
Davant la necessitat d’ampliar l’Escola Xoriguer hem adaptat 
l’Escola Bressol El Petit Pi, tancada a causa de la davallada de 
naixements i falta d’ajudes. Així donem continuïtat a les finali-
tats pedagògiques d’aquest espai.

Amb aquesta ampliació s’ha fet una primera fase d’obra de 
l’Escola Xoriguer on hi ha ubicats els cursos d’educació infantil 
P3 i P4, ja que la resta és en mòduls prefabricats.

Les obres que s’han fet per adaptar l’edifici a les noves ne-
cessitats han estat:

- Ampliació del menjador amb capacitat per a 80 alumnes.

- Reestructuració de les classes; menys aules i més grans.
- Millores i ampliació del pati.
- Pintura i arranjament de les aules.
- Nova il·luminació.
- Construcció d’un lavabo.
- Ampliació del despatx.
- Adquisició de nou mobiliari escolar: pissarres, miralls, 

prestatgeries...

El cost econòmic de les obres l’ha assumit el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

S’ha adaptat l’Escola Bressol el Petit Pi 
per començar l’ampliació de l’Escola Xoriguer
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Crisi humanitària a Europa

Centelles s’ha declarat municipi acollidor de refugiats amb 
l’objectiu de donar resposta a la possible acollida facilitant l’accés 
a l’habitatge i cobrint les necessitats bàsiques. A banda de la 
creació d’una Comissió de crisi de refugiats per part del Con-
sell de Cooperació Municipal, s’ha acordat destinar 1.750 euros 
d’Ajut al Desenvolupament al projecte de suport a l’acollida de 
la població refugiada del Fons Català de Cooperació i obrir un 
registre de possibles persones acollidores i d’acompanyament. 
També es dotarà una partida pel pressupost de l’any 2016. 
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Accions contra les plagues de coloms 
Atenent a les queixes d’alguns veïns per les molèsties causades 
pel soroll i els excrements, s’ha elaborat un pla de seguiment i 
control de la població de coloms a Centelles. L’objectiu és limitar 
els seus llocs de cria, de manera que s’ha fet un seguiment dels 
habitatges abandonats, s’ha limitat l’accés a teulades i s’han re-
tirat els nius dels fanals. Tanmateix, s’han distribuït fulletons fets 
per la Diputació per donar a conèixer la situació a la població. 
La intenció és conscienciar a les persones i incitar a tothom a 
prendre les mesures pertinents. 

Prevenció contra el mosquit tigre 

Aquest mes s’ha posat en marxa un pla de control a les zones 
d’horts ubicades al municipi que durarà fins a finals de novem-
bre. Es tracta d’un tractament biològic als bidons que molts hor-
ticultors utilitzen per acumular l’aigua de la pluja. Aquest tracta-
ment, sense efectes sobre els productes de consum, mata les 
possibles larves i evita la seva proliferació. Paral·lelament, s’ha 
fet una bustiada amb una carta informativa a la població perquè 
conegui les mesures de prevenció del mosquit i es puguin apli-
car als habitatges particulars.

Futtoc a Centelles

Al parc de la zona esportiva del municipi s’ha instal·lat una taula 
per practicar aquest innovador esport. Es tracta d’una combina-
ció entre el futbol i el tennis taula on els jugadors han de passar 
la pilota d’un costat a l’altre de la xarxa utilitzant qualsevol part 
del cos a excepció de les mans. Els participants poden pujar a 
sobre del taulell per rematar, però la pilota només podrà fer un 
sol bot. La puntuació segueix la normativa del tennis taula, on 
els sets són a 11 punts i guanya el millor de 7 sets. També es pot 
jugar per parelles. En aquest cas, els sets són a 21 punts. 

Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat
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Informació Municipal

Punt Jove
EL PIPA

El municipi acull la setena edició del Mercat Anti-
crisi (“Mercat del trasto”) el proper 25 d’octubre.

El proper diumenge 25 d’octubre de 9 a 14 h, un 
any més, tindrà lloc el Mercat Anticrisi “mercat del 
trasto” centrat en la venda, compra i intercanvi de 
productes de segona mà, a l’Avinguda Rodolf Batlle.

Els objectius del mercat anticrisi són:

- La venda, compra i intercanvi de productes en 
bon estat però que els usuaris ja no els necessiten.

- Proporcionar uns ingressos complementaris a 
les persones amb dificultats econòmiques.

- Promoure la reutilització de productes i la reduc-
ció de residus.

- Complementar l’oferta comercial de la vila i del 
mercat dominical, atraient nous visitants i donar a 
conèixer Centelles.

Podeu sol·licitar la vostra parada abans del dijous 
22 d’octubre al servei de promoció econòmica i tam-
bé podeu demanar informació a www.centelles.cat o 
al 938 811 257 o per correu electrònic senesj@diba.
cat

Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació

C/ Nou, 11  08540 Centelles. 
Telèfon: 93 881 12 57

Fax: 93 881 20 94
osonasud.altcongost@diba.es

Mercat anticrisi de 
Centelles

“Mercat del trasto”



Dijous 1
Jornades empresarials
Deixant empremta: construir una marca personal + comuni-
car eficaçment. De 2/4 de 10 a 2/4 d’1 a la sala de Vidre del 
Casal Francesc Macià. Inscripcions a l’Oficina de Promoció 
Econòmica. C/Nou,11, Tel. 93881125 o al correu electrònic 
senesj@diba.cat 

Divendres 2
Xerrada-taller: Parlem de sexe?
a les 6 de la tarda a l’Espai Jove (joves fins a 18 anys).

Dissabte 3
4a Passejada nocturna amb bicileta. Setmana de la Mobili-
tat Sostenible i Segura. Sortida a les 8 del vespre de la plaça 
Major. Inscripcions al Biciequip i al Punt Jove El PIPA.

Dimarts 6
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
La vida dels egipcis a través de la pintura, a càrrec de Fernan-
do Estrada i Laza, arquitecte, estudiós de l’egiptologia.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià.
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Dijous 8
Jornades empresarials
Deixant empremta: construir una marca personal + comuni-
car eficaçment. De 2/4 de 10 a 2/4 d’1 a la sala de Vidre del 
Casal Francesc Macià. Inscripcions a l’Oficina de Promoció 
Econòmica C/ Nou,11, Tel. 93881125 o al correu electrònic 
senesj@diba.cat 

Dissabte 10
Acapte de sang i plasma. de 10 a 2 i de 4 a 8, al CAP- Cen-
telles.

Dimarts 13
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Els reptes de la bioètica en el segle XXI, a càrrec d’Ester 
Busquets i Altibés, professora de bioètica a la UVic-UCC.
A les 6 de la tarda, al Casal Francesc Macià (cal ser associat 
per assistir a l’Aula).

Dissabte 17
Xerrada: Com fer els teus fills lectors, amb Pep Molist, bi-
bliotecari i escriptor. A les 11 del matí, a la biblioteca la Coo-
perativa.

Inauguració de l’exposició Repujats i escultures. L’artesania 
d’un Centellenc de Jaume Puigdomènech. 
A les 6 de la tarda, a la Capella de Jesús.

Diumenge 18
XXXII Caminada popular. Sortida del parc del Pla del Mes-
tre. De 2/4 de 8 a les 8 del matí (vegeu programes a part).

Teatre familiar 
La lletera trapassera, de la companyia República Tòxica.
A les 12 del migdia al Casal Francesc Macià.
(preu 5 euros, infants a partir d’1 any i acompanyants).

Dimarts 20
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
La funció del disseny: objectes i societat, a càrrec de Guim 
Espelt i Estopà, dissenyador, vicepresident d’ADI-FAD.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià.
(cal ser associat per assistir a l’Aula).

Agenda d’activitats d’octubre 2015
Informació Municipal
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Dimecres 21
Taller de rap amb Pau Llonch.
A les 5 de la tarda, a la biblioteca la Cooperativa.

Dijous 22
Hora del conte - Dia mundial de la salut mental.
Idènticament diferents, amb Caro Von Arend.
A 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca la Cooperativa.

Dissabte 24
Catalunya canta – Trobada de corals
A 2/4 de 6 de la tarda a l’església parroquial. 
Organitza: Societat Coral La Violeta.

Teatre
Els deu negrets, pel grup de teatre Aquinahorateatre – Xeri-
nola teatre. A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià.
Preu: 8 euros entrada anticipada i 10 euros a taquilla.

Diumenge 25
3r Recital de poemes a la font d’en Pinós
amb Jordi Valls Serra. D’11 a 2 del migdia, a la font darrera del 
restaurant Els Traginers (Aiguafreda).

Teatre
Els deu negrets, pel grup de teatre Aquinahorateatre – Xeri-
nola teatre. A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià.
Preu: 8 euros entrada anticipada i 10 euros a taquilla.

7è Mercat anticrisi “Mercat del trasto”
De 9 a 2 del migdia a l’avinguda de Rodolf Batlle.
Inscripcions al Servei de Promoció Econòmica (c/ Nou, 11) 
Preu: Inscripció 10 euros fins el 22 d’octubre i 15 euros el 
mateix dia.

Dimecres 28
Unitat mòbil d’informació al consumidor.
D’11 a 2/4 de 2 del migdia, a la plaça Major.

Dijous 29
Tertúlia literària
Parlem de: L’home de la maleta, amb l’autor Ramon Solsona. 
A les 4 de la tarda, a la biblioteca la Cooperativa.

EXPOSICIONS 

Fins el 12 d’octubre
Premi Centelles. LXXIII Concurs de Pintura
Dissabtes de 7 a 9 i festius de 12 a 2 i de 7 a 9.
Centre d’art el Marçó vell.

Exposició permanent
Sala de Paleontologia i
Selecció del patrimoni pictòric 
Dissabtes de 7 a 9 i festius de 12 a 2 i de 7 a 9.
Centre d’art el Marçó vell.

Del 17 d’octubre a l’1 de novembre 
Repujats i escultures. L’artesania d’un centellenc
de Jaume Puigdomènech i Soler. Dissabtes de 6 a 8 i festius 
de 12 a 2 i de 6 a 8. Capella de Jesús.

Del 13 al 23 d’octubre 
Exposició col·lectiva de grafiters de la comarca
De dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda.
Biblioteca la Cooperativa.
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