
Dimarts 2
Presentació del llibre: 110 anys de llum a Centelles. L’Electra, una 
experiència local, a càrrec de Josep Rovira Cullell, Assumpta Falgue-
ras Marsal i Miquel Arisa Coma. A 1/4 de 9 del vespre a la sala de 
vidre del Casal Francesc Macià.

Dijous 4
La millor manera d’aprendre anglès. Xerrada dirigida a famílies. A 
2/4 de 7 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa.

Centelles famílies -espai de trobada, formació i activitats-
Orienta’t en família. Quins aspectes tenir en compte per escollir iti-
nerari desprès de l’ESO. Xerrada per famílies amb alumnes de 1r a 
4t d’ESO, Batxillerat i CFGM. A 2/4 de 8 del vespre a la sala de la 
Violeta del Casal Francesc Macià. Inscripcions a www.centelles.cat

Divendres 5
Presentació del conte musical: Aprèn música tot llegint un conte, de 
les professores de l’Escola de Música de Centelles Beth Daví i Anna 
Bartolomé. Amb la participació de Roser Cruells, dels Catarres i el 
grup vocal de l’escola de música KORUP dirigits per Edna Sey. A les 
6 de la tarda al Casal Francesc Macià.

Teatre: Fuga, de la companyia La Klandestina amb Arnau Casano-
vas i direcció de Montse Albàs. A 2/4 de 10 de la nit al Casal Francesc 
Macià. Preu: 8€ i 6€ per a majors de 65 anys i menors de 16 anys.

Dissabte 6
Marató de sang: Viu la màgia de donar Sang. Activitats de les en-
titats del poble per a totes les edats. De 10 del matí a 9 del vespre a 
l’escola Ildefons Cerdà (edifici de baix).

Inauguració de l’exposició Viu l’experiència! 20 anys del Club 
Centre Excursionista de Centelles. A les 7 de la tarda a la sala d’ex-
posicions de Centelles (carrer de Jesús,15).

Inauguració de l’exposició Marcos Palazzi. La família. A 2/4 de 8 
del vespre al Centre d’art el Marçó vell.

Teatre: Fuga, de la companyia La Klandestina amb Arnau Casano-
vas i direcció de Montse Albàs. A 2/4 de 10 de la nit al Casal Francesc 
Macià. Preu: 8€ i 6€ per a majors de 65 anys i menors de 16 anys.

Diumenge 7
Teatre Familiar: Loo (teatre), amb la companyia Ponten Pie.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 5€ (infants a partir 
d’un any i acompanyants).

Dilluns 8
Formació per a empreses i emprenedors: Comptabilitat per a no 
comptables (2a sessió). 2/4 de 10 a 2/4 de 2 del migdia al Casal F. Macià.

Dimarts 9
Aula d’extensió universitària de la Gent gran: Ciència, ciutadania 
i conflictes ambientals, a càrrec d’Israel Rodríguez i Giralt, doctor en 
Psicologia Social per la UAB. A les 6 de la tarda al Casal Francesc 
Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dijous 11
Hora del conte: Contes, a càrrec de Lídia Clua. A 2/4 de 6 de la tarda 
a la biblioteca La Cooperativa.

Dissabte 13
3a Enrosada jove, d’Accent Jove. A partir de les 12 del migdia a la 
riera Blanca. Preu: a concretar.
20 anys del Club Centre Excursionista de Centelles. Projecció i 
conferència: Un país, un cim, de Toni Llavina. A les 9 del vespre a la 
font de la Cira.

Agenda d’activitats d’abril de 2019
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Diumenge 14
Esbart Rosa d’abril. A les 6 de la tarda al Centre Parroquial. Preu: 10€

Diumenge 21 
Pasqua de Resurrecció. Caramelles amb la Societat coral la Violeta. 
Matí pels carrers del poble i a la 1 del migdia davant de l’Ajuntament. 

Dimarts 23
Diada de Sant Jordi. Parades de llibres i roses durant el matí.

Sant Jordi escolar. Espectacle d’animació infantil amb Jaume Barri. 
A partir de 2/4 de 10 del matí a la plaça Major.

Sant Jordi a l’Espai Jove. Presentació de novetats juvenils de llibres 
i pel·lícules. A 2/4 de 6 de la tarda a l’Espai Jove (c. R.Casanova, 8).

Dimecres 24
Racons de contes i històries. Alumnes de P-5 i 1r i 2n de primària: 
Contes de les àvies i els avis. Alumnes de 3r a 6è: Conèixer el nostre 
poble. De 10 a 12 del matí a la plaça Major i a diversos llocs del poble.

Dijous 25
Tertúlia literària. Llegim: Peguera i l’home de gel, amb l’autor Ramon 
Soler i Riba. A 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa.

Dissabte 27
Jocs de carrer per a petits i grans. Cloenda de Centelles Famílies 
curs 2018-19: Jocs i berenar com els d’abans. A les 5 de la tarda a la 
plaça Major.

Concert: Els Catarres presenten Tots els meus principis. A partir de 
les 8 del vespre a l’aparcament de l’Av. Rodolf Batlle (servei d’entre-
pans i begudes). 

Diumenge 28
Teatre: Quina feinada!, amb Roger Pera i direcció de Ventura Pons. 
A les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 10 € i 8 € per a ma-
jors de 65 anys i menors de 16 anys.

Dimecres 1 de maig
54è Aplec del turó de Puigsagordi. Tot el matí. 

Dissabte 4 de maig
Dia internacional de la dansa. 11è Centelles en dansa, amb El gim-
nàs, Nouestil i Nova generació. A les 11 del matí a la plaça Major

20 anys del Club Centre Excursionista de Centelles. Projecció: 10è 
aniversari del CCEC, passió per la muntanya i Ascensió al Montblanc, 
de Josep M. Parareda i M. Rosa Aregall. A les 9 del vespre a la font de 
la Cira.

EXPOSICIONS

Del 29 al 31 de març
La superexperiència de donar sang. Dibuixos realitzats per alum-
nes de les escoles del poble per a la Marató de sang 2018. Dissabtes 
de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Sala d’exposicions de Centelles 
(C. de Jesús, 15).

Del 6 d’abril al 4 de maig 
Viu l’experiència! 20 anys del Club Centre Excursionista de Centelles
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
Marcos Palazzi. La família. 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
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Un any més, per commemorar la diada de Sant Jordi, el 
dimecres 24 d’abril, tindran lloc els racons de contes i 
històries adreçats a alumnes de les escoles del municipi. 
Aquesta activitat es desenvoluparà de 10 a 12 del matí a 
la plaça Major i altres indrets del poble. Els més petits, de 
parvulari, P-5, primer i segon de primària, podran gaudir 
de magnífics contes explicats per àvies i avis de Centelles; 
mentre que els de tercer a sisè de primària tindran l’oportu-
nitat de conèixer més a fons diferents racons del municipi a 
través de diverses dinàmiques. 

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

Els Catarres arriben a Centelles

El proper dissabte, 27 d’abril, a partir de les vuit del vespre 
a l’aparcament de l’avinguda de Rodolf Batlle, es donarà 
el tret de sortida al concert dels Catarres. Amb motiu del 
tancament del curs de Centelles Famílies, el grup musical 
de la comarca omplirà el poble amb la seva música per 
presentar el seu àlbum Tots els meus principis. A més 
d’una actuació de teloners prèvia al gran espectacle, tam-
bé hi haurà servei d’entrepans i begudes per a tothom. El 
concert serà gratuït.

Quina feinada!

Diumenge 28 d’abril, a les set de la tarda al Casal Francesc 
Macià, es presentarà l’obra teatral Quina feinada!. L’ac-
tuació està protagonitzada per l’actor Roger Pera i estarà 
dirigida per Ventura Pons. Es tracta d’una comèdia on el 
protagonista és un agent de reserves d’un modern hotel al 
bell mig de Manhattan al que li toca fer tots els papers de 
l’auca ja que es posa en la pell de totes les persones que hi 
ha a l’altra banda del telèfon. El preu de les entrades serà 
de 10 euros i 8 euros per a majors de 65 anys i menors de 
16 anys.

Cloenda de Centelles Famílies

Coincidint amb el concert dels Catarres, Centelles Famí-
lies celebrarà la cloenda del curs 2018-19 amb una sèrie 
de jocs de carrer per a petits i grans que tindran lloc el 
dissabte, 27 d’abril, a partir de les cinc de la tarda a la 
plaça Major. A més d’una gran varietat d’activitats que fa-
ran rememorar els jocs més tradicionals de tots els temps, 
també hi haurà berenar com els d’abans per a tothom que 
hi participi.  Acabades les activitats de la tarda s’anima a 
tothom a anar a sopar al concert dels Catarres, on hi haurà 
servei d’entrepans i begudes, i gaudir de la seva música.

Premi de relat breu i poesia

Un cop més, s’ha organitzat el premi de relat breu i poesia 
obert a joves d’entre 16 i 30 anys. Es tracta de participar-hi 
presentant un poema, un recull de poemes, un text o un recull 
de textos de màxim 12 pàgines en format DIN A4 a una sola 
cara. El termini per entregar els treballs s’acaba el dilluns 8 
d’abril i es pot  optar a un premi de 300 euros o a un accèssit 
de 150 euros per a cada categoria.

Informació Municipal

Punt Jove el PIPA

Des de l’Ajuntament de Centelles conjuntament amb les al-
tres 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 Vol-
tregà, Ajuntament de Vic, Consorci del Lluçanès, Consorci de 
la Vall del Ges, Orís i Bisaura, Creacció i la Mancomunitat La 
Plana) hem preparat per cinquè 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, ...). 

El dilluns 25 de març l’Oficina de Promoció Econòmica de 
l’ajuntament va organitzar la primera sessió de la formació 
“Comptabilitat per a no comptables: aprèn les línies bàsiques” 
dirigida a persones emprenedores i empresaris/àries. Hi van 
assistir unes 20 persones. El 8 d’abril es farà la segona sessió.

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

1230 alumnes de 4t d’ESO de 24 centres d’Osona van partici-
par a les jornades Càpsula organitzades pel Consell Comarcal. 
Hi van participar alumnes de l’escola Sagrats Cors i de l’institut 
Pere Barnils de Centelles. Càpsula és una mostra de l’oferta 
formativa postobligatòria de la comarca. Es van fer sessions 
explicatives sobre els Programes de Formació i Inserció (PFI), 
xerrades transversals d’autoconeixement i motivació, fetes per 
professionals que explicaven la trajectòria acadèmica i la seva 
professió actual, xerrades relacionades amb el treball de recer-
ca i informatives dels cicles formatius de grau mitjà de la co-
marca. Algunes sessions es feien a l’Edifici del Sucre i d’altres 
al Recinte Firal on es feien demostracions i experimentació.
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Biblioteca de Centelles bcentelleslc

C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES

Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38

b.centelles.lc@diba.cat  

bibliotecadecentelles.blogspot.com

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

Programa formatiu comarcal per a 
persones emprenedores i empreses

Alumnes centellencs, a les Jornades 
Càpsula del Consell Comarcal

Horari:  De dilluns a divendres de 

15.30 a 20 h. Dimecres, divendres 

i dissabtes de 10 a 13.30 h.


