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Ajuntament de Centelles

Castanyada de l’Associació de la Gent Gran

El passat 6 de novembre va tenir lloc la celebració de la castanyada de la 
Gent Gran de Centelles al pavelló municipal d’esports. L’acte va comp-
tar amb la participació de 85 persones que es van reunir el diumenge 

per commemorar la tradicional jornada menjant panellets i castan-
yes. Després del discurs inaugural de l’alcalde, al llarg de la tarda, els 
assistents també van poder gaudir d’un ball per amenitzar la festivitat. 

Taller de teatre

25 persones jubilades del municipi participen en el 
taller de teatre i risoteràpia que es duu a terme cada 
divendres a la sala de baix del Casal dels Avis. Es 
tracta d’una activitat on el somriure està assegurat. 
A partir d’una sèrie de representacions i exercicis 
d’interpretació es desenvolupa la capacitat creativa 
de la gent participant de la manera més divertida.

Constitució del Nou Consell d’Infants

El 18 de novembre es va realitzar l’acte de constitució del nou Consell 
d’Infants de Centelles. En aquesta ocasió, degut al creixement de l’escola 
Xoriguer, és el primer any que tots els centres tenen la mateixa repre-
sentació. El Consell està format per dos alumnes de 5è i dos alumnes 
de 6è de cada escola del municipi que s’encarregaran, per setè any con-
secutiu, de traslladar l’opinió dels seus companys i les seves propostes 
a l’Ajuntament. El seu funcionament és el mateix que el del consistori, 
amb reunions periòdiques, sessions d’inici i tancament del curs i amb 
col·laboracions puntuals a diferents activitats de Centelles.  

Centelles és màgia per Nadal

El proper mes de desembre presenta novetats. En comptes del tradicio-
nal Parc Infantil, enguany tindrà lloc “Centelles és màgia per Nadal”, un 
programa d’activitats dirigides als més petits i petites i les seves famílies 
a la plaça Major del municipi que començarà el dia 9 amb l’encesa de 
l’enllumenat i continuarà el dia 23 amb una cagada del tió gegant. El dia 
24 la festa seguirà amb un circuit de Balance Bike i diversos tallers, un 
d’ells a càrrec del Consell d’Infants de Centelles. L’acció es reprendrà els 
dies 3 i 4 de gener amb la realització de nous tallers i la instal·lació d’un 
rocòdrom inflable i un toro mecànic.

Centelles amb la mobilitat sostenible

L’ajuntament de Centelles aposta per la mobilitat sostenible i el respec-
te al medi ambient, per aquest motiu Diputació de Barcelona va fer en-
trega d’una bicicleta elèctrica que serà utilitzada pel personal tècnic de 
l’Ajuntament. L’acte de lliurament ha tingut lloc al Recinte de l’Escola In-
dustrial de Barcelona amb la presència d’alcaldes i regidors dels diferents 
municipis, juntament amb el diputat d’Espais Naturals i Medi Ambient, 
Valentí Junyent. 
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Diumenge 4
Espectacle: Super Herois de l’espai de dansa i tècniques corpo-
rals Nou Estil. A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 
5 euros (recaptació per Caritas Centelles).

Dimecres 7
Teatre: Plastilina. A càrrec de la companyia M’agrada Que 
M’ho Diguis. A 2/4 de 10 dels vespre al Casal Francesc Macià.

Dijous 8
Teatre: Plastilina. A càrrec de la companyia M’agrada Que 
M’ho Diguis. A les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià.

Divendres 9
Encesa de l’enllumenat de les festes i presentació dels actes de 
Centelles és màgia per Nadal. Caldo gratuït per a tothom per 
fer passar el fred. A les 6 de la tarda a la plaça Major.

Dissabte 10
Presentació de la trilogia Kadingir (novel·la juvenil) a càrrec 
de Joan Puig i l’autora, Mercè Masnou. A 2/4 de 12 del migdia
a la biblioteca la Cooperativa.

Inauguració de l’exposició Mostra d’artistes locals. A les 7 de 
la tarda al Centre d’art el Marçó vell.

Diumenge  11
Llàntia solidària de Mans Unides. Venda d’espelmes. De 10 a 
2 del matí a la plaça Major.

Cicle de teatre familiar: Comte Arnau, (teatre i música) de 
la companyia Teatre de l’Aurora. A les 12 del migdia al Casal 
Francesc Macià. Preu 5 euros, infants a partir d’1 any i acom-
panyants.

Ball per a la gent gran. A les 5 de la tarda al bar del Casal 
Francesc Macià.

Dimarts 13
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran. Les tradicions 
que no es poden perdre, a càrrec d’Antoni Dalmau i Ribalta,  es-
criptor i historiador. A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià.
(cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dissabte 17
9a Fira de la tòfona (vegeu programa a part).
Tot el dia a la plaça Major.

Taller solidari de decoració d’espelmes i esmorzar. A partir 
de les 11 del matí a l’escola Xoriguer. Preu solidari 3 euros (els 
diners recollits aniran destinats a la Marató de TV3).

Tallers de cuina, inflables i jocs gegants. Matí i tarda a la plaça 
Major.

4t concurs de gossos tofonaires. De 4 a 2/4 de 6 de la tarda 
davant de l’Institut Pere Barnils.

Cantada de nadales i venda d’espelmes solidàries. A partir de 
les 5 de la tarda pel centre de la població (els diners recollits 
aniran destinats a la Marató de TV3).

Diumenge 18
9a Fira de la tòfona (vegeu programa a part)
Al matí a la plaça Major.

Portada del pessebre a dalt a la Costa pel Centre Excursionis-

Agenda d’activitats de desembre, Nadal i Reis 2016-17
ta de Centelles. Sortida a les 8 del matí  de la residència Sant 
Gabriel. (Cal portar esmorzar).

IV Pedala per la Marató de TV3. A les 9 del matí. Sortida i 
arribada de la plaça Josep Espona (Balenyà). Preu 6 euros. Or-
ganitzen els ajuntaments de: Centelles, Aiguafreda, Balenyà, 
Sant Martí de Centelles i Tona. 

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

Festa de la Solidaritat de l’Escola Ildefons Cerdà. Represen-
tacions nadalenques a càrrec d’alumnes. A 2/4 d’11 i a les 12 al 
Casal Francesc Macià. Aportació d’1 euro per a col·laborar en 
el projecte de l’escola -“El Brujito”- de Nicaragua.

Espectacle: El gimnàs es mou per a la marató. A 2/4 de 7 de la 
tarda al Casal Francesc Macià. preu 5 euros (la recaptació anirà 
per a la Marató).

Enlairada popular de 
fanalets contra el càn-
cer. A les 8 del vespre a 
la plaça Major. Organit-
za: Associació Contra el 
Càncer de Centelles.

Dimarts 20
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran. Un passeig per 
la poesia catalana, a càrrec de Núria Candela i Vilana, llicencia-
da en interpretació per l’Institut del Teatre. A les 6 de la tarda 
al Casal Francesc Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dijous 22
Aventura’t, a la biblioteca hi pot passar de tot!!!. Celebració 
del centenari dels Pastorets de Folch i Torres. De 6 a 7 de la 
tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Divendres 23
Centelles és  màgia per Nadal. Caga tió gegant. D’11 a 1 del 
migdia a la plaça Major.

Dissabte 24
Centelles és  màgia per Nadal. Circuit de balance-bike i ta-
ller familiar d’embolicar regals. D’11 a 1 del migdia a la plaça 
Major.

Llàntia solidària de Mans Unides. Venda d’espelmes. A partir 
de les 5 de la tarda a la plaça Major.

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

Obertura de les expo-
sicions de pessebres, a 
la sortida de la missa del 
Gall. A la sala d’exposi-
cions del Centelles (Ca-
rrer de Jesús,15), a Can 
Manso i els de Ramon 
Vitó (Carrer dels Galeja-
dors, 19) 



Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat
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Diumenge 25 NADAL
Concert de Nadal per la coral La Violeta, la coral jove Cantus 
Firmus i  l’Orquestra juvenil de Centelles. A 2/4 de 10 de la nit
al Casal Francesc Macià.

Dilluns 26 SANT ESTEVE
Festa del Pi. Sortida al bosc per a marcar el pi. A les 9 del matí 
sortida del Passeig. 

Projeccions d’audiovisuals de muntanya. Audiovisuals de Jo-
sep M. Parareda i M. Rosa Aregall. A les 7 de la tarda al Casal 
Francesc Macià.

Dimecres 28 de desembre
Unitat mòbil d’informació al consumidor. D’11 a 2/4 de 2 del 
migdia a la plaça Major.

Dijous 29 de desembre
Tertúlia literària. Llegim: La pell de la revolta, de Jordi Sierra. 
A 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Dimecres 30 FES-
TA DEL PI
Festa del Pi. 
Tot el dia. 

39è Concurs de fotogra-
fia Festa del Pi. 

Dissabte 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.

Diumenge 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.

Dimarts 3 de gener
Centelles és màgia per Nadal. Rocòdrom, la gran escola de 
circ i tallers per a tota la família. D’11 a 1 del migdia a la plaça 
Major.

Dimecres 4 de gener
Centelles és  màgia per Nadal. Rocòdrom, la gran escola de 
circ i tallers per a tota la família. D’11 a 1 del migdia a la plaça 
Major.

Dijous 5 de gener
Cavalcada de reis i concurs de fanalets. A partir de 2/4 de 7 
del vespre al nucli urbà.
                                              

Divendres 6 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 repar-
teixen les pomes als gale-
jadors. A la 1 del migdia a 
l’església parroquial.

CONCURSOS

39è CONCURS DE FOTOGRAFIA FESTA DEL PI 
Els treballs es poden lliurar fins el 19 de febrer de 2017 al mig-
dia als llocs de recepció. (vegeu les bases a part). Organitza: 
Amics de Centelles
 
71è CONCURS DE PESSEBRES FAMILIAR
Per a concursar cal inscriure’s a l’Ajuntament o a través del web 
www.centelles.cat fins el dia 23 de desembre a les 12 del migdia. 
Organitza: Associació de Pessebristes

71è 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

EXPOSICIONS

Del 10 de desembre al 22 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 
10 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 17 de desembre al 8 de gener
Museu del caganer: col·lecció Jordi Sarrate
Dissabtes i festius, tardes de 6 a 8. Visites concertades (tel. 938 
810 881). Carrer de Jesús, 36.

Del 17 de desembre al 8 de gener
Exposició de pessebres
Dissabte dia 17 i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 i de  6 a 8. Dis-
sabtes i dia 5 de gener de 6 a 8.
Dia 24 obert després de la Missa del gall. Dia 30, Festa del Pi, 
de 10 a 12 i de  6 a 8. Sala d’exposicions de Centelles. Carrer de 
Jesús, 15

Del 24 de desembre al 8 de gener
23a Exposició de pessebres 
Festius d’11 a 2 i de 5 a 8. Inauguració el dia 24 a la sortida de la 
Missa del gall. Can Manso (carrer de l’Hopital, 3).

Del 24 de desembre al 8 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 8 de gener
Joan Muns Torrentgenerós, artesà del ferro i miniaturista .
D’11 a 1 i de 6 a 8. Visites concertades (tel. 938813787). Avin-
guda de Rodolf Batlle, 15.
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Amb el fred de finals de la tardor i 
amb l’entrada del preludi del Nadal, 
com marca la tradició, arriba a Cen-
telles la 9a edició de la Fira de la tò-
fona, que enguany es celebrarà els 
dies 17 i 18 de desembre (dissabte, 
de les 9 del  matí fins les 20 del ves-
pre i diumenge, de les 9 del matí fins 
les 2 del migdia).
El nucli antic del municipi es con-
verteix en la capital de la tòfona, ja 
que aplega un ampli ventall de para-
distes amb un denominador comú, 
aquest apreciat fong: embotits tru-
fats, formatges trufats, pa amb tòfo-
na, xocolata feta amb oli de tòfona i 
plantes tofoneres, entre d’altres.
Com ja és habitual, no podia faltar 
la vessant gastronòmica. Tornem 
a comptar amb la col·laboració de 
xefs de renom, com és el cas de 
Xavier Franco (cuiner del restaurant 
les Magnòlies d’Arbúcies) i de Marc 
Gascons (cuiner del restaurant els 
Tinars de Llagostera) que ens rea-
litzaran demostracions en viu i en 
directe de com elaborar un plat amb 
tòfona. Una oportunitat ideal per-
què 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’ex-
perts micòlegs que mitjançant la 

seva pròpia experiència i saviesa 
ens aportaran un punt de vista més 
tècnic. 
La Fira també engloba un conjunt 
d’activitats complementàries,  tant 
per als adults com per als més me-
nuts. D’altra banda també tindrà lloc 
el 4rt concurs de gossos tofonaires, 
on es demostrarà que sense ells se-
ria impossible la recol·lecció de les 
tòfones.
Un any més els restauradors de 
Centelles oferiran al públic assis-
tent 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 “Men-
ja tòfona” i que cada any guanya 
més adeptes. 
Paral·lelament el diumenge, a més 
de la Fira, es podrà visitar el mer-
cat setmanal i alhora gaudir del que 
ens ofereixen tots els comerços del 
poble. En definitiva, un conjunt d’ac-
tivitats 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

La tòfona, protagonista 
a Centelles

Informació i inscripcions 
al Punt Jove el PIPA
C/Jesús, 25  Tel: 93 881 23 23
De dilluns a dijous de 17h a 20h i divendres 
de 17h a 19h 
centelles.cat/elpipa elpipacentelles@gmail.com

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)
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