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Agenda d’activitats d’agost i Festa Major de 2019
12 h - Inauguració: i lliurament de premis del Premi Centelles
LXXVII Concurs de pintura 2019. Centre d’art el Marçó vell

Dimecres, 28 d’agost de 2019

19 h - Obertura de la 28a Tómbola de la Solidaritat. Carrer de
Jesús, 15. Organitza: Mans Unides
20 h - Pregó de Festa Major a càrrec de Marcel Pinyana Puigdollers, Casal Francesc Macià. Organitza: Ajuntament de Centelles
22 h - Nucli trio convida Edna Sey, amb David Viñolas, Aleix Forts
i Guillem Plana, Plaça Major. Organitza: Comissió de Festa Major
De 23 a 6 h - 10 anys de la Centelles Jamaican Beats amb Adala,
Señor Wilson, Irie Souljah, Alex Bass & The Same Song Band,
Riera Blanca. Organitza: Fyahlight

Dijous, 29 d’agost de 2019

11 h - Gimkstiu (Gimcana per a tota la família), Sortida del Passeig. Organitza: Comissió de Festa Major
18 h - Cassoles, olles i cançons, amb Carles Cuberes (espectacle
familiar), Plaça Major. Organitza: Comissió de Festa Major
19.30 h - Cursa embruixada major, Sortida del Passeig. Organitza: Comissió de Festa Major
20.30 h - Sopar de Festa Major (venda de tiquets a l’Ajuntament), Plaça Major. Organitza: Comissió Festa Major
22 h - Jam de swing, Plaça Major. Organitza: Vic Kick Swing
De 23 h a 6 h - L’ enCOLOMAda, concerts i DJ, Riera Blanca.
Organitza: Accent Jove

Divendres, 30 d’agost de 2019

11 a 13h - Bombolles de sabó gegants (taller familiar), Plaça
Major. Organitza: Comissió de Festa Major
17 h - Exploradors d’empremtes: activitat de LandArt (activitat
familiar), Parc de la ziga-zaga de la piscina. Organitza: Ajuntament de Centelles
17.30 h - Futbol fang, Riera Blanca. Organitza: Comissió de
Festa Major
19.30 h - Inauguració de la restauració de la façana de la seu
social de la Societat Coral La Violeta, Societat Coral La Violeta.
Organitza: Societat Coral La Violeta i Ajuntament de Centelles
20 h - 3r concert d’estiu de la Societat Coral la Violeta, Font de
la Cira (entrada pel Passeig). Organitza: Societat Coral La Violeta
21 h - Correfoc amb els Cabrons i Bruixes de Centelles i colles
convidades, Centre del poble. Organitza: Colla de diables Cabrons i Bruixes de Centelles
22 h - L’Inspector, de Nikolai Gógol i direcció de Montse Albàs,
Casal Francesc Macià. Organitza: Grup Pierrot Teatre
De 24 a 5 h - Guatekimber, amb el grup Golden Beat (versions Disco,
Pop i Funk i amb Dj al final), Plaça Major. Organitza: The Kimberleys
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Dissabte, 31 d’agost de 2019
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10.30 h - Vici-aigua, Parc del Pla del Mestre. Organitza: Comissió de Festa Major
11.30 h - Festa de l’escuma, Plaça Major. Organitza: Comissió
de Festa Major
16 h - Torneig de billar de Centelles, c/ de Sant Joan, 14. Organitza: Penya escacs- Secció billar

16.30 h - Concentració de vehicles clàssics, Rambla del Camp
de l’aigua. Organitza: Amics dels clàssics
17 h - Recorregut de vehicles clàssics, Carrers del poble. Organitza: Amics dels clàssics
19 h - Concert de Festa Major amb l’Orquestra Costa Brava,
Plaça Major. Organitza: Comissió de Festa Major
22 h - L’Inspector, de Nikolai Gógol i direcció de Montse Albàs,
Casal Francesc Macià. Organitza: Grup Pierrot Teatre
23 h - Ball de Festa Major amb l’Orquestra Costa Brava, Plaça
Major. Organitza: Comissió de Festa Major
de 24 a 6 h - White Fest, Riera Blanca. Organitza: Diables cabrons i bruixes de Centelles i els Tabalers

Diumenge, 1 de setembre de 2019

7 h - Despertada Baliga-balaga, Carrers del poble
9.30 h - Esmorzar popular dels geganters, Plaça Mossèn Xandri
/ El Triquet. Organitza: Geganters de Centelles
10.30 h - Partides d’escacs, El Passeig. Organitza: Penya Escacs
11 h - 40a Trobada de gegants. Inici de la cercavila, Recorregut
pel centre del poble. Organitza: Geganters de Centelles
12.45 h - 40a Trobada de gegants. Ballada de gegants, Plaça
Major. Organitza: Geganters de Centelles
17 a 19 h - Visita guiada al campanar i a la Sala Museu de la
Parròquia, Davant l’església. Organitza: Parròquia de Centelles
18 h - Festa Holi, Aparcament del carrer Sant Josep. Organitza:
Comissió de Festa Major
18 h - Sardanes amb la Cobla Premià, El Passeig. Organitza: Comissió de Festa Major
19 h - L’Inspector, de Nikolai Gógol i direcció de Montse Albàs,
Casal Francesc Macià. Organitza: Grup Pierrot Teatre
20 h - Havaneres amb Els Pescadors de l’Escala, Plaça Major. Organitza: Comissió de Festa Major
22 h - Fi de Festa Major amb espectacle pirotècnic, Portal.
Organitza: Cabrons i bruixes de Centelles.

“Molt per descobrir, molt per oferir”

Centelles estudis oberts

Dissabte 30 d’agost i diumenge 1 de setembre de 18 a 21h.
• David Casals - Pintura Av. Escoles, 15 / tel. 938 810 599
• Marta Postico - Ceràmica. c/Romaní, 7 (Barri St. Pau) / tel. 938
441 015
• Jordi Sarrate - Pintura. C/Jesús, 36 / tel. 938 810 881

Premi Centelles LXXVII
Concurs de Pintura 2019

del 25 d’agost al 13d’octubre. Centre d’art el Marçó vell
Dissabtes de 18 a 20 h festius de 12 a 14h i de 18 a 20 h
Inauguració: diumenge 25 d’agost a les 12 del migdia al Centre
d’art el Marçó vell

ATRACCIONS: A l’aparcament de la piscina municipal coberta. 28 i 29 d’agost i 1 de setembre de 18 a 24 h. 30 i 31 d’agost
de 18 a 2 h.
En cas de pluja, les activitats que tècnicament i logística ho permetin
es traslladaran al pavelló municipal o altres espais alternatius. S’avisarà a través de les xarxes socials o altres mitjans de què es disposi.

“Molt per descobrir, molt per oferir”. Aquest és el nom
sota el qual es va presentar la campanya comercial Pla
de Barris enguany, una iniciativa que busca dinamitzar
el comerç de proximitat de Centelles.
El passat dimecres, 11 de juliol va ser la data en què es
va dur a terme el lliurament de premis que donava per

conclosa aquesta desena edició. Amb la presència de
l’alcalde, Josep Paré, i els regidors, Josep Arisa i Dolors
Calm, va tenir lloc l’acte que va comptar amb l’assistència de gran part dels premiats.
En aquesta ocasió han participat una trentena de municipis i s’han atorgat 14 premis.

Agost 2019

Diumenge, 25 d’agost de 2019
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La recollida selectiva a Centelles, en augment
Les dades recollides al llarg del 2018 per l’Agència de Residus de Catalunya demostren que la recollida selectiva
va augmentar durant aquest període al municipi, arribant
fins al 46,7% de residus reciclats. Aquests números deixen
patent la voluntat dels centellencs i centellenques per millorar ambientalment el poble. Destaca de manera especial l’augment dels residus recollits a la deixalleria. En el
punt contrari es troba la matèria orgànica: tot i representar un 40% de les deixalles que generem a la llar, continua
sent l’assignatura pendent.

Obertes les inscripcions per participar
al Mercat del trasto

Punt Jove el PIPA

Promoció de l’ús de la vaixella compostable

Conservació de l’oreneta cuablanca
D’ara endavant, l’Ajuntament aplicarà sancions de fins a
400 euros a les persones que destrueixin nius d’aquest
ocell migrador. Es tracta d’un tipus d’au estrictament protegit que es pot trobar fàcilment als carrers i les places del
municipi. És molt habitual que construeixin els seus refugis als voladissos dels edificis. A partir d’aquest moment,
es vetllarà perquè aquests no siguin malmesos, impulsant
una campanya per a la seva conservació. A més de les
multes econòmiques, en alguns casos les sancions poden
arribar a ser penals.
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Tres nens sahrauís, acollits per famílies centellenques
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Dilluns, 15 de juliol, la sala de plens del Consell Comarcal
va ser el punt de trobada dels nens i nenes sahrauís que participen enguany en el programa Vacances en Pau a Osona,
promogut per l’entitat Cooperació Osona amb el Sàhara. Juntament amb l’alcalde, Josep Paré, i la regidora de Cooperació
i Solidaritat, Dolors Calm, les quatre famílies centellenques
que formen part en aquesta ocasió del programa van donar la
benvinguda als tres nens que acolliran al llarg d’un mes i mig.
Per facilitar la seva integració, des de l’Ajuntament, a més d’assumir el cost del trasllat des dels camps de refugiats algerians,
s’ha promogut la seva inscripció al Casal d’Estiu municipal.

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

Centelles celebrarà l’11a edició del Mercat del trasto el diumenge 27 d’octubre. La bona acceptació entre paradistes i compradors/es ha consolidat la trobada i el poble tornarà a acollir parades
d’objectes de segona mà i articles de col·leccionisme, des de bon
matí i fins a les dues de la tarda, a l’avinguda de Rodolf Batlle.
Des del seu inici es tracta d’una iniciativa d’intercanvi per donar
segones oportunitats a aparells, roba, jocs o elements decoratius,
entre d’altres, que per alguna raó han deixat de ser útils per a unes
persones, però que ho poden ser per a unes altres.
S’obre el període per a participar en l’11a edició i el preu per posar
parada d’entre 2 i 6 metres és de 10 euros, en el qual també s’inclou
l’’esmorzar (coca amb xocolata) per a dues persones.
Les inscripcions es poden fer a través de www.centelles.cat o a
l’oficina de Promoció Econòmica; per correu electrònic a:
cntl.ope@diba.cat i al telèfon 938 811 257.

La data límit d’inscripció i pagament és el dia 23 d’octubre.
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

Biblioteca Municipal La Cooperativa

Vacances del 5 a l’11 d’agost.
C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES

Horari: De dilluns a divendres de

Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38

15.30 a 20 h. Dimecres, divendres

b.centelles.lc@diba.cat

i dissabtes de 10 a 13.30 h.

bibliotecadecentelles.blogspot.com
Biblioteca de Centelles

bcentelleslc

Tancat per vacances
del 22 de juliol al 31 d’agost.
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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Promoció de l’ús de la vaixella compostable. Amb l’objectiu de
reduir les deixalles generades als sopars i a les activitats festives que s’organitzen a Centelles, des de l’Ajuntament s’ha decidit promocionar definitivament l’ús de la vaixella compostable.
D’aquesta manera, s’evita utilitzar gots, plats i coberts d’un sol
ús, disminuint molt notablement els residus plàstics que resulten d’aquest tipus de jornades. Es tracta d’una mostra més de la
voluntat que es té des del consistori per fer una aposta mediambiental ferma.
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