Ajuntament de Centelles

Informació Municipal

El tram de la carretera de Sant Feliu de Codines que va des del carrer de Vinaròs al carrer de Fortià Solà tenia el
ferm molt deteriorat i convenia fer-hi una reforma.
És per aquest motiu que el passat 8 d’octubre vàrem sol·licitar a la Diputació de Barcelona que hi portés a terme
una actuació d’arranjament i aquest final de mes de novembre han fresat el terra l’han asfaltat i pintat de nou.
En total s’han arranjat 5.200 m2 de ferm i el cost, que ha estat de més de cent mil euros, ha anat a càrrec de la
Diputació.

El Portal de Centelles

Arranjament de part de la carretera
de Sant Feliu de Codines

Desembre 2015
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Agenda

Agenda d’activitats de novembre 2015
Dimarts 8

Teatre: Joan Pera. Fer Riure és un Art. A les
6 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu 20
euros a taquilla i 18 anticipada.

Dissabte 12

5a Quina de l’escola Xoriguer
A partir de les 5 de la tarda a la sala de baix
de la Violeta.
Espectacle: Mandala, a càrrec de Nouestil. A 2/4 de 6 de la tarda
al Casal Francesc Macià. Preu 5 euros (una part de la recaptació
es destinarà a Càritas de Centelles).
Inauguració de l’exposició Mostra d’artistes locals. A les 7 de
la tarda al Centre d’art el Marçó vell.

Diumenge 13

Llàntia solidària de Mans Unides. Venda d’espelmes.
De 10 a 2 del matí a la plaça Major.
Espectacle: El Gimnàs es mou per la Marató! pel gimnàs Montse Vilamajó. A 2/4 de 7 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu 5
euros (una part de la recaptació es destinarà a la Marató de TV3).

Dimarts 15

Unitat mòbil d’informació al consumidor. D’11 a 2/4 de 2 del
migdia a la plaça Major.
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: La restauració
de la Capella Sixtina. Una nova lectura de la pintura de Miquel Àngel, a càrrec de Carolina Camanyes i Sánchez, Doctora en Belles
Arts per la UB. A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser
associat per assistir a l’Aula).
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Rocòdrom, activitats i tallers infantils. De 2/4 de 5 a 2/4 de 8 de
la tarda a la plaça Major.
Xerrada tècnica: “aprofitament dels recursos forestals. Protegim la tòfona” a càrrec d’Enric Gràcia (professor de la UB, micòleg i assessor del programa de TV3 Caçadors de bolets, Àlex
Muñoz (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya) i Pere Muixí
(tècnic en tubericultura, tofonaire i cultivador). A les 6 de la tarda a
la sala de Vidre del Casal Francesc Macià.
Conferència: El cicle dels Beatles amb The Frikels, amb música
en directe. A 2/4 de 7 a la sala de baix de La Violeta.
Concert: Mare Meva, quin concert!, amb el Cor Nou (concert
inspirat en el musical d’ABBA). A 2/4 de 10 del vespre al Casal
Francesc Macià. Preu: a concretar.
Vesprada de les botigues amb xin-xin de cava. Obertura dels
comerços locals fins a les 10 de la nit.

Diumenge 20

Portada del pessebre a dalt a la Costa pel Centre Excursionista
de Centelles. Sortida a les 8 del matí de la residència Sant Gabriel.
(Cal portar esmorzar).
8a Fira de la tòfona. De les 9 a les 2 del migdia al Passeig.

Dijous 17

Divendres 18

Llàntia solidària de Mans Unides. Venda
d’espelmes. De 10 a 2 del matí a la plaça Major.

Dissabte 19

Fira de la Solidaritat de l’Escola Ildefons
Cerdà. Representacions nadalenques a
càrrec d’alumnes. De 10 a 2 del migdia al Casal Francesc Macià. Preu: 1 euro.

Xerrada: El misteri de la tòfona, amb Fina Vila.
A les 7 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.
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3r concurs de gossos tofonaires. De 4 a 2/4 de 6 de la tarda
davant de l’Institut Pere Barnils. A 2/4 de 6 lliurament de premis.

Taller de perdre la por a cuinar amb tòfona i degustació amb
Cesc Molera, xef i professor de l’Escola d’Hostaleria i Fina Vila,
tofonaire. A les 11 del matí, a la sala de baix de La Violeta.

Hora del conte: Nadalejant, amb Lídia Clua.
A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.
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Taller de cuina de Nadal: aperitius, snacks i degustació amb
Josep M. Moriana, xef i professor de l’Escola d’Hostaleria d’Osona.
Sala de baix de La Violeta. A la 1 del migdia. Preu: 5 euros.

8a Fira de la tòfona
A 2/4 de 9 del matí, tastet de samfaina al bar del Casal Francesc Macià. Fira, venda de tòfones i altres
productes trufats de les 9 del matí
a les 10 de la nit.
A les 10 del matí, Taller de cuina amb tòfona i degustació amb
Oriol Rovira del restaurant Els Casals. Sala de baix de La Violeta.
Som petits! Jocs per als més petits amb Quiràlia Preu: 2€. De 10
a 1 a la plaça Major.
Tió solidari amb el Banc d’aliments. Al matí al Passeig aportació
aliments o 2 euros.
Projecció del vídeo El diamante negro de la cocina i exposició
sobre la tòfona. De 10 a 2 i de 4 a 8 de la tarda a la sala de plens
de l’Ajuntament.
Taller de cuina amb tòfona i degustació amb Ignasi Camps
del restaurant Ca l’Ignasi. Sala de baix de La Violeta. A les 11
del matí.

Actuació infantil: cançons i nadales a càrrec de Tres x Quatre.
A les 11 del matí a la plaça Mossèn Xandri.
Espectacle: 1a mostra de dansa de l’espai Nova Generació.
A les 5 i a les 7 de la tarda (2 sessions) al Casal Francesc Macià.
Preu: 5 euros (una part de la recaptació es destinarà a l’Associació
de diabètics d’Osona).

Dimarts 22

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: Nadales a
càrrec de la Coral Veus de Tardor i recital de poemes amb Montserrat Grau. A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià.
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Dijous 24

Llàntia solidària de Mans Unides. Venda d’espelmes i xerinola
nadalenca. A partir de les 6 de la tarda a la plaça Major.
Cant de la Sibil·la amb la Societat Coral La Violeta. A 2/4 de 12 de
la nit a l’església parroquial.

Divendres 25

Concert de Nadal per la coral la Violeta, els Petits cantaires, coral
jove Cantus Firmus i l’Orquestra juvenil de Centelles. A 2/4 de 10
de la nit al Casal Francesc Macià.

Dissabte 26

Festa del Pi. Sortida al bosc per marcar el pi. A les 9 del matí sortida del Passeig.
Projeccions d’audiovisuals de muntanya. Audiovisuals de Josep M. Parareda i M. Rosa Aregall. A les 7 de la tarda al Casal
Francesc Macià.

Diumenge 27

Parc infantil de Nadal. Activitats lúdiques per a nens i nenes de 3
a 12 anys. De 4 a 7 de la tarda al Pavelló municipal. Preu 3 euros.

Cavalcada de reis i concurs de
fanalets. A partir de 2/4 de 7 del
vespre al nucli urbà.

Dimecres 6 de gener

Diada de Reis. Lliurament de premis dels concursos de pessebres
i de fanalets. A les 12 del migdia
a la sala de la societat coral La
Violeta.
Cloenda de la Festa del Pi. Es despenja el pi i es reparteixen les
pomes als galejadors. A la 1 del migdia a l’església parroquial.

CONCURSOS

XXXVIII CONCURS DE FOTOGRAFIA FESTA DEL PI
Els treballs es poden lliurar fins el 20 de febrer de 2016 al migdia
als llocs de recepció Organitza: Amics de Centelles.

Dilluns 28

70è CONCURS DE PESSEBRES FAMILIAR
Les persones que hi vulguin participar es poden inscriure fins el
24 de desembre a l’adrogueria Rovira del carrer Nou, 13. Organitza: Associació de Pessebristes.

Dimarts 29

70è CONCURS DE FANALETS
Caldrà lliurar els fanalets el dia 5 de gener de 8 a 9 del vespre al
costat de l’estàtua del Sagrat Cor de la plaça Major. (vegeu les
bases a part). Organitza: Associació de Pessebristes.

Parc infantil de Nadal. Activitats lúdiques per a nens i nenes de
3 a 12 anys. De 10 a 1 i de 4 a 7 de la tarda al Pavelló municipal.
Preu 3 euros.
Parc infantil de Nadal. Activitats lúdiques per a nens i nenes de
3 a 12 anys. De 10 a 1 i de 4 a 7 de la tarda al Pavelló municipal.
Preu 3 euros.

Dimecres 30

Festa del Pi. A les 7 del matí
missa de galejadors, a la sortida escopetades al replà. A
les 8 del matí, cap al bosc per
esmorzar i tallar el pi. A les 11,
sardanes a la plaça Major. A
3/4 de 12, repic de campanes
i escopetades a dalt del campanar. A les 12, els galejadors
i els músics aniran a buscar el
pi i la resta de galejadors que
esperen fora del poble. Seguidament, entrada solemne
per aquest ordre: carreta de bous amb el pi, músics i públic. A la
plaça Major galejada general i Ball del Pi per l’Esbart del Pi. A la
1 del migdia es porta el pi a l’Església, es descarrega, es fa ballar
al replà i s’entra a dins, on es pengen les pomes i les neules, tot
cantant l’himne a Santa Coloma. A les 7 de la tarda galejada a dalt
del campanar.
XXXVIII Concurs de fotografia Festa del Pi, tot el dia.

Dijous 31

Santa Coloma. Festa Major d’hivern. A les 12 missa solemne i a
la sortida galejada fins que s’acabi la pólvora.
Plantada de gegants. A les 12 del migdia a la plaça Major.
Festa de Cop d’any. A partir de 2/4 d’1 de la nit al Pavelló municipal vell. Preu 20 euros.

Divendres 1 de gener

Recollida de cartes per als reis d’Orient amb el patge reial. De 5
a 8 de la tarda a la residència Sant Gabriel.

EXPOSICIONS

Del 12 de desembre al 24 de gener

Mostra d’artistes locals
Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Inauguració el dia
12 a les 7 de la tarda. 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 19 de desembre al 6 de gener

Museu del caganer: col·lecció Jordi Sarrate
Dissabtes i festius de 6 a 8 de la tarda. Visites concertades (tel.
938 810 881). Carrer de Jesús, 36.

Del 19 de desembre al 6 de gener
Exposició de pessebres
Dissabte dia 19 i festius de
2/4 de 12 a 2/4 de 2 i de 6
a 8. Dissabtes de 6 a 8. Dia
30, Festa del Pi, de 10 a 12 i
de 6 a 8. Inauguració el dia
24 a la sortida de la missa
del Gall. Capella de Jesús.

Del 24 de desembre al 10 de gener

22a Exposició de pessebres i Dels Reis de l’Orient
Festius d’11 a 2 i de 5 a 8. Inauguració el dia 24 a la sortida de la
missa del Gall. Can Manso (plaça Vella, 3).

Del 24 de desembre al 6 de gener

Pessebres de Ramon Vitó
Festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Inauguració el dia 24 a la sortida de
la missa del Gall. Carrer dels Galejadors, 19.

Del 26 de desembre al 6 de gener

Joan Muns Torrentgenerós. Artesà del ferro i miniaturista.
Matins d’11 a 2 i tardes de 6 a 8. Visites concertades (tel. 93 881
37 87). Avinguda Rodolf Batlle, 15.

Desembre 2015

Inauguració de les exposicions de pessebres a la sortida de
la missa del Gall a la Capella de Jesús, a Can Manso i de Ramon
Vitó.

Dimarts 5 de gener

Agenda
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Missa del Gall amb la participació de la coral La Violeta. A les 12
de la nit
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Serveis municipals

La tòfona enceta temporada a Centelles
Amb el fred de finals de la tardor i amb l’entrada del preludi del Nadal,
com marca la tradició, arriba a Centelles la 8a edició de la Fira de la tòfona, que enguany es celebrarà els dies 19 i 20 de desembre (dissabte,
de les 9 del matí fins les 10 del vespre i diumenge, de les 9 fins les 2 del
migdia).

Punt Jove
EL PIPA

El nucli antic del municipi es converteix en la capital de la tòfona, ja que
aplega un ampli ventall de paradistes amb un denominador comú, aquest
apreciat fong: embotits trufats, formatges trufats, pa amb tòfona, xocolata
feta amb oli de tòfona, muffins de tòfona i plantes tofoneres, entre d’altres. Com ja és habitual, no podia faltar la vessant gastronòmica. Tornem
a comptat amb la col·laboració de xefs de renom que ens realitzaran demostracions en viu i en directe de com elaborar un plat amb tòfona. Una
oportunitat ideal perquè els assistents puguin conèixer les possibilitats
que aquest aliment aporta a la cuina.
Per als més curiosos i que tinguin ganes d’adquirir més coneixements
comptarem amb la presència d’experts micòlegs que mitjançant la seva
pròpia experiència i
saviesa ens aportaran
un punt de vista més
tècnic.

El Portal de Centelles

Desembre 2015

La Fira també engloba
un conjunt d’activitats
complementàries, tant
per als adults com per
als més menuts, des
de tallers lúdics fins a
cantada de nadales.
D’altra banda també
tindrà lloc el 3r concurs
de gossos tofonaires,
on es demostrarà que
sense ells seria impossible la recol·lecció de
les tòfones.

4

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

Un any més els restauradors de Centelles
oferiran al públic assistent de la Fira una
varietat de plats i/o
menús amb tòfona, la
possibilitat de donar-li un plaer al paladar. És el que es coneix amb el
nom de “Menja tòfona” i que cada any guanya més adeptes.
Paral·lelament el diumenge, a més de la Fira, es podrà visitar el mercat
setmanal i alhora gaudir del que ens ofereixen tots els comerços del poble. En definitiva, un conjunt d’activitats que aporta Centelles com a únic
municipi d’Osona especialitzat en una Fira d’aquest valorat fong.
Per a més informació: Ajuntament de Centelles - Servei de Promoció
Econòmica i Ocupació C/ Nou, 11 08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57 - Fax: 93 881 20 94

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)

