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Amb el lema “Connecta’t al reciclatge”  es presentarà a la ciutadania el nou sistema de recollida de residus a Centelles. Per 
tal d’explicar com funcionaran els contenidors intel·ligents i resoldre dubtes, es convoca als centellencs i centellenques a les 
reunions informatives que tindran lloc el dijous 3 de març al Casal Francesc Macià, a les 20h, o el dimecres 9 de març al pavelló 
vell, també a les 20h. La informació també estarà disponible a la web  www.centelles.cat/connectatalreciclatge.

Entre el 14 març i el 13 d’abril s’habilitarà un punt d’informació al Palau dels Comtes on s’haurà d’anar a recollir la targeta per 
obrir els contenidors i on informadors ambientals explicaran de manera personalitzada els detalls del nou sistema. S’informarà 
mitjançant una carta dels dies i horaris d’obertura del punt d’informació. El nou model consisteix en la substitució dels actuals 
contenidors i l’eliminació del model porta a porta de l’orgànica i la instal·lació de contenidors tancats que només seran 
accessibles amb targetes magnètiques que es distribuiran entre els veïns i les veïnes. Caldrà utilitzar la targeta per obrir els 
contenidors de l’orgànica (marró), del paper/cartró i envasos (groc/blau) i del rebuig (negre), mentre que el contenidor de vidre 
estarà obert. Cada habitatge només podrà utilitzar les dues illes de contenidors més properes i per tal de reduir els residus que 
van a l’abocador, només es podrà llençar el rebuig dos dies a la setmana. Com a novetat, hi haurà contenidor de vidre a totes les 
illes de contenidors i també s’instal·laran nous punts de recollida d’oli de fregir que s’haurà de llençar dins d’ampolles o pots. Els 
nou sistema amb contenidors intel·ligents entrarà en funcionament a partir de l’1 d’abril. 

Amb aquest nou sistema s’espera assolir uns percentatges de reciclatge similar al de la comarca, dels més elevats de Catalunya, 
i reforçar així el compromís cap a la sostenibilitat del municipi. Recordem que la millor mesura per evitar el problema dels 
residus és fer-ne menys i adquirir productes de proximitat per evitar embalatges innecessaris..

Nou compromís de Centelles 
per a reduir el canvi climàtic
El Ple de Centelles ha aprovat l’adaptació del seu com-
promís per a la reducció de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle al Pacte Verd Europeu (Green Deal). A través del 
Pacte d’Alcaldies per l’Energia Sostenible i el Clima, ens 
comprometem a assolir l’objectiu del 55% de reducció pel 
2030. Centelles va començar a treballar amb l’Agenda 21 
on s’havia d’assolir el 20% de reducció al 2020, xifra que es 
va aconseguir un any abans, el 2019. L’Agenda 2030, tot i 
que inicialment parlava d’un 40% de reducció, ha fet més 
ambiciosos els seus objectius passant del 40 al 55% al Pla de 
Transició Energètica que defi neix les actuacions per poder 
assolir el nou objectiu. La col·laboració entre l’Ajuntament, la 
ciutadania i el sector econòmic serà fonamental per complir 
el compromís.

Xerrades informatives del nou 
sistema de recollida de residus

A partir de l’1 d’abril

Quins contenidors 
s’hauran d’obrir 
amb la targeta?

On es repartiran 
les targetes 
per obrir els 
contenidors?

Quins altres 
contenidors 

hi haurà?

Què s’ha de 
llençar a cada 
contenidor?Com funcionarà

el sistema?

Nou sistema de contenidors intel·ligents

www.centelles.cat
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S’INICIA EL PERÍODE DE PORTES OBERTES 
ALS CENTRES ESCOLARS 
Els diferents centres escolars del poble estan organitzat 
activitats i jornades de portes obertes per tal que les 
famílies i els estudiants puguin informar-se i escollir 
la millor opció educativa. Aquest any, cal inscriure’s 
prèviament per complir amb totes les mesures de 
prevenció i higiene derivades per la Covid-19. A la pàgina 
web de l’Ajuntament www.centelles.cat/portesobertes 
es poden consultar els horaris i si es fan xerrades 
informatives. Dins del mateix context educatiu el passat 
24 de febrer, des de Centelles Famílies es va programar 
la xerrada “8 orientacions per triar escola” a càrrec de la 
mestra i pedagoga Anna Ramis. 

XERRADA SOBRE 
“EL FUTUR DE L’ENERGIA VERDA”
L’Electra municipal de Centelles va organitzar, el 14 de 
febrer, la xerrada “El futur de l’energia verda”, per analitzar el 
futur energètic que ha d’avançar cap a una energia soste-
nible, com apuntava l’alcalde i president de l’Electra, Josep 
Paré Aregall. Va estar acompanyat per Margarida Feliu, 
vicepresidenta 3a del Consell Comarcal. Els ponents, 
l’exalcalde Miquel Arisa Coma i l’enginyer municipal, 
Jordi Serra, van destacar la importància de l’empresa 
“amb una de les millor distribucions del país”. Es va posar 
d’exemple tot el que ha fet l’Ajuntament en matèria d’au-
toconsum: plaques solars a la piscina coberta, el pavelló 
o l’escola d’adults. Es treballa en incentivar projectes per 
compartir energia entre veïns, tema del que es farà una 
xerrada. S’avança per disposar d’un parc solar públic i es 
segueixen fent  temes de sostenibilitat amb la instal·lació 
de carregadors per a vehicles elèctrics i altres elements 
d’eficiència en els equipaments i l’enllumenat públic. 

S’ADJUDIQUEN LES OBRES DE 
DESDOBLAMENT DE LA R3 ENTRE 
PARETS I LA GARRIGA 
Amb una inversió de 55,6 milions d’euros, l’Administrador 
d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha adjudicat les obres 
de desdoblament de la línia R3 entre Parets del Vallès i 
La Garriga. Les obres encarregades a les empreses FCC 
Construcción i COMSA suposaran la construcció de la 
doble via i la nova electrificació del tram i tindran una 
durada aproximada de 25 mesos. Adif aportarà 8,43 milions 
en subministrament de material. Paral·lelament s’està 
treballant en el tram de Centelles a Vic amb la licitació 
dels treballs de l’estudi ambiental, previs a la redacció del 
projecte executiu.
El desdoblament d’aquesta línia R3 és una de les reivin-
dicacions per la qual fa anys que treballen junt amb el de 
Centelles, els ajuntament de la zona.
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www.centelles.cat/portesobertes
Ús obligatori de mascareta.
Es compliran totes les mesures d’higiene, seguretat i prevenció derivades de la Covid-19.
Aquesta programació es pot veure afectada per l’evolució de la pandèmia i les restriccions establertes.

XERRADA
8 orientacions per triar escola
A càrrec d’Anna Ramis, mare, mestra i pedagoga

DIJOUS 24 DE FEBRER DE 2022
20.30h En línia  Inscripcions a www.centelles.cat/centellesfamilies Curs escolar 2021-2022
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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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L’Institut Català de l’Energia ha obert els ajuts per a 
incentivar l’autoconsum i emmagatzematge d’energia, amb 
fonts d’energia renovable, i a sistemes tèrmics renovables 
en el sector residencial. Hi ha diversos programes subven-
cionables. Es poden consultar i fer les sol·licituds a: Institut 
Català de l’Energia http://icaen.gencat.cat/. El termini és 
fins esgotar el pressupost o, fins el 31 de desembre de 
2023. Des de l’oficina d’habitatge i Promoció Econòmica 
es pot obtenir més informació d’aquest ajut i d’altres temes 
vinculats amb l’habitatge.

En el programa de Treball, Talent i Tecnologia impulsat, 
entre d’altres organismes per l’Ajuntament de Centelles, 
i vista la demanda de professionals del sector del comerç 
d’alimentació, s’ha programat una formació gratuïta de 90 h 
d’Auxiliar de Carnisseria del 14 de març al 28 d’abril. Els 
alumnes aprendran a tractar i elaborar els productes carnis i 
habilitats i competències vinculades a l’atenció al client. Les 
places són limitades i les inscripcions es poden fer fins al 8 
de març. Inscripcions a  www.toposona.cat

5. IGUALTAT DE GÈNERE
Centelles fa anys que impulsa polítiques per a afavorir la 
igualtat de dones i homes en tots els àmbits de la societat, 
per a promoure un model de ciutadania més igualitari, basat 
en el respecte i l’equitat. Coincidint amb el 8M, dia de les 
dones, s’han organitzat diverses activitats (teatre fòrum, ruta 
itinerant d’arts escèniques, lectura del manifest,...) que es 
poden consultar a www.centelles.cat/8m. 
El mateix 8 de març s’il·luminarà de color lila la façana del 
Palau dels Comtes.

16. PAU, JUSTÍCIA I 
       INSTITUCIONS SÒLIDES7. ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE

Des de l’Ajuntament seguim treballant per transformar 
progressivament els parcs del poble i configurar-los com 
a espais de gaudi inclusius, per a petits i grans. Es demana 
als infants del municipi que donin el seu parer sobre una 
nova estructura de joc pel parc del Pla del Mestre mitjançant 
l’enquesta www.centelles.cat/enquestaparc. Necessitem 
la col·laboració de les famílies per completar-la ja que es 
demana un correu electrònic per informar posteriorment de 
quina ha estat la opció més votada. Amb aquest procés de 
participació es vol que la ciutadania s’impliqui en la decisió.



SOS MENTORING
PROGRAMA DE MENTORIA PER A EMPRESES 

La Diputació de Barcelona, mitjançant la Fundació 
Autoocupació, i els serveis de promoció econòmica de la 
província de Barcelona oferim un programa de mentoria 
amb el qual empresaris/es amb experiència acompanyen 
a autònoms i microempreses en la presa de decisions, 
garantint la continuïtat de les seves activitats, tots 
salvaguardant la ocupació.

Característiques:

• Acompanyament individual i personalitzat

• Experiència, els mentors comparteixen la seva experiència 
i coneixements amb els benefi ciaris

• Servei Gratuït i voluntari

• En línia i/o presencial

Benefi ciaris:

• Empreses de recent creació

• Empreses ja consolidades que han de fer front a un procés 
de creixement o transformació de la seva activitat.

• Empreses consolidades que han de fer front a una situació 
de crisi

Temporalitat:

• Període inicial de 3 a 6 mesos amb la possibilitat de 
pròrroga pel mateix període.

• Freqüència mínima de les sessions d’una reunió quinzenal 
o mensual.

• Possibilitat de realitzar les sessions de mentoria presencial 
o online.
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EL MARÇ, EL MES DE LA ORIENTACIÓ 
ACADÈMICA A LA COMARCA D’OSONA

CÀPSULA 2022 les jornades CÂPSULA són 
les jornades d’orientació acadèmica i pro-
fessional que s’organitzen des del Consell 
Comarcal conjuntament amb els tècnics de 

@elpipacentelles

pij.centelles@diba.cat

608 260 781 / 93 881 23 23

joventut dels municipis de la comarca, entre els quals hi par-
ticipem des de l’Ajuntament de Centelles. Enguany es tornen 
a fer en format virtual per la situació derivada del COVID-19 i 
es desenvoluparan entre el 7 i l’11 de març.
Les jornades van encarades a tot l’alumnat que acaba els 
estudis obligatoris (4t ESO) però també a les seves famí-
lies i a persones que vulguin continuar la seva formació 
acadèmica. Tot el material de les jornades es pot consul-
tar través de la web www.osonajove.cat/capsula la qual 
ja està disponible i s’actualitza al llarg de tot l’any amb la 
informació d’interès.

ESPORTS AMB VALORS  Des de Joventut, conjunta-
ment amb Benestar Social, iniciem un nou projecte de 
treball en valors dirigit a joves d’entre 12 i 18 anys, inclòs 
dins el nou Pla Local de Joventut 2022-2025. A través 
de la pràctica de diferents esports col·lectius treballarem 
amb els i les participants els valors del respecte, la com-
panyonia i el treball en equip. A partir del 4 de març, cada 
divendres de 16.45h a 18.15h a la pista de l’escola Ilde-
fons Cerdà (edifi ci de dalt) es durà a terme l’activitat de 
forma gratuïta (cal inscripció prèvia). 
Inscripcions i més informació: A el PIPA o Espai Jove. 

I per 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 màgia

PREMI DE RELAT BREU I POESIA PER A JOVES  
Aquest premi, ja ben consolidat al municipi, va dirigit a jo-
ves d’entre 16 i 30 anys que els agradi escriure, ja sigui relats 
breus o poesia, i que vulguin compartir la seva obra amb la 
resta de ciutadans.
Els concursants es poden presentar en una o ambdues 
modalitats, amb textos inèdits i en català, fi ns el dia 24 de 
març. Degut a la situació sanitària, les candidatures es faran 
via correu electrònic. Tota la informació i les bases es poden 
consultar a: www.centelles.cat/premirelatbreuipoesia 

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

cntl.ope@centelles.cat
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Dimarts 1
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
L’Escola d’Atenes de Rafael de Sanzio o la 
paraula com a valor, a càrrec de Josep M. 
del Pozo i Álvarez, professor emèrit de 
Filosofia i Síndic de la UdG
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Dimecres 2
Centelles Famílies -  Teatre debat
Escolta’m. Assumim realment l’educació en 
igualtat dels nostres fills i filles?, a càrrec 
d’ImpactaT
a 2/4 de 9 del vespre al Casal Francesc Macià
Cal adquirir l’entrada gratuïta a www.centelles.
cat/centellesfamilies

Dijous 3
Xerrada informativa sobre el nou sistema 
de recollida de residus amb contenidors 
intel·ligents
a les 8 del vespre al Casal Francesc Macià

Divendres 4
Inauguració de l’exposició Dones que 
deixen empremta, de l’alumnat de l’escola 
Sagrats Cors
a les 12 del migdia a la sala d’exposicions Niu del 
Palau (plaça Major)

Diumenge 6  
Xerrada-debat en el marc del Dia Interna-
cional de les Dones Dones pageses en lluita 
per la sobirania alimentària, amb Aina Roca, 
ramadera i veterinària, i Eva Carmona, 
agricultora ecològica i llicenciada en medi 
ambient
a les 6 de la tarda a la sala de baix de la Violeta
Organitza: Associació Dones Centelles

Dimarts 8
Dia Internacional de les Dones
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Aurora Bertrana, viure la vida i escriure-la,
a càrrec de Carmen Rubio i Larramona, 
professora i crítica literària
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Lectura del manifest 
a la 1 del migdia davant de l’Ajuntament
Organitza: Associació Dones Centelles

Molt a defensar. Molt per avançar i lectura 
del manifest 
a la 5 de la tarda a la plaça Major
Organitza: Associació Dones Centelles

Agenda de marc www.centelles.cat

Xerrada informativa sobre el nou sistema 
de recollida de residus amb contenidors 
intel·ligents
a les 8 del vespre al pavelló municipal vell

Dijous 10
L’hora del conte
Irene la valenta, de William Steig, a càrrec 
de Marta Esmarats de la cia. Cacauet Teatre
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

Divendres 11 i dissabte 12
Teatre en el marc del Dia Internacional de les 
Dones . inVISIBLES, una ruta itinerant d’arts 
escèniques i visuals, amb la cia. Anònima
a les 8 i a 2/4 de 10 del vespre. S’avisarà per 
mòbil del lloc de trobada. Places limitades Cal 
apuntar-se a www.centelles.cat/entrades. 

Diumenge 13
41è Carnaval de Centelles. Pregó de Carnaval
Tastet de Cafè i Coruscant, especial Pregó 
Carnaval, amb Arnau Casanovas i Guim Puig 
a la 1 del migdia al Passeig

EXPOSICIONS
fins al 6 de març
Retrats, de Joan Subirà
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 (obert els dies d’exposició). Centre d’art el 
Marçó vell

Del 5 al 20 de març 
Dones que deixen empremta, de l’alum-
nat de l’escola Sagrats Cors
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
sala d’exposicions Niu del Palau (plaça Major)

Del 5 al 27 de març
Estimo, però no ho sé escriure
Il·lustracions de Sara Serra
finestres de la cafeteria El Trabuc (c/ Socós, 1)
El Penjador de la perruqueria Camps-Figueras 
(c/ Marquès de Peñaplata, 11). Horari comercial

Diumenge 20
Concert de primavera amb l’Orquestra Juvenil 
de l’Escola de Música de Centelles
a les 5 de la tarda al Casal Francesc Macià
Preu: 5 €, a benefici de Mans Unides Centelles

Dimarts 22
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Rere les lletres, a càrrec de Jesús Morentin, 
professor de Tipografia , BAU Centre Uni-
versitari de Disseny
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Taller de lectura (infants a partir de 6 anys)
Llegim plegats, parlem dels llibres que més 
ens agraden…
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Divendres 25
Cinema en català. Cicle Gaudí
Sis dies corrents, de Neus Ballús
a les 8 del vespre al Centre Parroquial
Preu: 4,50 euros, 3 euros amb Carnet Jove i associats 
a entitats de Centelles i Club La Vanguardia (2 x 1)
Venda d’entrades a taquilla

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

Dimecres 9
Club de lectura amb mirada de gènere
Comentarem El camí de les aigües, de 
Carme Martí 
a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa
Organitza: Associació de Dones de Centelles

Teatre familiar i taller d’ombres xineses
El porquet que volia veure món des de dalt,
amb la companyia Kerstin von Porat
a les 6 de la tarda al Centre Parroquial 
Preu: 10 € adults, 5 € infants de 7 a 14 anys, 
gratuït infants menors de 7 anys. 

Dies 14, 15, 16 i 17 de febrer
Consignes esbojarrades del rei Carnestoltes
a les 9 del matí, xarxes socials i web de l’Ajuntament

Dimarts 15
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
El paper de les desamortitzacions al desenvolu-
pament econòmic de Catalunya. Mite i realitat, 
a càrrec de Rosa Congost i Colomer, catedràti-
ca d’Història Econòmica de la UdG
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

L’hora del conte per a nadons (0-3 anys)
Catifa de contes, a càrrec de la Sara de 
Planeta Pastanaga
a 1/4 de 6 de la tarda i a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca la Cooperativa. Aforament limitat.
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Divendres 18
41è Carnaval de Centelles
Rua escolar amb la participació de l’escola 
Bressol, Xoriguer, Ildefons Cerdà i Sagrats Cors
a partir de les 10 del matí al centre del poble

Dissabte 19
41è Carnaval de Centelles
Gran Rua de Carnaval
a 2/4 de 7 de la tarda sortida de la Residència Sant 
Gabriel, al final de la rua  hi haurà servei d’entrepans

Diumenge 27
Teatre. Shakespeare i Beckett: Maleïts bessons, 
direcció de Jordi Coca
a les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià
Preu: 10 € (entrades a www.centelles.cat/entrades)

Dimarts 29
Descobrim llegint. Vols passar una bona 
estona parlant de llibres i molt més!
Activitat dirigida a joves entre 12 i 16 anys
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Dijous 31
Tertúlia literària. Comentarem: El ball de les 
boges, de Victòria Mas
a 2/4 de 4 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa

Del 13 al 20 de març de 2022




