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El passat 16 de febrer presentàvem el concepte d’illa cul-
tural i els projectes més emblemàtics: el Palau dels Com-
tes, la Casa Pujol i la rehabilitació del seu entorn. L’objec-
tiu de l’acte era compartir amb el conjunt de centellencs 
i centellenques aquestes iniciatives i l’oportunitat que ge-
nera per a Centelles reurbanitzar el centre, reorganitzar 
els equipaments i fomentar la cultura i l’educació per po-
tenciar espais de trobada i d’interacció social. 

L’altre objectiu era que totes les entitats, associacions i 
persones implicades en la cultura i el teixit associatiu de 
Centelles coneguessiu al mateix moment aquests projec-
tes. I, el més important, animar-vos perquè traslladeu els 
vostres comentaris i aportacions amb la fi nalitat que la 
il·lusió amb què s’han redactat els projectes siguin útils i 
funcionals a qui van dirigits.

L’illa cultural és un concepte que el fomentem des de 
l’Ajuntament fruit d’haver adquirit l’any 2019 el Palau dels 
Comtes i el 2020 la Casa Pujol. A partir d’aquest moment, 
veient que en un entorn de 500 metres hi ha el Teatre 
Casal Francesc Macià, el Centre Parroquial, la Violeta, la 
Casa de Cultura, el Centre d’Art el Marçó Vell i el mateix 
Ajuntament. Equipaments públics i privats que es com-
plementen dels centres educatius de l’entorn i d’iniciatives 
com la Nau que han d’establir sinergies i han de fomentar 
vincles culturals i educatius que ens faran millors com a 
persones i en conseqüència com a poble.

Centelles té la sort d’haver rebut la subvenció del Pla de 
Barris que ens va permetre invertir cinc milions d’euros 
durant el període 2009-2019, i el més important, ens va 
sensibilitzar com a Ajuntament i com a gestors públics 
que les actuacions urbanístiques i les inversions en equi-
paments i en l’espai públic han d’anar acompanyades 
de polítiques i accions que fomentin el desenvolupament 
econòmic local, el comerç, la cultura, l’educació, la segu-
retat, i que contribueixin a la igualtat d’oportunitats. Amb 
aquesta fi losofi a i els recursos es va poder urbanitzar la 
plaça Catalunya i la Pista, adquirir el Palau dels Comtes i 
reurbanitzar l’entorn de l’estació i els carrers Collsuspina, 
Hospital, Vapor i Fortuny. Amb aquestes actuacions prè-
vies i la sensibilitat de vetllar per les persones s’entén la 
il·lusió i el potencial de desenvolupar l’illa cultural.

El potencial de l’illa cultural és que els jardins de la Casa 
Pujol poden convertir-se en un jardí a nivell de carrer que Josep Paré Aregall. Alcalde

aporti un nou espai verd al centre de Centelles, estableixi 
connexions amb la Pista i el carrer Hospital i prevegi la 
reurbanització del carrer d’Anselm Clavé i el Passeig ,i 
en millori la mobilitat. Aquesta actuació també pot facilitar 
la càrrega i descàrrega a l’escenari del teatre, pot con-
tribuir a millorar l’accessibilitat dels habitatges del carrer 
Hospital, i així revaloritzar la seva façana posterior, A més, 
sota aquesta gran plaça, es podrà habilitar prop de cent 
places d’aparcament. El nou jardí també pot ser un espai 
d’activitats a l’aire lliure igual que pot generar noves si-
nergies entre la Casa Pujol i el teatre amb tots els espais i 
serveis que acullin.

Poden semblar projectes molt ambiciosos, que poden 
hipotecar el municipi i que poden estar mancats d’usos 
defi nits. No obstant, no és així, i la gestió responsable i ri-
gorosa dels últims anys ho mostra. La mateixa Casa Pujol 
s’ha adquirit amb una subvenció íntegra de la Diputació 
de Barcelona i el projecte de rehabilitació està pensat per 
executar-se íntegrament o per fases en funció dels recur-
sos existents. Igual que s’ha fet amb el Palau dels Comtes, 
que es va poder adquirir amb una subvenció del 75%, i 
del qual s’està executant la rehabilitació de l’estructura i la 
coberta amb més del 85% subvencionat. A més, ja dispo-
sem d’importants subvencions per a la propera fase. Res-
pecte als usos és important destacar que el Palau serà 
la nova biblioteca, un nou equipament sociocultural que 
contribuirà a la dinamització del centre i complementarà 
els seus usos amb un espai gastronòmic que contribuirà 
a consolidar l’equipament com un espai de trobada i mi-
norarà els costos de manteniment. La Casa Pujol i el tea-
tre han de ser un espai de referència de l’activitat cultural 
de la vila. Per això els projectes existents preveuen sales 
polivalents perquè amb la implicació de les entitats i els 
agents culturals se’n concretin els usos i el funcionament.

Vull acabar agraint a totes les persones que fan que Cen-
telles tingui màgia i sigui un poble que amb el seu dinamis-
me cultural sigui un referent. Els projectes que s’expliquen 
en aquesta revista són l’oportunitat de dinamitzar i millorar 
Centelles a través d’iniciatives ambicioses i complexes de 
portar a terme, però el valor afegit que ens poden aportar 
com a poble justifi ca treballar, la confi ança i la implicació 
per obtenir els recursos i fer-los realitat.
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L’oportunitat de
desenvolupar l’illa cultural



La nova illa cultural
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La reordenació de l’espai urbà existent és una de les comeses més delicades del planejament municipal. 
Cal subratllar que el municipi existent estableix un compromís singular amb el lloc que ocupa al territori, 
que es manifesta en la seva configuració i en les relacions amb el seu entorn geogràfic. La casa Pujol i els 
seus jardins amb la seva topografia, el torrent de la Cira i els equipaments al seu voltant es convertiran en 
elements vertebradors del nucli urbà i reforça la Illa cultural.

Per això s’aposta per la conservació de la casa històrica 
Pujol i la seva transformació com a equipament públic re-
lacionat al Casal Francesc Macià i s’alcen els seus jardins 
a cota de carrer per promoure el seu ús com a parc urbà. 
Per poder resoldre l’accés a aquesta nova plaça-jardí d’ús 
públic i l’escassetat de places d’aparcament en aquesta 
zona envoltada d’equipaments públics, es proposa l’em-
plaçament d’un aparcament subterrani que permet ele-
var el jardí fins a l’altura actual del carrer. Es garanteix la 
preservació del caràcter paisatgístic i permeable amb la 
obligació del sostre enjardinat que segueix la topografia 
del Carrer Anselm Clavé i permet la plantació de com a 
mínim 6 arbres alts per garantir la conservació del caràc-
ter natural i paisatgístic d’aquest lloc.

La ubicació privilegiada d’aquesta casa privada i la seva 
nova funció com a equipament cultural forma la base 
d’una frontissa urbana entre el casc històric, la Cira i l’eix 
modern de l’estació (Carrer a. Clavé): els seus jardins ga-
rantiran la continuïtat com a espai verd connector de la 
Cira, i la transformació com a equipament cultural de la 
casa Pujol completa la formació de la Illa Cultural: la zona 
entre el casc antic, el passeig i el Carrer Anselm Clavé 
forma un important sistema d’equipaments amb el Centre 
d’art El Marçó Vell, l’ Ajuntament, la Casa de la Cultura, la 
Violeta, el Palau dels Comtes, l’església, el Casal Francesc 
Macià, el Centre Parroquial fins l’estació de Rodalies.

Jeroen Van Mieghem. Arquitecte i urbanista

Simulació en 3D dels jardins de la Casa Pujol convertits en
plaça integrant habitatges i equipaments



L’illa cultural que 
Centelles es mereix
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Ens trobem davant el moment de projectar la gran 
iniciativa cultural del nostre municipi. Com sabem 
tots, Centelles té una dinamització cultural activa i 
característica, incomparable a molts altres pobles 
veïns del nostre entorn, i això només és possible 
gràcies a les entitats i als seus agents que mante-
nen la flama dia a dia. El nostre deure és estar al 
seu costat i donar resposta a les seves necessitats.

És per aquest motiu, que a principi de mandat ja es 
va parlar amb les entitats, associacions i responsa-
bles de serveis públics (Biblioteca, Escola d’adults, 
Escola d’Educació Artística...) per tal que ens fes-
sin arribar totes aquelles necessitats respecte al dia 
a dia i als espais i com es podien plasmar en els 
projectes que teníem en ment i volíem compartir i 
enriquir amb les seves aportacions.

La gran aposta, després de parlar amb ells, evi-
dentment era passar la Biblioteca al Palau Comtal. 
Ens trobem amb la realitat que la biblioteca actual 
es troba mancada de metres quadrats segons nor-
mativa i, el fet d’estar distribuïda en 4 plantes, ens 
complica la seva gestió, diària. Des d’un inici s’ha 
insistit que el concepte biblioteca actual no té res a 
veure amb el que ara coneixem, sinó que es tracta 
d’un espai de trobada on es dinamitza la cultura 
des d’una nova òptica menys elitista i més propera.

De totes maneres, sabíem que les entitats necessi-
ten tenir espais de trobada, normalment en horaris 
de tarda-nit i és aquí on ens trobàvem també amb 
la problemàtica d’espais de reunions i assaigs en 
hores puntuals. És per aquest motiu que s’aposta 
per la Casa Pujol, davant la possibilitat d’adquirir la 
casa. Aquest espai, dóna la possibilitat d’annexar-nos 
amb un servei de l’àrea de cultura i acabar de perfilar 
els serveis i accessos, deixant-los ben definits pensat 
en els usos que es requereixen actualment.

Els altres espais a tenir en compte en aquesta Illa, 
són espais que depenen d’entitats privades que 
en l’actualitat ja donen un servei importantíssim en 
el món cultural del municipi a través de convenis.

Explicat breument, aquesta proposta és la que el món 
cultural i educatiu de Centelles necessita i es mereix.

Anna Chávez Calm
Regidora de Cultura

Més informació a:
www.centelles.cat/illacultural
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El suport de la
Generalitat

Cèlia Vall Talens
Arquitecta del Servei del Patrimoni Arquitectònic

Direcció General del Patrimoni Cultural

El Departament de Cultura, a través de la Direcció 
General del Patrimoni Cultural, convoca anualment 
diferents línies de subvencions destinades a la 
investigació, la documentació, la conservació, la 
recuperació, la restauració i la millora del patrimoni 
cultural immoble. Les subvencions, de concurrèn-
cia competitiva, s’adrecen a l’execució d’obres en 
immobles de notable valor cultural i a l’elaboració 
de plans directors, d’ús i manteniment o especials 
de protecció. Totes les sol·licituds rebudes es revi-
sen per part d’una comissió avaluadora basant-se 
en criteris com el valor patrimonial de l’immoble, la 
necessitat de consolidació de l’edifici, la idoneïtat de 
la proposta presentada, la posada en ús de l’immoble 
o la dinamització de l’activitat econòmica cultural i 
social fruit de l’actuació, en relació amb el territori. 

En els darrers quatre anys, el Departament de 
Cultura ha invertit en més de 650 actuacions 
distribuïdes per tot el territori amb la voluntat de 
preservar tota classe d’immobles de notable valor: 
castells, fortificacions, monestirs, masies, esglé-
sies, entre d’altres. Tots ells, elements integrants 
del patrimoni cultural català. 

Des de l’any 2019, el Departament de Cultura ha 
invertit més de 500.000 €, per a preservar el pa-
trimoni arquitectònic de Centelles. L’objectiu dels 
treballs ha sigut la substitució de la coberta, el re-
forç i la consolidació estructural i la rehabilitació de 
les façanes del Palau Comtal, protegit com a bé 
cultural d’interès nacional en la categoria de Mo-
nument Històric des de l’any 1949. Les actuacions, 
promogudes per l’Ajuntament del municipi, tenien 
un pressupost total de més d’un milió d’euros i 
s’han presentat en convocatòries successives. 

La banda nord limita amb el carrer Hospital, que és 
un del eixos viaris més antics de la població i a la 
banda sud s’hi troben els jardins del Palau, que ac-
tualment resten ocupats per una bassa i uns horts.

L’ús del futur palau és el de biblioteca municipal, tot 
i que l’equipament s’ha dotat de molta flexibilitat per 
tal de poder fer ús de diferents espais sense que la 
biblioteca hagi de romandre oberta. Així es disposa 
d’una gran sala representativa a la planta principal 
donant cap a la Plaça Major i també hi ha un espai 
polivalent a la planta entresol que dóna als jardins 
del palau. Ambdós espais gaudeixen d’un accés in-
dependent, al marge de la biblioteca.

En planta baixa, on hi ha l’accés principal de la bi-
blioteca, també es destinen part dels espais per sala 
d’exposicions i per un nou espai de restauració. Al-
hora, el pati central del palau es comunica amb la 
Plaça Major, i es pot independitzar de la biblioteca i 
fer-ne ús els dies més assenyalats.

La resta de plantes també es destinen a l’ús de bi-
blioteca, gaudint de llum natural de façana. Els nuclis 
de comunicació vertical es situen a les crugies inte-
riors, relacionades amb el pati central, que és l’espai 
representatiu del palau i que esdevindrà una zona de 
filtre entre l’interior de la biblioteca i l’accés.

Els jardins del palau en un futur esdevindran oberts 
a la ciutadania, i s’hi accedirà a través del passatge 
de la Ronda Tàpies, que s’obrirà eliminant el sostre 
actual que enfosqueix el pas.

Les excavacions arqueològiques que s’estan realit-
zant sembla que confirmen les hipòtesis de l’evolu-
ció de la ciutat.

La superfície útil de l’actuació és de 2100m2 i la su-
perfície construïda és de 3000m2.

Carlos Godoy. Arquitecte PALAU DELS COMTES

L’edifici del Palau
El Palau dels Comtes de Centelles es situa a l’ex-
trem meridional de l’antic recinte medieval històric de 
la vila, a la Plaça Major de Centelles. Es tracta d’un 
edifici amb 4 plantes i un petit soterrani construït en 
diferents fases al llarg dels anys, vinculades amb 
l’evolució de la ciutat i als diferents usos que ha tin-
gut. Presenta una planta rectangular amb un gran 
pati al centre que conté les circulacions i accessos 
a les diferents plantes.

Visita d’Elena Belart, cap del Servei de Patrimoni Arqui-
tèctonic de la Generalitat, 29 de setembre  de 2022
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La biblioteca com a espai sociocultural
P2
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Els plànols adjunts mostren la distribució de la biblioteca 
de la segona planta als baixos a més d’una imatge 
simulada del lluernari.

Quadre de superfícies útils
Biblioteca
Sala exposicions (pl.baixa)
Espai gastronòmic
Espai polivalent
TOTAL:

1.616,8 m2

99,8 m2

262,2 m2

149.3 m2

2.128,1 m2



COMPRA I REHABILITACIÓ DE LA CASA PUJOL

Valor de la compra:
Subvenció de la compra:
Subvenció concedida per la Diputació de 
Barcelona dins el marc Inversions 2021

Rehabilitació fase 1:
Subvenció:
Pendent

Rehabilitació fase 2:
Subvenció:
Pendent

Cost subvencionat

200.000,00 €
200.000,00 €

569.736,18 €

576.693,31 €

COMPRA

100%

Cost assumit per l’ajuntament

ADEQÜACIÓ DEL CASAL FRANCESC MACIÀ

Rehabilitació planta soterrani:
Subvenció:
Subvenció concedida per la Generalitat 
de Catalunya dins el marc accessibilitat 
en edificis públics

Sonorització:
Subvenció:
Subvenció concedida per la Generalitat 
de Catalunya, departament de Cultura

Inversió comunitat energètica:
Subvenció:
Subvenció concedida per la Diputació de 
Barcelona dins el marc sostenibilitat

109.000,00 €
10.000,00 €

84.475,24 €
74.000,00 €

76.000,00 €
70.000,00 €

REHABILITACIÓ 
SOTERRANI

90,83%

9,17%

89,73%

10,27%

SONORITZACIÓ I 
COMUNITAT ENERGÈTICA

COMPRA I REHABILITACIÓ PALAU DELS COMTES

Compra Palau dels Comtes:
Subvenció de la compra 1:
Subvenció concedida per la Generalitat de 
Catalunya dins el marc del pla de Barris

Rehabilitació fase 1:
Subvenció 1:
Subvenció concedida per la Generalitat 
de Catalunya, departament de Cultura
Subvenció 2:
Subvenció concedida per la Diputació 
de Barcelona
Subvenció 2:
Subvenció concedida per la Diputació 
de Barcelona
TOTAL SUBVENCIONAT:

900.000,00 €
675.000,00 €

1.007.120,64 €
372.926,00 €

277.976,84 €

200.000,00 €

850.902,84 €

COMPRA

84,49%

15,51%
REHABILITACIÓ

75%

25%

7

Finançament de les obres fetes o en curs

COMPRA I REHABILITACIÓ DE LA CASA PUJOL

La Casa Pujol es va adquirir l’any 2020 amb un ajut del 
100% de la Diputació de Barcelona que va permetre com-
prar l’edifici modernista del  1903 i els més de 1700 m2

de jardí que té la parcel·la. S’ha analitzat l’estat de l’edifi-
ci, realitzant una sèrie de treballs preventius i la posterior 
redacció del projecte que contempla la seva rehabilita-
ció i execució en dues possibles fases. És positiu tenir el 
projecte redactat per a obtenir-ne subvencions. Des de la 
seva compra no se li ha donat ús a la casa, però si al jardí 
que s’ha utilitzat per a activitats escolars i culturals.

Cost de rehabilitar l’equipament:
El projecte, redactat per l’arquitecte Roman Araño, té un 
cost de 600.000 € PEM (pressupost d’execució mate-
rial) i que preveu executar-se íntegrament o per fases. La 
fase 1 seria l’estructura de tot l’edifici i condicionament 
de la sala polivalent a la planta baixa, accessible des 
del carrer d’Anselm Clavé. La fase 2 contempla habilitar 
l’espai per a entitats i la façana i queda vinculat amb el 
Casal Francesc Macià.

Cost de rehabilitar de l’equipament:
Actualment s’està executant la fase 1 (estructura i co-
berta) i l’estudi Feu Godoy Arquitectura ha redactat el 
projecte executiu per rehabilitar tot l’equipament i con-
vertir-lo en biblioteca i té Pressupost d’Execució Material
de 1.972.806,16 €. La Generalitat ja ha confirmat una 
subvenció d’1.034.361,56 € de l’àrea de biblioteques i 
151.349.01 € pels tancaments. S’està pendent de sub-
vencions europees i estatals.

La modificació del planejament:
L’arquitecte i urbanista Jeroen Van Mieghem, coordinat 
amb els serveis tècnics municipals està redactant la Mo-
dificació del Planejament urbanístic municipal perquè la 
Casa Pujol sigui un equipament i es pugui integrar amb 
el Teatre Casal Francesc Macià, el jardí actual sigui un 
jardí públic a nivell de carrer i el sota d’aquesta plaça 
enjardinada pugui ser un aparcament. Aquest nou es-
pai públic possibilitarà el dret de vol, perquè a través 
de passeres, els edificis del carrer Hospital puguin ser 
accessibles i millorar les seves façanes. Aquesta reurba-
nització pot anar acompanyada de reurbanitzar l’Anselm 
Clave i el Passeig i millorar la connectivitat amb la Pista i 
el carrer Hospital

VALOR COMPRA: 200.000 €
100%

100% subvencionada per la Diputació de Barcelona dins el marc 
d’inversions 2021

COMPRA I REHABILITACIÓ PALAU DELS COMTES

El Palau dels Comtes es va adquirir l’any 2019 amb una 
subvenció del 75% de la Generalitat de Catalunya em-
marcada en el Pla de Barris. Actualment s’està duent a 
terme la fase del projecte que comprèn la rehabilitació 
de la coberta i l’estructura de tot l’edifici. El projecte 
inicial d’estructura i coberta era de l’estudi 
d’arquitectura Cervantes & Prats. m

 
2 m2

      2 2  m2

VALOR COMPRA: 900.000 €
75%

75% subvencionada per la Generalitat de Catalunya

25%

ALOR REHV ABILITACIÓ FASE 1: 1.007.120,64 €
(ESTRUCTURA I COBERTA)

84,6%
Subvenció 1: 372.926,00 € (37,2%)
concedida per la Generalitat de Catalunya

Subvenció 2: 277.976,84 € (27,6%)
concedida per la Diputació de Barcelona

Subvenció 3: 200.000,00 € (19,8%)
concedida per la Diputació de Barcelona

15,4%



La Diputació de Barcelona,
compromesa amb el futur 
de Centelles

8

El projecte de l’Illa Cultural demostra que Centelles 
sap afrontar els reptes del segle XXI aportant els ele-
ments adequats per garantir el benestar i la qualitat 
de vida que mereix la seva ciutadania, complint al-
hora amb l’objectiu de la sostenibilitat global. Sumar 
cultura i eficiència energètica significa promoure una 
aliança en què tot són beneficis: per a les persones i 
per al planeta.

La Diputació de Barcelona, d’acord amb el seu paper 
d’ens de suport a les polítiques locals, contribueix a 
tirar endavant aquest ambiciós projecte. Centelles hi 
guanya, d’entrada, perquè conserva i dignifica el seu 
important patrimoni històric, amb la recuperació de 
l’edifici modernista de Can Pujol i l’emblemàtic Palau 
dels Comtes. És important no girar l’esquena als sím-
bols que representen la identitat històrica de la vila.

Però allò que compta per millorar la vida de tothom 
és combinar aquest respecte als orígens amb 
l’impuls de polítiques que garanteixin el futur de 
Centelles. Aquesta és la clau de l’Illa Cultural, que 
serà una realitat gràcies a la ferma voluntat del seu 
alcalde i del govern municipal de potenciar equi-
paments públics i serveis de proximitat. Disposar 
d’una biblioteca més àmplia, més moderna i més 
accessible, i afavorir l’autonomia i l’eficiència muni-
cipal mitjançant una comunitat energètica pública 
són dos objectius ambiciosos però assequibles 
que, encertadament, l’Ajuntament de Centelles ha 
volgut tirar endavant.

La presidenta de la Diputació, Núria Marín, va conèixer 
aquests projectes durant la seva visita a Centelles al 
setembre de 2021 i, des d’aleshores, n’hem seguit el 
progrés, a més de contribuir amb recursos tècnics i 
financers. Treballant plegats demostrem que la visió 
de futur del govern municipal pot esdevenir una rea-
litat perquè en gaudeixi la ciutadania.

Pilar Díaz. Diputada adjunta a la 
presidència de la Diputació de Barcelona

Visita de la presidenta de la Diputació de Barcelona, 
Núria Marín, a Centelles. 14 de setembre del 2021

ADEQÜACIÓ DEL CASAL FRANCESC MACIÀ

El Teatre Casal Francesc Macià de Centelles té una acti-
vitat molt important per la vila. La pròpia programació cul-
tural permet gaudir d’esdeveniments diversos adreçats a 
totes les edats i amb diferents estils i que es complemen-
ten amb l’escola de Música i l’Associació de la Gent Gran.

El 2017-2019 es va millorar la climatització a l’escola de 
Música i al teatre, es va redactar el projecte per millorar el 
so, la imatge i les projeccions i es van iniciar les actua-
cions. Unes inversions de més de 250.000€ amb sub-
vencions de més del 50% de Diputació i la Generalitat.
El període 2020-2022 s’ha seguit executant aquest pla de 
millora amb nous equips i noves inversions que permeten 
gaudir d’un teatre adaptat als nous requeriments tècnics i 
han millorat la qualitat del so i la imatge.

El 2019 van finalitzar les obres de la Pista que permeten 
disposar d’un nou espai públic. Una inversió subvencio-
nada amb un 75% per la Generalitat. Actualment s’ha ad-
judicat la reforma dels baixos del teatre que millorarà els 
banys, l’accessibilitat i adequa el passadís pensant en la 
connexió amb la Casa Pujol. La millora comportarà dis-
posar de nous espais que milloraran els vincles entre el 
Teatre i la Pista. Destacant la sala que es destinarà a Sant 
Tomàs i servirà per fer activitats amb vistes a la Pista.

Amb la subvenció de Diputació “Renovables 2030” s’han 
instal·lat plaques solars al teatre. L’energia generada es 
compartirà amb Autoconsum públic entre el Teatre, l’Ajun-
tament, la futura biblioteca del Palau i la Casa de Cultura. 
CLIMATITZACIÓ I SONORITZACIÓ (2017-2019): 
322.359,44 €

71,65% 28,35%
ADEQÜACIÓ DE LA PISTA I ELIMINACIÓ DE
BARRERES AL CASAL (2017-2019): 583.889,70 €

72,53% 27,47%
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, ESCENOTÈCNIA I MILLO-
RES S’ACCESSIBILITAT (2020-2022): 247.088,14 €

80,45%
Subvencions concedides per la Generalitat de Catalunya i
la Diputació de Barcelona

19,55%



La Casa Pujol, la recuperació d’un record

La casa Pujol es un testimoni del patrimoni arquitectònic modernista que ha estat present i ha caracteritzat el 
carrer d’Anselm Clavé des de la seva urbanització als principis del segle XX fi ns ara.

El traçat del carrer té la particularitat de que per mantenir la rasant des del p asseig fi ns a l’estació va caldre 
excavar en trinxera la part baixa (del pont de la Sira en avall) i reomplir de terres la part alta (del mateix pont 
en amunt). Aquest fet ha marcat la confi guració d’algunes de les cases de la part alta que, tot i ser edifi cis 
amb una entitat i un volum considerable, es mostren al carrer amb una escala reduïda i deixen la seva part 
més vistosa i esplendorosa en connexió amb els jardins que es confi guren al seu voltant en el nivell inferior. 

Aquest fet coincideix amb el context d’una època en la que la implantació de cases d’estiueig envoltades de 
jardins van anar confi gurant mica en mica nombrosos indrets i varen consolidar uns paratges que, alguns amb 
més sort que altres, ens han arribat fi ns ara. 

El campanar emergint per damunt de la rectoria amb la casa Pujol i els seus jardins al peu ha estat sempre una 
imatge pel vilatà (o un descobriment pel foraster) que ha esdevingut icònica de Centelles i  recollida en nombroses 
postals i fotografi es al llarg del temps arribant a ser sens dubte una de les més representatives del poble.

Es per això que la rehabilitació de l’edifi ci es quelcom més que la transformació dels antics habitatges en 
un equipament cultural i esdevé la recuperació d’un record: tornar a situar la casa dins d’aquesta seqüència 
d’imatges emblemàtiques que s’han anat transformant al llarg del temps i que mai s’haurien d’haver espatllat.

El projecte de canvi d’ús de la casa Pujol s’ocupa de 
dues vessants: la reconversió dels espais per adap-
tar-los a un ús cultural i la rehabilitació constructiva i es-
tructural de l’edifi ci donant resposta a la patologia que 
presenta. En el moment que l’Ajuntament adquireix la 
casa, aquesta es troba en desús i en un lamentable es-
tat de conservació. Els espais no assoleixen els mínims 
requisits d’habitabilitat  i la construcció, mancada de 
manteniment, pateix una degradació molt important. 

Les mancances constructives de l’edifi ci i la necessitat 
de protegir i donar viabilitat al patrimoni arquitectònic  son 
determinants a l’hora de plantejar una inversió que com-
porti la seva rehabilitació integral. A tal fi  s’estableix un 
nou ús principal reconvertint l’edifi ci d’habitatges en un 
equipament cultural i cívic. Aquest contindrà uns espais 
de reunió per a les entitats culturals del poble a la planta 
soterrani i un gran espai multi ús a la planta principal. 

REHABILITACIÓ I CANVI D'ÚS DE LA CASA PUJOL. C/ D'ANSELM CLAVÉ 11, CENTELLESREHABILITACIÓ I CANVI D'ÚS DE LA CASA PUJOL. C/ D'ANSELM CLAVÉ 11, CENTELLES

Imatges de la sala polivalent que recuperarà les enca-
vallades de fusta existents
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El funcionament manté la independència de les dues plantes (com va ser concebut en origen) amb la planta 
principal accedint-se des del carrer i la planta soterrani per unes escales que ens hi porten a través del jardí. 
L’accessibilitat total de l’edifi ci s’aconsegueix a la planta baixa amb un nou accés des d’una cota superior 
del carrer que fa  innecessaris els quatre esgraons actuals de l’entrada i a la planta soterrani amb un aparell 
elevador que connecta directament els dos nivells.

REHABILITACIÓ I CANVI D'ÚS DE LA CASA PUJOL. C/ D'ANSELM CLAVÉ 11, CENTELLESREHABILITACIÓ I CANVI D'ÚS DE LA CASA PUJOL. C/ D'ANSELM CLAVÉ 11, CENTELLES

Planta baixa, accés des del carrer Anselm Clavé              Planta soterrani, accés des del jardí

Val a dir que aquesta operació arquitectònica s’inscriu 
dins d’una operació futura més amplia en el que els dos 
edifi cis culturals (Casa Pujol i Casal Francesc Macià) 
s’uniran amb un corredor a nivell de planta soterrani. 
Aquesta connexió transcorrerà des dels jardins de la 
casa Pujol fi ns al nou espai obert de la pista, situat més 
enllà del bar-restaurant del Casal, i farà possible que els 
serveis ja existents al Casal puguin fer-se servir també 
des de les noves aules de la Casa Pujol.

La intervenció que es presenta proposa enderrocar tant 
l’edifi ci auxiliar destinat a garatge com l’escala actual de 
baixada al jardí (en molt mal estat). En substitució, en 
aquest lloc es planteja el nou accés. Aquest incorpora 
l’ascensor i una zona porxada que permetrà l’esponja-
ment de la gent al accedir al centre, tant si van a la plan-
ta principal com si ho fan per la nova escala a la planta 
soterrani, sense necessitat d’envair la vorera.

Interiorment es manté la superfície existent a les dues 
plantes actuals i s’incorporen dues zones de plantes 
tècniques per a ubicar els aparells de clima i ven-
tilació que es requereixen. Aquestes ocuparan part 
del volum de l’espai sotateulada que existeix entre 
el fals sostre de la planta baixa i l’estructura de fusta 
que suporta la coberta. La resta d’aquest  espai s’in-
corpora a la nova sala eliminant la problemàtica que 
representa tenir un espai quasi inaccessible sobre 
un terra que no pot ser trepitjat.  

La restauració constructiva dels tancaments com-
porta restituir íntegrament la teulada, recuperar els 
fi nestrals que s’han desvirtuat al llarg dels anys, 
refer tant els ràfecs com els elements ornamentals 
perduts, restaurar el porxo amb el sostre i l’escala 
de fusta, estucar els murs, redescobrir les pintures 
que emmarcaven les balconeres (avui pràcticament 
desaparegudes), substituir la fusteria i recuperant els 
porticons de llibret que siguin recuperables. Aques-
tes accions es complementen amb la dotació dels aï-
llaments, tant tèrmics com acústics, que garanteixin 
uns estàndards de confort d’acord amb el nou ús i 
amb els requeriments energètics dels temps actuals.

Roman Araño
Arquitecte

REHABILITACIÓ I CANVI D'ÚS DE LA CASA PUJOL. C/ D'ANSELM CLAVÉ 11, CENTELLES



Diumenges de 8 a 14h al Passeig, c/ Nou, 
plaça Major, c/ del Socós i c/ Sant Joan.

a Centelles,
els diumenges és mercat!

El consistori opina

En el moment en què l’Ajuntament adquireix el Palau dels Comtes 
i la Casa Pujol s’ha de fer la refl exió de si és positiu per Centelles 
o no. Nosaltres, entenem que és positiu perquè hem tingut capa-
citat de fer projectes reals i factibles pensats per a les persones i 
per dinamitzar l’entorn. Amb els recursos obtinguts permet reur-
banitzar espai públic per enfortir i crear sinèrgies culturals.
Començant pel Palau dels Comtes, un edifi ci que presideix 
la plaça Major i que permetrà ubicar la biblioteca... amb una 
entrada i pati interior majestuosos, centre neuràlgic de l’edi-
fi ci. Un edifi ci que, apart de la biblioteca, oferirà espais per 
restauració, entitats i exposicions. Un autèntic espai sociocul-
tural per a tothom. 
La Casa Pujol, situada estratègicament, amb un projecte ar-
quitectònic complex, donarà resposta a la creació d’espais per 
atendre les necessitats de les entitats. A la planta inferior, una 
gran sala polivalent que permetrà esponjar el Casal Francesc 
Macià, per atendre una demanda cada vegada més creixent. 
El projecte de la Casa Pujol va molt més enllà, cal adequar l’en-
torn. Els jardins es convertiran en un pàrquing soterrat, creant 
un espai d’aparcaments que permetran millorar la mobilitat 
del nucli urbà. A peu de carrer, alineat amb la casa Pujol, una 
plaça amb zona verda, permetrà ser un punt verd central, que 
a la vegada es convertirà en una avinguda amb voreres am-
ples des de l’estació fi ns el Passeig.
L’Illa Cultural, un projecte global per un poble inquiet, que 
uneix arquitectura, urbanisme, cultura, educació i medi am-
bient i que de ben segur, deixarà empremta i donarà resposta 
a aquesta necessitat.

Projecte és: planifi car, projectar necessitats, creixement i ser-
veis en el temps. I així es preparen accions, obres i projectes 
per anar realitzant i millorar espais, mobilitat, aparcaments i 
possibles equipaments, amb un resultat organitzat, net i sense 
malmetre recursos dels ciutadans.
El nostre poble és molt viu, amb moltes associacions de tota 
mena i, per tant, necessitats d’instal·lacions, locals, pisos, 
aparcaments, centres sanitaris, educatius i de lleure, si no s’ha 
tingut la visió i l’ambició que sigui el millor poble amb serveis i 
equipaments ben estructurats (estudiats i/o planifi cats perquè 
resultin sufi cients i amb cost ben calculat de poder assolir) es 
converteix amb un anar tapant forats com està passant. Molts 
locals de lloguer, cars de mantenir i amb costos elevats, un ex: 
L’accés a la pista, amb un cost de 400.000 euros aproximada-
ment, i que té una utilitat molt reduïda.
Des de femCentelles ens preocupa tantes inversions: casa 
Pujol, Celler d’en Toni o bé Palau Comtal amb uns usos que 
no estan determinats, sense estudi de la viabilitat de les con-
cessions, cost dels equipaments, previsió d’extres, etc. no 
hem vist un estudi del cost fi nal. Preocupa la política que porta 
l’equip de govern amb compres, imports de diners considera-
bles, PERÒ JA SE SAP QUE S’ACOSTEN ELECCIONS, QUE-
DA MOLT BÉ FER MOLTES COSES TOT I QUE NO SIGUIN 
VIABLES EN UN FUTUR PROPER.

EL DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE DE CENTELLES

MOLTES INVERSIONS 
SENSE PROJECTES DE 
VIABILITAT

5
21

4-5
5-11

10

8

15 
22 
23

1
21

3
4

10-11
20-22 

23

MERCAT ARTESANAL
1r diumenge de cada mes

Gener
Cavalcada de Reis
Festa de Sant Antoni Abat

Febrer
25è Cau de Bruixes
42è Carnaval
Carnaval escolar

Març
Dia internacional de les dones

Abril
11a Cursa urbana pel poble saharauí
Concert de Els Catarres +Lola and The Rinos 
Sant Jordi

Maig
55è Aplec del turó de Puigsagordi
Caminada popular solidària

Juny
Dia mundial de la bicicleta
Fi de curs de Centelles Famílies
Fira de la ratafi a
Setmana europea de l’energia sostenible
Flama del Canigó
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El consistori opina

Centelles és un poble molt ric en cultura. La cultura tam-
bé engloba les entitats. Tenim un dels pobles amb més 
entitats socials i n’estem orgullosos.
L’anomenat “triangle cultural” ha de ser un eix molt im-
portant al poble però ens ha de quedar clar que és una 
inversió immensa dels diners dels centellencs i les cen-
tellenques, per tant, l’hem d’estudiar i projectar amb mol-
ta cura i claredat.
Hem donat suport a la biblioteca pel fet que les noves 
biblioteques que es fan avui día són més un centre cívic 
que biblioteques tradicionals i això és el que el poble va 
demanar al “procés participatiu”). I ens queda l’espai ho-
teler que de moment està en stand by fi ns a trobar altres 
projectes i/o consensos. És un espai molt extens però 
al poble tenim entitats de sobres per emplenar-lo, de 
fet, podrien emplenar el Palau sencer elles soles, (l’hotel 
d’entitas que també es va demanar al procés) per tant, 
la nostra proposta és estudiar detingudament l’espai dis-
ponible i que tots hi tinguem cabuda.
Ara ja l’hem comprat, però ja que ens costarà tantíssims 
diners, fem-ho bé i entre tots, només així ens en sortirem 
sense diners privats.
El Palau és del poble i pel poble.

Últimament, s’ha parlat del Casal Francesc Macià, de la compra de la 
Casa Pujol i, en especial, del cost de les obres de rehabilitació del Palau 
dels Comtes. I està molt bé. Però per a JUNTS PER CATALUNYA això 
és “totxo”.
Per JUNTS PER CATALUNYA la prioritat no és arranjar el Palau dels Com-
tes i el dineral que suposarà per Centelles, i la seva repercussió a les 
arques públiques (del present i del futur).
La rehabilitació del Palau dels Comtes o de la Casa Pujol no és important 
per JUNTS PER CATALUNYA. Les necessitats dels centellencs i les cen-
tellenques sí que són importants.
La prioritat per JUNTS PER CATALUNYA són les persones. Les persones 
que s’ho estan passant malament (abans i especialment després de la 
pandèmia); les persones que estant al davant d’un comerç o d’una indús-
tria; de la gent gran; les persones que estan a l’atur i els costa trobar una 
feina; i la bretxa digital, entre altres.
Donar suport a les entitats i associacions del municipi, també és cultura. 
Millorar la qualitat de l’aigua, també és cultura. El creixement econòmic 
també és cultura. La creació d’un poble sostenible i socialment just tam-
bé és cultura, com també ho són la cultura de la llum, la cultura de la nova 
governança,.. Aquests valors són molt més importants que “el totxo”. I així 
ho hem expressat moltes vegades. I ho continuarem fent. Per JUNTS PER 
CATALUNYA, aquest és el canvi dels projectes culturals per Centelles: 
la cultura és motor de llibertat perquè permet construir una ciutadania 
dotada d’esperit crític, oberta, creativa i solidària. I volem ser part activa 
d’aquest canvi. PER CENTELLES, PER A LES PERSONES! PERSISTIM.

La CUP ha declinat escriure en no tenir representa-
ció institucional.

En el primer número d’aquesta revista, el nostre grup mu-
nicipal va criticar la seva edició per quant, al nostre parer, 
suposa un ús de diners públics per fer propaganda de 
l’equip de govern. Dit això, al ple del dia 25 de gener ja 
vam explicar les nostres opinions respecte els grans pro-
jectes que Centelles té avui damunt la taula.
Pel que fa a la Casa Pujol, l’absència d’un Programa fun-
cional encobreix una “torna” de simulacre del Centre Cívic 
que no s’ha volgut donar al Palau. S’agafa un objectiu ur-
banístic (aparcament i plaça) i una casa amb escàs interès 
patrimonial, per reformular-lo i fer-hi un espai multiús que, 
al nostre entendre, hauria d’anar en un lloc més apropiat.
Pel que fa al Palau, l’ús principal de biblioteca (que ens 
sembla justifi cat si s’uneix amb les tendències més moder-
nes de transversalitat cívico-culturals d’aquests espais), no 
pot amagar els dèfi cits de base com són: que els seus 
usos no responen als resultats obtinguts del procés par-
ticipatiu, que hi ha un ús privat en una part important de 
l’equipament, així com la manca del consens polític im-
prescindible quan es fi xen els objectius d’un equipament 
tant principal.
Els projectes avisen sempre de les intencions fi nals del 
seu disseny. I Arajunts per Centelles creiem que ambdós 
projectes haurien tingut millors opcions amb una bona re-
fl exió conjunta.

ELS PROJECTES CULTURALS 
DE JUNTS PER CATALUNYA. 
EL CANVI.

QUAN ELS PROJECTES 
DIUEN MÉS DEL QUE 
S’EXPLICA

L’ILLA CULTURAL
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Centelles un poble de serveis
Equipaments educatius

cntl.mediambient@centelles.cat

Serveis municipals

Vigilant municipal
Mossos d’esquadra
Bombers
Informació general Generalitat
Incendis forestals
Agrupació de Defensa Forestal 
(ADF) El Congost

Seguretat ciutadana
938 811 441
686 937 364

112
012
085

670 778 142
938 810 375

Emergències     112

www.centelles.cat

Ajuntament de Centelles
938 810 375

Residus i medi ambient

De dilluns a divendres de 9 a 13h
Dimarts i dijous de 15 a 19h
Dissabtes de 9 a 14h
Diumenges i festius tancat

Electradistribució Centelles
Urgències: 608 346 848
AGBAR

Deixalleria 938 810 375 
C-1413 Km. 15,4 direcció St. Feliu de Codines

Subministres

CAP Centelles
Residència Sant Gabriel
Serveis funeraris
Cementiri

Serveis sanitaris i a la 
gent gran

061 Urgències mèdiques

938 810 485
938 810 026
938 832 346

C/ dels Casals, 32

938 810 931

938 812 253

RENFE
Autobús Sagalés
Àrea d’autocaravanes

Transport
900 320 320
902 130 014

C/ de Can Minguet

Recollida d’andròmines i 
medi ambient 661 794 019

938 811 184 938 810 261

938 810 804 / 938 811 132 938 813 245

13 - Escola bressol
        Niu d’infants

14 - Escola Vedruna 
        Centelles

15 - Escola Ildefons Cerdà 16 - Escola Xoriguer

938 812 752 938 810 632

938 810 400 938 813 880

17 - Institut Pere Barnils 18 - Escola de música

19 - Centre Obert 20 - Escola d’Adults

2

3
4
5

938 812 323 938 811 212

11 - Punt Jove el PIPA 12 - Espai Jove

Oficina d’Atenció al 
Ciutadà (OAC), Serveis 
tècnics i Jutjat de Pau 
938 810 375. C/ Nou, 19

7

Promoció econòmica (OPE), 
Oficina Municipal d’informa-
ció i defensa del consumidor 
938 811 257. C/ Nou, 11, bxs

8

6

24

25

1

21
22
23

27

26

938 810 400. C/ Nou, 18

9 - Serv. Benestar i Família

938 810 375. C/ Nou, 19

10 - Arxiu municipal
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C/ de Vinaròs

C/ Santiago RusiñolC/ Miquel Bosch i Jover

C/ de Jesús

C/ de Jesús

Travessia de Catalunya

C/ de Puigsagordi

C/ de la Unió Europea

Av/ d
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C/ d’Antoni Gaudí

Passeig de Sant Feliu
C/ de Vic

C/ Josep Anselm
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arquès de Peñaplata

C/ de Rafael de Casanova

Av. Escoles

C/ Font Calenta

Plaça
Major

C/ N
ou

Avinguda de la Font del Marsó

C/ dels Galejadors

C/ M. Déu de Montserrat

C/ de Fortià Solà

Pça. Can
Casas

C/ de la Indústria

C/ de Riumundé

C/ Sant Martí

C/ de Sant Joan

C/ del Serrat

C/
 d

e 
Sa

nt
 J

au
m

eAV/ de Rodolf Batlle

AV/ de Rodolf Batlle

C/ de G
irona

C/ de Lleida
C/ de Tarragona

C/ Badalona

C/Cam
ídela

Llavina

C/ de Barcelona

C/ de Buenos Aires

C/ Congost

C/deTagamanent

C/ Diagonal

C/ de Sant Josep
C/ Castell del Fitó

C/
 de

l V
ap

or

Ronda
de

les
tàpies

C/deManlleu
C/FontMarinéC/d’Aiguafreda

C-1413b

C/deCanMinguet

C/deCanMinguet

C/ del Pont de les bruixes Rd
a.

de
lsEsports

C/ de les Roses

C/ dels Clavells

C/ de Pompeu Fabra

C/ de la Ginesta

AutoviaBarcelona-Vic-RipollC-17

C/ de l’Hospital

C/ del Fortuny

Av
. I

ld
ef

on
s 

Ce
rd

à

Ca
ll 

Fo
nd

o

Av
. I

ld
ef

on
s 

Ce
rd

à

C/ dels Casals

C/ dels Hostalets

C/ de G
uer

C/dels
Com

tes
de

Centelles

C/ de Sant Francesc Xavier  

C/ de la Metal·lúrgia

C/ dels Curtidors

C/
 S

t. 
Ig

na
si

 d
e 

Lo
io

la

Pge. del Pi

C/
 d

e J
au

m
e G

ui
no

va
rt

C/ de Josep Falgueras

Carrer Cam
í del M

ig

Av.delMolídelaLlavina

C/del’Ollic

Av. del M
olí de

la
llavina

Raval Falgueres

C/ de Centelles

Ronda de la Font Grossa

Ronda de la Font Grossa

C/ Purgatori

R. Can
M

arc Foguras

Novembre 2020

C/ Torras i Bages

Plaça de
l’església

C/ de Jaume Balmes

C/ Àngel Guimerà

C/ Collsuspina

Rbla. Cam
p de l’Aigua

C-1413b

C-1413b

C-1413b

C-1413b

C/
 M

n 
Jo

se
p

Ub
ac

h

C/ Teixidors

C/
 P

la
 d

e
l’A

lzi
na

Rda. de la Roureda

C/ Onze
de Setmebre

Pla del
Mestre

C/ Verge

del Pilar

C/ Descatllar

Av. Ildefons Cerdà C/ de l’estació

C/ Josep Mª

Gely i Vilar

C/ J
ose

p M
ª

Folch
 i T

orra
s

C/ S
t. J

ordi

C/ P
au Casa

ls

C/ Gorg

Negre

Pge. Avellaner

C/ Castellar

Plaça
Catalunya

C/ St. M
iquel dels Sants

C/ del Socós

Pge. Escoles
Jardins 

Laura Masip

C/ M
. Déu

de Núria

Passeig

C/ St. Antoni Mª Claret

C/ Violetes

Ronda de la
Font G

rossa

Polígon industrial
de la Gavarra

Pol. industrial
el Congost

Pol. industrial
els Casals

Polígon industrial
de Puigxoriguer

Polígon industrial
Riumundé

P1

P2

P3

P4

P5

P6
P7

Equipaments esportius

938 811 631 938 811 130 938 811 631 938 810 176

28 - Pavelló d’esports 29 - Piscina coberta 30 - Camp de futbol 31 - Pistes de tennis

938 810 375 938 810 375
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subscriu-te a L’Agenda
rep al teu correu els esdeveniments més destacats
cada setmana
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                 assabenta’t de les notícies d’última hora

t’escoltem
si tens consultes, queixes o suggeriments, accedeix a la 
bústia online o envia’ns un correu a centelles@centelles.cat
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L’Àrea d’Acció climàtica junt amb la Presidència de la Diputació de Barcelona ha aprovat, aquest mes de juny, la concessió 

d’un ajut econòmic a l’Ajuntament de Centelles per un import de 1.170.000 euros dins dels ajuts Next Generation per a 

impulsar la transició ecològica i digital dels països de la Unió Europea. Està prevista la realització d’una instal·lació solar 

fotovoltaica de 1002,8 kWp al polígon industrial de la Gavarra i una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum compartit entre 

polígon de La Gavarra és una iniciativa pionera a Catalunya. 

La Diputació concedeix 1.17 milions d’euros per fer 

A l’inici de la legislatura, Xesco Gomar, president delegat de 

l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona va ser a 

energètica del nostre municipi. La col·laboració entre ambdues 

administracions continua i s’està treballant per aconseguir altres 

L’Ajuntament amb la col·laboració de la Diputació han redactat 

dos projectes de plaques fotovoltaiques de 100 kW cadascuna 

per instal·lar uns 430 mòduls fotovoltaics sobre pèrgoles als 

de l’escola Ildefons Cerdà, s’ha redactat el projecte executiu per 
El treball coordinat amb la Diputació de Barcelonaconsulta el butlletí

            cada mes, tota la informació municipal al teu abast

segueix-nos a les xarxessegueix-nos a les xarxessegueix-nos a les xarxes

jove, estigues al dia!
             apunta’t al butlletí jove




