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La presidenta de la Diputació visita Centelles 
Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona, va visitar Centelles, el passat 14 de setembre, per a conèixer de 
primera mà els projectes en els quals hi col·labora l’ens que presideix. 

Va visitar el Palau dels Comtes ja que la Diputació està col·laborant en el projecte de trasllat de la biblioteca i es va 
interessar en les millores d’eficiència energètica fetes a diversos equipaments municipals pel que fa a l’enllumenat i 
plaques solars. La reunió amb el consistori centellenc també va servir per a conèixer projectes subvencionats com la 
compra de la casa Pujol i els projectes de millores a diversos carrers.

La visita va finalitzar amb una reunió amb regidors i regidores dels diversos grups municipals amb qui va conversar sobre 
projectes de futur. En el mateix acte va signar el llibre d’honor del consistori.
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RECONEIXEMENT A ASUNCIÓN FERNÁNDEZ 
ALFARO PEL SEU CENTENARI
El 15 de setembre es va commemorar a la residència Sant 
Gabriel el centenari d’Asunción Fernández Alfaro que havia 
fet 100 anys el dia 4 del mateix mes. Residents i familiars 
es van reunir a l’exterior de l’equipament on se li va regalar 
un ram de flors, una carta de felicitació de l’Ajuntament i 
la medalla dels 100 anys que atorga la Generalitat de 
Catalunya. L’acte va estar presidit per l’alcalde, Josep Paré 
Aregall, que va fer un discurs de benvinguda i va felicitar 
l’homenatjada. També hi van assistir la regidora de Gent 
Gran, Neus Verdaguer Paré, representants dels Serveis 
Socials municipals i de la residència. Fernández que viu a 
la residència, va dir que feia més de 75 anys que estava 
a Centelles, “on m’he trobat molt bé sempre”.  Va agrair 
a tothom la seva felicitació i va estar molt orgullosa del 
reconeixement que se li feia. 

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ 
D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS 
L’Ajuntament de Centelles vol promoure el manteniment dels 
nombrosos edificis plurifamiliars del municipi per tal de ga-
rantir habitatges de qualitat, i pretén subvencionar projectes 
per rehabilitar aquells espais que necessiten una intervenció 
integra en edificis plurifamiliars. S’ha convocat una conces-
sió de subvencions en règim de concurrència competitiva 
per als projectes que s’especifiquen a la imatge adjunta.

La sol·licitud s’ha de presentar al Registre de l’Ajuntament. 
El termini finalitza quan s’esgoti la partida pressupostària o, 
en cas contrari, el 31 d’octubre de 2021. Per a ser beneficiari 
de la subvenció cal acreditar la condició de propietari i una 
antiguitat igual o superior de l’immoble de 28 anys. La con-
cessió de la subvenció representarà com a màxim el 25% 
del pressupost de l’actuació.

Aquest mes de setembre ha entrat en funcionament una 
nova zona d’aparcament a la carretera de Sant Feliu, al 
costat de l’institut Pere Barnils, amb capacitat per a uns 
70 cotxes. D’aquesta manera es millora la mobilitat dels 
vehicles als dos centres escolars de la zona i dels veïns 
dels carrers propers. Continua vigent la zona de parada 
d’autocars, on hi ha la marquesina, que recullen els nois 
i noies dels dos centres educatius

El nou pàrquing ha de contribuir a fer més sostenible i 
segurs els accessos a l’institut Pere Barnils i a l’escola 
Ildefons Cerdà. .

REUNIÓ AMB MOSSOS D’ESQUADRA 
D’OSONA
L’alcalde, Josep Paré Aregall; el regidor de Governació, Toni 
Castells Preseguer i la cap dels vigilants municipals es 
van reunir el divendres 24 de setembre amb responsables 
dels Mossos d’Esquadra a la comarca d’Osona. En la 
trobada, les dues parts van analitzar temes de seguretat 
del municipi.

De la reunió es desprèn que les dades del municipi 
són bones malgrat que alguns furts i robatoris hagin 
despertat l’alarma en zones del municipi. Davant de 
qualsevol incidència cal trucar al 112 i als vigilants 
municipals per denunciar els fets.

NOU APARCAMENT DE LA CARRETERA 
DE SANT FELIU



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.

4. EDUCACIÓ DE QUALITAT

10. REDUCCIÓ DE LES 
       DESIGUALTATS

8. TREBALL DECENT I 
    CREIXEMENT ECONÒMIC

3. SALUT I BENESTAR
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El 7 d’octubre s’inaugurarà el curs escolar 2021-2022 
i es presentarà el programa Centelles Famílies amb 
la xerrada “Horitzons i reptes en la coeducació. Per 
una educació basada en la perspectiva de gènere”, 
amb Gerard Coll-Planas, director del Centre d’Estudis 
Interdisciplinaris de Gènere de l’UVic-UCC. Centelles 
Famílies  és un projecte format per totes les AFAs/
AMPAs dels centres educatius de Centelles amb 
l’objectiu de promoure la implicació de les famílies amb 
infants d’entre 0 i 18 anys envers l’educació dels seus 
fi ll/es. La Taula del pla d’acció d’Educació+Cultura es 
tornarà a reunir el 30 de novembre amb les entitats i 
agents culturals i educatius.

El 27 de setembre es va iniciar un curs de català inicial. Es 
tracta d’una primera aproximació a la llengua catalana per 
a persones estrangeres nouvingudes a Osona, a través de 
l’aprenentatge del català oral. Pretén reduir les desigualtats i 
no deixar ningú enrere afavorint la inclusió social a través de 
la llengua. El curs, té una durada de 45 hores.

L’Ajuntament ha promogut, per segona vegada, la campanya 
“20.000 motius per comprar a Centelles” en la qual s’han 
repartit en vals de compra vint mil euros per gastar en 
els diversos comerços i serveis del poble. Amb aquestes 
campanyes es pretén fomentar les compres al municipi 
i donar suport al comerç local. Es van treure, 638 butlletes 
d’on van sortir els guanyadors dels 4 premis: 300€ per gaudir 
d’un viatge, 250€ per aparells electrònics i domèstics, 250€ 
per a dispositius informàtics i tecnològics i 200€ per gastar 
en equipament esportiu. També es van treure els 634 vals 
de 50, 30, 20 i 10€ que es van repartir en les categories 
d’alimentació, restauració, moda, bellesa i altres (inclou la 
resta d’establiments comercials i de serveis).

Les darreres setmanes s’ha posat la vacuna addicional de 
la COVID a les persones residents i a les persones usuàries 
del Centre de Dia de la Residència Sant Gabriel de Centelles, 
seguint les instruccions del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya. Aquesta mesura ajudarà a pal·liar 
els efectes de la pandèmia entre la població de més edat.



TALLER VIRTUAL - COMERÇ DIGITAL
Els propers 18 i 25 d’octubre tindrà lloc el taller virtual sobre 
comerç digital, amb pautes sobre com començar al món de 
l’e-commerce i conceptes bàsics de què cal fer per poder 
tenir una botiga on-line. Aquesta formació serà tractada es-
pecialment des del punt de vista estratègic i de màrqueting 
de les botigues on-line, ajudant a l’empresa a saber escollir 
eines i proveïdors, alhora que pugui conèixer les principals 
tècniques de com fer-ho per donar visibilitat i crear un nou 
canal de venda a la xarxa.
El curs serà a càrrec de Josep Alberti i està 100% subven-
cionat per a comerços, serveis, empreses i autònoms que 
s’hi inscriguin.

CURS VIRTUAL - DISCRIMINACIÓ LABORAL
També aquest octubre comença el curs Estratègies per 
superar la discriminació laboral en la cerca de feina, enfo-
cat especialment a aquells col·lectius i persones que tenen 
difi cultats a l’hora d’encarar processos d’inserció laboral 
per motius discriminatoris.
Són un total de 14 hores dividides entre sessions virtuals i 
treball autònom en horari lliure. 

Les inscripcions de les dues activitats s’han de realitzar 
a l’ofi cina de Promoció Econòmica, al 938 811 257 o al 
correu cntl.ope@centelles.cat.
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NOU CURS, NOVES ACTIVITATS!
Ha arrencat el nou curs escolar i amb ell des 
del PIPA i l’Espai Jove també hem iniciat 
les activitats i tallers dirigits a joves. Els 
propers mesos i setmanes venen carregats 
de propostes que esperem que agradin i 
enganxin a tothom.

www.centelles.cat

Centelles és màgiaCentelles és màgia

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

cntl.ope@centelles.cat

PROJECTE HORT URBÀ
Aquest curs, aprofi tant que el 2022 serà l’any Internacional 
de les fruites i les verdures, de manera conjunta entre l’Espai 
Jove, l’espai juvenil de la Biblioteca La Cooperativa i el PIPA, 
volem engegar un projecte per crear un hort urbà.

La idea sorgeix de l’interès per potenciar l’ús dels espais 
compartits, com el pati comunitari de la Casa de Cultura, 
i la vinculació dels joves amb el territori i la vida saludable. 
Per aquest motiu, tot i que la iniciativa sorgeix dels tres 
equipaments juvenils del municipi, el projecte es pretén que 
sigui autogestionat per part dels i les joves, qui seran els 
autèntics protagonistes tot prenent decisions conjuntament 
i cuidant de l’hort durant tot el curs. Amb el suport i 
participació d’experts en l’àmbit de l’agricultura i la nutrició, 
l’objectiu és aconseguir cultivar verdures i hortalisses que 
pugin ser posteriorment consumides pels propis joves.

El proper divendres 15 d’octubre a les 16.30h es portarà a 
terme la sessió de presentació del projecte per a tots aquells 
i aquelles que s’hi vulguin vincular. Per saber-ne més, només 
cal venir a participar!  

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

• 6 d’octubre: donarem la benvinguda al nou curs amb una 
FESTA D’INICI DE CURS al pati compartit de l’Espai Jove i 
el PIPA. Hem preparat jocs diversos, música i gimcanes per 
passar-ho d’allò més bé.

• 14 d’octubre: Farem el primer taller de la temporada, aquest 
cop dedicat al tabac i a com actuem davant d’aquesta 
substància.

• 28 d’octubre: Com ja és tradició celebrarem la CASTANYADA 
conjuntament i de forma divertida al pati de l’espai jove i el 
PIPA. Tenim varies activitats preparades. T’apuntes?



Divendres 1
Teatre: El trobador, direcció Ramon Vila, 
amb el grup Pierrot Teatre
a les 10 de la nit al Casal Francesc Macià
preu: 10 € (entrades a www.centelles.cat/entrades)

Cançons de trinxera amb Jordi Ginesta i 
David Viñolas
A les 8 del vespre a la Pista del Casal Francesc Macià

Dissabte 2
Inauguració dels Jardins de la NoViolència  
-Mahatma Gandhi-. amb activitat familiar
a les 12 del migdia al costat del Marçó vell

Teatre: El trobador, direcció Ramon Vila, 
amb el grup Pierrot Teatre
a les 10 de la nit al Casal Francesc Macià
preu: 10 € (entrades a www.centelles.cat/entrades)

Karaoke
A 2/4 d’11 de la nit, Pista del Casal Francesc Macià

Diumenge 3
Teatre: El trobador, direcció Ramon Vila, 
amb el grup Pierrot Teatre
a 2/4 de 7 de la tarda al Casal Francesc Macià
preu: 10 € (entrades a www.centelles.cat/entrades)

Concert amb Èrica López
A 2/4 de 9 del vespre, Pista del Casal Francesc Macià

Agenda d’octubre www.centelles.cat

EXPOSICIONS
Fins el 12 d’octubre
Premi Centelles. LXXIX Concurs de Pintura
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. 
Centre d’art el Marçó vell

del 3 al 24 d’octubre
Art oriental 
Col·lecció de Ramon Faja i Subias
de dimecres a divendres de 5 a 8, dissabtes i 
festius de 11 a 2 i de 5 a 8, dilluns 11 d’octu-
bre de 11 a 2 i de 5 a 8. sala d’exposicions Niu 
del Palau (plaça Major)

Del 23 d’octubre al 28 de nov.
Jordi Sarrate. De la A a la Z
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. 
Visita guiada per l’artista cada diumenge a les 12. 
Centre d’art el Marçó vell

Del 2 al 31 d’octubre
Senders de natura. Fotografies de Maria 
Rosa Aregall i de Josep Ma Parareda
Horari comercial. Finestres de la cafeteria 
El Trabuc (carrer Socós, 1). El Penjador de la 
perruqueria Camps-Figueras (carrer Marquès 
de Peñaplata, 11)

Exposició permanent
Sala de Paleontologia i  
Selecció del patrimoni pictòric 
dissabtes de 6 a 8 i festius de12 a 2 i de 6 a 
8. Centre d’art el Marçó vell (obert els dies 
d’exposició)

Hora del conte per la salut mental
On s’amaga el monstre del carrer?, a càrrec 
de Núria Clemares
a 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa 
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat
Organitzen: Osonament i Biblioteques d’Osona.

Divendres 15
Creem un hort urbà (sessió informativa)
a 2/4 de 5 de la tarda, pati entre l’Espai Jove i el PIPA
Informació: El PIPA (C/ Jesús 25 - 93 881 23 23) o a 
l’Espai Jove  (C/ Rafael Casanovas 4 - 93 881 12 12)

Dissabte 16
Teatre solidari
Ni rastre de qui vam ser, amb Fel Faixedas i 
Carles Xuriguera. Tots Sumem! Associació 
Centelles Contra el Càncer 
a les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià
preu: 15 € (entrades a www.centelles.cat/entrades)

Diumenge 17
XXXVI Caminada popular
Sortida del parc del Pla del Mestre de 2/4 de 8 a 
les 8 del matí. (vegeu programes a part)

Ballada de sardanes amb la Cobla Osona
a les 6 de la tarda al Passeig
Org. Associació Sardanista 1 d´Octubre de Centelles

Dimarts 19
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
El poble amazic. Els amazics d’Osona, a 
càrrec d’Aziz Baha Khrouz, de la Casa Amazi-
ga de Catalunya i de Sanaa Boujdadi, agent 
d’acollida del Consell Comarcal d’Osona
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Tallers de poesia Guspira poètica
de 7 a 8 del vespre a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Dijous 21
BiblioLab. Taller de còmic 
Dissenya un superheroi i crea una història, 
a càrrec d’Eixos CreativaPer 
a 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Divendres 22
Cinema en català -Cicle Gaudí
Les dues nits d’ahir, direcció de Pau Cruanyes 
i Gerard Vidal
preu: 4,50 €, 3 € Carnet Jove i associats a entitats 
de Centelles i Club La Vanguardia (2 x 1)

Cicle de teatre familiar 
Polzet, de la companyia Zum-Zum teatre
a les 6 de la tarda (60’ i recomanada a partir de 4 
anys) al Casal Francesc Macià
preu 5,50 €, infants a partir d’1 any i acompanyants
(venda d’entrades a www.centelles.cat/entrades)

Espectacle: Camins de Paradís, de Valentí May-
mó, un viatge per la vida de Jacint Verdaguer
a les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià
preu 7 € i 5 € socis. Entrades a taquilla
Org. Associació Sardanista 1 d´Octubre de Centelles

Dimarts 26
Tallers de poesia Guspira poètica
de 7 a 8 del vespre a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Dijous 28
Tertúlia literària. Llegim: Cuentos de adúl-
teros desorientados, de Juan José Millás
a 2/4 de 4 de la tarda  a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Taller d’alfabetització digital 
Tràmits, gestions i compres en línia, a càrrec 
de la Fundació Pere Tarrés
a les 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Castanyada jove 
a 2/4 de 6 de la tarda, pati entre l’Espai Jove i el PIPA

Dissabte 23
Inauguració de l’exposició De la A a la Z 
de Jordi Sarrate amb Víctor Sunyol, Ton 
Granero, Montserrat Grau, Imma Valldeneu 
i Jordi Sarrate.
a les 7 de la tarda al centre d’art el Marçó vell

Teatre: Camí de cavalls, de l’Associació Mil 
Futurs,  amb Noemí Morral
a les 8 del vespre al Centre parroquial
preu: 10 €. Entrades a taquilla

Diumenge 24
Mercat del trasto
de 9 a 2 del migdia a l’avinguda de Rodolf Batlle
Preu: 10 €. Inscripcions al servei de promoció econò-
mica (C/Nou, 11 baixos) o al cntl.ope@centelles.cat 

Dimarts 5
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Epigenètica: les marques de l’experiència en 
l’ADN,  a càrrec d’Eugènia Monrós i Marín, 
doctora en Biologia i psicoterapeuta
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Tallers de poesia Guspira poètica
de 7 a 8 del vespre a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Dimecres 6
Festa inici curs de l’Espai Jove i el PIPA
a 2/4 de 6 de la tarda al pati de la Casa de Cultura

Dijous 7
Inauguració del curs escolar 2021-2022 i 
presentació del programa Centelles Famílies
Horitzons i reptes en la coeducació, amb Ge-
rard Coll-Planas, director del Centre d’Estudis 
Interdisciplinaris de Gènere de l’UVic-UCC
a les 8 del vespre al Casal Francesc Macià

Dissabte 9
Concert homenatge a Koki (Josep Maria 
Vilà i Gironella)
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
Entrades gratuïtes a www.centelles.cat/entrades

Diumenge 10
Espectacle: Xaxu. Diàlegs i moments visuals
un viatge per la vida del músic i compositor 
Josep Vicenc i Juli
a les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià
Organitza: Associació Sardanista 1 d´Octubre de 
Centelles. preu 7 € i 5 € socis. Entrades a taquilla

Dijous 14
Taller: com actuem davant el tabac?
a les 5 de la tarda a l’Espai Jove
Informació: El PIPA (C/ Jesús 25 - 93 881 23 23) o a 
l’Espai Jove  (C/ Rafael Casanovas 4 - 93 881 12 12)


