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Dins les actuacions previstes en el Pla de barris hi havia el trasllat de l’estació trans-
formadora que hi havia al mig de la riera, que ens convenia molt per a modernit-
zar-la i posar-la a la Pista, i a la vegada teníem l’oportunitat de netejar-la i tornar a 
fer valer els vestigis històrics que hi havia a sota i al costat.

Aprofitant l’actuació, s’han tret les llindes adossades a les parets de la Cira per tal de 
fer-hi la reconstrucció d’aquest espai que és vital per Centelles. També s’ha guanyat 
en visibilitat des del Passeig ja que s’ha tret la mampara que suposava tenir una es-
tació transformadora i s’ha pogut entendre molt més l’evolució del nostre municipi: 
com estava situada la font, els safareigs i la llera del riu. 

Per tant estem davant d’un projecte importantíssim que millora molt tot el conjunt 
del patrimoni del poble. Per una banda s’adapta tècnicament la central de la Cira, 
que dona corrent a una bona part del centre del municipi, i passa a una nova ubica-
ció amb tots els avenços tecnològics, cosa que permet donar molta més versatilitat i 
eficàcia a la manipulació de les línies, i per l’altra s’ha aprofitat per a fer tota aquesta 
neteja i assentament dels elements arquitectònics que en el passat es van anar cons-

Diumenge 26
Lliurament de premis del LXXVI Concurs de Pintura premi de Cen-
telles. A les 12 del migdia al Centre d’art el Marçó vell.

Dimecres 29
Obertura de la 27a Tómbola de la Solidaritat de Mans Unides. A 2/4 
de 8 de la tarda al carrer de Jesús, 15.
Pregó de Festa Major a càrrec d’Ariadna Masó Mas. A les 8 de la tarda 
al Casal Francesc Macià.
Master class de salsa i ball amb M&R Salsa. A 2/4 de 10  a la Plaça 
Major.
Centelles Jamaican Beats, amb Adala i Paula Bu amb The Same Song 
Band,  Kharloss Selektah, Urtica Sound i Ad-Roots. Organitza: Fyahli-
ght. De les 12 de la nit a les 6 de la matinada a la Riera Blanca.  

Dijous 30 
Gimcana. A les 11 del matí, sortida del Passeig. 
A l’aventura!, amb el grup El Pot Petit (espectacle familiar). A les 6 de la 
tarda a la plaça de Catalunya. 
Sardanes amb la Cobla Premià. A 2/4 de 8 de la tarda al Passeig. 
Sopar de Festa Major (venda de tiquets a l’Ajuntament fins el 24 d’agost. 
Preu 7 euros. Menú infantil 5 euros). A les 9 del vespre a la plaça Major. 
Audiència I-Real, amb Toni Albà. A 1/4 d’11 de la nit a la plaça Major. 
L’ enCOLOMAda, concerts i  DJ. Organitza: Accent Jove.  De les 11 de la 
nit a les 6 de la matinada a la Riera Blanca.

Divendres 31 
Vici-aigua. Sortida a 2/4 d’11 del matí al Parc del Pla del Mestre. 
Festa de l’escuma. A 2/4 de 12 del matí a la plaça Major.
I-MAG 341, un coet per fer volar la imaginació amb Peus de Porc (es-
pectacle unipersonal a partir de 7 anys). De 2/4 de 12 a 2/4 de 2. De 2/4 
de 5 a 2/4 de 7 i de 7 a 8 el vespre al pati de l’escola Sagrats Cors (entrada 
pel Triquet). 
Detectius de la natura (activitat familiar). A les 5 de la tarda al parc de 
la ziga-zaga de la piscina. 
Concert: Messe Brève de Gounod a càrrec de la Societat Coral La Viole-
ta. A les 8 de la tarda a l’Església parroquial.
Correfoc amb els Cabrons i Bruixes de Centelles; Deixebles del Dimoni 
de la Pedra Llarga (colla menuts i colla adults); i Diables de Castellterçol. 
A les 9 del vespre al centre del poble.
El malson (teatre musical) amb el grup de teatre El Triquet. A les 10 de 
la nit al Casal Francesc Macià. 
Guatekimber (música dels 60 als 90 amb Dj), amb l’orquestra Maribel. 
Org.: The Kimberleys. De les 12 de la nit a les 4 de la matinada a la plaça 
Major. 
Fi de festa a la riera Blanca A partir de les 3 de la matinada. 

Dissabte 1 de setembre 
Despertada amb els Baliga-balaga pels carrers de Centelles. A partir de 
les 7 del matí. 
Intercanvi de plaques de cava. De 10 a les 2 del migdia al Passeig. 
Peixos, parc lúdic de la Mediterrània... jugues? (Activitat familiar). 
De 2/4 d’11 a  2/4 de 2 del migdia a la Plaça Major. 
Futbol fang. A les 11 del matí a la Riera Blanca. 
I-MAG 341, un coet per fer volar la imaginació amb Peus de Porc 
(espectacle unipersonal a partir de 7 anys).

Agenda d’activitats d’agost i Festa Major de 2018
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De 2/4 de 12 a 2/4 de 2. De 2/4 de 5 a 2/4 de 7 i de 7 a 8 el vespre al pati 
de l’escola Sagrats Cors (entrada pel Triquet). 
Plantada de gegants. A les 12 del migdia a la Plaça Major. 
Torneig de billar de Centelles. A les 4 de la tarda (C. St. Joan, 25. 
Concentració de vehicles clàssics. A 2/4 de 5 a la Rambla del Camp de 
l’Aigua. Org.: Amics dels clàssics. 
Recorregut de vehicles clàssics. A les 5 de la tarda. Carrers del poble.
Visita guiada al campanar i a la Sala Museu. De les 5 a les 7 de la tarda. 
Davant l’església. 
Concert de Festa Major Orquestra Costa Brava. A les 7 de la tarda a la 
Plaça Major.
El malson (teatre musical) amb el grup de teatre El Triquet. A les 9 de la 
nit al Casal Francesc Macià. 
Ball de Festa Major Orquestra Costa Brava. A les 11 de la nit a la plaça 
Major. 
White Fest. Org.: Diables cabrons i bruixes de Centelles. De les 12 de la 
nit a les 6 de la matinada a la Riera Blanca.

Diumenge 2 de setembre 
Esmorzar popular dels geganters. A 2/4 de 10 a la plaça, el Triquet. 
Partides d’escacs. A les 10 del matí al Passeig. Org.: Penya Escacs. 
39a Trobada de gegants. Cercavila, a les 11 del matí pel centre del poble.  
Swing, amb The Lindy Hoppers Band. A les 12 del migdia al Triquet (al 
costat de l’església). 
39a Trobada de gegants. Ballada a la plaça Major a 3/4 d’1 del migdia. 
Visita guiada al campanar i a la Sala Museu. De les 5 a les 7 de la tarda.  
Festa Holi. A les 5 de la tarda a l’aparcament del carrer de Sant Josep. 
Joc d’investigació: Posa’t a la pell d’un detectiu!. Reuneix quatre amics i 
juga en viu!. A les 6 de la tarda, davant de l’església
El malson (teatre musical) amb el grup de teatre El Triquet. A les 6 de la 
tarda al Casal Francesc Macià. 
Havaneres, amb Peix Fregit. A les 7 de la tarda a la plaça Major. 
Fi de Festa Major amb espectacle pirotècnic. A les 10 de la nit al Portal 
de la vila. Org.: Cabrons i bruixes de Centelles. 

Atraccions:
A l’aparcament de la piscina municipal coberta. 29 i 30 d’agost i 2 de 
setembre de 18 a  24h. 31 d’agost i 1 de setembre de 18 a 2h. 

EXPOSICIONS

Premi Centelles. LXXVI Concurs de Pintura. Del 26 d’agost al 14 
d’octubre. Dissabtes de 18  a 20h i festius de 12 a 14h i de 18 a 20h. Centre 
d’art el Marçó vell.
 
Sala de Paleontologia i Selecció del patrimoni pictòric. Dissabtes de 18 
a 20h i festius de 12 a 14h i de 18 a 20h. Centre d’art el Marçó vell.

Centelles estudis oberts. Del 30 d’agost al 2 de setembre de 18 a 21h. 
Ignasi Arañó, Pintura, en memòria (c/ Socós, 36). David Casals, Pintura 
(Av. Escoles, 15).  Marta Postico,  Ceràmica (c/Romaní, 7 Barri St. Pau) / 
Jordi Sarrate,  Pintura (c/Jesús, 36). 

Joan Muns Torrentgenerós. Artesà del ferro i miniaturista. 29, 30 i 31 
d’agost d’11 a 13 h. Avinguda de Rodolf Batlle, 15.

Visita guiada al campanar i a  la sala-Museu de l’església parroquial de 
Santa Coloma de Centelles. Jornades de portes obertes. Dissabte 1 i diu-
menge 2 de setembre. Tardes de 17 a 19h. Església parroquial.

Neteja i remodelació de la Cira
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- Et vas quedar sense plaça per estudiar Formació Professional?
Un cop ha finalitzat el període 
de matriculació i tancada la llis-
ta d’espera (el 27 de juliol), el 4 de 
setembre de 2018 el Departament 
d’Ensenyament publica els centres i 
cicles amb places vacants. S’obre així 
un segon període d’admissió en què 
només poden participar els sol·lici-
tants que han participat en el primer 
període i que no han obtingut plaça 
o, han obtingut plaça però no s’han 
matriculat. Termini per ampliar les 
peticions de la sol·licitud: 5 i 6 de setembre de 2018
- Preinscripció universitària 2018. Convocatòria de setembre: el 
19 de setembre de 2018.

Informació Municipal

Punt Jove el PIPA

Des del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament t’ajudem 
a la tramitació:

• Programa per a la nova implantació de comerços i reforma 
comercial:

Acció subvencionable: àmbit 1 - recuperació dels locals buits 
(lloguer, compra, conc. administrativa o compra-venda); àmbit 2: 
reforma d’establiments - botigues a peu de carrer amb antiguitat 
mínima de 10 anys del titular.

Quantia de la subvenció: fins el 50% de les despeses subvencio-
nables amb un màxim de 5.000,00 €

Requisits: Inversió mínima 2.000,00 € i màxima de 60.000 €. Ser 
el titular del contracte.

Despeses subvencionables: Àmbit 1 - Import del lloguer, compra 
o traspàs pagat al 2018 + despeses d’obertura; Àmbit 2 - Despeses 
derivades d’obra menor (s’exclouen maquinària i mobiliari) 

Termini presentació: 31 de desembre 2018 o exhauriment de 
pressupost

Per a més informació:
Ajuntament de Centelles - Servei de Promoció Econòmica
C/ Nou, 11  08540 Centelles Telèfon: 938 811 257
Correu electrònic: cntl.ope@diba.cat
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C/Jesús, 25 T: 93 881 23 23  pij.centelles@diba.cat   www.centelles.cat/elpipa

Subvencions per a les empreses 
del sector del comerç

truint com a forma de vida de centellencs i centellenques fins als 
anys 60 que ja va agafar l’estructura que fins ara hem vist. 

Totes aquestes obres de millora s’executaran en tres fases. 

En el transcurs del mes de juliol s’ha iniciat la primera que ha con-
sistit en un estudi documental preliminar dels elements patrimo-

Vacances del 30 de juliol 
al 31 d’agost

- El safareig de roba per a malalts construït l’any 1956.

- La font de la Cira, construïda l’any 1618 i traslladada a la dècada 
dels anys 20 del segle passat. 

- El rec que dirigia l’aigua al molí de can Fillol, actualment desapa-
regut. 

- Les restes de la primera caseta que va encabir el primer burro elèc-
tric de la Cira.

Les actuacions que s’han realitzat en la primera fase sobre aquests 
elements han estat:
- La neteja de l’antic rec del molí de can Fillol que recollia l’aigua a 
l’altura del torrent sota can Peixatet i la conduïa fins l’actual jardí de 
la família Pratmarsó. 

- S’ha descobert l’antic safareig i s’ha recuperat el seu estat original. 
Se n’ha recuperat part del mur de protecció, construït per evitar la 
inundació en cas de riuades i s’ha ampliat per tal d’evitar la sedi-
mentació i l’aportació de terra els propers anys. S’ha recuperat el sis-
tema hidràulic per evitar l’estancament d’aigua produït en els últims 
anys, evitant així problemes sanitaris com el mosquit tigre.

- Pel que fa la font de la Cira, s’ha estudiat el seu emplaçament ori-
ginal per a poder-la traslladar en una propera fase, si fos necessari, 
i s’ha fet una neteja ens els carreus que la conformen. També s’ha 
arranjat la línia d’aigua potable que donava aigua a la font.

- S’ha documentat la fonamentació de la primera centraleta de 
l’Electra municipal de Centelles i se n’ha deixat empremtes com a 
testimonis de l’inici de l’activitat d’aquesta companyia.

Aprofitant aquestes actuacions patrimonials, s’ha realitzat una ne-
teja exhaustiva d’aquest tram de riera i s’han extret tots els residus 
aportats durant aquests anys producte de la pròpia riera.

Aquesta primera fase és una oportunitat per tornar donar valor a 
un espai que durant molts segles va ser vital pels habitants d’aquesta 
vila i així tornar a integrar-lo en el dia a dia del municipi, després de 
molts d’anys d’abandonament.

En una segona fase es farà l’assentament de la pista amb les rampes 
d’accessibilitat i en una tercera, l’arranjament de l’espai central de la 
Cira i les façanes que l’envolten. 

Projecte: Pere Juanola Portas

Arquitecta: Àngels Bardolet Casas

Paleta: Construccions Casellas Ciuró SL

Treballs arqueològics: Anna Chávez Calm

Alcalde: Miquel Arisa Coma

nials que hi podíem trobar, fins l’actualitat en desús i poc coneguts. 
L’estudi s’ha pogut fer gràcies a la documentació que hi ha a l’Arxiu 
municipal de Centelles i a fotografies antigues de col·leccionista.

Els elements patrimonials d’interès de l’espai són els següents:
- El safareig públic, construït l’any 1861 i convertit en dipòsit l’any 
1956. 


