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En el ple del mes de juliol es va adjudicar el contracte d’obres per a l’execució de la fase 1 de rehabilitació del Palau 
dels Comtes per un import total de 1.007.115,00 euros IVA inclòs. La fase 1 inclou 3 subfases que consisteixen 
en la substitució de la coberta, la substitució de la majoria de sostres a excepció de les voltes existents en planta 
baixa, i l’execució dels dos nuclis d’escales. Les tres subfases es realitzaran simultàniament. En el pati central es 
realitzarà la substitució i ampliació de les passeres existents i la seva cobertura amb una claraboia que il·luminarà 
aquest espai central que actuarà d’espai vertebrador de les diferents estances que conformaran la biblioteca.

La coberta es substituirà amb noves biguetes de fusta, recuperant les teules i rajoles existents i col·locant una 
capa d’aïllament tèrmic. Els sostres es realitzaran en la majoria dels casos amb biguetes tauló de formigó armat i 
puntualment amb sostres mixtes col·laborants.

Actualment, s’està finalitzant la redacció del Projecte Executiu de la segona fase per part del mateix equip 
d’arquitectes que ha redactat la primera i que possibilitarà que el Palau esdevingui la nova biblioteca del municipi. 
En aquesta segona fase es realitzarà la rehabilitació de façanes i substitució de finestres i es realitzarà tota l’obra 
interior, acabats i instal·lacions.

El cost de l’obra està subvencionat per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona amb una aportació 
del 40% cadascuna, representant aproximadament el 80% del cost total.

Des de que es va adquirir el Palau el mes de maig de 2019, s’han realitzat diferents actuacions inicialment preventives 
per frenar el deteriorament de l’edifici, s’han fet els estudis i treballs tècnics necessaris. A finals de l’any 2021 es van 
realitzar tasques d’enderroc de la major part dels envans interiors de l’edifici i l’any 2022 s’ha adquirit els semipanells 
d’aïllament que es col·locaran a la coberta. Ambdues actuacions vinculades a la subfase 1.

Les obres de la fase 1 s’han iniciat a finals del mes de setembre, una vegada els Serveis Territorials de Cultura 
de la Generalitat han autoritzat que un arqueòleg supervisi les parts de l’obra en què s’ha de realitzar algun tipus 
d’excavació (col·locació de grua al pati, rases per previsió d’instal·lacions i fonamentacions interiors)

Els treballs a realitzar de la fase 1 tenen una durada estimada de 8 mesos prorrogables.

Adjudicades les obres d’estructura i coberta del Palau 
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LA CENTELLENCA EULÀLIA LLOPART 
GUANYA EL LXXX PREMI CENTELLES
La guanyadora del LXXX Concurs de pintura Premi 
Centelles, ha estat la centellenca Eulàlia Llopart amb Matriu, 
una obra d’incisions sobre fusta entintada. Les mencions 
honorífiques les han rebut Sergio Rocafort, de Torrent 
(Valencia) per Tres señoras inglesas i per Cecília Morales de 
Sant Andreu de Llavaneres per Pensaments. Els guardons 
es van lliurar el 4 de setembre i van comptar amb Rosa 
Vestit, delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya 
Central, Francesc Serra, director del departament de cultura 
dels serveis territorials de la Catalunya central, l’alcalde, 
Josep Paré Aregall i la regidora de cultura, Anna Chávez 
Calm, que va llegir el veredicte. El premi a més de la dotació 
econòmica dona opció a fer una exposició individual a data 
per concretar. S’han presentat 178 obres. La mostra que 
està al Marçó vell es pot visitar fins al 12 d’octubre. 

MILLORES AL BARRI DEL PLA DE L’ALZINA
I UN NOU MIRADOR PER CENTELLES
Les darreres setmanes s’han fet millores a l’entorn del 
barri del Pla de l’Alzina. S’ha fet el canvi de la barana 
que dona accés al barri, una reclamació històrica, ja que 
es tracta d’un pas molt utilitzat pels veïns i veïnes que 
van a peu i que s’havia anat malmetent amb el pas del 
temps. S’ha aprofitat per pavimentar aquesta zona i s’ha 
col·locat un banc, creant un nou mirador per Centelles. 
Prèviament es van senyalitzar els aparcaments i es va 
fer un mur per a ubicar els contenidors de recollida de 
deixalles que delimiten la zona. Està en marxa el canvi 
de lluminàries que es substituiran per leds contribuint  
a l’estalvi energètic. A final del 2019 es van fer unes 
escales, està pendent de canviar el pont i, es preveu que 
amb la nova rotonda a la C1413 amb el carrer Fortià Solà 
es millori l’accessibilitat al barri.

MILLORES A L’ESCOLA XORIGUER:
SEGURETAT, JOCS I SOSTENIBILITAT 
Amb la voluntat de seguir millorant els espais educatius 
del municipi, abans de finalitzar l’any està previst instal·lar 
baranes de protecció a les voreres que donen accés a 
l’entrada dels dos edificis de l’escola Xoriguer. Amb aquesta 
instal·lació es donarà més seguretat a la mainada a les hores 
d’entrada i sortida. S’està treballant conjuntament amb la 
comissió de jardí, les millores a fer a l’exterior de l’escola com 
la col·locació d’alguna nova estructura de joc. El curs passat 
es va instal·lar un joc d’aigua al pati. Dins de les tasques de 
manteniment anuals i per millorar la seguretat, aquest estiu, 
s’ha instal·lat una alarma al recinte. D’altra banda, amb la 
instal·lació de les plaques solar fotovoltaiques s’estalvia més 
de la meitat de l’energia consumida per l’escola.

NOVA ESTRUCTURA DE JOC AL PATI DE 
L’ESCOLA ILDEFONS CERDÀ
A primers de setembre es van col·locar dues estructures 
de joc al pati de l’edifici de dalt de l’escola Ildefons 
Cerdà per seguir millorant els espais per la mainada. La 
instal·lació s’inclou en el projecte de millora del pati de 
dalt, dividit en tres fases i treballat conjuntament amb 
l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA), l’equip docent 
de l’escola i l’Ajuntament. Es tracta d’una estructura 
de fusta amb cordes i uns bancs d’equilibri pensada 
per a mainada a partir de 8 anys. Per triar-la es va fer 
partícip a l’alumnat ja que se’ls va demanar la opinió 
sobre què els agradaria. La fase següent, amb la qual ja 
s’està treballant, contempla la creació d’un hort escolar 
i alguna altra estructura de joc.



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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A final de setembre es va presentar l’Orquestra Oberta 
impulsada pel músic centellenc Lluís Solé. Es tracta 
d’una formació integrada per persones que mai han 
tocat instruments barrejada amb alguns que són 
professionals. Actualment en formen part una vintena de 
músics. La finalitat de la iniciativa és fomentar l’estimació 
a la música d’una manera inclusiva fent que la música 
arribi a tothom, encara que no sàpiga d’entrada tocar un 
instrument ja que la finalitat és divertir-se. Les persones 
interessades en formar-ne part poden anar als assaigs, 
de 7 a 2/4 de 9 els divendres al casal Francesc Macià.

5. IGUALTAT DE GÈNERE
L’Ajuntament de Centelles ha obtingut el Distintiu per la 
Igualtat de Gènere SG CITY 50-50, atorgat per l’associació 
Forgender Seal.  És una certificació d’àmbit internacional 
que està connectada a tots els ODS de l’Agenda 2030 
integrant la transversalitat de gènere en cada àrea de 
l’Ajuntament. Per a obtenir aquest distintiu, s’ha analitzat i 
avaluat el sistema de gestió i el compromís de l’Ajuntament 
amb la Igualtat de gènere, tenint en compte tres grans 
apartats: lideratge, gestió interna i capacitats del municipi; 
promoció dels drets humans de les dones, i promoció d’un 
entorn lliure de violències i discriminacions.

4. EDUCACIÓ DE QUALITAT

16. PAU, JUSTÍCIA I
       INSTITUCIONS SÒLIDES

Seguint amb el treball fet els últims anys per la regidoria de 
Cooperació i Solidaritat, es vol elaborar ara un programa 
d’Educació per a la Ciutadania Global que reculli i coordini 
totes les accions que es facin a nivell municipal. L’objectiu 
és que entitats, centres educatius, ciutadania i Ajuntament 
reforcin i millorin la planificació d’ accions perquè incideixin 
més en la creació d’una ciutadania compromesa amb la 
Justícia Global a través de l’aprenentatge i del canvi social. 
Amb el suport de la Diputació de Barcelona, s’ha obert un 
procés participatiu (de setembre a desembre) per fer aquest 
programa.

Amb les obres d’urbanització i millora del carrer de Sant 
Jaume que es van iniciar el mes de setembre es treballa 
per la millora de les infraestructures de la zona. A més 
a més de la nova pavimentació, es renovaran algunes 
instal·lacions, entre altres: la xarxa de sanejament, la 
d’abastament d’aigua, d’electricitat i enllumenat. També 
s’estan fent les connexions a la xarxa de fibra òptica 
municipal. La pavimentació serà de plataforma única 
amb llambordes de colors com en alguns dels carrers 
del nucli històric del municipi. Es preveu que les obres 
tinguin una durada de sis mesos

9. INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I 
     INFRAESTRUCTURA

TAULA DE
COOPERACIÓ
I SOLIDARITAT
DE CENTELLES

P R O C É S  PA R T I C I PAT I U
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TEMPORADA DE BEQUES I ABONAMENTS

• ABONAMENTS GRATUÏTS A RODALIES: Des del passat 
24 d’agost es pot demanar el nou abonament gratuït per a 
viatgers freqüents dels serveis de Rodalies de Catalunya.
Aquest abonament es pot adquirir a qualsevol punt de 
venda habitual (estacions, maquines autovenda o la web) i 
té les següents característiques

- És personal i intransferible
- Viatges il·limitats
- Vàlid des del 1 de setembre fi ns

el 31 de desembre de 2022
Per adquirir-lo caldrà abonar un import de 10-20€ en con-
cepte de fi ança, independentment de l’origen i destí.

Per a més informació, podeu contactar amb Renfe al telèfon 
919 191 567 o bé a la web https://rodalies.gencat.cat/ca/
detalls/article/Abono-gratuito 

• BEQUES EQUITAT 2022-2023: El passat 15 de setem-
bre es va obrir la nova convocatòria per sol·licitar la beca 
d’equitat pel curs 22-23 dirigida a tots els estudiants de 
Grau o Màster universitari per ajudar a sufragar part del 
cost dels estudis.
Aquesta beca la poden demanar tots aquells estudiants de 
les universitats públiques catalanes, de la UOC o centres 
adscrits.
El tràmit es fa exclusivament per internet en el període 
comprès del 15 de setembre fi ns el 31 d’octubre a les 14h.
Per fer el tràmit cal disposar de certifi cat digital o IdCat, el 
qual ajudem a tramitar des del servei del PIPA.

Per més informació i tràmits podeu consultar a la web 
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocato-
ries-per-temes/Beques-Equitat-per-al-curs-academic-
2022-2023-EQUITAT-2022 

• ESCAPE ROOM LABORAL: Posa a prova les teves 
habilitats laborals i descobreix com funcionen els pro-
cessos de selecció de personal actuals mentre jugues 
a un escape room. Si tens entre 16 i 25 anys vine el pro-
per dimarts 11 d’octubre de 9h a 13h a la Sala de Baix de 
la Violeta i posa’t a prova. Inscriu-te de manera gratuïta
contactant amb el PIPA.

A més, 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!

A més, si vols ser el primer/a en rebre totes les novetats 
www.centelles.cat

Centelles és màgiaCentelles 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

@

MERCAT SETMANAL DE CENTELLES

Des de l’Ajuntament s’està treballant en la millora i en la imple-
mentació de l’estudi elaborat per la Diputació de Barcelona per 
la dinamització del Mercat Setmanal dels diumenges.

Les línies de treball són:

• Campanyes comercials conjuntes entre els establiments 
comercials i serveis del municipi i les parades del mercat 
setmanal dels diumenges.

• Campanya de comunicació de difusió del mercat setmanal 
donant valor a la tradició del mercat al llarg de la història en 
el nucli antic de Centelles i també el fet que els comerços i 
serveis estan oberts els diumenges.

• Una tercera línia de treball és la col·locació de diversa 
senyalització tan per arribar en el mercat setmanal, 
com en altres indrets del municipi per donar a conèixer 
el mercat i també que el diumenge els comerços estan 
oberts dirigits tan a la població local com en els visitants 
d’altres indrets del territori.

MERCAT DEL TRASTO

El diumenge 23 d’octubre Centelles celebrarà el Mercat del 
trasto. El municipi tornarà a acollir parades d’objectes de 
segona mà i articles de col·leccionisme, des de bon matí i 
fi ns a les dues del migdia, a l’avinguda de Rodolf Batlle.

El preu per inscripció és de 10 € (únicament mitjançant 
transferència bancària) i la data límit per inscriure’s és el 
dimecres 19 d’octubre a les 14 h.



Agenda d’octubre www.centelles.cat

EXPOSICIONS
Fins al 12 d’octubre
Premi Centelles. 
LXXX Concurs de pintura
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
al 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 22 d’octubre al 27 de nov.
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

De l’1 al 30 d’octubre
14,4 Kg. Exposició Premiats al concurs 
-Dibuixem el Cau de Bruixes-
Horari comercial
Finestres de la cafeteria El Trabuc (C/ Socós,1)
El Penjador de la perruqueria Camps-Figueras 
(C/ Marquès de Peñaplata,11)

Tallers de poesia Guspira poètica
de 2/4 de 7 a 8 del vespre, Biblioteca la Cooperativa

Dimecres 26
Taller. Relacions saludables a les xarxes
a 2/4 de 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)

Dijous 27
Tertúlia literària
Comentarem el llibre La drecera de Miquel 
Martín, amb Marta Pujol
a 2/4 de 4 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa

Divendres 28
Castahalloween 2022
a 2/4 de 6 de la tarda al pati entre l’Espai Jove i el 
Punt Jove el PIPA
Informació al PIPA (C/ Jesús 25 - 93 881 23 23) o a 
l’Espai Jove  (C/ Rafael Casanovas 4 - 93 881 12 12)

Cinema en català -Cicle Gaudí
Toscana, direcció de Pau Durà
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)

Diumenge 16
XXXVII Caminada popular
sortida de 2/4 de 8 a les 8 del matí del parc del Pla 
del Mestre (vegeu programes a part)
Preu: 8 € adults i 5 € menors de 12 anys

Dissabte 1
Sardanes, amb la Cobla Ciutat de Terrassa
a 2/4 de 12 del matí a la plaça 1 d’Octubre
Org.: Associació Sardanista 1 d’Octubre de Centelles

Dimarts 4
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
El repte de la descarbonització energètica 
i les seves repercussions socials i econòmi-
ques, a càrrec de Miquel Villarrubia i López, 
doctor en Física i enginyer
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià

Tallers de poesia Guspira poètica
de 2/4 de 7 a 8 del vespre, Biblioteca la Cooperativa

Divendres 7
Concert. Nucli Trio convida Montserrat Uràn
a les 8 del vespre al Centre Parroquial
Preu: 10 €, infants de 7 a 14 anys 5 €. Gratuït pels 
més petits i alumnes de l’Escola de Música de 
Centelles

Diumenge 9
Comiat de les Germanes Missioneres dels 
Sagrats Cors i presentació del llibre L’escola 
Sagrat Cors de Centelles (1939-2022), de 
Joan Soler Mata
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià

Dimarts 11
Joc d’escapada laboral (Escape Room)
a les 9 del matí a la sala de baix de la Violeta
Més informació al PIPA (C/ Jesús 25 - 93 881 23 23) 

Taller. Ús òptim de les TIC
a 2/4 de 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)

L’hora del conte (0-3 anys)
Contes de tardor, amb Lídia Clua
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa
Inscripció: b.centelles.lc@diba.cat o al 93 881 03 34

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
El patrimoni cultural del bisbat de Vic. 
Una encarnació, a càrrec de Marc Sureda i 
Jubany, director de l’Institut Superior de 
Ciències Religioses de Vic i conservador 
del Museu Episcopal de Vic
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
(Cal ser associat per assistir a l’Aula)

Tallers de poesia Guspira poètica
de 2/4 de 7 a 8 del vespre, Biblioteca la Cooperativa

Dissabte 15
Teatre solidari. Terra Baixa, d’Àngel Guimerà 
i direcció d’Àngel Llàcer amb La Perla 29
Tots Sumem! Associació Centelles Contra el Càncer 
a les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià
Preu: 18 € anticipada i 20 € a taquilla 
(entrades en línia a www.centelles.cat/entrades)

Dimarts 25
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Lluís Domènech i Montaner. Claus per enten-
dre la seva arquitectura, a càrrec de Carles 
Sáiz i Xiques, historiador 
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
(Cal ser associat per assistir a l’Aula)

Dimarts 18
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Propostes per a una mobilitat més soste-
nible a Osona, a càrrec d’Adrià Ramírez i 
Papell, president de l’Associació per a la 
Promoció del Transport Públic
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
(Cal ser associat per assistir a l’Aula)

Tallers de poesia Guspira poètica
de 2/4 de 7 a 8 del vespre, Biblioteca la Cooperativa

Dimecres 19
Cercle de lectores. Club de lectura amb mira-
da de gènere. Comentarem l’obra Dones al 
marge: bruixes i altres històries d’estigma i 
oblit d’Ivet Eroles Palacios
a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa
Organitza: Associació de Dones de Centelles

Dijous 20
Laboratori de lectura (7-10 anys) 
Espai de lectura i acció per compartir en 
família amb Mar Gonzàlez
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa
Inscripció: b.centelles.lc@diba.cat o al 93 881 03 34

Divendres 21
Inauguració de l’exposició Game_Over 
d’Aleix Mataró Garriga i música en directe 
de Sami Vergés
a les 7 de la tarda al Centre d’Art el Marçó Vell

Diumenge 23
Mercat del trasto
de 9 a 2 del migdia a l’avinguda de Rodolf Batlle

Campanya Motos pels peluts 
Concentració de motos en suport als ani-
mals de companyia
durant el matí al Parc del Pla del Mestre
Organitza: Agrupació motos Catalana

Dilluns 24
Taller. Serveis i subministraments bàsics a la 
llar, amb Hilari Teixidó – CIMAE, SCCL
a les 3 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa


