les obres de la baixada del Vapor, aquest mes co-
mençaran les obres de millora del carrer del Fortuny. El 
propòsit és convertir aquesta via en una plataforma única i 
aprofitar per soterrar i millorar tot el cablejat de mitja i baixa 
tensió, l’aigua, el gas i el clavegueram. L’actuació tindrà un 
cost aproximat de 300.000 euros i es subvencionarà un 75% 
del total amb el pla de barris de la Generalitat de Catalunya.

Canvis als semàfors de la carretera  de Sant Feliu 

S’estan canviant els semàfors ubicats a la carretera de Sant Feliu 
de Codines. L’objectiu és la modernització general de la seva apa-
rença. Es reemplaçaran els llums per leds i es modificarà la car-
cassa i la resta d’elements a excepció dels pals que els subjecten. 
Paral·lelament, també es canviaran els cables que estaven dete-
riorats i s’externalitzaran per tal d’agilitzar la seva manipulació 
en cas de ser necessari. Fins ara, a l’estar ubicats dins de l’Estació 
Transformadora, era més complex actuar-hi.

Obres de millora de la Pista

El passat mes de gener es van iniciar les obres de millora i 
condicionament de la pista ubicada al costat del Casal Fran-
cesc Macià. A més de remodelar l’espai per donar una imatge 
més moderna i adaptada a les necessitats actuals del muni-
cipi, també es veurà incrementada la seguretat de la zona 
i millorat el seu accés per a tothom eliminant les barreres 
arquitectòniques.

Nova edició del Cau de Bruixes i Carnaval

Un any més s’ha posat punt i final a un dels mesos més festius del 
municipi. Amb la celebració del 22è Cau de Bruixes el dissabte 
dia 16 i la 39a rua de Carnaval el dissabte dia 23, un cop més Cen-
telles va gaudir d’un ambient festiu i distès acompanyat, enguany, 
d’un bon temps que va animar encara més a la gent a participar 
de totes les activitats. Durant el Cau de Bruixes, Lourdes Tuneu 
va ser proclamada Bruixa de l’Any 2019 i la geganta Cent, Bruixa 
d’Honor. El proper dimecres, 6 de març, es farà l’enterrament de 
la sardina amb una activitat familiar i sardinada per a tothom.

Informació Municipal

Punt Jove el PIPA

A desembre de 2018 hi havia a Centelles 350 persones apunta-
des a l’Oficina de Treball de Generalitat (OTG) de Vic, suposant 
una taxa d’atur 9,77% segons l’Observatori d’Empresa i Ocupa-
ció de la Generalitat, enfront la mitjana de 10,37% a Catalunya. 
Igualment, en el darrer trimestre del 2018 hi havia al municipi 
1787 persones assalariades, 660 persones autònomes i 213 em-
preses 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 Diputa-
ció 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 654 entrevistes 
individuals en aquest any, tant de reorientació laboral com de 
tècniques de recerca de feina i 223 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 395 
empreses a nivell de tràmits legals i subvencions; a la vegada, 
s’ha ajudat a elaborar 163 projectes empresarials (plans d’em-
presa) per a estudiar-ne la viabilitat, dels quals 15 s’han aca-
bat constituint i s’han traspassat 5 negocis amb el suport del 
programa Reempresa. A la vegada, als tres seminaris formatius 
sobre temes comptables i de màrqueting hi han participat 45 
persones, i durant l’any s’ha portat a terme el projecte de foment 
de la cultura emprenedora a l’escola (CuEme) amb alumnes 124 
alumnes de cinquè de primària de les escoles del municipi.

Finalment, destacar que des del servei s’organitzen les activi-
tats de dinamització comercial com l’àlbum dels esports, sorteig 
de paneres pel pla de barris, Fira de la ratafia (juny), Mercat 
anticrisi (octubre) i Fira de la tòfona (desembre), així com es 
col·labora en diverses activitats de foment del turisme i oci a 
Centelles, com els plafons de “Centelles és màgia”, senyalització 
de la zona d’autocaravanes i l’edició dels tríptics de les rutes tu-
rístiques del municipi.

Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació
C/ Nou, 11  08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57
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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 en l’any 2018

Horari:  De dilluns a divendres de 

15.30 a 20 h. Dimecres, divendres 

i dissabtes de 10 a 13.30 h.


