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Agenda d’activitats d’abril de 2018
Divendres 6
Taller sobre l’autoestima i autoconeixement: Com em veig?. A les 5 de la tarda
a l’Espai Jove (carrer de Rafael Casanova, 8).
Inauguració de l’exposició de dibuixos recollits el dia de la marató de sang de
l’any passat, La teva sang diu coses, fets per alumnes de les escoles del poble. A
les 7 de la tarda a la sala d’exposicions de Centelles (carrer de Jesús,15).
Dissabte 7
Teatre: TocToc, pel Grup de teatre Ramon Sans d’Aiguafreda i Sant Martí. A les
10 de la nit al Casal F. Macià. Preu: 10 € (beneficis per a l’entitat Open Arms).
Diumenge 8
Teatre: TocToc, pel Grup de teatre Ramon Sans d’Aiguafreda i Sant Martí. A les
6 de la tarda al Casal F. Macià. Preu: 10 € (beneficis per a l’entitat Open Arms).
Dimarts 10
Aula d’extensió universitària de la Gent gran: La música a l’antiguitat clàssica
i els seus antecedents, a càrrec de M. Isabel Panosa i Domingo, professora de la
UdG, URV i ICAC. A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià, (cal ser associat
per assistir a l’Aula).
Divendres 13
Presentació de llibre: Un poble genuí, de Montserrat Llavina i Soler. A les 7 de la
tarda a la sala de vidre del Casal Francesc Macià.
Inauguració de l’ exposició Natura. Si voleu de la A a la Z de Jordi Sarrate,
amb Els Niperris (Pere Mas i Jordi Sarrate) canten a Miquel Oliver. A les 7 de la
tarda al Centre d’art el Marçó vell.
Dissabte 14
Marató de sang. Activitats de les entitats del poble per a totes les edats. De 10 del
matí a les 9 del vespre a l’escola Ildefons Cerdà (edifici de baix).
Diumenge 15
9a Cursa d’Obstacles Finisher Non Stop “Embruixada” vila de Centelles. A
2/4 de 11 del matí, davant del pavelló municipal. Inscripcions: www.finishernonstop.com
Visita guiada a l’exposició Natura. Si voleu de la A a la Z, per l’artista Jordi
Sarrate. A les 12 del migdia al Centre d’art el Marçó vell.
Projecció d’audiovisual: El camí de l’èxode, de Josep M. Parareda i M. Rosa Aregall. A les 6 de la tarda al Centre Parroquial. Preu: 3 €.
Dimarts 17
Racons de contes i històries. Alumnes de parvulari P-5 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 a la plaça Major i a diversos llocs del poble.
Dijous 19
Hora del conte: Dos contes i una Aurora, a càrrec de Titelles NAIP. A 2/4 de 6 de
la tarda a la biblioteca La Cooperativa.
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Divendres 20
Celebració de l’Any Pompeu Fabra amb M. Carme Bernal i Vanesa Amat i
veredicte i lliurament dels premis del Premi de Relat Breu i Poesia 2018. A
les 7 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa.
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Dissabte 21
2a Enrossada jove, d’Accent Jove. A partir de les 12 del migdia al parc del Pla
del Mestre. Preu: 8 € (tiquets a: La Granota i el Secret).
Teatre: Sant Jordi serà sempre nostre!, a càrrec de Mai és Tard. A les 7 de la
tarda al Casal Francesc Macià.
Diumenge 22
Dia internacional de la dansa. 10è Centelles en dansa, amb El gimnàs, Nouestil
i Nova generació. A 2/4 de 12 del migdia al Passeig.

Visita guiada a l’exposició Natura. Si voleu de la A a la Z, per l’artista Jordi
Sarrate. A les 12 del migdia al Centre d’art el Marçó vell.
Record a Francesc Garriga Barata. Jordi Sarrate diu els seus poemes i Enric
Milian canta i posa música. A 2/4 d’1 del migdia al Centre d’art el Marçó vell.
Teatre de prop: Tornar, nou llibre i espectacle de Noemí Morral i la Companyia
Mil Futurs. A les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 8 €.
Dilluns 23
Diada de Sant Jordi. Parades de llibres i roses, durant el matí. Centre del poble.
Sant Jordi escolar. Espectacle d’animació infantil Zum, amb La Tresca i la verdesca. A partir de 2/4 de 10 del matí a la plaça Major.
Celebrem Sant Jordi a l’Espai Jove. Presentació de llibres i pel·lícules, taller de
punt de llibres i berenar. A 2/4 de 6 de la tarda a l’Espai Jove (carrer de Rafael
Casanova, 8).
Dimarts 24
Aula d’extensió universitària de la Gent gran: Manuel de Pedrolo, més enllà
del Mecanoscrit, a càrrec d’Anna Maria Villalonga i Fernández, professora de la
UB, escriptora i comissaria de l’Any Pedrolo. A les 6 de la tarda al Casal Francesc
Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).
Dimecres 25
Unitat mòbil d’informació al consumidor. D’11 a 2/4 d’2 a la plaça Major.
Dijous 26
Tertúlia literària. Llegim: Nosaltres en la nit, de Kent Haruf. A 2/4 de 4 de la
tarda a la biblioteca La Cooperativa.
Dissabte 28
38è Festival de cant coral de la Societat Coral La Violeta. A les 9 del vespre al
Casal Francesc Macià.
Diumenge 29
Visita guiada a l’exposició Natura. Si voleu de la A a la Z, per l’artista Jordi Sarrate. A les 12 del migdia al Centre d’art el Marçó vell.
Dimarts 1 de maig
53è Aplec del turó de Puigsagordi. Tot el matí.

Tres nevades en un mes
Els últims mesos han estat marcats a Centelles per les variades
condicions meteorològiques. En menys de cinc setmanes ha
nevat en tres ocasions al municipi.
La primera d’elles va ser la setmana del passat 12 de febrer. 15
dies més tard, la setmana del 26 de febrer, la neu va tornar a

fer acte de presencia.
L’última vegada, tot i que amb menys quantitat, va ser el dimarts 20 de març. Malgrat tot, davant d’aquesta situació es va
procedir a activar el Pla Neucat, el qual va permetre actuar
ràpidament per evitar complicacions.

Dissabte 5 de maig
Jocs de carrer per a petits i grans. Cloenda de Centelles Famílies curs 2017-18 i
del Cicle de Teatre Familiar. Jocs, berenar com els d’abans i animació amb el grup
Xiula. A partir de les 5 de la tarda a la plaça Major.
EXPOSICIONS
Del 3 al 6 d’abril
L’ecoestació. Vine a resoldre els teus dubtes sobre residus i a jugar amb els jocs de
l’Ecoestació. De 9 a 2 del migdia. Plaça Major.
Del 6 al 15 d’abril
La teva sang diu coses. Dibuixos realitzats pels alumnes de les escoles del poble
per a la Marató de sang 2017. Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
Sala d’exposicions de Centelles (Carrer de Jesús, 15).
Del 14 d’abril al 27 de maig
Natura. Si voleu de la A a la Z de Jordi Sarrate. Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12
a 2 i de 6 a 8. Centre d’art el Marçó vell.
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.
Del 21 d’abril al 6 de maig
Racons de contes i històries. Mostra de dibuix escolar de Sant Jordi. Dissabtes
de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Sala d’exposicions de Centelles (Carrer de
Jesús, 15)
Exposició permanent
Joan Muns Torrentgenerós. Artesà del ferro i miniaturista. Visites a hores convingudes telèfon 938 813 787. Avinguda de Rodolf Batlle, 15
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Dissabte 3
Aula d’extensió universitària de la Gent gran: Drons: els vehicles aeris no tripulats, a càrrec de Miquel Barceló i Garcia, enginyer aeronàutic. A les 6 de la tarda
al Casal Francesc Macià, (cal ser associat per assistir a l’Aula).
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Nova web de l’Ajuntament de Centelles
Fa unes setmanes que ja està en funcionament la nova pàgina
web de l’Ajuntament de Centelles. Tot i mantenir l’estructura bàsica, segueix la filosofia del disseny web adaptable i presenta importants millores. Una d’elles és l’apartat de notícies, destacats i
agenda inclosos a la portada. També s’hi pot trobar un índex amb
tres categories generals: la d’Ajuntament, amb totes les dades sobre la corporació, informació oficial, tràmits, etc; la de Conèixer,
on es recull la informació més turística; i la de Viure on es troben
els serveis i projectes adreçats a la ciutadania per temàtiques. La
web també conté plànols d’equipaments i zones del municipi.

Programa formatiu comarcal per a
persones emprenedores i per a empreses

Punt Jove el PIPA

Volta Ciclista a Catalunya
La tercera etapa de la 98a edició de la “Volta” Ciclista a Catalunya va passar per Centelles, on hi havia un esprint intermedi.
Aquesta part del trajecte anava de Sant Cugat del Vallès fins a
Camprodon. El primer ciclista en passar per l’esprint intermedi
va se el corredor belga Thomas De Gent (Lotto Soudal), que
acabaria guanyant l’etapa i posant-se líder de la general. Tot seguit passaven els ciclistes Lluís Mas (Caja Rural) i Pablo Torres
(Burgos) a una distància del grup perseguidor de 2’ 30’’.

Compostador a Sant Pau
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Millores a l’Espai Jove
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Per tal de condicionar el local de l’Espai Jove de Centelles, s’han
dut a terme una sèrie d’actuacions durant les últimes setmanes.
En primer lloc, s’han eliminat les barreres arquitectòniques existents amb l’objectiu de fer d’aquest espai un punt de trobada pels
joves i adolescents del municipi totalment inclusiu. D’altra banda, s’ha canviat la fusteria i s’ha tret la mampara. Pel que fa a la
façana, s’han arreglat alguns punts deteriorats i s’ha pintat de
nou.

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

Des de l’Ajuntament de Centelles conjuntament amb les altres
oficines de promoció econòmica de la comarca d’Osona (Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de Roda, Ajuntament de les
Masies de Voltregà, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà,
Ajuntament de Vic, Consorci del Lluçanès, Consorci de la Vall
del Ges, Orís i Bisaura, Creacció i la Mancomunitat La Plana)
hem preparat per quart any consecutiu, un programa formatiu comarcal dirigit tant a les persones emprenedores com a les
empreses del territori pel que fa a diferents àrees (màrqueting,
fiscal, econòmic, innovació en aspectes digitals, la venda a través d’internet, ...). Les sessions s’han iniciat a finals del mes de
març amb la sessió inaugural i finalitzarà el mes de novembre
del 2018.
Per a més informació i inscripcions:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació
C/ Nou, 11 08540 Centelles Telèfon: 938 811 257
Correu electrònic: cntl.ope@diba.cat

Biblioteca Municipal La Cooperativa
C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES

Horari:

Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38

De dilluns a divendres de 15.30

b.centelles.lc@diba.cat

a 20 h. Dimecres, divendres i

bibliotecadecentelles.blogspot.com

dissabte de 10 a 13.30 h

Biblioteca de Centelles

bcentelleslc

El proper 13 d’abril a les 17.30 h. farem la presentació del
Raid dels Ausetans 2018 al PIPA per a tots els membres de
cada grup apuntat, on explicarem totes les proves, normativa
i informació genèrica del Raid. Us i esperem!
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 dimecres i divendres de 10h
a 13h
pij.centelles@diba.cat www.centelles.cat/elpipa
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A finals de març es va instal·lar un compostador comunitari a l’entrada del barri de Sant Pau, davant de la zona de
contenidors. Els veïns i veïnes del barri hi podrán llençar
les restes de menjar i participar en la recollida selectiva de
la materia orgánica, com la resta del poble. En aquests moments, està en fase de maduració i encarà no es pot utilizar.
Properament, informadors ambientals visitaran tots els
habitatges per explicar com funcionarà i per distribuir una
galleda per facilitar la separació.
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