
El passat dissabte, 19 de març, va quedar inaugurat el carrer 
Marquès de Peñaplata. Iniciades el dia 15 de febrer, i amb 
una durada menor a la que s’havia previst en un inici, es posa 
punt i final a les obres de millora del cèntric carrer del mu-
nicipi.

El treball ha consistit en la substitució de les llambordes de 
la part central del tram per asfalt, la realització de les noves 
canalitzacions de mitja tensió, fibra òptica i recollida d’aigües 
i la implantació de dues plataformes elevades i els seus res-
pectius passos de vianants. Econòmicament, s’ha respectat el 
pressupost estimat.  

Acabades les obres
del carrer Marquès de Peñaplata
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Manteniment als diferents centres educatius

Al llarg d’aquests dies de setmana santa, i aprofitant la in-
activitat de les escoles durant aquest període, s’han dut a 
terme una sèrie d’accions de manteniment als diferents edi-
ficis del municipi. Per una banda, a l’Escola Ildefons Cerdà, 
a l’edifici de dalt, s’ha fet un sistema de drenatge de l’aigua 
per evitar els bassals que causava la pluja a l’exterior. En el 
cas de l’escola Xoriguer, s’han reomplert les sorreres i s’han 
fet millores al pati.  Pel que fa a l’escola bressol, s’ha tret 
el cautxú del terrat i s’ha netejat tota la superfície. També 
s’han retirat alguns gronxadors que patien desperfectes.    
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Celebració del dia de la Dona Treballadora

Un any més, en motiu del dia 8 de març, des del grup Do-
nes de Centelles es van impulsar un seguit d’activitats per a 
commemorar aquesta data. El mateix dia a la plaça Major, 
en col·laboració amb altres grups i participants, es va dur 
a terme la lectura del text “Feines invisibles” per reivindi-
car el paper de la dona a la llar, a més de les seves tasques 
fora d’ella. D’altra banda, el dissabte dia 12, va tenir lloc el 8è 
sopar de dones a Les Brases. Enguany, la vetllada va comp-
tar amb l’actuació de diferents artistes de l’associació Dona 
Cançó. 

Nova sessió del Pla Jove

El proper dijous, 7 d’abril, tindrà lloc una nova sessió del 
procés participatiu del Pla Jove de Centelles destinada a jo-
ves d’entre 16 i 29 anys. L’objectiu és obrir la possibilitat a 
que hi participin totes aquelles persones que no van poder 
assistir a la sessió anterior, aconseguint recollir una major 
varietat d’opinions, propostes i possibles millores en l’àm-
bit de joventut que quedaran reflectides en el document 
que es redactarà posteriorment. En aquesta ocasió es man-
tindrà l’espai però hi haurà canvis en l’horari. L’activitat 
es desenvoluparà a la sala de baix de La Violeta a les 20h. 

Dia internacional de la poesia

El passat dilluns, dia 21 de març, va tenir lloc la celebra-
ció del Dia internacional de la poesia. Amb la col·labo-
ració d’alguns dels alumnes de l’Escola de Música de 
Centelles, a partir de les 18h de la tarda a la biblioteca la 
Cooperativa els assistents van poder gaudir de la lectura 
de diferents rapsodes. Enguany van ser prop d’una vinte-
na les persones que es van acostar a rendir homenatge a 
aquest important gènere literari en una data marcada per 
la UNESCO des de 1999 amb l’objectiu de donar impuls 
al moviment poètic nacional, regional i internacional.  

Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat



3

Ab
ril

 2
01

6

Informació Municipal

Punt Jove

EL PIPA

Centelles té una llarga tradició en l’organització del concurs de 
Pintura Premi de Centelles.  El municipi vol ajudar a difondre i 
a que la gent s’endinsi en el món de l’art, el col·leccionisme i les 
antiguitats, i res millor que un espai per contemplar, adquirir i fer 
intercanvis. 
Enguany la vila celebra la 5a Fira del col·leccionisme i Mercat d’art, 
el proper diumenge 24 d’abril, començarà a les 9 del  matí i s’allar-
garà fins les 2 del migdia. Hi exposaran parades diverses que ven-
dran, compraran i intercanviaran tres tipus de productes: 

• En primer lloc, s’hi pot 
veure i comprar l’obra d’ar-
tistes de diferents discipli-
nes, entre les quals desta-
quen la pintura, l’escultura, 
la ceràmica, la joieria i la fo-
tografia, entre d’altres. Com-
prar obres d’art en aquesta 

Fira significa adquirir les peces directament dels autors, fet que 
permet trobar preus difícils 
d’aconseguir en la compra 
amb intermediaris.
• En segon lloc, hi haurà 
una àmplia oferta per als 
col·leccionistes (filatèlia, 
numismàtica, àlbums de 
cromos, etc).
• I en tercer i últim lloc, el vi-
sitant trobarà també una gran 

varietat d’antiguitats; objectes 
de totes les característiques, 
mides i preus, que van des de 
mobiliari  fins a elements quo-
tidians i de decoració.
La gran novetat de l’edició 
d’aquest any serà la ubicació. 
La Fira es trasllada a la zona del 

Triquet i als voltants de l’església, per tal que es concentri en un 
punt molt més cèntric del poble i que aquest acte beneficiï als para-
distes de la Fira. Paral·lelament coincidirà amb el mercat setmanal 
de Centelles, fet que garanteix una gran afluència de visitants i la 
satisfacció tant d’expositors com de públic.
L’activitat està inclosa dins la programació anual de “Centelles és 
Màgia”, i vol consolidar-se com un esdeveniment primaveral, en-
llaçat amb la Fira de la ratafia a l’estiu, el Mercat anticrisi a la tardor 
i la Fira de la tòfona, la Festa del Pi, Cau de Bruixes i el Carnestoltes 
a l’hivern. 

Per més informació i inscripcions: 
Servei Promoció Econòmica
C/ Nou, 11 – Centelles 93 881 12 57 – www.centelles.cat 

Tota la informació d’activitats i cursos per aquest estiu:

3 Camps de treball: Inscripcions de l’ 11 al 18 d’abril

3 L’estiu és teu: Preinscripcions a l’estiu és teu: fins el 6 d’abril

3 Colònies i estades d’idiomes

3 Campaments

3 Casals d’estiu

3 Cursos d’idiomes

3 Cursos de formació en el lleure

5a Fira de col·leccionisme i
 Mercat d’art

Biblioteca Municipal
La Cooperativa

Biblioteca de Centelles bcentelleslc

C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES
Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38
Adreça electrònica: b.centelles.lc@diba.cat
web: bibliotecadecentelles.blogspot.com
Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. Dimecres, divendres i dissabtes de 10 a 13.30 
h. (del 15 de juny al 15 de setembre, només dimecres)

Raid dels Ausetans. El 16 d’abril , final dels equips de Centelles. A 
partir de les 4 de la tarda a la riera Blanca. A la foto, un dels equips 
de l’any passat.

Informació i inscripcions al Punt Jove el PIPA

C/Jesús, 25 - Tel: 93 881 23 23 
Horari: de dilluns a dijous de 5h a 8h i divendres de 10h a 13h i de 5h a 7h
pij.centelles@diba.cat www.centelles.cat/elpipa



Dissabte 2
El Mur de la Mediterrània. Presentació del programa de Cultura 
de Pau i noviolència. Exposició Ser Refugiat, tallers, activitats, etc. 
Durant tota el dia a la plaça Major.

Diumenge 3
Teatre familiar. Xarop de Cargol, a càrrec de la Cia. Mercè Framis. 
A les 12 del migdia al Casal Francesc Macià. Preu: 5€ (infants a 
partir d’1 any i acompanyants).
4t Cicle de duets de Jazz i músiques improvisades. Coloma Ber-
tan&Quim Abramo Duo. A 2/4 d’1 del migdia a la plaça Vella.
Concert de Primavera a càrrec de l’Orquestra Juvenil i Centelles 
Gospel Choir. A 2/4 de 6 de la tarda a l’Església Parroquial. Preu: 
Aportació voluntària destinada a l’entitat local de Mans Unides.
4t Cicle de duets de Jazz i músiques improvisades: Rubén Fer-
nández i Andreu Zaragoza. A les 7 de la tarda al Bar del Casal 
Francesc Macià. Preu: 5€ anticipada i 6€ a taquilla.

Dimarts 5
Aula d’extensió universitària de la Gent gran: Els boscos de Cata-
lunya, a càrrec de Ramon M. Masalles i Saumell, catedràtic emèrit 
de Botànica de la UB. A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià 
(cal ser associat per assistir a l’Aula).

Divendres 8
Inauguració de l’exposició de dibuixos recollits el dia de la Marató 
de Sang de l’any passat, Compartim Pau, Compartim sang, fets 
pels alumnes de les escoles. A les 7 de la tarda a la Capella de Jesús.

Dissabte 9
5a Cursa urbana Centelles amb el Sàhara. A les 5 de la tarda sor-
tida davant de l’Ajuntament. Inscripció: www.centelles.cat

Diumenge 10
4t Cicle de duets de Jazz i músiques improvisades: Si Song Dos: 
Marc Vernis, Pep Cols. A les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià. 
Preu: 5€ anticipada i 6€ a taquilla.

Dimarts 12
Aula d’extensió universitària de la Gent gran: Les músiques del 
temps de Cervantes i Shakespeare, a càrrec de Joan Vives i Bellalta, 
professor d’Història de la Música. A les 6 de la tarda al Casal Fran-
cesc Macià. (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Divendres 15
Racons de contes i històries. Alumnes de P5 i 1r i 2n de primària: 
Contes dels avis. Alumnes de 3r a 6è de primària: Conèixer el nostre 
poble. De 10 a 12 del matí. Diversos llocs del poble.

Dissabte 16
Marató de sang. Activitats de les entitats del poble per a totes les 
edats. De 10 del matí a 9 del vespre a l’Escola I. Cerdà (escola de 
baix).
Raid dels Ausetans. Final dels equips de Centelles. A partir de les 
4 de la tarda a la riera Blanca.
Concert de presentació de CRIDA! Nou disc del grup Bonobos. 
A partir de les 5 de la tarda a la plaça Major.

Diumenge 17
7a Cursa d’Obstacles Finisher Non Stop “Embruixada Vila de 
Centelles”. A les 11 del matí a la ronda del Esports.
Teatre: Estic amb tu. Un espectacle familiar sobre patins! A càrrec 
de la companyia Roger Fitó Produccions A les 12 del migdia i a les 
5 de la tarda al Casal Francesc Macià.
Preu: 10€ a www.esticambtu.org
4t Cicle de Jazz i músiques improvisades: Monogràfic Underpool 
Record (AIR3S/Dynamic Duo/Jaume Llombart). 7 de la tarda a la 
Sala de baix de la Violeta. Preu: 8€ anticipada i 10€ a taquilla.

Agenda d’activitats de abril de 2016
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Dijous 21
Xerrada per empresaris i emprenedors: Com aconseguir clients 
amb la publicitat online: mitjans i mètodes efectius a baix cost. De 9 
a 1 del matí al Casal Francesc Macià.
Hora del conte: El millor regal del món (teatrí d’ombres) amb Mar-
ta Esmarats. A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa.

Divendres 22
Sant Jordi escolar. Espectacle d’animació amb Ambaukatunàbia. 
A partir de 3/4 de 10 del matí a la plaça Major.

Dissabte 23
Diada de Sant Jordi. Parades de llibres i roses durant el matí a la 
plaça Major.
El Mur de la Mediterrània. Programa de Cultura de Pau i no-
violència. Vaixell gegant amb papiroflèxia i recollida de vaixells per 
la pau. De 10 a 2 i de 4 a 9 a la plaça Major. Preu: Siguem Solidaris.
Dia internacional de la dansa. 9è Centelles en dansa amb El 
gimnàs, Nouestil i Nova Generació. A partir de 2/4 de 6 de la tarda 
a la plaça Major.

Diumenge 24
5è Fira del col·leccionisme i mercat de l’art. De 9 a 2 del matí
a El Triquet (voltants de l’església).
Concert a capella a càrrec de la Societat Coral la Violeta. A 2/4 de 
6 de la tarda a la capella del Socós.
4t Cicle de Jazz i músiques improvisades: Angeli / Roca Duo. A 
les 7 de la tarda al Casal F. Macià. Preu: 5€ anticipada i 6€ a taquilla.

Dimarts 26
Aula d’extensió universitària de la Gent gran: William Shakes-
peare: la seva obra i el seu llegat, a càrrec de Josep M. Oroval i Pla-
nas, president de l’associació Shakespeare de Catalunya. A les 6 de 
la tarda al Casal F. Macià. (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dimecres 27
Unitat mòbil d’informació al consumidor. D’11 a 2/4 d’1 del 
matí a la plaça Major.

Dijous 28
Tertúlia literària. Llegim: El silenci del far, d’Albert Juvany. A 2/4 
de 4 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa.

Dissabte 30
4t Cursa infantil Cingles de Centelles. A les 5 de la tarda a l’apar-
cament de la piscina coberta. Preu: 2€.

Diumenge 1 de maig
51è Aplec del turó de Puigsagordi. Tot el matí.

EXPOSICIONS
Fins el 3 d’abril 
Pigments. Dibuixos i pintures de Pere Relats Puyal.
Dissabtes de 6 a 8 i festius d’12 a 2 i de 6 a 8. Capella de Jesús

Del 9 al 17 d’abril 
Compartim Pau, Compartim Sang. Dibuixos realitzats pels 
alumnes de les escoles del poble per a la Marató de sang 2015.
Dissabte  de 7 a 9 i festius de 12 a 2 i de 7 a 9. Capella de Jesús.

Del 23 d’abril al 8 de maig 
Racons de contes i històries. Mostra de dibuix escolar de Sant 
Jordi.
Dissabtes de 7 a 9 i festius de 12 a 2 i de 7 a 9. Capella de Jesús.

Sala de Paleontologia i  Selecció del patrimoni pictòric 
Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Centre d’art el Marçó vell.
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