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Nou enllumenat públic al carrer del Mas Llavina i
a un tram de l’avinguda Rodolf Batlle

El 14 d’octubre de 2020 va entrar en funcionament el
nou enllumenat públic del carrer Mas Llavina i a un tram
de l’avinguda Rodolf Batlle. S’ha donat cobertura al tram
que va des del polígon la Gavarra, fins a l’entrada al poble
pel Rodolf Batlle, atenent la petició dels veïns de la zona.
L’Ajuntament segueix realitzant accions als diferents barris del municipi per a millorar-ne la qualitat de les per-

sones que hi viuen. S’ha dotat de 33 punts de llum amb
tecnologia sostenible, en concret Led amb regulació automàtica de intensitat lumínica.
El tram esmentat és una zona concorreguda d’usuaris
que fan circuits saludables a peu o en bicicleta. Amb el
nou enllumenat es contribueix a la seguretat en hores nocturnes.

La recollida orgànica
s’ha incrementat un 40,9%.
(Dades del setembre de 2020
en relació al setembre de 2019)

La recollida de rebuig
s’ha reduit un 18,1%.

(Dades del setembre de 2020
en relació al setembre de 2019)

La recollida de vidre ha augmentat
un 6,9% i la de multiproducte un
9,2%. (Dades del setembre de 2020
en relació al setembre de 2019)
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A Centelles, cada residu al seu lloc
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Llibre sobre els 40 anys d’ajuntaments
democràtics
El llibre “Centelles. L’evolució de la Vila en 40 anys d’ajuntaments democràtics” recull la transformació del poble
les darreres quatre dècades des dels vessants econòmica,
social, educativa i cultural. Recull també els equips tècnics i polítics que hi han contribuït a fer realitat des del
rigor i la vàlua humana als projectes i reptes que s’anaven
plantejant per a millorar Centelles. Al capítol “Un viatge
per les urnes” es plasmen els resultats electorals i deixa
constància de totes les persones que en un moment o
altre han format part dels consistoris d’aquests 40 anys.
Encara que l’edició és limitada és possible adquirir algun
llibre a les oficines de l’ajuntament en hores d’oficina.

Presentat el primer volum sobre la història de
Centelles des del 1900
Per la Festa major es va presentar el primer llibre de la
col·lecció Pere Camprubí que tindrà quatre volums sobre la
història de Centelles des de 1900. En aquest primer volum:
Els programes de la Festa Major, s’escriu sobre els llibres de
Festa major des de diferents vessants, remuntat-se a quan
es van començar a fer a principis del segle XX. El llibre fa
un recorregut per l’estil, les portades i el contingut de més
d’un segle d’aquest tipus de publicació.
El llibre es pot recollir gratuïtament a l’Ajuntament en hores d’oficina.

QR a l’escultura de Ildefons Cerdà
S’ha instal·lat una planxa de ferro amb dos QR prop d’on hi
ha l’escultura dedicada a Ildefons Cerdà al cantó exterior de
la rotonda poc abans d’agafar la ronda dels esports.
En un dels QR s’explica la vida i obra del fill il·lustre del municipi, Ildefons Cerdà i Sunyer, i en l’altre s’explica el monument i què significa.
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Donació d’un forn de ceràmica a l’escola d’art
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La família de Griselda Karsunke, traspassada el maig
d’aquest any 2020, ha donat a l’Ajuntament de Centelles un
forn per fer ceràmica, amb el que ella havia treballat, i diverses peces de la ceramista. L’acte de donació del forn es va
fer el dimarts 27 d’octubre a la sala de plens de l’Ajuntament
amb presència de la regidora de Cultura, Anna Chávez
Calm, la professora de ceràmica Marta Postico, l’alcalde,
Josep Paré Aregall i el marit de Karsunke, Josep Maria Gol
i un dels seus fills. L’alcalde, va agrair a la família de l’artista
la cessió.

SUBVENCIONS PER A COMERÇOS
I SERVEIS AFECTATS PER LA CRISI
DE LA COVID-19
L’Ajuntament de Centelles destina una partida pressupostària de 12.000 euros pels comerços i serveis afectats per la covid-19, ja sigui per tancament dels negocis obligats pel decret d’estat d’alarma del mes de març
i/o per reducció de la facturació del 50% (abril – maig)
envers el mateix període de l’any anterior.
Aquestes ajudes es complementen a les que ofereixen
altres administracions com la Generalitat de Catalunya i des del servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Centelles se’ls ajudarà en la seva tramitació.
TERMINI DE SOL·LICITUD:
Fins al 30 de novembre de 2020.

FORMACIONS VIRTUALS
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Activitats del PIPA

Durant el mes d’octubre el
PIPA ha obert de nou les seves portes per donar atenció
directe a tots els dubtes, informacions, necessitats que
la població jove de Centelles
pugui tenir.
També s’ha reactivat l’activitat del Punt d’Informació
dels Centres d’Educació
Secundària (PIDCES) per
apropar el servei a els i les
estudiants del municipi.
Aquesta acció es porta a
terme setmanalment durant les hores de descans
intel·lectives i de forma conjunta amb el Punt Jove de
Balenyà (Flik Flak). És un
espai d’interacció entre les
dinamitzadores i els alumnes que permet compartir
informacions d’interès, neguits, demandes i activitats

previstes en ambdós municipis per tal de incentivar la
participació dels joves en la
vida del poble.
A més, conjuntament amb
l’Espai Jove, també es va dur
a terme, el passat divendres
9 d’octubre, un petit acte
d’inauguració del curs on hi
van participar una dotzena
de joves. Al llarg de la tarda
es van fer activitats diverses,
sempre mantenint les mesures de seguretat establertes (distància, temperatura,
neteja i desinfecció de mans
i ús de mascareta), de les
quals cal destacar-ne el Bingo musical i la celebració
dels 3 anys de l’Ester com
a dinamitzadora de l’Espai
Jove.
FOTOS: FESTA INICI
CURS.

Més informació:
Servei de Promoció Econòmica de Centelles
C/ Nou, 11 de Centelles. Telèfon: 938 811 257
Adreça electrònica: cntl.ope@centelles.cat

C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES

Horari: De dilluns a divendres

Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38

de 15.30 a 20 h. Dimecres de 10 a

b.centelles.lc@diba.cat

13.30 h. Fins el 15 de setembre

bibliotecadecentelles.blogspot.com
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Biblioteca Municipal La Cooperativa
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Agenda novembre 2020
NOTA: Aquesta agenda es pot veure alterada en funció de l’evolució de les mesures
per combatre la pandèmia del Covid-19.
Dimarts 3

Aula d’extensió universitària de la gent gran (en línia)

Margarida Xirgu, la gran diva del teatre català del segle XX, a
càrrec de Francesc Foguet i Boreu, professor de Literatura de la
UAB, a les 6 de la tarda (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dissabte 7

Exposició Margarida Xirgu: l’actriu i la dona,
a les 6 de la tarda, sala d’exposicions Niu del Palau (plaça Major).
BiblioLab (en línia). Creació d’una app amb App Inventor(I), a
càrrec d’Edukem-nos. Taller per a joves a partir de 14 anys,
de 2/4 d’11 a 2/4 d’1 del matí. Inscripció prèvia a b.centelles.lc@
diba.cat o al 938 810 334.

Dijous, 26

Aula d’extensió universitària de la gent gran (en línia)
Telefonia mòbil, Mobile World Congress i 5G, a càrrec de Jordi
Estruga i Teixidó, director d’operacions de la Fira de Barcelona
a les 6 de la tarda (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Debat-presentació oficial de l’Associació Dones de Centelles
amb la directora general d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, Mireia Mata Solsona; ponents de l’associació, Agustina Roig i
Ariadna Marcé i la presentadora i moderadora, Judit Frutós.
Lloc: Al casal Francesc Macià i emissió a Youtube i a Instagram.
Hora: 20 h. Organitza: Associació Dones de Centelles.

Dissabte 14

Divendres, 27

Dimarts 10

BiblioLab (en línia). Creació d’una app amb App Inventor (II),
a càrrec d’Edukem-nos. Taller per a joves a partir de 14 anys
de 2/4 d’11 a 2/4 d’1 del matí. Inscripció prèvia a b.centelles.lc@
diba.cat o al 938 810 334.

Dimarts 17

Dios es mujer y se llama petrunya. Cinefòrum. Per a joves.
Hora: A les 17 h. Lloc: A la Sala de La Violeta.
Més informació i reserva de places al PIPA i a l’Espai Jove.

EXPOSICIONS

Aula d’extensió universitària de la gent gran (en línia)
Els boscos del riu, els grans desconeguts, a càrrec de Marc Ordeix i Rigo, coordinador del Centre d’estudis dels rius mediterranis (CERM) de la UVic-UCC, a les 6 de la tarda.
(cal ser associat per assistir a l’Aula).

Del 7 al 22 de novembre

Centelles Famílies -espai de trobada, formació i activitats- (en
línia). Xerrada: Parlem de sexe a casa. Com acompanyar infants i adolescents en la seva sexualitat, a càrrec d’Elena Crespi,
psicòloga i sexòloga, a 2/4 de 9 del vespre (inscripcions a www.
centelles.cat).

Exposició permanent
Sala de Paleontologia i Selecció del patrimoni
pictòric

Dijous 19

Els contes de la Piñol (en línia)
a 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca la Cooperativa .

Dilluns, 23

La violència sexual com a projecte polític: el cas Alcàsser i la
construcció del terror sexual. Xerrada a càrrec de Nerea Barjola,
feminista, activista, escriptora, doctora en feminismes i gènere,
i autora de “Microfísica sexista del poder. El caso Alcàsser y la
construcción de terror sexual”. Lloc: plataforma ZOOM. Hora: 19
h. Inscripcions a https://forms.gle/YfufHkXxMvS7SYsp6.

Dimarts 24
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nes de Centelles.
Lliurament de mascaretes amb la campanya Només sí és sí
Hora: en l’horari d’obertura de cada equipament.
Lloc: Als equipaments municipals..
Estrena de l’exposició Construccions identitàries
Hora: 19 h. Lloc: Sala Niu del Palau. Organitza: Associació de
Dones de Centelles.
Il·luminació amb color lila de la façana del Palau dels Comtes
Lloc: plaça Major. Hora: quan es faci fosc.
Això és amor? Taller per a joves. A les 17 h. A l’Espai Jove.
Més informació i reserva de places al PIPA o a l’Espai Jove.

Aula d’extensió universitària de la gent gran (en línia)
Com envellim a Catalunya, a càrrec de Jordi Amblas, metge
especialista en geriatria i professor de la UVic-UCC, a les 6 de
la tarda, al Casal Francesc Macià (cal ser associat per assistir a
l’Aula)

Dimecres, 25

Dia contra la violència de gènere. Activitat artística sobre la
violència de gènere d’aquest últim any. Carpa amb informació sobre l’associació Dones de Centelles. Projecció d’un vídeo amb el
manifest, els noms de les víctimes i algunes preguntes i respostes
30
Lloc: plaça Major. Hora: de 10 a 21 h. Organitza: Associació Do-

Margarida Xirgu: l’actriu i la dona, dissabtes de 6 a 8 i

festius de 12 a 2 i de 6 a 8, sala d’exposicions Niu del Palau
(plaça Major)

Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Centre d’art el
Marçó vell (només obert quan hi ha exposició temporal)

Del 24 d’octubre al 29 de novembre
1 d’Inés de Haro

Exposició de l’artista guanyadora del LXXVII
Concurs de pintura Premi Centelles 2019
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
Centre d’art el Marçó vell

