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Centelles un referent mediambiental i sostenible
Centellencs i centellenques, us vull agrair la vostra implicació en la millora de Centelles i mostrar el meu orgull pel que 
estem fent com a poble, millorant la recollida selectiva i amb els projectes i iniciatives que ens avancen a ser una vila 
més sostenible i que ens permet ser un referent a Catalunya. 

Enguany hem canviat el model de recollida i ho hem fet pensant en la ciutadania. Per aquest motiu, a través dels 
contenidors tancats, facilitem que els residus que més es generen als domicilis: fracció orgànica i multiproducte, qual-
sevol dia a qualsevol hora es puguin llençar als contenidors assignats. Les targetes, a més, es poden personalitzar i 
faciliten que persones amb animals de companyia o generin bolquers a la llar puguin utilitzar el contenidor de rebuig 
a diari. Condicionar l’obertura del rebuig és per a conscienciar que és el residu que menys es genera i en els casos 
particulars que no és així facilitem la seva deposició. Com a novetat també vull destacar que a cada àrea de conteni-
dors es pot llençar el vidre i s’han augmentat els punts de recollida d’oli amb un sistema més net i còmode.

Aquest nou model està donant molt bons resultats i és gràcies a la vostra col·laboració i implicació i us demano que 
seguiu implicant-vos per a millorar les dades i ajudar als veïns i veïnes que puguin tenir difi cultats o desconeixement 
de la correcta utilització dels contenidors o de la separació dels residus a la llar. Precisament, com a Ajuntament, 
estem a la vostra disposició per aquells aspectes que considerin que hem de millorar i aprofi to per a fer autocrítica 
amb els aspectes que hem anat modifi cant amb la implementació i la neteja dels contenidors que és un servei nou 
i que esperem que vostès vagin veient els resultats.

El nou contracte de recollida també ha reduït les emissions de CO2 i ha millorat la recollida selectiva als comerços 
i al mercat. De la mateixa manera que ha incorporat nous serveis en la neteja viària perquè una de les prioritats ha 
de ser millorar aquest servei a Centelles.

He tingut l’oportunitat, com alcalde, de participar en fòrums i xerrades explicant tot el que estem fent des de 
l’Ajuntament per a la millora de la sostenibilitat local perquè són actuacions que no sempre són visibles per als 
ciutadans però en canvi estem sent un referent al país. En són exemple les diferents instal·lacions d’autocon-
sum, la millora de l’enllumenat públic, l’augment de l’efi ciència energètica dels equipaments o la reducció dels 
consums; sense obviar els nous vehicles híbrids i elèctrics o els punts de càrrega que fomenten la mobilitat 
sostenible. És molt important destacar la parada dels trens semidirectes i els nous horaris de la R3 que també 
contribueixen a promocionar l’ús del transport públic.

Vull acabar posant en valor la importància de les empreses elèctriques municipals i la importància de disposar d’elles. 
En el context de crisi energètica en el que vivim vull destacar la vàlua personal i professional de les persones que hi 
treballen i manifestar que malgrat estar oferint el preu més baix possible no podem competir amb la política de preus 
agressiva d’altres companyies que evidencia la voluntat d’acabar amb empreses locals com la nostra. Precisament 
serem el primer municipi de Catalunya en generar energia que es podrà revertir en el conjunt de la població pel fet de 
disposar de l’Electra Centelles; una particularitat local possible gràcies a la confi ança dels centellencs i centellenques.

Aquesta segona revista municipal, dedicada a la sostenibilitat i el medi ambient, aporta més dades i informació 
dels projectes esmentats però el més important és que vol conscienciar de la importància de les nostres accions 
quotidianes que ens permeten ser un referent.

Josep Paré Aregall
Alcalde
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L’aposta de Centelles pel model de recollida de 
residus de contenidors tancats
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Fa pocs mesos, s’ha iniciat el nou servei de recollida de residus a 
Centelles mitjançant el sistema de contenidors tancats amb con-
trol d’accés. L’Ajuntament va apostar per aquest model de reco-
llida amb identificació de les persones usuàries com a mitjà de 
corresponsabilització en la reducció i la separació dels residus.

El projecte ha rebut una subvenció de l’Agència de Residus 
de Catalunya de 183.000 € per a la seva implantació. L’objec-
tiu inicial és millorar la recollida selectiva i assolir percentatges 
superiors al 70% i, especialment, incrementar la recollida dels 
residus orgànics i reduir la fracció resta.

Vull agrair als ciutadans i ciutadanes de Centelles, al seu alcalde, Josep Paré, a la regidora i al tècnic de medi 
ambient, Neus Verdaguer i Marc Martín, respectivament, el seu esforç i implicació en la millora de la recollida de 
la gestió dels residus dels veïns i veïnes del poble i de la sostenibilitat.

Amb la implantació del sistema de contenidors tancats s’ha fet una molt bona elecció. Sobretot, perquè n’heu compro-
vat el bon funcionament amb diverses proves pilot i, a més, perquè heu demanat l’opinió dels vostres conciutadans i 
conciutadanes, on es va fer palès que la gent del poble volia flexibilitat a l’hora de dipositar la brossa.

La Comissió Europea va establir uns objectius europeus de reciclatge (50% l’any 2020, 55% l’any 2025, etc.) 
que serien molt difícils d’acomplir amb el model de contenidors oberts a la via pública. Amb l’anonimat en 
l’acte de dipositar la brossa i campanyes de comunicació institucionals durant els darrers 20 anys, la recollida 
selectiva a Catalunya ha oscil·lat des del 2010 al voltant del 40% de recollida selectiva bruta.

Els sistemes eficients de recollida selectiva (porta a porta i contenidors tancats) proporcionen uns elevats nivells 
de recuperació contrastats: valors mitjans de recollida entre el 60% i 90%, entre altres tipus de resultats.

A Catalunya estem vivint una petita revolució amb la implantació d’aquests models, que cada cop trien més municipis. 
En el cas particular de la recollida porta a porta, ja hi ha 284 municipis que la tenen, uns 770.000 habitants amb aquest 
model de recollida i hi ha una previsió de 167 noves implantacions en els propers 2/ 3 anys.

FOTO
deixalleria?

la gent del poble volia flexibilitat a l’hora de
dipositar la brossa

Isaac Peraire Solé
Director de l’Agència de Residus de Catalunya

El sistema de contenidors tancats és un model 
eficient, permet individualitzar la recollida selec-
tiva i aplicar, si es desitja, en una segona fase, 
el pagament per generació. A més, és molt vàlid 
combinat amb el porta a porta. Diverses ciutats 
i consells comarcals projecten implantar-lo pro-
perament, en molts casos, combinant-lo amb el 
porta a porta.
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Centelles al capdavant

Xesco Gomar Martín
President de l’Àrea d’Acció 
Climàtica

Vull felicitar a l’Ajuntament de Centelles per l’obten-
ció d’una subvenció de la Diputació de Barcelona 
d’1.170.000 euros.

Aquests recursos es destinaran als projectes d’una 
planta fotovoltaica que anirà al polígon industrial La 
Gavarra i per la instal·lació fotovoltaica del Casal 
Francesc Macià. 

La subvenció rebuda forma part pel programa “Re-
novables 2030”. Un ambiciós projecte de la Diputació 
de Barcelona  amb el que volem implantar massiva-
ment instal·lacions d’energies renovables en espais i 
equipaments municipals.
Amb aquests nous projectes l’Ajuntament de Cente-
lles podreu reforçar el vostre model energètic verd, 
que és un referent per a tot el país.

Centelles necessita d’aquestes energies verdes, tam-
bé ho necessita Osona i ho necessita tot el planeta.

El canvi climàtic és una realitat, que anirà a més, si 
entre tothom, no aturem.

Aquestes noves instal·lacions també serviran per 
baixar els costos de l’energia i perquè disposeu de  
mes autonomia energètica. 

L’Ajuntament de Centelles i la Diputació de Barce-
lona, colze amb colze, estem posant a la pràctica 
els objectius de desenvolupament sostenible per 
posar aturador al canvi climàtic i és una feina que 
ve de lluny.

Centelles ha estat sempre un exemple  de bona feina 
per la sostenibilitat. Ara parlem d’energia, però també 
podem destacar la gestió dels residus i de la cura en 
la protecció del vostre entorn i espais verds.

Bona feina 

mitjana 2021

les dades globals de recollida selectiva:

maig 2022
primer mes de la implantació del nou
sistema de contenidors

38,1%

74,1%

Les administracions hem de ser capaces de posar a 
l’abast dels ciutadans i ciutadanes sistemes de reco-
llida selectiva que funcionin.  Els models de recollida 
triats i la implicació de la ciutadania són essencials 
per als índexs de reciclatge que, en darrer terme, són 
el que compta. Els residus són recursos. Els materials 
s’han de recuperar i reciclar perquè tornin al mercat 
en forma de nous productes.

El model de recollida triat
i la implicació de la ciuta-
dania són essencials per 
un bon reciclatge

FOTO
deixalleria?

1.170.000 € per als 
2 projectes fotovoltaics

En el primer mes de la implantació d’aquest nou sis-
tema a Centelles, es va passar de manera global 
d’un 38,1% de recollida selectiva durant el 2021 a un 
74,1% del mes de maig, i la generació de residus va 
disminuir un 12%.

Centelles és ara un poble més sostenible, amb unes 
millors dades de recollida selectiva, i contribueix des 
d’un àmbit local a una millora global dels resultats de 
recollida selectiva i de reciclatge de Catalunya.

Gràcies centellecs i centellenques!



Què llencem, com, quan i on ho hem de llençar
La millora de la recollida selectiva dels residus és un repte molt important que requereix la implicació i 
l’esforç de tothom. 
Separant correctament els residus estalviarem recursos i costos de tractament i ambientals innecessaris. 
A més, col·laborarem en la millora del medi ambient i de la salut.
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QUÈ HI PUC LLENÇAR?
Qualsevol resta de MENJAR cru 
o cuit, cendra ben apagada i 
restes de jardí en poca quantitat.
CAL UTILITZAR bosses 
compostables, gratuïtes a 
l'Ajuntament.

COM FUNCIONA?
Accessibles tots els dies amb la 
targeta d’obertura.

QUÈ HI PUC LLENÇAR?
PAPER, CARTRÓ i envasos de 
PLÀSTIC, LLAUNES I BRICS
I TAMBÉ: bosses de plàstic, film, 
safates de porexpan, d’alumini i 
esprais buits.

COM FUNCIONA?
Accessibles tots els dies amb la 
targeta d’obertura.     

QUÈ HI PUC LLENÇAR?
tota la RESTA DE RESIDUS no 
reciclables com ara: bolquers, 
compreses, tovalloletes humides, 
fregalls, burilles, pols d’escombrar, 
sorra i excrements de gats i gossos.

COM FUNCIONA?
Accessibles NOMÉS els dimecres
i els dissabtes amb la targeta 
d’obertura.
Si tens bebès o animals de 
companyia pots usar-los a diari

CONTENIDOR
DE REBUIG

CONTENIDOR
MULTIPRODUCTE

CONTENIDOR
D’ORGÀNICA

QUÈ HI PUC LLENÇAR?
Ampolles i recipients de VIDRE 
sense taps.

NO HI PUC LLENÇAR!
Vidres de finestres, miralls, 
ceràmica, bombetes o fluorescents.

COM FUNCIONA?
Contenidors sempre accessibles. 
Cal evitar llençar el vidre entre 
les 9 de la nit i les 8 del matí.

CONTENIDOR
DE VIDRE

QUÈ HI PUC LLENÇAR?
ROBA i CALÇAT en bon estat.

COM HO HE DE LLENÇAR?
La roba plegada, calçat i 
complements s’han de dipositar 
en bosses ben lligades.

COM FUNCIONA?
Contenidors sempre 
accessibles.

CONTENIDOR
DE ROBA

PORTO A LA
DEIXALLERIA

QUÈ HI HE DE PORTAR?
Pintures i vernissos, mobles i 
matalassos, piles, productes 
químics, poda, runa, electrodo-
mèstics grans i petits, fustes...

NOU HORARI!
De dilluns a divendres de 9-13h

Dimarts i dijous de 15-19h
Dissabtes de 9 a 14h

Festius tancat

RESTES DE
JARDINERIA

RECOLLIDA
 D’OLI  DE FREGIR

RECOLLIDA
DE MOBLES

QUÈ HI PUC LLENÇAR?
Gespa, fulles, branques primes i 
restes de l’hort.
Cal utilitzar les saques blanques 
de l’Ajuntament

QUAN HO PUC TREURE?
Els DIMARTS I DIJOUS,
previ av s a l’Ajuntament 

QUÈ PUC TREURE?
Mobles, matalassos i residus 
voluminosos

QUAN HO PUC TREURE?
Els DILLUNS,
previ av s a l’Ajuntament 

ON EL PUC PORTAR?
A qualsevol dels nous contenidors 
de recollida d’oli domèstic

COM HO HE DE LLENÇAR?
En ampolles ben tancades que 
s’introduiran al contenidor.
Els envasos grans es poden 
buidar al contenidor del pavelló 
o a la deixalleria

 Per la recollida de mobles i restes de jardineria cal avisar a l’ajuntament
  Truca o envia un whatsapp al 661794019 de dimarts a divendres de 8 a 14h
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Centelles supera el 80% de recollida

FOTO
Deixalleria?

deos explicatius d’obertura dels contenidors
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ecessites un duplicat de la targeta
ens alguna incidència amb la recollida de residus
ols resoldre dubtes

ine presencialment de dilluns a di endres de  a  h
ruca al 938 810 375
n ia un correu a cntl.mediambient@centelles.cat
n ia un hatsapp al 661794019

www.centelles.cat 

?
?
?
-
-
-
-
-

Recollida de residus any 2019 Recollida de residus any 2022 (de maig a setembre)

* Dades de l’Agència de Residus de Catalunya 

VIDRE   5,5%

DEIXALLERIA
24,6%

MULTIPRODUCTE
28%

ORGÀNIC   20,9%

REBUIG  18,2%

ROBA    2,8%

VIDRE    5%

DEIXALLERIA
15%

MULTIPRODUCTE
18,9%

ORGÀNIC    5,2%

REBUIG    54,9%

ROBA   1%



Centelles, un poble amb energia
L’any 2013 es va fer una prova pilot amb una instal·lació de 15KW d’autoconsum a l’escola Ildefons Cerdà que 
des del primer moment va donar molt bon rendiment reduint el consum un 33%. Actualment hi ha el projecte 
per ampliar-la a 100 KW i amb la previsió que pugui fer autoconsum compartit amb l’escola d’infantil. A partir 
d’aquest primer projecte es va fer la instal·lació de la piscina coberta i posteriorment l’Escola d’Adults que es 
va posar en marxa el febrer de 2019. Des del 2019 s’han ampliat les instal·lacions d’autoconsum a l’escola 
Xoriguer i al pavelló d’esports. En aquest equipament l’energia s’emmagatzema en bateries i serveix per il·lu-
minar els vials durant la nit. Una prova pilot molt interesant per conèixer els rendiments d’emmagatzemar ener-
gia. Actualment s’estan instal·lant plaques al teatre que serà la primera instal·lació d’autoconsum compartit 
públic. La particularitat de Centelles és haver fet aquesta aposta al llarg de 10 anys i que s’ha complementat 
en millores als edifi cis públics, en l’enllumenat, instal·lant punts de càrrega i fomentant la mobilitat sostenible. 
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PISCINA COBERTA
97 kW sense bateries 
Reducció del consum: - 23%

CEIP ILDEFONS CERDÀ
15 kW
Reducció del consum: - 33%

ESCOLA D’ADULTS
8,5 kW 
Reducció del consum: - 25%

Instal·lacions municipals amb autoconsum

CASAL FRANCESC MACIÀ (en curs)
72,96 kW 
Reducció del consum: - 60%

ESCOLA XORIGUER
20 kW
Reducció del consum: - 65%

PAVELLÓ D’ESPORTS
(bateries i enllumenat)
30 kW / Red. del consum: - 56%

Lluminàries LED i sensors de presèn-
cia als edifi cis municipals

Canvi del sistema d’Aigua Calenta 
Sanitària de la Residència Sant Gabriel 

Ampliació de la fl ota de vehicles
municipals híbrids i de 0 emissions

Instal·lació de més punts de càrrega  
ràpida per a vehicles endollables

Avancem cap a 
l’agenda 2030

L’any 2020 es va 
assolir l’objectiu de 
reduir un 20% les 

emissions de gasos 
d’efecte hivernacle

Equipaments efi cients i mobilitat sostenible



8

Invertir per estalviar
El maig de 2018 la Diputació de Barcelona va redactar un estudi de l’enllumenat públic i la priorització en la seva 
substitució. Els primers llums que s’han canviat són els de vapor de sodi i vapor de mercuri i s’ha planifi cat per 
zones la seva substitució.
El nou enllumenat LED també aporta una lluminositat més blana i genera un estalvi energètic del 60%. Les zones 
que s’han prioritzat amb les subvencions rebudes destacant que, entre el 2017 i 2019, amb l’ajut del Pla de Barris 
es va fer el centre del municipi i es va renovar l’enllumenat de Nadal.
El 2020-2021 amb ajut de la Generalitat es van substituir 530 lluminàries a la zona del poliesportiu i a l’eixample 
del carrer de Vic. Les accions més recents són a la carretera de Sant Feliu i, pròximament, es farà el Pla de l’Al-
zina i Camp de l’Aigua assolint abans d’acabar l’any més del 50% de l’enllumenat efi cient. Una iniciativa que se-
guirà amb la substitució l’enllumenat de l’entorn del Pla del Mestre, una actuació a l’entorn industrial i, fi nalment, 
a la zona del Bell-Esguard que és més costosa perquè requereix obres.

lumin ries per substituir
lumin ries substitu des

Actualment els fons europeus estan orientats en fomentar la reducció energètica dels edifi cis, locals i habitat-
ges particulars. S’ha creat una ofi cina local d’habitatge (coordinada amb el Servei de Promoció Econòmica; 
C. Nou, 11) per orientar i assessorar a les empreses i particulars. Destacar que hem aconseguit la subvenció 
que ens permet optar al Programa de Barris, d’1.8 milions d’euros. Al quadre adjunt es contemplen els ajuts 
per a l’àrea inclosa en el Programa de Barris. La resta de veïns i veïnes també poden assessorar-se de la resta 
d’ajuts vigents a la mateixa ofi cina d’habitatge.

Ofi cina d’habitatge

PROGRAMA 1: BARRIS
Convocatòia: A principis de 2023

Estalvi energètic aconseguit 
amb lʼactuació (energia 
primària, no renovable)

Percentatge màxim de la 
subvenció del cost de

lʼactuació (%)

HABITATGE LOCALS COMERCIALS
O ALTRES USOS

Quantia màxima de lʼajut
per habitatge (€)

Quantia màxima de lʼajut
per m2 (€)

Inversió màxima
subvencionable per habitatge

Subvenció màxima 100 %
inclosa vulnerabilitat (€)

30% C < 45% 40

65

80

8.100

14.500

21.400

20.250

22.308

26.750

72

130

192

45% C < 60%

C    60% <

2

APUNTS:

A fi nal del 2022 la meitat 
de l’enllumenat públic 
serà amb lluminàries de 
LED

Centelles té 2.200 punts
d’enllumenat públic

L’Enllumenat LED 
generen un estalvi 
energètic del 60%

Plànol de les lluminàries subs-
tituïdes el dia d’avui i les que 
es substituiran pròximament:



L’Electra municipal és l’electra del poble

#unpobleambenergia

Servei de qualitat, proximitat i amb 
compromís amb la gent de Centelles
Estem orgullosos del nostre servei 
elèctric i fem una millora constant de 
les instal·lacions. Aportem beneficis 
múltiples a tota la població.

Apostem per un futur més verd 
Tenim en compte el medi ambient 
i treballem per una energia verda 
produïda amb fonts renovables.

Impulsem l’autoconsum a través de 
bonificacions fiscals municipals 
per a la instal·lació de plaques solars
Posa’t en contacte amb nosaltres 
i t’orientem en tot allò que 
necessitis.

Més de 90 anys al servei de la població
L’Electra existeix des de l’any 1926. 
Va ser creada per la gent de Centelles, 
i és una empresa de Centelles 
i per a Centelles.

Oferim el millor preu per Centelles 
Des de l’1 d’octubre hem reduït totes 
les nostres tarifes. Fins a un 4,95% de 
rebaixa en els preus.

#unpobleambenergia

Servei de qualitat, proximitat i amb 
compromís amb la gent de Centelles
Estem orgullosos del nostre servei 
elèctric i fem una millora constant de 
les instal·lacions. Aportem beneficis 
múltiples a tota la població.

Apostem per un futur més verd 
Tenim en compte el medi ambient 
i treballem per una energia verda 
produïda amb fonts renovables.

Impulsem l’autoconsum a través de 
bonificacions fiscals municipals 
per a la instal·lació de plaques solars
Posa’t en contacte amb nosaltres 
i t’orientem en tot allò que 
necessitis.

Més de 90 anys al servei de la població
L’Electra existeix des de l’any 1926. 
Va ser creada per la gent de Centelles, 
i és una empresa de Centelles 
i per a Centelles.

Oferim el millor preu per Centelles 
Des de l’1 d’octubre hem reduït totes 
les nostres tarifes. Fins a un 4,95% de 
rebaixa en els preus.
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Els noranta-sis anys d’història de l’empresa elèctrica municipal han donat molts beneficis al municipi. L’Electra ja va 
néixer perquè els centellencs poguessin accedir a l’electricitat i quaranta-nou centellencs van crear una empresa per 
a poder fer possible aquesta circumstància i a partir d’aquí va néixer una empresa municipal que és la que tenim ara. 

És evident que l’Electra no només ha donat beneficis econòmics, sinó també beneficis en instal·lacions elèctriques, 
com ara la xarxa municipal de primer nivell de què podem gaudir a tot el poble. A més, ha permès fer una xarxa pa-
ral·lela de fibra òptica, la qual cosa vol dir que Centelles té una excel·lent instal·lació que està al primer nivell de les 
necessitats que avui en dia té la societat, que són les d’estar molt ben connectats al món amb unes instal·lacions del 
dia a dia que fan que tant amb la instal·lació elèctrica com amb la telemàtica estiguem donant servei segon a segon.

El món elèctric ha canviat moltíssim les darreres dècades, i hem passat de la reglamentació pautada pel Butlletí Ofi-
cial, que donava un preu de compra i un preu de venda dins del qual tothom s’havia d’ajustar, a seguir les directives 
europees, que mica en mica han anat imposant els seus criteris. Així, l’any 2000 es van haver de crear tres empreses: 
la que genera energia, la que la distribueix i la que la comercialitza.

El panorama ha canviat d’una manera radical a partir de l’1 de juny de 2021. S’ha fet un pla per canviar en la producció 
d’energia, que busca passar de la producció tradicional basada en el carbó, gas, nuclear o hidràulica... a una energia 
més sostenible. Així, l’any 2030 el 50% de l’energia haurà de ser produïda per mitjans més sostenibles,  aprofitant la 
llum solar per mitjà de plaques fotovoltaiques, el vent o  la força de l’aigua. Les empreses, una vegada més, s’han 
hagut d’adaptar a aquest nou marc. Això ha fet que a l’Electra es prioritzessin les energies solar, eòlica i hidràulica 
enfront de les altres. 

En aquest moment convuls que estem vivint marcat per la invasió d’Ucraïna, malauradament s’han trasbalsat tots 
els preus de l’energia. Hem passat d’uns 46 euros el maig de 2021 a 130, 140, 200 i 300 euros el megawatt actual-
ment. Aquest preu ve decidit perquè totes les energies que es produeixen es posen dins un pool, que és com un 
cistell, i a partir d’aquí s’agafa com a preu d’aquell dia la més cara. I totes les energies perceben econòmicament 
la seva producció a aquest import. Això ha creat una situació que patim tots i que lògicament patim nosaltres. I la 
nostra empresa ha de moure’s en aquestes circumstàncies. Paral·lelament, hi ha hagut empreses, especialment les 
grans i altres comercialitzadores, que han jugat amb els preus per agafar quotes de mercat. Això fa que inicialment 
estiguin disposades a perdre-hi diners per tal de tenir, després, una quota de mercat important i anar eliminant les 
petites competències. 

Des de l’Electra estem treballant per tal de fer front a aquesta realitat i estem generant energia fotovoltaica i ara 
també començarem la instal·lació d’un megawatt al polígon de la Gavarra per tal de poder oferir un millor preu a 
la ciutadania i treballar a favor de l’energia verda. Cal afegir, també, que ja hi ha molts centellencs que a través de 
l’autoconsum hi estan treballant, i que nosaltres els recolzem i comprem els excedents que puguin tenir al preu que 
marca el pool en cada moment. 

Per tant, davant aquests tres anys difícils que estem vivint demanem a la 
ciutadania que recolzi i doni suport a l’Electra perquè és una empresa del 
poble que dona servei a tots els centellencs i centellenques i que ha fet 
unes excel·lents instal·lacions per tal que això sigui així i ara és coherent 
donar-hi suport perquè els beneficis per a tots han estat molts i l’atenció 
al client és de tu a tu i al dia a dia. 

Cal que es valori el tracte humà que oferim enfront de les grans compan-
yies, amb qui només es pot parlar a través d’un telèfon sense saber si a 
l’altra banda hi ha una persona concreta o només una veu en off. També 
heu de tenir en compte que l’Electra ha reinvertit els beneficis en les no-
ves instal·lacions, per a Centelles, mentre que una comercialitzadora no 
fa cap mena d’inversió i únicament treballa per guanyar diners. 

Davant de totes aquestes circumstàncies demano que continuem recol-
zant la nostra empresa, que és l’empresa de tots. 

Miquel Arisa Coma, 
Alcalde de Centelles de 1995 a 2019
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les instal·lacions. Aportem beneficis 
múltiples a tota la població.

Apostem per un futur més verd 
Tenim en compte el medi ambient 
i treballem per una energia verda 
produïda amb fonts renovables.

Impulsem l’autoconsum a través de 
bonificacions fiscals municipals 
per a la instal·lació de plaques solars
Posa’t en contacte amb nosaltres 
i t’orientem en tot allò que 
necessitis.
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Centelles serà el primer municipi de Catalunya que disposarà d’un parc públic per generar energia. El mes de 
juny la Diputació de Barcelona aprovava 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. 

El parc, s’ubicarà al polígon industrial de la Gavarra, té prevista una instal·lació de 1002,8 kWp i una fotovol-
taica d’autoconsum compartit entre edificis de titularitat pública a l’edifici del Casal Francesc Macià per una 
potència de 72.96 kWp.

Planta fotovoltaica d’1 MW
Pèrgoles solars de 200 KW
El 100% de l’energia serà
destinada a la comercialització
Objectiu: generar el 10% 
de l’energia que distribueix 
l’Electra Centelles
Inversió de 2.000.000 € i
subvenció de 1.500.000 €

Aparcametn de l’Institut, ubicació d’una futura pèrgola amb 
instal·lació fotovoltàica

Aparcament zona esportiva, ubicació d’una futura pèrgola 
amb instal·lació fotovoltàica

Centelles generarà energia pública

Amb la col·laboració de la Diputació s’han redactat dos projectes de plaques fotovoltaiques de 100 kW ca-
dascuna per instal·lar uns 430 mòduls fotovoltaics sobre pèrgoles als pàrquings de la zona esportiva (carrer 
Josep Falgueras i Pujol) i Institut Pere Barnils (ctra. Sant Feliu de Codines) per un import de 471.990,91 euros. 
S’ha rebut una subvenció de 330.000 euros de la Diputació i es preveu que el 2023 ja estiguin operatius. D’al-
tra banda a l’edifici de dalt de l’escola Ildefons Cerdà, s’ha redactat el projecte executiu per l’ampliació de la 
fotovoltaica existent de 10 kW fins a 100 kW amb la instal·lació de 205 mòduls fotovoltaics amb una inversió de 
92.247,35 euros. Es treballa per aconseguir recursos i fer aquesta ampliació.



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

Els dies que hi hagi activitats a la plaça 
Major i voltants, aquest es trasllada al 

c/Torras i Bages

a Centelles,
el diumenge és mercat!

El consistori opina

En aquest mandat des de l’equip de govern hem alineat 
el Pla de Mandat amb els Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS) i en el butlletí municipal, cada 
mes, donem a conèixer activitats, serveis i projectes lo-
cals que contribueixen en aquest repte mundial. 
El maig del 2019, amb la nova legislatura i amb l’objectiu 
de millorar els nivells de reciclatge i equipar-los a la resta 
de la comarca vam iniciar un treball per conèixer com 
treballaven altres municipis, vam parlar amb empreses 
del sector per conèixer novetats tecnològiques i tenint en 
compte el nostre context social i econòmic i l’aprenentat-
ge obtingut vam apostar pel sistema de contenidors tan-
cats, amb el convenciment que és un bon sistema, molt 
adequat a la realitat del poble, que té en compte tothom. 
Amb la col·laboració ciutadana, estem aconseguint xi-
fres molt importants. És un canvi rellevant i els grans can-
vis sempre costen però les dades demostren l’encert.  
Som un poble compromès amb la sostenibilitat i el medi 
ambient i la nostra prioritat és l’atenció a les persones. 
Estem a la vostra disposició per resoldre dubtes i fer els 
ajustaments possibles per a garantir un bon servei de re-
collida, neteja i manteniment. Com a comunitat cal impli-
car-nos per reduir residus i agraïm la seva col·laboració.

La societat avança a ritmes insostenibles. Cada dia aug-
menta la producció de tota mena de productes que tam-
bé consumim a velocitats vertiginoses. D’altra banda, i 
encara que estem més o menys acostumats a reciclar, 
ara és el moment d’aprendre una altra forma de contri-
buir a la sostenibilitat del planeta: l’efi ciència energètica.

No som plenament conscients de quanta energia mal-
baratem ni la seva procedència. No obstant, tenim cons-
ciència de quant important és reduir el nostre consum, i 
canviar els hàbits, i de tant que contaminem els humans.

L’efi ciència energètica busca protegir el medi ambient 
reduint la intensitat energètica i habituant a l’usuari a 
consumir sols el necessari. Les emissions de CO2 que 
enviem a l’atmosfera són cada cop més i, per aquest 
motiu, l’efi ciència energètica s’ha convertit en una forma 
de cuidar el planeta, ja que, no només està a fer servir 
electrodomèstics que consumeixin menys, sinó consu-
mir menys llum, aigua, plàstics, etc. i de forma més “ver-
da”, productes de proximitat, menys desplaçaments, i 
respecte a l’entorn, això ho podem fer els consumidors 
i les administracions han d’aplicar normes i posar els 
mitjans per entre tots portar una millora substancial.

EL DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE DE CENTELLES
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El consistori opina

Per una Plana Viva -aglutina més de 40 entitats 
d’Osona, entre elles Ara o Mai, per la defensa 
del territori- va fer arribar a tots els grups polítics 
municipals una proposta de moció per defensar 
una planifi cació conjunta i coherent de tot el te-
rritori, que posi en valor el mosaic agroforestal i 
la pagesia i que posi límits als sobrecreixements 
urbanístics i d’infrastructures. Una bona oportuni-
tat per afavorir un futur amb un desenvolupament 
econòmic, social i natural que preservi l’equilibri 
entre món rural i indústria. Més d’una quinzena 
d’ajuntaments ja l’han aprovada, entre ells el de 
Centelles amb un suport unànime. Per una Plana 
Viva seguim treballant per generar estratègies que 
permetin cooperar, enlloc de competir, a l’hora de 
decidir quines infrastructures i quins projectes de 
desenvolupament impulsem.

JxCAT, en el programa electoral del 2019, ja va incidir 
que s’han de poder traçar estratègies de desenvolupa-
ment local sostenible i que no poden ser d’un sol man-
dat. Aquestes, han d’integrar aspectes socials, econò-
mics, ambientals, de salut i territorials del municipi. Els 
aspectes mediambientals han d’estar presents en les 
tasques de la gestió municipal. I això implica que qual-
sevol projecte municipal ha d’introduir conceptes com 
l’estalvi energètic, sostenibilitat o biodiversitat. JxCAT 
aposta per arribar a consensos de país a nivell energè-
tic, i atès que Centelles forma part d’aquest entramat que 
és Catalunya, no és aliena a aquestes decisions, haurem 
d’estar preparats davant dels reptes. I això no ho diu Jx-
CAT, ho diu la ciència: les emissions mundials han de 
disminuir ràpidament per arribar a nivell 0 al 2050. Pas-
sar a un 100% d’energia neta signifi ca prendre decisions 
en inversions en energia realistes i efi cients. Si hem de 
reduir els combustibles fòssils per evitar les emissions 
descontrolades de CO2, hem de fer ús d’energies reno-
vables. L’energia fotovoltaica o eòlica són una realitat i 
els seus costos han disminuït els últims anys. En un país 
com Catalunya, són energies de futur. El problema serà 
l’emmagatzematge del seu excedent.

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

A Centelles les rieres van callant. No se senten brollar 
les fonts. Aquest si-lenci en fa néixer d’altres.

Al municipi hi ha millores de caire mediambiental: en-
llumenat led, plaques solars, recollida de residus... 
inversions necessàries però que responen, sobretot, 
a criteris econòmics.

Pocs diners i temps es dedica a la protecció i con-
servació de l’entorn natu-ral i dels seus recursos. 
Diversos col·lectius i veïns del poble, així com el 
nostre grup municipal, mostren preocupació i han 
fet propostes concretes: encarregar un estudi dels 
aqüífers, planifi car en funció dels recursos, treba-
llar en xarxa urbanisme-mediambient, crear entorns 
saludables, millorar els parcs infantils, fer un bon 
manteniment dels espais verds i jardins...

Propostes se’n fan, l’equip de govern diu que les 
escolten i les recullen, però tot està encallat, tot va 
massa lent... fi ns que ja no hi serem a temps.

CENTELLES PER 
A LES PERSONESHI SEREM A TEMPS?

SOBRECREIXEMENT
VS EQUILIBRI
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Centelles un poble de serveis
Equipaments educatius

cntl.mediambient@centelles.cat

Serveis municipals

igilant municipal
ossos d’es uadra
ombers

nformaci  general eneralitat
ncendis forestals
grupaci  de efensa orestal 

 l ongost

Seguretat ciutadana
938 811 441
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112
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Emergències     112

www.centelles.cat

Ajuntament de Centelles
938 810 375
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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
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