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Amb l’objecte d’evitar accidents, s’ha cregut convenient 
contractar una empresa especialitzada, Inaccés Geotècni-
ca Vertical, SL, per tal que faci un repàs de tots els punts 
febles de la via i així evitar els perills possibles.
El dimarts, dimecres i dijous de la primera setmana d’oc-

tubre s’hi ha realitzat treballs de manteniment, especial-
ment en dos punts on hi havia dues roques bastant grans 
que estaven molt esquerdades i hi havia via perill que es 
desprenguessin de la paret. El cost d’aquesta reparació su-
perarà els 5.000 euros.

Divendres 5
Obertura de l’exposició Art romànic de la comarca d’Osona, 
organitzada per AFADIP i l’autor de les fotografies el dibuixant 
Lluís Capdevila. 
A les 7 de la tarda a la Sala d’exposicions de Centelles (carrer 
de Jesús, 15).

Dimecres 10
Conte taller: La gota d’aigua, amb Inés Castel-Branco.
A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Dissabte 13
Acapte de sang. 
De 10 a 2 i de 4 a 8 al CAP- Centelles.

Dimarts 16
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: Raimon Pa-
nikkar, entre Orient i Occident, a càrrec d’Ignasi Moreta i Tus-
quets, comissari de l’Any Panikkar.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat per 
assistir a l’Aula).

Divendres 19
Presentació del llibre: Combat entre gegants: La raó i la veritat 
assetjades en un món en transformació, de Joaquim Sala i Pu-
jolràs.
A 2/4 de 7de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Vesprades de tardor. Pel·lícula: West Side Story. Homenatge 
Leonard Bernstein amb motiu del centenari del seu naixement. 
A 2/4 de 10 del vespre al Centre parroquial.

Dissabte 20
Vesprades de tardor: Connexions, amb Guillem Roma.
A 2/4 de 10 del vespre al Centre parroquial. Preu: 10 euros.

Diumenge 21
XXXV Caminada popular. Sortida del parc del Pla del Mestre.
De 2/4 de 8 a les 8 del matí (vegeu programes a part).

Vesprades de tardor: Concert Joves intèrprets amb l’Escola de 
música de Centelles i l’EMVIC. 
A les 6 de la tarda al Centre parroquial. Preu: 5 euros (alumnes 
de l’escola de música, gratuït).

Dimarts 23
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: Llums i om-
bres d’alguns indians catalans, a càrrec de Joan Rosàs i Reverté, 
llicenciat en Història.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. (cal ser associat per 
assistir a l’Aula).

Dimecres 24
Unitat mòbil d’informació al consumidor.
D’11 a 2/4 de 2 del migdia a la plaça Major.

Dijous 25
Tertúlia literària. Llegim: El camí de les aigües, de Carme Mar-
tí.
A 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Agenda d’activitats d’octubre de 2018
Informació Municipal

4

O
ct

ub
re

 2
01

8

L’hora del conte: Qui canta els seus mals espanta, amb Marta 
Esmarats. Narració neutralitzada i tast de fruita. 
A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Dissabte 27
Bibliolab. Anima’t i anima el teu dibuix,  a càrrec de Mariela  
Heredia. 
A les 11 del matí a la biblioteca la Cooperativa

Vesprades de tardor: Terra i mar, amb Paul Bosauder.
A 2/4 de 10 del vespre al Centre parroquial. Preu: 10 euros. 

Diumenge 28
Vesprades de tardor: Consagració, amb Néstor Giménez Or-
chestra. 
A les 6 de la tarda al Centre parroquial. Preu: 10 euros. 

Dimarts 30
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: Veritat i ficció 
de la gran epidèmia de grip Espanyola de 1918, a càrrec de Josep 
Roig i García, metge, cirurgià de l’Hospital Josep Trueta de Gi-
rona i doctor en Història.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat per 
assistir a l’Aula).

Dissabte 3 de novembre
Inauguració de l’exposició Robert Llimós: 1965-2018 
A les 7 de la tarda al Centre d’art el Marçó vell

EXPOSICIONS

Fins el 14 d’octubre
Premi Centelles. LXXVI Concurs de Pintura
dissabtes de 6 a 8 del vespre
diumenges i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
Centre d’art el Marçó vell

Exposició permanent
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 6 al 28 d’octubre 
Art romànic de la comarca d’Osona
organitzada per AFADIP i l’autor de les fotografies, el dibuixant 
Lluís Capdevila 
Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Sala d’exposicions 
de Centelles. Carrer de Jesús, 15.

Del 3 de novembre al 2 de desembre
Robert Llimós: 1965-2018 
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
Centre d’art el Marçó vell

Exposició permanent Joan Muns Torrentgenerós
Artesà del ferro i miniaturista. Visites a hores convingudes te-
lèfon 938 813 787
Avinguda de Rodolf Batlle, 15

Treballs de manteniment a la via ferrada
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Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat

Inauguració dels jardins Laura Masip Bracons

El 30 de setembre es van inaugurar els jardins Laura Masip Bracons, que 
va exercir de mestra a Centelles de 1937 a 1939 i va estudiar a l’Escola 
Normal de la Generalitat. 
Estan situats al carrer de Vic davant de l’emblemàtic edifici del Tussol. 
Es tracta del primer emplaçament públic amb nom de dona al nostre 
municipi. La inauguració va comptar amb la presència de membres del 
consistori, encapçalats per l’alcalde, Miquel Arisa Coma; els seus dos fills, 
Albert i Laura González Masip; exalumnes de la professora; el doctor 
en Pedagogia i professor de la UVic, Joan Soler Mata, i representants del 
Grup de Dones, impulsores d’aquesta iniciativa. 

Millores als espais de l’Associació de la Gent Gran

Continuant amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica dels es-
pais municipals, aquest mes de setembre s’han canviat les finestres 
del casal i del bar de l’Associació de la Gent Gran. Millorant l’aïlla-
ment tèrmic s’aconsegueix reduir el consum d’energia i, alhora, se 
n’optimitza l’ús. 
D’aquí en endavant hi ha previst dur a terme aquests tipus de millo-
res a altres emplaçaments municipals. 

Arrenca un nou curs de Centelles Famílies

El 20 de setembre es va donar el tret de sortida a un nou curs de 
Centelles Famílies, l’espai de trobada, formació i activitats dels 
pares i mares del municipi. Enguany, el primer acte va comp-
tar amb una conferència d’Eva Bach sobre escola i família. Està 
previst que al llarg del curs es duguin a terme quatre conferèn-
cies i dues activitats familiars a càrrec de Marc Martín: Astro-
nomia en família i Submergir-se en un bosc. La cloenda serà el 
proper 27 d’abril. A més de jocs tradicionals, també hi haurà un 
concert dels Catarres.

Trobada participativa per redissenyar espais verds

L’Ajuntament de Centelles ha impulsat una nova iniciativa amb el 
propòsit de replantejar alguns dels espais verds del municipi. A 
partir de les necessitats dels centellencs i centellenques, el que es 
vol és trobar nous usos per a aquestes zones. D’entrada, el primer 
espai escollit ha estat el conegut com a parc de la ziga-zaga. El 
passat 19 de setembre es va organitzar una jornada participativa 
oberta a tothom on es van recollir diverses propostes. El recull 
d’idees es farà arribar a la Diputació de Barcelona on personal tèc-
nic està realitzant l’estudi de millora de l’espai que forma part d’un 
ajut tècnic sol•licitat per l’Ajuntament.
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Punt Jove el PIPA

El proper diumenge 4 de novembre de 9 a 14 h, un any més, tindrà 
lloc el Mercat del trasto centrat en la venda, compra i intercanvi de 
productes de segona mà, a l’Avinguda Rodolf Batlle.

Els objectius del mercat del trasto són: 
- La venda, compra i intercanvi de productes en bon estat però que 
els usuaris ja no necessiten 
- Proporcionar uns ingressos complementaris a les persones amb 
dificultats econòmiques
- Promoure la reutilització de productes i la reducció 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 31 d’octubre al 
servei de promoció econòmica i també podeu demanar informació 
a www.centelles.cat o al 938 811 257 o per correu electrònic a:
cntl.ope@diba.cat 
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Biblioteca Municipal La Cooperativa

Biblioteca de Centelles bcentelleslc

C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES

Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38

b.centelles.lc@diba.cat  

bibliotecadecentelles.blogspot.com

Informació i inscripcions al Punt Jove el PIPA
C/Jesús, 25 Tel: 93 881 23 23 
Horari: de dilluns a dijous de 5h a 8h i dimecres i divendres de 10h 
a 13h 
pij.centelles@diba.cat   www.centelles.cat/elpipa

Mercat del Trasto de Centelles
el dia 4 de novembre

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de 

setembre):  De dilluns a divendres 

de 15.30 a 20 h. Dimecres de 10 a 

13.30 h.


