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Especial Educació 
PACIFIQUEM ELS ACCESSOS ESCOLARS 
Durant els últims anys des de l’Ajuntament de Centelles, amb coordinació amb les escoles i les Associacions de Famílies 
d’Alumnes (AFA) s’ha treballat per a fer més sostenibles els accessos als centres escolars i fer-los més segurs.

L’accés a l’escola Sagrats Cors, amb la millora dels carrers Hospital i Fortuny és una de la zones ja pacificades per als 
alumnes que hi poden accedir a peu amb facilitat. Amb l’inici d’aquest curs 2021-2022, entrarà en funcionament una nova 
zona d’aparcament al costat de l’Institut Pere Barnils, amb una capacitat aproximada per a 70 cotxes. D’aquesta manera 
es millora l’aparcament, es dóna mobilitat als dos centres... i es millora l’aparcament dels veïns.

Aquestes mesures es complementaran amb el tancament a l’accés de vehicles de l’avinguda Escoles (des de l’alçada de 
la Rambla del Camp de l’Aigua) en l’horari d’entrada i sortida dels alumnes de l’edifici de baix de l’escola Ildefons Cerdà.
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Tallers d’Art
Infants i joves:
Taller de creació lliure per a petits de p3 a p5 - dimarts de 
17.15 a 18.15h
Taller de creació lliure per a infants de 1r a 6è - dimarts, 
dijous o divendres de 17.15 a 18.45h
Taller de creació lliure per a joves de 1r a 4t d’ESO - divendres 
de 17.15 a 19.15h

Adults: (2 o 4h setmanals)
Dibuix i pintura - dilluns i dimecres de 17 a 19 o de 19 a 21h
Ceràmica - dimarts de 10 a 12 o de 19 a 21h
Ceràmica - dijous de 10 a 12 o de 19 a 21h
Ceràmica - monogràfic “bols ceràmica” 6 tècniques per fer 6 
bols - octubre/novembre 6 sessions dimecres de 19 a 21h

Novetats curs 2021-2022
monogràfics de teatre per a infants o adults
monogràfics de dansa per a infants o adults

Informació i inscripcions:
9, 14 i 16 de setembre de 18 a 20h
C/Jesús, 25 - Centelles
tallersdartcentelles@gmail.com
www.tallersdartcentelles.blogspot.com

Inscripcions online: www.centelles.cat

Escola Municipal de Música de Centelles
Llenguatge musical, piano, violí, viola, violoncel, cant, guitarra, 
guitarra elèctrica, baix elèctric, acordió, saxòfon, clrinet, bateria, 
grups de CAMBRA, orquestra JUVENIL, tallers de GOSPEL, 
tallers de CONJUNT VOCAL MODERN, tallers d’INSTRUMENTS, 
COMBOS de MÚSCIA MODERNA per a infants i adults.

Informació i inscripcions:
6, 7 i 8 de setembre de 18 a 20h
C/ Anselm Clavé, 9 - Centelles
escomusc@yahoo.es
tel. 938810632

Inscripcions online: www.centelles.cat

Consulta tota la informació a tavés del codi QR

Informació i inscripcions:
Escola de persones adultes, C/ Jesús, 25 - Centelles
De dilluns a dijous de 9 a 1 i de 4 a 7, divendres de 9 a 1 
epacentelles@osonaformació.org 
Tel. 93 881 38 80

Inscripcions online: www.osonaformacio.org

De dilluns a dijous de 9 a 1 i de 4 a 7, divendres de 9 a 1 

Formació reglada
Etapa instrumental, GESO+ACTIC, accés a cicles formatius de Grau 
Mitjà i Superior, accés a la Universitat +25 i +45, IOC (Graduat ESO).

Idiomes
Català, Castellà, Àrab, Anglès, Francès (diversos nivells i conversa).
Parelles lingüístiques.

Informàtica
Informàtica bàsica per a séniors, Competic, Actic, domini del mòbil.

Píndoles
Cursos monogràfi cs de curta durada (Català, Anglès i informàtica).

Tallers corporals
Pilates, Abdominals hipopressius, Entrenament integral, Ioga, Equilibri 
i marxa.

Tallers creatius
Dibuix i pintura, Patchwork.

Altres cursos
Estimulació de la memòria, informàtica per a la memòria.



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

11. CIUTATS I COMUNITATS 
       SOSTENIBLES3. SALUT I BENESTAR
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A mitjans de setembre s’iniciarà el curs escolar 2021-
2022 que seguirà marcat amb mesures de prevenció per 
la COVID19. El Departament d’Educació de la Generalitat 
ja ha anunciat que es podran anar modifi cant en funció de 
l’evolució la pandèmia. L’Ajuntament de Centelles posa en 
valor i agraeix, una vegada més, el treball en xarxa de tota 
la comunitat educativa -professorat, personal no docent, 
famílies i alumnes- per tal que l’educació dels 0 als 18 anys 
quedi garantida a la nostra població.

Aquest curs s’inicia un Pla de Transició al Treball (PTT) 
adreçat a alumnes d’entre 16 i 21 anys, que no tinguin el 
Graduat d’Educació Secundària Obligatòria (ESO). El PTT 
els permetrà una nova oportunitat per a fer un posterior 
cicle formatiu de grau mitjà o accedir a l’Escola d’Adults per 
obtenir l’ESO i, seguir amb els estudis. El curs és de vendes, 
ofi cina, atenció al públic i, amb la col·laboració d’empreses i 
comerços tindran un primer contacte amb el món laboral. El 
curs es farà als matins a l’Escola d’Adults i, encara es poden 
formalitzar inscripcions al PIPA (C. Jesús, 25. De dilluns a 
dijous de 17h a 20h).

L’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de 
Centelles contribueix a fer xarxa i ampliar coneixements a 
les persones de la nostra població. Les classes s’iniciaran, 
de manera presencial respectant les mesures de prevenció, 
el proper 28 de setembre, a les 6 de la tarda al Casal 
Francesc Macià. Cada 15 dies es fa una conferència on 
es tracten temes culturals, científi cs, històrics, etc. Al llarg 
del curs estan programades dues visites culturals. L’Aula 
està adscrita a la Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya. Les persones interessades en formar-ne part 
es poden posar en contacte a través del correu electrònic: 
aulacentelles@gmail.com

El cicle formatiu de grau mitjà d’atenció a les persones en 
situació de dependència (TAPDS) s’afegeix aquest curs 
a l’oferta formativa del nostre municipi donant resposta 
a les necessitats formatives d’un sector de la població. 
Una vintena de persones, cursaran a les instal·lacions 
de l’institut Pere Barnils aquest grau que dona resposta 
a una necessitat del municipi amb la Residència Sant 
Gabriel i de la societat en general. Els dies 6 i 7 de setembre 
es formalitzarà la matrícula dels alumnes. Aquest grau 
s’afegeix al ja existent de Guia en el medi natural i de temps 
de lleure (abans CAFEMN).

pfi ptt



SUBVENCIONS DIRIGIDES EL SECTOR DE LA 
RESTAURACIÓ
Fins el 30 d’octubre es poden presentar sol·licituds per a les 
subvencions directes al sector de la restauració, que consten 
de dues línies de subvencions:
- Línia 1: Per aquells establiments del sector de la restauració 
que s’han vist obligats a tancar el negoci de forma total o 
parcial per les mesures extraordinàries imposades pels de-
crets Covid19 durant l’any 2021: 100 €.
- Línia 2: Per aquells establiments del sector de la restaura-
ció que poden justifi car despeses d’ocupació de via pública 
durant l’any 2021: 100% de les despeses que corresponen a 
l’ocupació de la via pública amb un màxim de 500 €.

S’hi poden acollir totes les persones físiques o jurídiques (mi-
croempreses i autònomes) donades d’alta en el cens de l’Im-
post d’Activitats Econòmiques en el sector de la restauració 
amb anterioritat a les mesures extraordinàries provocades 
per la COVID-19 durant l’any 2021 i que s’hagin vist obligats 
a tancar el seu negoci/establiment com a conseqüència de 
les mesures extraordinàries provocades per la COVID-19 a 
Centelles durant l’any 2021.

MERCAT DEL TRASTO 2021
Després de dos anys de pausa, el diumenge 24 d’octubre tor-
na el Mercat del Trasto, amb parades d’objectes de segona 
mà i articles de col·leccionisme. Es durà a terme a l’avinguda 
de Rodolf Batlle, de 9 a 14 h.
El preu per inscripció és de 10 € (únicament mitjançant trans-
ferència bancària), amb opció de parada entre 2 i 6 metres 
de longitud. La inscripció també inclou 2 tiquets d’esmorzar 
i en cas de ser necessari, la recollida dels objectes no venuts 
per part del servei de neteja. La data límit per inscriure’s és el 
dimecres 20 d’octubre a les 14 h.

Més informació i inscripcions a www.centelles.cat o a l’ofi cina 
de Promoció Econòmica (cntl.ope@diba.cat o al 938 811 257).
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JA TORNEM A ESTAR ACTIUS!
Després d’uns dies de desconnexió per carregar piles i 
energia els serveis del PIPA tornen a obrir les seves portes.

Amb el nou curs escolar al caure també arriben les beques 
i ajuts per a estudiants que aquest 2021-2022 facin estudis 
postobligatoris, tant universitaris com no universitaris.
Existeixen diferents beques segons els estudis a cursar:
- Beques per estudis universitaris (Graus i Màsters) – 
termini fi ns el 14 d’octubre
    Beques equitat
    Beques MEC estudis universitaris
- Beques per estudis no universitaris (Batxillerat i For-
mació Professional de grau bàsic, mitjà o superior) – 
termini fi ns el 30 de setembre
 Beques MEC de Batxillerat i FP
 Beques MEC per alumnat amb NESE

Els tràmits es fan online a través dels web agaur.gencat.cat 
(beques EQUITAT) o educació.gencat.cat (beques MEC).
Per poder obtenir informació més detallada o suport en el 
tràmit, el PIPA queda a la vostra disposició.

www.centelles.cat

Centelles és màgia

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

cntl.ope@centelles.cat

També aprofi tem per recordar els serveis de BORSA 
DE CANGUR I CLASSES PARTICULARS que posem a la 
vostra disposició, tant si necessiteu ajuda en els estudis 
o cura dels vostres fi lls/es com si us oferiu per impartir 
classes particulars o fer de cangur.
Nosaltres us posem en contacte amb persones que 
puguin encaixar amb les vostres necessitats, només cal 
que ens contacteu!

    

@elpipacentelles

pij.centelles@diba.cat

608 260 781 / 93 881 23 23



Dimecres 1
Festa Major (vegeu programa a part)

Diumenge 5
Futbol barri
a les 4 de la tarda a l’aparcament de la piscina 
coberta
Més informació: futbolbarrisolidari@gmail.com o 
al 607 237 402
Preu: aportació solidària mínima 5€/participant

Divendres 10
Obertura de l’exposició Jaume Puigdomè-
nech Soler (29/08/1934 – 16/03/2021): 
Retrospectiva d’una obra feta amb el cor. 
L’artista ens deixa l’obra queda.
a les 7 de la tarda a la sala d’exposicions Niu del 
Palau (plaça Major)

11 de setembre a Centelles
Acte institucional de la Diada Nacional
Lectura de poemes i concert amb Cantus 
Firmus -Cor Jove-
a 2/4 de 8 del vespre al Centre d’art el Marçó vell

Agenda de setembre www.centelles.cat

EXPOSICIONS
Fins l’1 de setembre  
Centelles estudis oberts
• David Casals - Pintura
  Av. Escoles, 15 / tel. 680343833
• Eulàlia Llopart – Artista visual
  Mas Can Victori – Afores s/n / tel. 637212949
  (només obert 28, 29  d’agost i 1 de setembre)
• Rosina Martínez – Pintura
  c/ Socós, 3 / tel. 669878196
• Marta Postico - Ceràmica
  c/Romaní, 7 (Barri St. Pau) / tel. 626127020 
  (només obert 28, 29 i 30 d’agost)
• Jordi Sarrate - Pintura
  c/Jesús, 36 / tel. 938 810 881 
  (només obert 28 i 29 d’agost)
• Elisenda Rué – Pintura
  c/ Nou, 3 ,2n / tel. 639358334 

Fins el 12 de setembre 
Ens imPORTA. Art als horts de Cal Comte
Inauguració el 27 d’agost a 2/4 de 10 
del vespre als Horts de Cal Comte
del 28 d’agost a l’1 de setembre cada dia de 6 
a 10 h i festius també matí de 12 a 2 h.
del 4 al 12 de setembre: dissabtes de 6 a 8 h i 
festius de 12 a 2 h i de 6 a 8 h.
Jardins i horts del Palau dels Comtes (entrada 
Ronda de les Tàpies)

De l’11 al 26 de setembre 
Jaume Puigdomènech Soler:
Retrospectiva d’una obra feta amb el 
cor. L’artista ens deixa l’obra queda.
divendres de 6 a 8
dissabtes i festius de 11 a 2 i de 6 a 8
sala d’exposicions Niu del Palau (plaça Major)

Fins el 12 d’octubre
Premi Centelles
LXXVII Concurs de Pintura
Inauguració el 29 d’agost a les 12 del 
migdia al Centre d’art el Marçó vell 
dissabtes de 6 a 8 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 patri-
moni pictòric 
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8, 
Centre d’art el Marçó vell

Escenaris secrets, tres escenaris, tres 
propostes, per a joves d’entre 15 i 29 anys
a les 9 del vespre, lloc secret
Inscriu-te a www.centelles.cat/escenarisecret

Dissabte 25
9a Cursa urbana Centelles amb el Sàhara i 
1a Caminada –Memorial Pere Viñolas-
Cursa infantil a les 10 del matí
Cursa adults i caminada a 2/4 d’11 del matí
sortida davant de l’Ajuntament
preu: col·liri per les persones dels Camps de
refugiats Saharauis

Programació cultural espai

La Pista

1r i 3r dijous de cada mes:
concert

3r divendres de cada mes:
microteatre

2n i 4t dissabte de cada mes:
concert

1r i 3r diumenge de cada mes:
Jam Session

2n diumenge de cada mes:
màgia, titelles i concerts familiars

4t diumenge de cada mes:
DJ Chill Out

Dissabte 11, Diada Nacional
Audició de Sardanes amb la cobla Premià
a les 6 de la tarda al Passeig

Diumenge 19
Setmana de la mobilitat sostenible
Pedalada popular
a les 5 de la tarda a la plaça Major

Un dia d’estiu, amb el grup Corcia Teatre
a les 6 de la tarda al Centre parroquial. preu: 10 €

Divendres  24
Cinema en català -Cicle Gaudí
La dona il·legal, de Ramon Termens i amb 
Yolanda Sey, amb la presència del director
a les 8 del vespre al Centre parroquial
preu: 4,50 €, 3 € Carnet Jove i associats a entitats 
de Centelles i Club La Vanguardia (2 x 1)

Diumenge 26
Cicle de teatre familiar 
El ballet imperial de la reina Rosamunda, 
de la companyia El meu príncep blau
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
(50’ i recomanada a partir de 5 anys)
preu 5,50 €, infants a partir d’1 any i acompanyants
(venda d’entrades a www.centelles.cat/entrades)

Dimarts 28
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Un petit pas per l’Enxaneta, un gran pas per 
Catalunya, a càrrec de Màrius Montón i Carles 
Sierra, de l’Equip de desenvolupament de 
Nanosatèl·lics del IEEC
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 30
Tertúlia literària
Llegim: A l’amic escocès, de Maria Barbal
a 2/4 de 4 de la tarda  a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat
L’hora del conte
a 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat




