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Després de la bona acceptació de les dues campanyes anteriors, el pròxim 15 de novembre s’inicia la tercera edició de 
la campanya “tens 20.000 motius per comprar a Centelles”. L’objectiu és fomentar les compres durant la campanya de 
Nadal i, amb els premis, incentivar les compres posteriorment. S’inicia previ a Nadal, del 15 de novembre de 2022 al 6 de 
gener de 2023. Les persones que hagin comprat a Centelles opten a premis. El funcionament serà molt semblant que en 
l’edició anterior, comprar en els comerços i serveis de Centelles, en els quals s’obtindrà una targeta que s’haurà de segellar 
a 4 establiments diferents en el moment de la compra i un cop completada s’entrarà en el sorteig de diversos premis i/o 
vals. Els premis i vals es distribuiran en 5 sectors d’activitats comercials i serveis per permetre que tothom surti benefi ciat 
d’aquesta campanya, la ciutadania estalvia en les seves compres i els comerços i serveis reben un complement als seus 
ingressos. Del total dels 20.000 euros, hi ha 1.000 euros distribuïts en 4 premis temàtics i 19.000 euros distribuïts en 600 
vals de diferents imports.

Torna la campanya “tens 20.000 motius per 
comprar a Centelles”

La Campanya comercial “20.000 motius per comprar a 
Centelles” ha obtingut el certifi cat de bones pràctiques del 
2021 de la fundació Carles Pi i Sunyer. S’ha considerat que 
l’experiència de la campanya comercial representa una apor-
tació innovadora i de qualitat que poden servir de referència a 
altres ajuntaments. El Banc de Bones Pràctiques dels governs 
locals està impulsat per la Federació de Municipis de Catalunya, 
la Fundació Carles Pi i Sunyer d'estudis autonòmics i locals i 
els ajuntaments que identifi ca i difon experiències innovadores 
de govern municipal. L’any 2020 ja van distingir l’Ajuntament 
de Centelles per la xarxa de voluntariat durant la COVID.

Amb l’objectiu de fomentar el comerç i el mercat setmanal, 
el 20 d’octubre, es va iniciar la campanya conjunta entre 
els establiments comercials i les parades del mercat dels 
diumenges “Endinsa’t al mercat setmanal i als comerços 
de Centelles”. La campanya acabarà el 13 de novembre 
i consisteix a comprar en els comerços i serveis de 
Centelles i a les parades del mercat, en els quals s’obté 
un rasca-rasca per qualsevol compra. Hi ha rasques 
amb premis de 5 euros que es poden bescanviar en els 
establiments i parades que tenen el cartell identificatiu 
de la campanya.

Certifi cat de bones pràctiques de la 
fundació Carles Pi i Sunyer

Endinsa’t al mercat setmanal i als
comerços de Centelles

Demana la teva targeta de participació
a qualsevol establiment comercial. 
Hi ha 205 llocs per fer-ho.

www.centelles.cat

Repartim 20.000€
en vals i premis

#aquestNadalfemconsumlocal

*Per a més informació, llegiu les bases de participació:
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REUNIÓ D’IGUALTAT AMBTÈCNICS DE LA 
FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I 
PROVÍNCIES (FEMP)
El 18 d’octubre es va fer una reunió a l’Ajuntament  amb 
Joaquín Corcobado, cap de l’Àrea de Ciutadania i Drets 
Socials de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies 
(FEMP), i tècnics de la Direcció General d’Igualtat i Política 
Institucional de la FEMP i de la Subdirecció General 
d’Estudis i Cooperació de l’Institut de les dones del Ministeri 
d’Igualtat. Durant la reunió es van tractar temes relacionats 
amb la subvenció de 3.000€ per temes de conciliació i es va 
informar de la del Pacto de Estado del Ministeri per valor de 
13.000€. També es va parlar de la importància de fomentar 
la conciliació familiar i professional per a persones que 
es dediquen a les cures, cuidant a un familiar o en l’àmbit 
del treball. Es va posar en valor serveis de l’Ajuntament 
d’atenció a les persones grans i les activitats com el taller 
d’autocures  i la sessió informativa sobre contractació de 
treballadores de la llar.

REPRESENTANTS DE CAUDETE VISITEN 
EL SISTEMA DE RECOLLIDA DE BROSSA 
DEL MUNICIPI
Una delegació de la població de Caudete (Albacete) 
va visitar Centelles, a mitjan d’octubre, per conèixer el 
funcionament i l'acceptabilitat del nou servei de recollida 
de brossa que hi ha al municipi; per estudiar els avantatges 
i inconvenients i veure si és factible a la seva població. Van 
ser rebuts a l'Ajuntament on se'ls va explicar com funciona 
la recollida, van poder tenir dades del servei i intercanviar 
opinions. Després van fer una sortida per veure com 
funcionen els contenidors, visitant l'àrea d'aportació de la 
Ronda de les Tàpies, on el tècnic de Medi Ambient els va 
ensenyar les diferents tasques que es poden fer amb la 
targeta. La delegació d’Albacete estava encapçalada per 
l’alcalde, Manuel López; el regidor Joaquín Pagán i diversos 
tècnics. Els va acompanyar l’alcalde de Centelles, Josep 
Paré Aregall; la regidora de Medi Ambient, Neus Verdaguer 
Paré i el tècnic de medi ambient.

PRESENTACIÓ PROGRAMA BARRIS DE 
REHABILITACIÓ D’EDIFICIS 
Unes cent persones van assistir a la sessió del Programa 
Barris de rehabilitació d’edificis Next Generation el 27 d’oc-
tubre al Casal F. Macià. Centelles és un dels 38 municipis 
seleccionats per la Generalitat per a ser inclòs en aquest 
Programa i l’únic d’Osona. L’alcalde, Josep Paré Aregall, va 
explicar que “hi ha una previsió assignada de 1.818.458,23€ 
al poble per a la rehabilitació d’habitatges de l’Entorn Resi-
dencial de Rehabilitació Programada (ERRP), sempre s’ob-
tingui una reducció almenys del 30% del consum d’energia 
no renovable i una reducció de la demanda de calefacció i 
refrigeració del 35%”. L’Ajuntament veu una oportunitat en 
aquest Programa i per aquest motiu ha habilitat una oficina i 
suport tècnic per optar a aquests ajuts i als que hi ha oberts 
a la resta de la població. Més informació: Promoció Econò-
mica (t. 938 811 257 o cntl.ope@ centelles.cat).

SUBVENCIONS A ESPORTISTES INDIVI-
DUALS D’ELIT, RESIDENTS A CENTELLES
Vuit esportistes d’elit, residents a Centelles, s’han presentat 
a la primera convocatòria de subvencions de l’Ajuntament 
per a donar suport econòmic als esportistes  que, a títol 
personal, hagin participat en competicions oficials d’àmbit 
nacional i internacional, durant l’any 2022. L’import màxim 
destinat a aquesta convocatòria és de 9.000 euros. El 
termini per presentar les sol·licituds va finalitzar el 27 
d’octubre de 2022.
La subvenció ha de permetre ajudar a finançar despeses 
federatives, de desplaçament i/o pernoctació a les 
competicions a les quals s’hagi participat individualment o 
per l’adquisició de material esportiu que estigui directament 
relacionat amb la modalitat esportiva que es practiqui. En 
breu es resoldrà la convocatòria i es publicarà als mitjans 
oficials.



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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Deu dones van participar al taller d’autocura per a 
cuidadores i treballadores de la llar. Durant el taller es van 
fer activitats d’artteràpia i exercicis de relaxació i de gestió 
de l’estrès. L’acte el va inaugurar el primer tinent d’alcalde, 
Josep Arisa Argemí i contribueix en el reconeixement 
i suport a les persones cuidadores i també en la sensi-
bilització en el valor de la cura i la corresponsabilitat. El 
taller d’autocura es va fer amb el suport de Diputació i en 
el marc de la Declaració per a uns municipis i comunitats 
cuidadores, a la qual es va adherir l’Ajuntament en el Ple 
Municipal de 25 de maig de 2022.

7. ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE
Amb la voluntat d’aconseguir un consum més sostenible 
i contribuir a l’eficiència energètica es van canviant les 
lluminàries públiques del municipi. Les darreres que 
s’han canviat són les de la ctra. Sant Feliu substituint 
només el capçal, aconseguint un estalvi per lluminària 
de 132 W. Properament es farà el Pla de l’Alzina i Camp 
de l’Aigua assolint abans d’acabar l’any més del 50% de 
l’enllumenat eficient. Una iniciativa que seguirà amb la 
substitució l’enllumenat de l’entorn del Pla del Mestre. 
En el segon número de la revista municipal hi ha més 
informació detallada al respecte.

3. SALUT I BENESTAR

9. INDÚSTRIA, INNOVACIÓ
    I INFRAESTRUCTURES

L’Ajuntament de Centelles va participar a la “Jornada 
Equipaments de futur, horitzó agenda 2030” de les àrees de 
Joventut i Esports de la Diputació de Barcelona. La regi-
dora de Joventut, Anna Chávez Calm, va participar a una 
de les taules rodones de la jornada presentant les bo-
nes pràctiques dels equipaments de joventut de Centelles. 
La regidora va parlar del Punt d’informació El PIPA, tot 
posant èmfasi en els objectius municipals i reptes a 
curt-mitjà termini i advocant cap al treball transversal 
entre els diferents equipaments i àmbits d’impacte en la 
població jove.

Centelles disposa d’un nou Pla Local de Joventut vigent 
fins al 2025. El PLJ és el document que recull la planificació 
estratègica de les polítiques de joventut al municipi. Aques-
ta planificació permet, de manera organitzada i a partir de 
l’anàlisi de les necessitats de la població jove, decidir quins 
són els objectius que es volen assolir tenint en compte els 
recursos disponibles. En quatre eixos estratègics que es 
concreten en 36 actuacions. Els eixos engloben diferents 
temes d’interès per al jovent (habitatge, formació, treball, 
participació, oci, cultura, lleure, igualtat, patrimoni i comuni-
cació) que doten al PLJ d’un enfocament transversal.

11. CIUTATS I COMUNITATS
       SOSTENIBLES
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CULTURA, FORMACIÓ I ACTIVITATS DIVERSES

• ESCENA 25: Un any més torna a posar-se en marxa el pro-
grama ESCENA 25 dirigit a joves d’entre 18 i 25 anys.
Aquest programa impulsat pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya té per objectiu fomentar l’accés i el 
consum cultural del jovent. Així doncs, aquells que s’hi ad-
hereixin poden gaudir de preus reduïts (d’entre 5€ i 15€) en 
tot tipus d’espectacles culturals de diferents gèneres (teatre, 
dansa, música, circ, etc.).
Per fer-ho només cal registrar-se a www.escena25.cat dins 
el termini establert que fi nalitza el 15 de desembre de 2022 i 
començar a gaudir de l’espectacle!

• FORMACIÓ ASI (Abusos sexuals infantils): El passat 15 
d’octubre un total de 11 persones vinculades a entitats de 
lleure i esport del municipi de Centelles van participar a la 
jornada formativa sobre Abusos Sexuals Infantils.
La jornada va tenir una durada de 4h on, conduits pel Jordi 
Valls, els participants van poder conèixer de primera mà i a 
través de material didàctic molt visual el context on es solen 
desenvolupar aquest tipus d’agressions, van adquirir estra-
tègies per gestionar i donar resposta als infants i a crec un 
espai de confi ança i seguretat dins les seves entitats.

• ESCAPE ROOM LABORAL: El passat dimarts 11 d’octubre 
els i les alumnes del PTT-PFI d’Auxiliar de vendes, ofi cina i 
atenció al públic van participar al taller d’escape room labo-
ral facilitat per la XNEJ.
Al llarg d’aquest taller van poder conèixer, gràcies a la forma-
dora Adelina, tots els secrets del mercat laboral, els requisits 
i processos per accedir-hi i alhora resoldre dubtes personals 
relacionats amb la inserció laboral.
El taller va culminar amb un joc inspirat en la tècnica d’es-
cape room on, per equips, havien de resoldre alguns enig-
mes i trencaclosques per aconseguir desxifrar el codi secret. 
A més, van poder reflexionar sobre les actituds que cal tenir 
davant dels processos de selecció i en general en la vida per 
afrontar les diferents situacions que se’ls hi plantegin.

A més, recorda que 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 (via What-
sApp o correu electrònic).

A més, recorda que si vols ser el primer/a en rebre totes 
les novetats en temes juvenils (oci, lleure, cultura, treball, 

BUTLLETÍ JOVE
(https://bit.ly/butlletijove) i estigues al dia de tot (via What-

www.centelles.cat

Centelles és màgia

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

cntl.ope@centelles.cat@elpipacentelles

pij.centelles@diba.cat
608 260 781 / 93 881 23 23

@

CENTELLES, CENTRE REEMPRESA DE CATALUNYA

• Tens un negoci i el vols cedir? Vols preparar el relleu?
• Vols agafar un negoci que està funcionant?

NO SAPS COM? VINE AL CENTRE REEMPRESA DE CENTELLES

Centelles, a través de l’Ofi cina de Promoció Econòmica, forma 
part del projecte Reempresa de Catalunya. Un projecte amb col-
laboració amb la Diputació de Barcelona, la patronal CECOT i la 
CP’AC (Fundació Privada per a la promoció de l’Autoocupació 
de Catalunya).

Reempresa permet crear un mercat per a la transmissió 
d’empreses. A qui va dirigit:

• Persones que volen iniciar el seu projecte empresarial, i 
decideixen agafar un negoci que està funcionant.

• Aquelles empreses, petits negocis, que per algun motiu: 
jubilació, salut, canvi de domicili dels empresaris i deci-
deixen cedir el negoci a uns tercers, aquests anomenats 
reemprenedors per tal de continuar el negoci.

Des de Centelles gestionem negocis com:

- Botiga de mobles
- Llibreria
- Papereria, material d’ofi cina
- Barberia
- Bar / restaurant
- Fabricant de carretilles
- Estanc / botiga de queviures
- Rostisseria

Si estàs interessat en adquirir algun d’aquests negocis posa’t 
en contacte amb nosaltres i t’informem.
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EXPOSICIONS
Fins el 27 de novembre
Game_over.
Dibuixos i linòleum (2012-2022)
d’Aleix Mataró Garriga
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).  
al Centre d’Art el Marçó Vell

Del 4 de novembre al 4 de des.
Indestructibles. Una mirada a la generació 
del futur de l’Àfrica
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
Sala d’exposicions de Centelles (C/ Jesús, 15)

Del 5 novembre al 4 de des.
David Casals: Llocs propers.
Serigrafia i pintura
Horari comercial
Finestres de la cafeteria El Trabuc (C/ Socós,1)
El Penjador de la perruqueria Camps-Figueras (C/ 
Marquès de Peñaplata,11)

Del 14 al 25 de novembre
CentSolidàries. Entitats de cooperació i 
solidaritat a Centelles
a la Biblioteca la Cooperativa (del 14 al 18 de 
novembre), al vestíbul del Casal Francesc Macià 
(dies 19 i 20 de novembre) i a l’Institut Pere 
Barnils (del 21 al 25 de novembre)

Del 25 de nov. al 19 de des.
Veus invisibles. Les mares solteres i la 
infància abandonada al Marroc
De dimarts a divendres de 5 a 7. Dissabtes de 4 a 
6 i festius d’11 a 1 i de 5 a 7
sala de l’avinguda Escoles, 3
Organitza: Associació Dones de Centelles

Il·luminació amb color lila de la capella de 
Jesús i l’Ajuntament 
quan es faci fosc

Dissabte 26
Teatre. Estimar sense morir. Teatre i col·lo-
qui amb Pepa Lavilla Raso
a les 7 de la tarda al Centre Parroquial
Org.: Les Cires. Associació de Dones de Centelles

Dijous 17  
CentSolidàries. Setmana de la cooperació i la 
solidaritat. Tertúlia literària. 
Comentarem l’obra Viatge al país dels blancs,
d’Ousman Umar
a 2/4 de 4 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa 

Divendres 18
VI Jornada de Memòria Democràtica “Viure 
en temps de Guerra” 
de 2/4 de 10 a 1 del migdia al Centre Parroquial 

Cinema en català -Cicle Gaudí 
Alcarràs, direcció de Carla Simón
a les 8 del vespre al Centre Parroquial
Preu: 4,50 €, 3 € amb Carnet Jove i associats a 
entitats de Centelles i Club La Vanguardia (2 x 1)

CentSolidàries. Setmana de la cooperació i la 
solidaritat. Presentació de llibre: Nómadas, 
de Jorge Molinero
a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa 

Dissabte 19 
Visita a la Maternitat d’Elna
Sortida a les 8 del matí
Informació i reserva de plaça al local de l’Associació 
Dones de Centelles (divendres de 17 a 20h)
Organitza: Les Cires. Associació Dones de Centelles

VI Jornada de Memòria Democràtica “Viure 
en temps de Guerra” 
de 2/4 de 10 a 1 del migdia al Casal Francesc Macià

CentSolidàries. Setmana de la cooperació i 
la solidaritat. Nit de la solidaritat. Teatre: 
No es país para negras, de la Cia. No es país 
para negras, 
i presentació del Servei Comunitari dels 
centres d’ensenyament de secundària 
a les 8 del vespre al Centre Parroquial 
Entrada: aliments pel Centre de distribució d’Ali-
ments de Centelles. Adquireix l’entrada a www.
centelles.cat/entrades i una hora abans a taquilla.

Diumenge 20
Dia internacional dels Drets dels Infants
Visita comentada a l’exposició Game Over
d’Aleix Mataró Garriga 
a les 12 del migdia al Centre d’Art el Marçó Vell

Concert de Santa Cecília
-Dia internacional dels drets dels infants -
amb l’Orquestra Juvenil de l’Escola Munici-
pal de Música de Centelles
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià 
Preu: 5 € a benefici dels projectes a El Salvador de 
Futbol Barri Centelles

Dimarts 22
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Joan Capri, el rei del monòleg i un dels mites 
de la cultura popular, a càrrec de Jaume Aulet i 
Amela, professor de literatura catalana, UAB
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià

Divendres 25 - Dia Internacional Contra 
les Violències Masclistes
Actes del Dia Internacional Contra les Violèn-
cies Masclistes. amb Les Cires-Assoc. Dones 
de Centelles i la col·laboració del Centre Obert
a les 5 de la tarda al C/ Jesús, 3

Taller. Autodefensa personal per a joves
a les 5 de la tarda a la sala de baix de la Violeta
Informació al PIPA (C/ Jesús 25 - 93 881 23 23) o a 
l’Espai Jove  (C/ Rafael Casanovas 4 - 93 881 12 12)

Lectura del manifest i inauguració de l’expo-
sició “Veus invisibles. Les mares solteres i al 
infància abandonada al Marroc”
a 2/4 de 7 de la tarda al C/ Jesús, 3

Dijous 3
Taller Clauers de resina
a 2/4 de 6 de la tarda a l’Espai Jove 
Informació: Espai Jove  (C/ Rafael de Casanovas 4 - 
93 881 12 12)

L’hora del conte (+4 anys) amb Teia Moner
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa

Divendres 4
Inauguració de l’exposició Indestructibles. 
Una mirada a la generació del futur de l’Àfrica
a les 6 de la tarda a la sala d’exposicions de Centelles

Dissabte 5
Homenatge a Núria Feliu
a les 11 del matí a la plaça Major
Organitza: Associació sardanista 1 d’Octubre

Dilluns 7
Xerrada. Fake news, no et deixis enganyar,
amb la Fundació Pere Tarrés
a les 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa

* Entrades a www.centelles.cat/entrades,
una hora abans a taquilla o al Casal Francesc Macià
de dimarts a divendres de 9 a 12.

Cada dimarts
Tallers de poesia Guspira poètica

de 2/4 de 7 a 8 del vespre 
a la Biblioteca la Cooperativa

11, 12 i 13 de novembre 
Els teixidors
de Gerhart Hauptmann, direcció de Xevi Font
Divendres 11 a 2/4 de 10 de la nit 
Dissabte 12 a 2/4 de 10 de la nit
Diumenge 13 a les 6 de la tarda
al Casal Francesc Macià / Preu: 10 € * 

Centelles cabaret
creació i direcció de Joan Roura
Divendres 11 a les 11 de la nit 
Dissabte 12 a les 11 de la nit
Diumenge 13 a les 8 de la tarda
a la sala de baix de la Violeta / Preu: 6 €. * 

Taller de circ (per a tota la família)
Dissabte 12 d’11 a 1 del migdia a la plaça Major

Diumenge 13
Presentació de la CentSolidàries. Setmana de 
la Cooperació i la Solidaritat
Antenes- en tens (acció teatral al carrer)
d’11 a 1 del migdia al mercat setmanal

Dimarts 15
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Estudi genealògic d’un arbre de família, 
a càrrec de Ferran Manau i Graupera, ge-
neaòleg membre de la Junta de la Societat 
Catalana de Geneologia
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià

CentSolidàries. Setmana de la cooperació i la 
solidaritat. Teatre fòrum sobre immigració, 
interculturalitat i convivència.
I tu, qui ets?, amb Impactat
a 2/4 de 9 del vespre a la sala de baix de la Violeta
Organitza: Centelles Famílies

Dimecres 16
CentSolidàries. Setmana de la cooperació i la 
solidaritat. Hora del conte (+4 anys)
Les històries de la Frieden, amb la Cia Patawa.
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa 

Dilluns 28
Taller. Sexualitat jove
a les 6 de la tarda a l’Espai Jove
Informació al PIPA (C/ Jesús 25 - 93 881 23 23) o a 
l’Espai Jove  (C/ Rafael Casanovas 4 - 93 881 12 12)




