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Centelles: un poble de serveis
Aquest mes de març ha fet mil dies que sóc alcalde 
i, en conseqüència mil dies que, amb l’equip plural i 
transversal que governem Centelles estem treballant 
per la nostra vila a través de projectes i de consolidar 
els serveis del municipi. Des del primer moment un dels 
objectius que ens vam marcar és fomentar la partici-
pació i la transparència. 

Hem fet accions a diferents nivells, la més important és 
renovar el segell Infoparticipa que garanteix que, a tra-
vés de la web municipal rendim comptes a través dels 
paràmetres establerts per la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), així com tot el treball que fem de la 
difusió dels projectes a través de les xarxes socials i del 
nou format del butlletí municipal on, a més d’informar, 
fem difusió dels ODS ja que el treball que fem a nivell lo-
cal està en línia amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de l’Agenda 2030.

Em fa una especial il·lusió aquest primer número de la 
revista municipal, que serà de periodicitat trimestral, i 
que complementa totes les accions que estem fent al 
municipi per garantir la informació a la ciutadania i no 
és casual que el primer número el dediquem als serveis 
municipals, ja que com a poble és un dels fets dife-
rencials que tenim i que hem de posar en valor. Uns 
serveis que, majoritàriament, estan destinats a l’atenció 
a la persona on destaca d’una forma especial el treball 
que fem amb l’educació i la cultura, sense obviar els 
serveis de benestar social, promoció econòmica així 
com el suport tècnic que a través dels diferents profes-
sionals i equipaments garanteixen els assessoraments 
que pot necessitar la persona i alhora, en garantim el 
gaudir, la formació i la convivència que podem neces-
sitar com a col·lectiu.

La importància de ser un municipi amb la diversitat de 
serveis dels quals disposem i dedicant aquest primer 
número a donar-los a conèixer és precisament per fa-
cilitar que el conjunt de la població els conegui i pugui 
utilitzar-los en funció de la seva necessitat. Sense obviar 
que també gràcies a aquesta diversitat ens permet exer-
cir la capitalitat d’Osona Sud amb els efectes positius pel 

Josep Paré Aregall
Alcalde

Índex
Índex i organigrama de govern
Salutació de l’alcalde
L’Ajuntament al servei de la ciutadania
Serveis sanitaris i a la gent gran
Seguretat ciutadana i emergències
Atenció a la persona i 
promoció económica
Hàbits saludables i qualitat de vida
Serveis i equipaments educatius
Serveis i equipaments juvenils
Serveis i equipaments culturals
El consistori opina
Serveis mediambientals 
Habitatge 
Participacio i transparència
Subministraments 
Transport i mobilitat
Plànol i llegenda

1
2
3

4

5

6
7
8

9

10

municipi en l’àmbit econòmic i social. En seria exemple 
la piscina coberta, un equipament de qualitat amb una 
instal·lació que dona servei a Centelles, però també als 
municipis del voltant i que facilita vincles en l’àmbit co-
mercial. En l’àmbit esportiu trobaríem nous exemples de 
sinergies entre pobles d’Osona Sud i que evidencien la 
importància de treballar de forma coordinada amb els 
pobles de l’entorn. Una coordinació que també exercim 
amb les diferents entitats i associacions, especialment 
entorn de l’educació i la cultura. En educació hem de 
posar en valor que garantim l’escolarització dels 0 als 
18 anys a més dels serveis que ho complementen com 
la formació professional, l’Escola de Música, l’escola 
d’Adults o Centelles Famílies.

Tots aquests serveis, així com el seu manteniment i 
l’optimització del seu ús requereixen la col·laboració 
ciutadana i el civisme, valors que també són importants 
per complementar la seguretat a la vila que està garan-
tida les 24 hores els 365 dies de l’any. Col·laboració que 
també serà necessària amb el nou servei de recollida 
de deixalles, pioner a Osona i que pot arribar a ser un 
referent a Catalunya.

Vull acabar transmetent el sentiment d’orgull que hem 
de tenir per viure en un poble amb els serveis que s’hi 
ofereixen; igual que hem d’estar orgullosos dels serveis 
que ofereix la companyia Electra Centelles que garanteix 
des de la fibra òptica a totes les llars del municipi fins 
a una atenció i un assessorament que va més enllà del 
que hauria de prestar una companyia elèctrica. Aquest 
valor afegit és el mateix que tenim a l’Ajuntament que 
no és altre que el d’atendre el millor possible a tots els 
centellencs i centellenques.

Per aquest motiu vull agrair a totes les persones que 
formen part d’aquests serveis la seva professionalitat 
i reafirmar la voluntat de l’Ajuntament de garantir tots 
aquests serveis que fan possible que Centelles sigui un 
poble on viure i conviure.
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Agrupació Esportiva  Centelles, Club bàsquet Centelles, Club patí Centelles, Club natació Centelles, 
Unió esportiva Centelles, Club tennis Centelles, Penya escacs Centelles – secció billar, Agrupació de  
pescadors esportius de Centelles, Centre excursionista de Centelles, Club BTT Osona, Club esportiu as 
putxet karate, Futbol botons, Penya barcelonista Centelles, Penya blanc-blava Centelles, Penya ciclista 
Centelles / btt, Societat de caçadors Coto el pi 

L’Ajuntament al servei de la ciutadania

Hàbits saludables i qualitat de vida 
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Oficina d’Atenció al  
Ciutadà (OAC) 
938 810 375. C/ Nou, 19
De dl. a dv. de 9 a14 h

Serveis tècnics 

938 810 375. C/ Nou, 19
Dt. i dj. de  12 a14 h

Jutjat de Pau

938 810 375. C/ Nou, 19
Dt. i dv. de 9 a14 h

Oficina de promoció  
econòmica (OPE) 
938 811 257. C/ Nou, 11, bxs
De dl. a dv. de 9 a14 h

Oficina Municipal 
d’informació i defensa 
del consumidor 
938 811 257. C/ Nou, 11, bxs
4t dilluns de cada mes

Servei de Benestar i 
Família 
938 810 400. C/ Nou, 18
Per telèfon: de dl. a dv. de 
9 a14 h, presencial de 11 
a 14h amb cita prèvia

A Centelles, els vigilants municipals s’han consoli-
dat com a vigilants de proximitat. S’han incorporat 
tecnologies per a millorar la seguretat i, es treballa 
amb els diferents cossos de la comarca per garantir 
la seguretat del municipi.

Vigilants Municipals. Servei 24 h
938 811 441- 686 937 364. C/ Nou, 19. 

Agrupació de Defensa Forestal. ADF El Congost
670 778 142 - 938 810 375. C/ Nou, 19

Seguretat ciutadana 
i emergències

CAP Centelles
938 810 485
Pla del Mestre, 7
De dl. a dv. de 9 a 20 h

Serveis sanitaris i a la gent gran

Residència Sant Gabriel
938 810 026
C/ de Fortià Solà, 6

Centre de dia
938 810 026
C/ de Fortià Solà, 6
De dl. a dg. de 8 a 20 h

Servei de podologia
938 810 375
C/ d’Anselm Clavé, 9
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Pavelló d’esports
938 811 631
Rda. dels Esports, 37

Piscina coberta
938 811 130
C/ del Camí de la Llavina, 22

Camp de futbol
938 811 631
Rda. dels Esports, 41

Pistes de tennis
938 810 176
Rda. dels Esports, 39
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Piscina d’estiu
938 810 375
Rda. dels Esports, 39

Skate Park
938 810 375
C/ del Camí de la Llavina

Pistes de petanca
Rda. dels Esports

Escacs i billar
C/ de Sant Joan, 14

13 14 15 16

ENTITATS ESPORTIVES

ENTITATS DE LA GENT GRAN
Associació de gent gran, Aula d’extensió 
universitària de gent gran de Centelles

ENTITATS SOCIALS
Associació de donants de sang d’Osona, 
Associació lluita contra el càncer, Càritas, Mans 
unides, Violenzia zero

L’Ajuntament de Centelles i tot el personal tècnic i polític estan a disposició de la ciutadania vetllant per garantir 
els serveis municipals i atendre a les persones. L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) és el primer contacte amb 
la població on, actualment, es poden fer des de certificats digitals fins a la presentació d’instàncies que es de-
riven a les àrees corresponents. A les dependències municipals també es pot rebre assessorament i orientació 
tècnica. Acullen el Jutjat de Pau i l’Oficina Municipal d’Informació i Defensa de consumidor..

emergències

112112
CatSalut
Respon061061

El fet de disposar d’un CAP al municipi garanteix l’atenció primària a la vila, amb els diferents serveis assisten-
cials a les persones. També s’ofereixen serveis sociosanitaris a través de la Residència i el Centre de Dia. L’àrea 
de Benestar i Família també orienta i assessora en els serveis a la gent gran com la teleassistència o avaluacions 
de l’estat de la dependència. El municipi disposa de tanatori complementant el servei funerari del cementiri.

Es vetlla per unes instal·lacions i serveis de qualitat com per exemple les piscines, el pavelló o les pistes 
de tennis. Estem adherits a un projecte de dinamització esportiva d’Osona Sud-Alt Congost que ens permet 
disposar  d’un tècnic compartit que dona suport a les entitats i les activitats que es realitzen. Es treballa 
per regular la Via Ferrada amb la previsió de senyalitzar-la per a fer més segur el seu recorregut De forma 
transversal, treballem amb altres àrees com Joventut i Salut per garantir hàbits saludables i espais de lleure 
com l’Skate Park. Junt amb l’àrea de Gent Gran s’organitzen cursos de gimnàstica per a majors de 60 anys, 
aiguagim i les caminades “A 100 cap als 100”.

Atenció a la persona i promoció econòmica
El servei de Benestar i Família atén les persones per garantir des de les necessitats més bàsiques fins a establir 
plans de millora individuals i/o familiars que els aportin autonomia o suports puntuals. Des de Promoció Econòmica 
també es gestiona la borsa d’inserció, suports i orientació als emprenedors i les empreses. També es potencien 
campanyes de suport al comerç local, s’organitzen fires per dinamitzar la vila i s’està fent un estudi, junt amb la 
Diputació, per dinamitzar el mercat setmanal.

ENTITAT DE COMERÇ 
Unió de Comerç de Centelles (UCC)

Serveis funeraris
938 832 346
C/ dels Casals, 5

Cementiri
C/ dels Casals, 32
Tots els dies de 10 a 18 h
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GENER
05 Cavalcada de Reis
22 Festa de Sant  

Antoni Abat

FEBRER
12-13 24è Cau de Bruixes

MARÇ
08 Dia internacional de  

les dones
18 Carnaval escolar
13-20 41è Carnaval

ABRIL
09 10a Cursa urbana pel  

Sàhara
23 Sant Jordi

MAIG
01 55è Aplec del turó  

de Puigsagordi
09 Fi de curs de 

Centelles Famílies
22 Caminada popular 

solidària
22-23 Mobile Week

JUNY
03 Dia mundial de la 

bicicleta
05 Pedalada pel  

mediambient
11-12 Fira de la ratafia
23 Flama del Canigó

JULIOL
09 Botiga al carrer
09 Fira de la tòfona d’estiu
16 Caminada nocturna

AGOST
del 08/8 al 12/10
       Premi de pintura

SETEMBRE
1-2 Festa de l’esport
1-4 Festa Major
11-22 Setmana de la  

mobilitat

OCTUBRE
15 Teatre solidari: Cente- 

lles Contra el Càncer
16 39a Caminada popular
23 14è Mercat del trasto

NOVEMBRE
05,06,12 i 13 Trobada de 

teatre de Centelles 
14-20 Setmana de la  

Cooperació
19-27 Setmana de  

prevenció de residus
20 Concert de Santa  

Cecília
25 Dia internacional per 

l’eliminació de la violèn-
cia contra les dones

26-27 Vesprades de tardor 

DESEMBRE
17-18 Fira de la tòfona
25 Concert de Nadal
26 Projecció d’audiovisuals 

de muntanya
30 Festa del pi

Serveis i equipaments educatius
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Serveis i equipaments 
culturals

Escola bressol Niu 
d’infants
938 811 184
Pl. 1 d’Octubre de 2017, 1

Escola Sagrats Cors
938 810 261
C/ de l’Hospital, 11

Escola Ildefons Cerdà
938 810 804 / 938 811 132
Av. de Pere Barnils

Escola Xoriguer
938 813 245
C/ dels Hostalets, 9

17 18 19 20

Institut Pere Barnils
938 812 752
Av. de Pere Barnils

Escola de música
938 810 632
C/ d’Anselm Clavé, 9
Informació: dl. i dt.18 - 21 h

Centre Obert
938 810 400
Rda. de les Tàpies, 47
De dl. a dj. de 17 a 19 h

Escola d’Adults
938 813 880 - C/ de Jesús, 25
De dl. a dv. de 9 a 13 h i 
de dl. a dj. de 16 a 20 h

21 22 23 24

Serveis i equipaments juvenils

Punt Jove el PIPA
938 812 323
C/ de Jesús, 25
De dl. a dj.17 a 20 h
Dv. de 10 a 13 h

Espai Jove
938 811 212
C/ de Rafael de Casanova, 8
De dl. a dv. de16.30 a 
19.30 h

25 26

ACCENT - Acció 
Centellenca Jove
Esplai les 100 teies

ENTITATS 
JUVENILS I  
DE LLEURE

Arxiu municipal
938 810 375. C/ Nou, 19
De dl. a dv. d’11 a 14 h

Oficina de català CPNL
938 811 004. C/ Nou, 11
Dt. i dj. de 9 a 14h
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Sala Niu del Palau
938 810 375. Plaça Major, 5
Ds. de 18 a 20 h
Dg. i festius de 12 a 14

Casal Francesc Macià
938 812 608
C/ d’Anselm Clavé, 9

27 28

Centre d’art el Marçó Vell 
i Centre de paleontologia 
938 810 375
C/ dels Galejadors, 2
Primavera-estiu:
Ds. de 19 a 21 h
Dg. i festius de 12 a 14 h i de 
19 a 21 h
Tardor-hivern
Ds. de 18 a 20 h 
Dg. de 12 a 14 h i de 18 a 20 h

Biblioteca La Cooperativa

938 810 334
C/ de St. Joan, 25
Hivern (del 16-9 al 14-6)
De dl. a dv. de 15.30 a 20 h
Dc., dv. i ds. de 10 a 13.30 h
Estiu (del 15-6 al 15-9)
De dl. a dv. de 15.30 a 20 h

29 30

Amics de Centelles, Amics dels clàssics, 
Aquinahora, grup de teatre, Assemblea 
Nacional Catalana, Associació de 
galejadors, Associació de pessebristes, 
Associació Sant Antoni, Associació 
Purgatori parade, Baliga-balaga, 
Batukateies, Centre Parroquial, Colla de 
diables Cabrons i Bruixes, El Triquet, 
grup de teatre, Geganters i grallers, 
Pierrot Teatre, Societat coral la Violeta

ENTITATS CULTURALS

Des de l’Ajuntament s’aposta per crear una xarxa d’oferta pública que permet assegurar l’educació de tots 
els infants, adolescents i joves del municipi independentment del seu nivell socioeconòmic i/o sociocultural. 
Aquest curs s’ha creat un nou cicle formatiu de Dependència a l’institut Pere Barnils, complementant la diver-
sitat de la oferta educativa existent..
Seguim treballant perquè els entorns escolars, a través de la pacificació siguin més segurs per a protegir els 
nostres infants: com en són exemple la creació de l’aparcament de l’IES i de l’escola Ildefons Cerdà. Alhora es 
posa èmfasi en la potenciació de la xarxa entre centres i la inversió en el manteniment de tots els seus edificis. 
Després d’aquest impàs per l’arribada de la COVID, s’han tornat a impulsar els cursos de formació oferts des 
de l’Escola d’Adults i s’han iniciat noves activitats docents com el projecte PIFER.

ENTITATS EDUCATIVES: Junta de pares i mares de l’escola 
bressol Niu d’infants, AMPA Sagrats Cors, AFA de l’Escola Ildefons Cerdà, 
AMPA de l’Escola Xoriguer, AMPA de l’Institut Pere Barnils

En referència a l’àmbit de joventut, destaca la reactivació del PIPA ara fa un any. 
S’han tornat a potenciar cursos de formació en col·laboració amb els centres  
escolars municipals i es dona suport a les entitats juvenils. Paral·lelament, també 
s’ha dut a terme la redacció d’un nou Pla Jove que es va acabar de redactar l’any 
passat i es presentarà en breu.

PLA ESTRATÈGIC  
D’EDUCACIÓ
+CULTURA
Participa a les 

comissions d’aquest 
projecte pioner

Decidim l’educació
i la Cultura de

Centelles

Des de l’Ajuntament se seguirà apostant per les cites 
destacades en el calendari de festes com són la caval-
cada de Reis, el Cau de Bruixes i el Carnestoltes. D’al-
tra banda, es treballa amb les entitats que promouen la 
cultura per fomentar-la a la vila garantint els serveis que 
la possibiliten com l’arxiu, les sales d’exposicions i la bi-
blioteca. S’està treballant perquè, en un futur, es pugui 
traslladar la biblioteca al Palau dels Comtes. Una de les 
accions més destacades ha estat la implementació del 
Pla d’Educació i Cultura. Com a exemple està la crea-
ció de l’Escola d’Arts, que recull la pràctica de música, 
dibuix, ceràmica i teatre i que es coneixerà com la nova 
empresa municipal de Formació i Coneixement.



ENTITATS PEL MEDIAMBIENT
Ara o mai per a la defensa del territori  

BOSSES COMPOSTABLES 
GRATUÏTES 

Recollida a les oficines de l’Ajuntament.

NOU CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS
Aquesta primavera entrarà en funcionament el nou servei de recollida de 
residus amb contenidors intel·ligents. Durant el mes de març. es van fer 
les presentacions públiques a tots els veïns i veïnes del municipi. A partir 
del 14 de març es poden recollir la targeta per obrir els contenidors a un 
punt d’informació situat al Palau dels Comtes. www.centelles.cat

c
T’ho posem fàcil perreciclar més i millor

El consistori opina

Centellencs i centellenques hem 
d’estar orgullosos de la diversitat de 
serveis dels que podem disposar al 
municipi pel fet que ens garanteixen 
des de les necessitats més bàsiques 
fins a poder  gaudir de l’esport i 
del lleure, d’equipaments culturals; 
sense obviar la importància de l’edu-
cació i la cultura que possibiliten i 
milloren la convivència així com de 
disposar d’uns i unes professionals 
que des de la seva feina vetllen des 
dels serveis essencials com la llum, 
l’aigua o el cementiri fins a donar 
orientacions i assessoraments espe-
cífics i/o tècnics.
Des del govern municipal volem 
posar en valor aquesta varietat de 
què disposem i de la importància 
de rendir comptes garantint la trans-
parència i amb la voluntat d’informar 
a la ciutadania.

Tenim un vila amb moltíssims ser-
veis. Uns gestionats per l’ajuntament 
i d’altres en concessió.
Si els serveis els gestiona l’ajun-
tament el cost és més elevat, 
tant de personal com d’inversió, 
però tenim un servei de molta 
qualitat i proximitat.
Si es donen en concessió el cost 
és menor i la responsabilitat més 
lleugera, però l’empresa privada 
posa els beneficis per davant de 
la qualitat dels serveis, el perso-
nal i les inversions.
Dit això, obrim el debat a pensar 
quins serveis ens podem perme-
tre de gestionar i quins donar en 
concessió, pensant sempre en 
quins són prioritaris i quin pres-
supost tenim.

1.- Poc ens pensàvem ara fa dos anys la sacsejada que supo-
saria una pandèmia en les nostres vides, i poc esperàvem que 
encara tindria presència al 2022. Però cal continuar endavant, i 
tornar de mica en mica cap a la normalitat. En moments com els 
que vivim, els reptes socials i els pilars de l’estat del benestar 
són molt importants: l’ensenyament, la salut, el treball i l’habitat-
ge. Aquests pilars essencials són la base de les polítiques pú-
bliques, ara més que mai. L’impuls de l’ocupació i de l’activitat 
econòmica és necessari. Però no volem ser una societat que viu 
de subvencions, sinó que volem ser una “societat dels dilluns”: 
d’aquells que cada dilluns aixequem la persiana i ens posem 
a treballar.
2.- Durant aquesta pandèmia, hem parlat molt dels Centres 
d’Atenció Primària i dels hospitals, del sistema sanitari en gene-
ral. A Catalunya, l’accés als serveis sanitaris és un dret universal 
de totes les persones que viuen a Catalunya. La sanitat es fi-
nança a través dels impostos dels ciutadans (directes i indirec-
tes), i no amb quotes. El concepte de salut no és només l’absèn-
cia de malaltia, sinó que també fa referència al benestar i la 
plenitud de l’ésser humà, la dignitat, la salut mental, l’autoestima. 
L’atenció primària és el primer punt d’accés al sistema de salut. 
Hem de preservar i respectar el nostre centre d’atenció primària 
(“el nostre CAP”), però alhora també hem de ser exigents en les 
prestacions que rebem. És a dir, sumar, i no restar; ajudar a mi-
llorar el servei.
En aquest sentit, hem posat en marxa la redacció d’un Pla muni-
cipal de salut, el qual establirà prioritats i objectius, amb la finali-
tat de millorar la nostra qualitat de vida.
3.- L’Ajuntament de Centelles ha fet un esforç per impulsar l’ad-
ministració electrònica, però encara hem d’acabar de fer el des-
plegament. Gràcies a l’ “Electra” podem gaudir de fibra òptica 
pràcticament a tot el municipi, i això permet fer ús de les noves 
tecnologies (les TIC) per fer una administració més eficient. En-
cara queda camí, però hi som. L’objectiu és tenir un Ajuntament 
amb dades obertes, i créixer des de la perspectiva democràtica 
perquè els centellencs i les centellenques puguin participar de 
l’activitat pública. Una ciutadania informada i observant és ga-
rantia de democràcia.
Finalment, cal treballar, doncs, per les persones i amb les perso-
nes, amb els centellencs i les centellenques, i lluitar contra l’ex-
clusió social i contra les desigualtats, perquè ningú quedi enrere.

La CUP ha declinat escriure en no 
tenir representació institucional.

Escrivim en el que teniu a les mans per-
què fa poc el govern de la Vila ens va 
dir que editaria una Revista Municipal. 
Ens proposà el tema, i exigí l’extensió 
(600 caràcters!).
Les explicacions que demanàvem sobre 
la iniciativa se’ns hauran donat en Junta 
de Portaveus, però quan el nostre escrit 
ja estigui lliurat. Tot plegat ens sembla 
un nou capítol descarat d’un dels serveis 
més monopolitzats pel PSC al llarg dels 
anys: els mitjans de comunicació locals.
I això passa quan es comença a olorar 
l’ambient electoral, quan els grups alter-
natius editem el BOC, i quan hem dema-
nat participar als Butlletins que la Corpo-
ració edita mensualment havent obtingut 
l’habitual “no” per resposta. 
A Centelles la informació municipal es-
devé sempre publicitat pagada amb els 
diners de tots i això ara ens sembla es-
pecialment fora de lloc. Per descomptat, 
seguirem informant.

Per presentar-nos hem decidit escriure 
sobre els serveis d’informació municipals, 
ja que des de fa un temps, la majoria de 
centellencs saben que l’ambient polític al 
poble està caldejat. 
No podem dir que de tant en tant, s’intenta 
reconduir la situació, i a vegades, s’acon-
segueixen petits objectius. Un d’ells, poder 
tenir veu a alguna revista de l’Ajuntament 
de Centelles. Però no entenem el perquè 
editar-ne una de nova, existint un butlletí 
mensual on ja hi tindríem cabuda. Ja que, 
sorprenentment, ens brinden l’oportunitat 
d’escriure en aquesta nova revista, cosa 
que agraïm, però també hem de lamentar, 
ja que tant sols amb aquestes deu línies, ja 
hem exhaurit els 600 caràcters que se’ns 
permeten publicar i alhora, no s’haurien 
de gastar més diners públics en una nova 
revista.
I tornem a trobar-nos amb l’intent de fer les 
coses bé, però ens quedem a mitges.

GARANTIM L’ATENCIÓ 
A LES PERSONES

CENTELLES PER 
A LES PERSONES

LA INFORMACIÓ TAMBÉ 
ÉS UN SERVEI MUNICIPAL.

SERVEIS
MUNICIPALS SI, PERÒ NO

7 8

Serveis mediambientals

Deixalleria
938 810 375. C-1413 Km. 15,4 direcció St. Feliu de Codines
De l’1 d’octubre al 31 d’abril: Dt i dj de 9 a 13 h i de 15 a 19 h, 
ds de 8.30 a 14.30 h. Festius tancat
De l’1 de maig al 30 de setembre: Dt i dj de 9 a 13 h i de 15 a 
20 h, ds de 8.30 a 14.30 h. Festius tancat

31

Des de l’àrea de Medi Ambient es treballa per incrementar la recollida selectiva de deixalles i promoure accions 
i campanyes per a un municipi més sostenible. Amb l’entrada en funcionament del nou servei de recollida es 
posarà èmfasi en les campanyes de sensibilització sobre la utilització dels contenidors intel·ligents i se seguiran 
potenciant tallers mediambientals a les escoles. Es fomenta la recollida d’andròmines tots els dilluns prèvia 
trucada al telèfon 661 794 019.

Habitatge
S’està treballant en 2 línies diferents, però, alhora, relacio-
nades. Per una banda, es gestionen els ajuts per a perso-
nes que pateixen vulnerabilitat ocupacional oferint-los-les 
acompanyament i solucions. Per l’altre, es vol impulsar 
la creació d’un Parc d’Habitatge propi. Juntament amb  
Diputació es treballa en la gestió d’ajuts de Fons Euro-
peus per a persones i empreses i, també s’elaborarà un 
Programa Municipal d’Actuació d’Habitatge que permetrà 
fer una fotografia de Centelles per saber cap a on enfocar 
els esforços per atendre totes les necessitats.

Participació i transparència
La Universitat Autònoma (UAB) distingeix l’Ajuntament amb el segell Infoparticipa en reconeixement a la quali-
tat en continguts i transparència de la seva pàgina web. Aquesta distinció s’ha de revalidar anualment. També 
s’impulsa la participació ciutadana amb les enquestes que es fan de les diverses activitats que s’organitzen. 

Associacions
animalistes
Col·lectiu Nidore Dog
nidoredog21@gmail.com

Associació animalista 
de Centelles
www.animalistadecentelles.org
Rambla del Camp de l’Aigua, 9



#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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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.

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. 

Servei de qualitat, proximitat i  amb com-
promís amb la gent de Centelles
Estem orgullosos del nostre servei elèctric 
i fem una millora constant de les instal·la-
cions. 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.

938 810 931
Truca’ns, informa’t i suma 

la teva energia al poble!
Electracomercial Centelles SLU  

Av. Escoles núm. 1, Centelles, 08540

www.electracentelles.cat

#unpobleambenergia#unpobleambenergia

L'electricitat que reverteix  
en el nostre poble

ElectraCentelles
ElectraCentelles

Jaume, 52 anys
"En lloc d’una gran 
empresa, escullo en 
benefici de la gent 
del poble, sóc de 

l’Electra"

Subministraments

Servei d’aigües AGBAR
938 812 253
C/ de Sant Josep, 47
Dl. de 9 a 11.30 h, Dt. i dc.de 
9 a 14 h, Dj. de 12.30 a15 h i 
de 16 a 18 h, Dv. de  9 a 13h

Servei elèctric 
Electradistribució i 
Electracomercial
938 810 931
Urgències: 608 346 848
Av. de les Escoles, 1
De dl. a dv. de 9 a 13h

Fibra Òptica Centelles
931 988 300
www.focentelles.net
C/ del Socós, 13
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www.centelles.cat

938 810 931
Truca’ns, informa’t i suma 

la teva energia al poble!
Electracomercial Centelles SLU  

Av. Escoles núm. 1, Centelles, 08540

www.electracentelles.cat

#unpobleambenergia#unpobleambenergia

L'electricitat que reverteix  
en el nostre poble

ElectraCentelles
ElectraCentelles

Jaume, 52 anys
"En lloc d’una gran 
empresa, escullo en 
benefici de la gent 
del poble, sóc de 

l’Electra"

Goufone
933 900 516 / 
www.goufone.com

Emagina
931 318 787

Directori del plànol
Ajuntament, Jutjat de Pau, Arxiu 
municipal, Policia local i Associa-
ció de Defensa Forestal
Oficina municipal d’informació i 
defensa del consumidor,  
Oficina de promoció econòmica 
i Oficina de català CPNL

CAP Centelles
Residència Sant Gabriel i centre 
de dia
Servei de Podologia
Serveis funeraris
Cementiri 

Servei de benestar i família

Pavelló d’esports
Piscina coberta
Camp de futbol 

Pistes de tenis
Piscina d’estiu
Skate Park
Pistes de petanca
Escacs i billar

Escola bressol Niu d’infants
Escola Sagrats Cors
Escola Ildefons Cerdà
Escola Xoriguer
IES Pere Barnils
Escola de música
Centre Obert
Escola de persones adultes

Punt Jove
Espai Jove

Sala Niu del Palau
Casal Francesc Macià
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Centre d’art el Marçó Vell i 
Centre de paleontologia
Biblioteca La Cooperativa

Deixalleria

Servei elèctric Electradistribució 
Servei d’aigües AGBAR

Estació de RENFE
Parada d’autobusos
Àrea d’autocaravanes

Aparcament 1 (Rda. Tàpies)
Aparcament 2 (C/ Rodolf Batlle)
Aparcament 3 (C/ Sant Martí)
Aparcament 4 (Pl. Catalunya)
Aparcament 5 (Av. Escoles)
Aparcament 6 (C/ Antoni Gaudí)
Aparcament 5 (INS Pere Barnils)
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L’Electra Municipal, amb més de noranta anys d’antiguitat, 
segueix essent un dels grans valors afegits del municipi 
que comercialitza, genera i distribueix energia. Centelles 
compta amb una xarxa pròpia de fibra òptica comercialit-
zada a través de diverses operadores. El servei d’aigües 
està externalitzat a l’empresa AGBAR.

P1

P2

P3

P4

P5

P6
P7Transport i mobilitat

RENFE
900 320 320
C/ de l’Estació, 1

Autobús Sagalés
902 130 014
Crta. de St. Feliu (IES)
C/ dels Hostalets

Àrea d’autocaravanes
938 810 375. C/ de Can Minguet, Pol. ind. La Gavarra

34 35

36

Centelles està ben connectat, tan per carretera amb la 
C17 com amb transport públic, amb autobús i amb tren 
per la R3, que començaran aviat a desdoblar-ne la via. 
Es disposa d’una àrea d’autocaravanes i s’ha creat una 
aplicació que permet l’entrada i el control de les estades.

10



www.centelles.cat

Al web de l’Ajuntament
trobaràs cada mes el
butlletí d’informació municipal.
CONSULTA’L I DESCARREGA’L

Segueix-nos a les xarxes socials,
estigues al dia i participa!

www.centelles.cat

Subscriu-te a l’agenda per rebre digitalment
els esdeveniments més destacats que es fan
al municipi.

novembre

2
novembre

3
novembre

4
novembre

5
novembre

6
novembre

7
novembre

8
novembre

9
novembre

10
novembre

1

Implica’t amb Centelles
el civisme i la sostenibilitat

depenen de tu

Els diumenges a
Centelles és mercat.

FES POBLE

c
Bústies de consultes, queixes 

i suggeriments a 
www.centelles.cat 

(apartat d’atenció ciutadana)

 
o al correu 

centelles@centelles.cat
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Amb el lema “Connecta’t al reciclatge”  es presentarà a la ciutadania el nou sistema de recollida de residus a Centelles. Per 

tal d’explicar com funcionaran els contenidors intel·ligents i resoldre dubtes, es convoca als centellencs i centellenques a les 

reunions informatives que tindran lloc el dijous 3 de març al Casal Francesc Macià, a les 20h, o el dimecres 9 de març al pavelló 

vell, també a les 20h. La informació també estarà disponible a la web  www.centelles.cat/connectatalreciclatge.

Entre el 14 març i el 13 d’abril s’habilitarà un punt d’informació al Palau dels Comtes on s’haurà d’anar a recollir la targeta per 

obrir els contenidors i on informadors ambientals explicaran de manera personalitzada els detalls del nou sistema. S’informarà 

mitjançant una carta dels dies i horaris d’obertura del punt d’informació. El nou model consisteix en la substitució dels actuals 

contenidors i l’eliminació del model porta a porta de l’orgànica i la instal·lació de contenidors tancats que només seran 

accessibles amb targetes magnètiques que es distribuiran entre els veïns i les veïnes. Caldrà utilitzar la targeta per obrir els 

contenidors de l’orgànica (marró), del paper/cartró i envasos (groc/blau) i del rebuig (negre), mentre que el contenidor de vidre 

estarà obert. Cada habitatge només podrà utilitzar les dues illes de contenidors més properes i per tal de reduir els residus que 

van a l’abocador, només es podrà llençar el rebuig dos dies a la setmana. Com a novetat, hi haurà contenidor de vidre a totes les 

illes de contenidors i també s’instal·laran nous punts de recollida d’oli de fregir que s’haurà de llençar dins d’ampolles o pots. Els 

nou sistema amb contenidors intel·ligents entrarà en funcionament a partir de l’1 d’abril. 

Amb aquest nou sistema s’espera assolir uns percentatges de reciclatge similar al de la comarca, dels més elevats de Catalunya, 

i reforçar així el compromís cap a la sostenibilitat del municipi. Recordem que la millor mesura per evitar el problema dels 

residus és fer-ne menys i adquirir productes de proximitat per evitar embalatges innecessaris..Nou compromís de Centelles per a reduir el canvi climàticEl Ple de Centelles ha aprovat l’adaptació del seu com-

promís per a la reducció de les emissions de gasos d’efecte 

hivernacle al Pacte Verd Europeu (Green Deal). A través del 

Pacte d’Alcaldies per l’Energia Sostenible i el Clima, ens 

comprometem a assolir l’objectiu del 55% de reducció pel 

2030. Centelles va començar a treballar amb l’Agenda 21 

on s’havia d’assolir el 20% de reducció al 2020, xifra que es 

va aconseguir un any abans, el 2019. L’Agenda 2030, tot i 

que inicialment parlava d’un 40% de reducció, ha fet més 

ambiciosos els seus objectius passant del 40 al 55% al Pla de assolir el nou objectiu. La col·laboració entre l’Ajuntament, la 

ciutadania i el sector econòmic serà fonamental per complir 

el compromís.

Xerrades informatives del nou sistema de recollida de residus

A partir de l’1 d’abril

Quins contenidors s’hauran d’obrir amb la targeta?

On es repartiran les targetes per obrir els contenidors?

Quins altres contenidors 
hi haurà?

Què s’ha de llençar a cada contenidor?

Com funcionaràel sistema?

Nou sistema de contenidors intel·ligents

www.centelles.cat c


