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La casa Pujol, una compra estratègica
per crear nous espais socials i culturals

L’Ajuntament de Centelles va comprar a final de setembre la casa Pujol, situada al carrer d’Anselm Clavé, al costat
del Casal Francesc Macià.
Es tracta d’una compra estratègica per la proximitat que
té amb el Casal Francesc Macià i la nova pista que ha de
permetre crear un nou espai públic i un nou equipament.
En haver adquirit l’immoble i el jardí, des de l’Ajuntament s’han iniciat treballs per valorar la possibilitat de
crear una nova plaça a nivell de carrer que possibiliti un
aparcament soterrani a la zona i molt proper al centre. Des
d’aquest nou espai enjardinat també s’estudiarà resoldre
l’accessibilitat als pisos de carrer Hospital i al teatre.

L’equipament es vol destinar a usos socioeducatius i culturals que complementin els actuals. Des de l’Ajuntament
s’ha donat celeritat al procés de compra perquè amb el
context actual de la COVID-19 els centres educatius requereixen nous espais per garantir distàncies entre l’alumnat i minimitzar riscos. Per aquest motiu s’ha aprovat un
conveni per cedir el pati a l’escola Sagrats Cors i que el
centre escolar pugui ampliar el seu espai de lleure.
La zona enjardinada té una superfície de 1.743 metres
quadrats i l’immoble 448 metres quadrats. S’ha adquirit
per 200.000 euros i permetrà reforçar aquesta zona del
centre com a espai d’oci i cultura.

Del maig a l’agost de 2020,
comparat amb el mateix període
del 2019, la recollida orgànica s’ha
incrementat un 51,3%

Les bosses per a la
recollida orgànica
són gratuïtes
i es poden anar
a buscar a
l’Ajuntament
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A Centelles, cada residu al seu lloc
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Renovació de l’àrea de contenidors
del barri de Sant Pau
El mes de setembre s’han completat els treballs de renovació de l’àrea de contenidors de Sant Pau. Els contenidors són d’ús exclusiu per al veïnat i per aquest motiu,
s’ha instal·lat un tancament amb una porta amb control
d’obertura per als contenidors de rebuig i per als trastos
vells en petites quantitats.
També s’ha ampliat el nombre de contenidors de multiproducte i es manté el contenidor de vidre i el compostador comunitari com a sistema exclusiu de recollida de la
matèria orgànica. Tots aquests contenidors queden fora
de la zona tancada, per necessitat del sistema de recollida,
però sobretot per facilitar la recollida selectiva. D’aquesta
manera, s’afavoreix el reciclatge de residus en detriment
del rebuig barrejat.

Tallador de gespa automàtic a la rotonda
de Sant Antoni
L’Ajuntament aposta per sistemes de manteniment de parcs
i jardins més sostenibles. Fa uns mesos que s’està utilitzant
amb bon resultat un tallador de gespa automàtic a la rotonda d’entrada al poble pel barri de Sant Antoni. D’altra banda el passat mes de maig es va iniciar el control de pugons
i altres plagues amb organismes vius com són les marietes
a diverses zones del poble. Des de l’Ajuntament s’impulsen
actuacions en la jardineria municipal respectuoses amb
el medi ambient i s’anima a tota la població a evitar l’ús
d’herbicides químics i fitosanitaris no selectius en els seus
jardins.

Codi QR a la passarel·la del tren
S’ha instal·lat un plafó informatiu amb un codi QR a la passarel·la que hi ha a l’estació del tren. El codi dona una informació introductòria de l’element patrimonial: quan va
entrar en funcionament, obres de consolidació, etc. Si es volen ampliar les dades, es pot accedir a una informació més
detallada on es pot veure, entre d’altres, el plànol original de
la passarel·la o fotos de com era abans amb la doble escala.
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Punt de càrrega per a vehicles elèctrics a
l’aparcament de Cal Comte
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S’han resolt els problemes tècnics i ja torna a estar operatiu
el punt de càrrega de vehicles elèctrics que es va instal·lar a
final d’any a l’aparcament dels Horts de Cal Comte. Aquest
punt complementa el que es va instal·lar el mes d’abril de
l’any passat a la carretera de Sant Feliu de Codines. Per a
poder carregar el vehicle en aquest punt cal registrar-se a la
plataforma www.electromaps.com/app.

10a edició Campanya comercial
Xarxa de Barris Antics

Durant tot el mes d’octubre, totes les persones que
comprin als comerços degudament identificats amb
el cartell de la campanya, participaran al sorteig de:
- 31 experiències per viure i gaudir de la cultura, la
gastronomia i el patrimoni dels municipis organitzadors, sempre amb les màximes garanties de prevenció del contagi de la Covid-19.
- Productes i serveis cedits pels establiments adherits
de Centelles.
Dia de sorteig:
El dia 6 de novembre a les 13 hores a la oficina de
Promoció Econòmica.
Organitzadors
La campanya s’organitza de forma simultània als 31
municipis membres de la Xarxa de Barris Antics amb
Projectes.
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Torna el PIPA

Després d’un temps d’incertesa, protagonitzat per
la COVID-19, de parades forçades i de moments
complicats en tots els sentits, sembla que tornem una
mica a la “normalitat” i com
no podia ser d’altra manera també torna l’activitat al
Punt Jove El PIPA.
El PIPA és el punt de referència, d’informació i assessorament pensat per joves a partir de 12 anys que
està en funcionament al
municipi de Centelles des
del 1989. Des de llavors els
temps han canviat i les necessitats dels i les joves també ho han fet amb ell. Per
això, el servei de EL PIPA
també es renova, mantenint
els serveis de sempre i algunes novetats.
Què trobareu al nou PIPA?
Com ja ha estat habitual
des dels seus inicis, al PIPA
ofereix tot allò que et pot
interessar en relació a feina,
formació, salut, habitatge,

viatges, ajudes i beques... i
si no trobes el què busques
ho pots demanar i t’ho facilitem!
Com contactar-hi?
Per fer-ho fàcil i àgil posem
a l’abast tots els canals de
comunicació existents per
tal que qui vulgui pugui fernos arribar els seus dubtes o
propostes. I per descomptat, també podeu venir de
forma presencial a les oficines, complint amb totes
les mesures de seguretat, on
la dinamitzadora del servei us atendrà amb un gran
somriure sota la mascareta.
Des del servei d’assessorament del PIPA ajudem a
orientar el camí tant formatiu com professional dels i
les joves a partir de 16 anys.
Amb el suport del servei de
Promoció Econòmica, hem
creat un seguit de tallers
orientats a donar eines per
la recerca de feina i enfocar
els estudis per aconseguir
allò que us proposeu!

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

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

Octubre 2020

Biblioteca Municipal La Cooperativa
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Agenda d’octubre 2020
Divendres 2

10 anys de l’execució del Pla de Barris a Centelles

amb Josep Paré, alcalde; Damià Calvet, conseller de Territori i
Sostenibilitat; Miquel Arisa, alcalde des del 1995 al 2019 i Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres Públiques
del 2003 al 2010, a 2/4 de 7 de la tarda al Casal Francesc Macià

Dimarts 6

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran

La UVic i la transformació d’Osona, a càrrec d’Enric Casellas i
Ambrós, professor de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la
UVic-UCC, a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser
associat per assistir a l’Aula)

Dijous 8

Inauguració del curs escolar 2020-2021 i presentació del
programa Centelles Famílies. Comprendre les incomprensions entre docents i famílies, amb Jordi Collet, pro-

fessor de Sociologia de l’educació a l’UVic-UCC, a 2/4 de 9 del
vespre al Casal Francesc Macià

Divendres 9

Cinema en català -Cicle Gaudí: El meu germà persegueix dinosaures, d’Stefano Cipani, a 2/4 de 9 del vespre al
Centre parroquial, preu: 4,50 euros, 3 euros Carnet Jove i associats a entitats de Centelles i Club La Vanguardia (2 x 1)

Inauguració de l’exposició de
pintura Passió, de Pere Relats Puyal, a les 6 de la tarda, a la sala d’exposicions Niu del Palau (plaça Major)

Dimarts 13

L’hora del conte per la salut mental Plou i fa dol, amb
Ada Cusidó, a 2/4 de 6 de la tarda, biblioteca la Cooperativa.
Inscripció prèvia a b.centelles.lc@diba.cat o al 938 810 334

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Conviure amb els riscos naturals: en sabem prou? a càrrec
de Joan Manuel Vilaplana i Fernández, doctor en Geologia i
membre del Grup de Recerca en Riscos Naturals de la UB, a les 6
de la tarda, al Casal Francesc Macià (cal ser associat per assistir
a l’Aula)

Dissabte 17

BiblioLab. Zoom!!
Submarinisme digital en un pessic, amb App Arte

Per a infants entre 8 i 12 anys. , a les 11 del matí a la biblioteca la
Cooperativa. Inscripció prèvia a b.centelles.lc@diba.cat o al 938
810 334

Setembre 2020

Concert
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Dani Nel·lo. Los Saxofonistas
Salvajes, a les 10 de la nit al Ca-

càrrec de Cristina Arjonilla i Molina, fisioterapeuta, màster en
osteopatia, a les 6 de la tarda, al Casal Francesc Macià (cal ser
associat per assistir a l’Aula).

Dijous 22
Tertúlia literària

Llegim: Gina, de Maria Climent, a 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa. Inscripció prèvia a b.centelles.lc@diba.cat o
al 938 810 334

Divendres 23

Vistes de dron, amb Alba Bohigas, professora de llengua
i literatura catalanes. Parlarem sobre Àngel Guimerà
a 2/4 de 7 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.
Inscripció prèvia a b.centelles.lc@diba.cat o al 938 810 334

Cinema en català -Cicle Gaudí
¿Puedes oírme?, de Pedro Ballesteros
a 2/4 de 9 del vespre, al Centre parroquial, preu: 4,50 euros, 3 euros Carnet Jove i associats a entitats de Centelles i Club La Vanguardia (2 x 1)

Dissabte 24

Inauguració de l’exposició 1 d’Inés de Haro, artista guanyadora del LXXVII Concurs de pintura Premi Centelles
2019, a les 7 de la tarda al centre d’art el Marçó vell

EXPOSICIONS
Fins el 13 d’octubre
Premi Centelles. LXXVIII 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. Centre d’art el
Marçó vell (només obert quan hi ha exposició temporal)

Fins el 4 d’octubre
Sentografies, record a Sento Masià pel grup Encaix
divendres de 6 a 8, dissabtes i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
sala d’exposicions Niu del Palau (plaça Major)

Del 9 al 25 d’octubre
Passió pintures de Pere Relats

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

sal Francesc Macià, preu: 11 euros
(venda d’entrades en línia a www.
centelles.cat)

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

Dimarts 20

dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
Centre d’art el Marçó vell

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Què en sabem del dolor? Un petit tast de neurociència, a

Exposició de l’artista guanyadora del LXXVII
Concurs de pintura Premi Centelles 2019

