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A causa de les fortes tempestes provocades pel tempo-
ral Glòria, vàries zones del municipi s’han vist afecta-
des. Una d’elles ha estat la zona del barri de Sant An-
toni. A conseqüència de les fortes pluges i l’augment 
del cabal del torrent del Gorg Negre, just abans de 
desembocar al riu Congost en el seu pas per aquest 
barri, es va produir un desbordament que va provocar 
nombroses destrosses i importants danys, tant en pro-
pietats públiques com privades.
Tanmateix, en direcció a la urbanització de Sant Pau, 
principalment al pont del Rossell, les branques arros-
segades per les aigües van taponar l’ull del pont, per-
metent que el torrent passés per sobre i es tanqués 
l’accés a la zona. Des de l’Ajuntament es va facilitar 
un recorregut alternatiu pel municipi de Sant Martí 
de Centelles. Paral·lelament, s’ha hagut de reforçar la 

torre elèctrica M.T a Can Falot a causa dels esllavissa-
ments de terres i arbres a la zona del torrent de la Cira, 
poc abans de la desembocadura al riu Congost al seu 
pas pel camí Fluvial. Aquesta situació ha provocat el 
descalçament de la seva base posant en perill la seva 
estabilitat.
A la zona del Rossell han quedat afectats els marges 
adjacents a la riera Blanca, hi ha gran quantitat d’es-
llavissades i en algun punt s’ha hagut de tallar el pas 
de la gent, donat que el camí, per la força de l’aigua, 
ha desaparegut. D’altra banda, al carrer ronda de la 
Font Grossa, durant l’últim episodi de pluges, el mur 
de contenció i tancament del solar del bar del Polígon 
va caure a sobre d’un tràiler que estava estacionat, pro-
vocant desperfectes a la vorera, l’arbrat i l’enllumenat 
públic.

Conseqüències pel pas del temporal Glòria

Dues imatges de la zona de Sant Antoni

Pas pel Rossell  cobert completament per l’aigua Mur caigut d’una casa
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Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat

En el decurs dels dos primers mesos del 2020, l’Elec-
tradistribuicó, seguint el pla d’inversions aprovat, ha 
reformat completament dues estacions transforma-
dores: la ET 43 sector XIX situada al carrer Guer, i la 
ET 41 Insitut situada a l’avinguda Pere Barnils. La re-
forma ha sigut integral. S’han substituït els antics sec-
cionadors instal·lats a l’aire per cabines modulars de 
gas d’hexaflorur de sofre. També s’han instal·lat nous 

transformadors molt més eficients energèticament i 
endollables. Amb les reformes s’ha millorat en segure-
tat i s’ha permès, en un futur, automatitzar la captura 
de tota mena de dades i controlar el centre transforma-
dor remotament. 

Actualment, les lectures dels comptadors d’aquestes 
ET’s es fan remotament a través de la fibra òptica. La 
inversió executada en els dos centres és de 75.664,1 €.

Reformes a les estacions transformadores del municipi
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PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

L’Ajuntament de Centelles ha adquirit en els darrers mesos 
una pantalla tàctil de gran format de 42”. La tecnologia utilit-
zada a la pantalla tàctil és ProCap (capacitiva projectada), una 
tecnologia basada a dividir la pantalla en diferents zones fent 
servir fils conductors ultra-fins (~0,010mm de diàmetre) ins-

tal·lats a través de la làmina tàctil en vertical i horitzontal i que 
són gairebé invisibles quan el monitor està encès. Aquests fils 
són connectats a un controlador i una oscil·lació de freqüència 
és establerta per a cadascun d’ells. Quan es toca el vidre, es crea 
un canvi en la freqüència dels fils i en un punt en concret (punt 
que és calculat i identificat pel controlador).

El funcionament és integral amb connexió a Internet, sem-
pre actualitzat. De la mateixa manera, la pantalla disposa d’un 
sistema de tancament i arrencada diària del programari, per tal 
de refrescar l’equip i incrementar-ne la durada. L’horari esta-
blert és de 6:00h a 23:00h. Es produeix un llançament directe 
de l’explorador i visualització d’aquest a pantalla completa. A 
la plana inicial es permetrà escollir entre el portal institucional 
(https://www.centelles.cat/) i el taulell electrònic, habilitant un 
teclat per introduir dades si es considera oportú. 

En tot moment hi haurà presència dels botons “Home” i 
“Tornar”, accessibles des de qualsevol pantalla per facilitar el 
seu ús. S’ha establert una limitació de les pàgines web a les que 
es podrà accedir, prohibint l’accés a Twitter, Facebook, i Youtu-
be. Tanmateix, s’ha afegit un botó a la part inferior de la pan-
talla per treballar en format persona amb cadira de rodes, que 
fa aparèixer una botonera de pujar/baixar per facilitar-ne la na-
vegació. L’objectiu d’aquesta compra és posar a l’abast de tota la 
ciutadania l’accés a les informacions del tauler electrònic, pres-
cindint de les impressions habituals que s’havien realitzat fins al 
moment. També servirà com a punt d’informació de l’Ajunta-
ment vers el municipi mitjançant la pàgina web.

Adquisició d’una pantalla tàctil de gran format

Instagram (bibliotecadecentelles)

Biblioteca Municipal La Cooperativa

Biblioteca de Centelles bcentelleslc

C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES

Tel. 93 881 03 34

b.centelles.lc@diba.cat  

bibliotecadecentelles.blogspot.com

Horari:  De dilluns a divendres de 

15.30 a 20 h. Dimecres, divendres 

i dissabtes de 10 a 13.30 h.

ES BUSCA PERSONAL PER A CUIDAR 
GENT GRAN

Diversitat d’horaris
Es demana experiència en el sector
Es valorarà formació
Interessats/des: 
Portar el currículum al Servei Local d’Ocupació

TENS UNA EMPRESA I ESTÀS BUSCANT 
PERSONAL?

Al Servei Local d’Ocupació fem la intermediació en-
tre les empreses que necessiten cobrir llocs de treball 
i les persones demandants d’ocupació. Si necessites 
cobrir algun perfil professional pots contactar amb 
nosaltres i seleccionarem les millors candidatures per 
a cobrir les vacants.

Per a més informació:
Ajuntament de Centelles

Servei de Promoció Econòmica
C/ Nou, 11  08540 Centelles

Telèfon 938 811 257
A/e cntl.ope@diba.cat
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Dimarts 3
Aula d’extensió universitària de la Gent 
gran. La contaminació per nitrats, origen i 
perspectives de futur, a càrrec d’Albert Soler 
i Gil, catedràtic d’Universitat i director del 
Grup Tecnio MAiMA, a les 6 de la tarda, al 
Casal F. Macià (cal ser associat per assistir a 
l’Aula)

Taller de gènere i identitat. A càrrec de Laia 
Sala, psicòloga, 2/4 de 6 de la tarda, a l’Espai 
Jove (joves de 12 a 18 anys, inscripció prèvia)

Dijous 5
Centelles famílies -espai de trobada, for-
mació i activitats- Somriu, són adolescents. 
Habilitats parentals, recursos per promoure la 
parentalitat positiva. 2a sessió. Taller adreçat 
a famílies amb fills/es de 12 a 16 anys.  De 2/4 
de 8 a 2/4 de 10 del vespre, a l’escola Sagrats 
Cors, inscripcions a www.centelles.cat/cente-
llesfamilies

Dissabte 7 
Performance El violador ets tu - dia Inter-
nacional de les dones - (no mixta, per a totes 
les edats i cal portar mocador pels ulls), a les 
11 del matí (assaig) i a les 12 del migdia per-
fomance, a la plaça Major. Col·labora: grup 
de dones

Xerrada - dia Internacional de les dones -
La revolució de Rojava: una revolta global so-
bre dones i llibertat, a càrrec de Judit Ramos 
Pujol, brigadista internacional de les YPJ, a 
les 7 de la tarda, a la sala de dalt de la Violeta

12è Sopar de dones de Centelles -  dia Inter-
nacional de les dones - i l’espectacle Escates, 
pedres i bocins, contes de transformacions per 
a públic adult a càrrec de Patrícia McGill, a 
les 9 del vespre, a la sala de baix de la Violeta. 
Preu: 19 euros 

Diumenge 8 
- dia Internacional de les dones - Projecció 
de documental i col·loqui. La meva pell, rea-
litzat per SICOM ( Solidaritat i Comunica-
ció) i Entrepobles, a les 6 de la tarda, al Casal 
Francesc Macià. Organitza: Mans Unides

Dilluns 9
Taller Parlem de sexualitat i mètodes anticon-
ceptius, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’Espai Jove 
(joves de 12 a 17 anys i cal inscripció prèvia)

Dimarts 10
Aula d’extensió universitària de la Gent 
gran. La no-violència de Gandhi: una opció 
ètica o estratègica?, a càrrec d’Antoni Soler i 
Ricart, president de FundiPau, a les 6 de la 
tarda, al Casal F. Macià (cal ser associat)

Dimecres 11
Unitat mòbil del consumidor
De 2/4 d’11 a 1 del migdia, a la plaça Major

Dijous 12
Centelles famílies -espai de trobada, for-
mació i activitats- Somriu, són adolescents. 
Habilitats parentals, recursos per promoure la 
parentalitat positiva. 3a sessió. Taller adreçat 
a famílies amb fills/es de 12 a 16 anys.  De 
2/4 de 8 a 2/4 de 10 de la nit, a l’escola Sagrats 
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Cors, inscripcions a www.centelles.cat/cente-
llesfamilies

Dissabte 14
Obertura de l’exposició i veredicte del 43è 
Concurs de fotografia Festa del Pi d’Amics 
de Centelles, a les 6 de la tarda. Sala d’exposi-
cions Niu del Palau (plaça Major)

Diumenge 15
Teatre. Un obús al cor, amb Ernest Villegas i 
direcció d’Oriol Broggi i Ferran Utzet, a les 6 
de la tarda, al Centre parroquial, preu: 10 €

Dimarts 17
L’hora del conte. Més que contes (0-3 anys), 
a càrrec de Mercè Martínez de la companyia 
Un conte al sac, a 2/4 de 6 de la tarda a la bi-
blioteca la Cooperativa (inscripció prèvia fins 
el 13 de març)

Aula d’extensió universitària de la Gent 
gran. El paper de les desamortitzacions al des-
envolupament econòmic de Catalunya. Mite i 
realitat, a càrrec de Rosa Congost i Colomer, 
doctora en Història i catedràtica d’Història 
Econòmica de la UdG, a les 6 de la tarda, al 
Casal Francesc Macià (cal ser associat)

Centelles famílies -espai de trobada, for-
mació i activitats- Parlem de sexe a casa. 
Com acompanyar infants i adolescents en la 
seva sexualitat, a càrrec d’Elena Crespi, psi-
còloga i sexòloga, a 2/4 de 9 del vespre, a 
l’Institut Pere Barnils, inscripcions a www.
centelles.cat/centellesfamilies

Dimecres 18
Club de lectura Infantil. Comentarem 
l’obra: El Segrest de la bibliotecària, de Marga-
ret Mahy, a 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca 
la Cooperativa

Dijous 19
L’hora del conte  amb Lídia Clua (a partir de 
4 anys), a 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca 
la Cooperativa 

Divendres 20
Cicle de poesia Vespres malgastats amb els 
poetes Joan Vigó i Maria Antònia Massanet i 
Núria Llosas, artista visual, a les 7 del vespre, 
a la biblioteca la Cooperativa

Diumenge 22
Centelles famílies -espai de trobada, for-
mació i activitats- Seguint el rastre dels ani-
mals, a càrrec de Marc Martín, biòleg, a les 
11 del matí, sortida de l’aparcament gran de 
la piscina coberta, inscripcions a www.cente-
lles.cat/centellesfamilies

Concert de primavera. Presentació de l’Or-
questra Infantil amb la participació de 
l’Orquestra Juvenil de l’Escola de música 
de Centelles, 6 de la tarda, al Casal F. Macià, 
preu: 5 euros, a benefici de Mans Unides

Dijous 26
Tertúlia literària. Comentarem: Joc brut, de 
Manel de Pedrolo, a 2/4 de 4 de la tarda, a la 
biblioteca la Cooperativa

Centelles famílies -espai de trobada, for-

mació i activitats- Orienta’t en família. 
Quins aspectes tenir en compte per escollir 
itinerari després de l’ESO. Xerrada per a fa-
mílies d’alumnes de 3r i 4t d’ESO, batxillerat 
i cicles formatius de Grau Mitjà. A 2/4 de 9 
del vespre, sala de Vidre del Casal F. Macià, 
inscripcions: www.centelles.cat/centellesfa-
milies

Divendres 27
Vistes de dron -Cicle de conferències so-
bre autors clàssics catalans- Primera con-
ferència: Jacint Verdaguer, a càrrec d’Alba 
Bohigas, professora de literatura catalana, 
a les 7 del vespre, biblioteca la Cooperativa

Inauguració de l’exposició Parelles artísti-
ques – Experìencies creatives per la salut 
mental, a les 7 del vespre. Centre d’art el 
Marçó vell

Cinema en català -Cicle Gaudí. La inno-
cència, de Lucía Alemany, a 2/4 de 9 del ves-
pre, al Centre parroquial. preu: 4,50 euros, 
3 euros Carnet Jove i associats a entitats de 
Centelles i Club La Vanguardia (2 x 1)

Diumenge 29
Teatre Un dia d’estiu, amb Jordi Arqués, Iria 
Roig i Joan Roura, direcció Pep Simon, 6 tar-
da, Centre parroquial, preu: 10 euros adults i 
5 euros menors de 14 anys acompanyats

Dimarts 31
Aula d’extensió universitària de la Gent 
gran. Els orígens de Hollywood, a càrrec 
d’Albert Beorlegui i Tous, periodista i crític 
cinematogràfic, a les 6 de la tarda, al Casal 
Francesc Macià (cal ser associat)

EXPOSICIONS
 

Sala de Paleontologia i Selecció 
del patrimoni pictòric. Dissabtes de 
6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Cen-
tre d’art el Marçó vell

De l’1 de febrer al 8 de març. Del 
Real al Surreal de Francesc Artigau, dis-
sabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 
8. Centre d’art el Marçó vell. 

Del 7 de febrer al 8 de març. Carrers, 
de Josep Musach Bellver, dissabtes de 6 
a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Sala d’ex-
posicions Niu del Palau (plaça Major).

Fins el 8 de març . Hitos de la lucha 
de liberación de las mujeres kurdas 
del col·lectiu Azadî Jin. Al Passeig

Del 14 de març al 12 d’abril 
43è Concurs de fotografia Festa del 

Pi , dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 
i de 6 a 8 h. Sala d’exposicions Niu del 
Palau (plaça Major)

Del 21 de març al 19 d’abril
Parelles artístiques – Experìencies 
creatives per la salut mental, dissabtes 
de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8 h. 
Centre d’art el Marçó vell
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