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Ets major d’edat i vols obtenir el títol de director/a o monitor/a 
d’activitats de lleure infantil i juvenil? Aquest desembre i gener 
2017-2018 s’inicia el curs de director/a d’activitats de lleure in-
fantil i juvenil a Centelles i el de monitor/a d’activitats de lleure 
infantil i juvenil a Balenyà. Per més informació, passa pel PIPA o 
el Flik-Flak de Balenyà.

Punt Jove el PIPA

Centelles, forma part del projecte Reempresa de Catalunya. Un 
projecte amb col·laboració amb la Diputació de Barcelona, la 
patronal CECOT i la CP’AC (Fundació Privada per a la promo-
ció de l’Autoocupació de Catalunya).

Reempresa és un nou model de creixement empresarial que s’ha 
posat en marxa a nivell internacional. Reempresa s’esforça per 
consolidar un nou model d’emprenedoria que embarqui em-
preses, empresaris i emprenedors i que alhora permeti la cessió 
de l’èxit empresarial de Catalunya per mitjà de la transmissió 
d’empreses.

Reempresa permet crear un mercat per a la transmissió d’em-
preses. Aquelles empreses, petits negocis, que per algun motiu: 
jubilació, salut, canvi de domicili dels empresaris i decideixen 
cedir el negoci a uns tercers, aquests anomenats reeemprene-
dors per tal de continuar el negoci.

A qui va dirigit:

• Qualsevol empresa en funcionament que cedeixi el seu negoci
• Qualsevol persona que vol iniciar un projecte empresarial.

Es pot veure més informació a la web: www.reempresa.org/cen-
telles

Per a més informació:
Ajuntament de Centelles
Servei de Promoció Econòmica
C/ Nou, 11  08540 Centelles
Telèfon: 938 811 257
Adreça electrònica: cntl.ope@diba.cat

Biblioteca Municipal La Cooperativa

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

Centelles, centre Reempresa 
de Catalunya

Horari: 

De dilluns a divendres de 15.30 

a 20 h. Dimecres, divendres i 

dissabte de 10 a 13.30 h

Un nou observatori meteorològic
L’Ajuntament s’ha sumat al projecte Meteosona i amb l’Agru-
pació Meteorològica de la comarca han executat una nova es-
tació meteorològica automàtica al polígon de la Gavarra, just 
al darrera de les instal·lacions de l’Electra. L’estació s’ha equi-
pat amb sensors de temperatura, humitat, pressió atmosfèri-
ca, direcció i velocitat del vent, pluviometria, radiació solar 
i ultraviolada. Actualment l’Institut  Pere Barnils ja disposa 
d’una estació automàtica situada al nord que es complementa 
amb el recull de dades pluviomètriques que fa la família Fal-
gueres des de fa més de 50 anys. Les dades es podran consultar 
al web www.centelles.cat/meteorologia-centelles.asp, a www.
meteosona.cat i a d’altres espais web d’informació meteorolò-
gica.

Obres a les piscines d’estiu
El 18 de setembre es va iniciar la reforma de les piscines municipals d’es-
tiu. Les obres estan subvencionades a les meses de concertació 2016-2019 
de la Diputació de Barcelona. Es fa la reforma integral dels vasos de les 
piscines gran i petita amb la reducció de la profunditat i mida per al seu 
ús recreatiu i millores d’accessibilitat, un nou sistema d’impulsió, retorn i 
conducció de l’aigua als vasos amb la construcció de nous vasos de com-
pensació dins del badalot que hi ha; la millora dels accessos als espais de 
les instal·lacions existents, escales i a la coberta del badalot com espai de 
solàrium i a més amb una pèrgola de fusta;  reforma parcial de les xarxes 
d’instal·lacions per adaptar-les al nou projecte i la reforma dels espais exte-
riors amb recorregut adaptat i augment de la superfície de gespa. L’execu-
ció és de 8 mesos de manera que el maig de 2018 podrien estar acabades.

Inauguració del nou curs del Consell d’Infants
Inauguració del nou curs del Consell d’Infants. El divendres, 17 
de novembre, es va inaugurar el nou curs del Consell d’Infants 
municipal. L’acte que va tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajunta-
ment i hi van assistir diversos representats de les escoles i pares. 
Els antics consellers i conselleres que aquest any deixaven el càrrec 
es van acomiadar i van donar la benvinguda als nous membres 
que s’incorporaven. Tots plegats van llegir el manifest del Con-
sell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya. Aquest serà 
el tercer any que el Consell compta amb representants de les tres 
escoles del municipi. La inauguració va finalitzar amb un sopar. 

Dia internacional contra la violència de gènere
Dia internacional contra la violència de gènere. En el marc del 
Dia internacional contra la violència de gènere, un any més el 
Grup de Dones de Centelles va organitzar diverses activitats per 
commemorar la data. Una d’elles va ser la xerrada que va tenir 
lloc el passat dijous dia 23 de novembre a la Sala de Vidre de la 
mà de Núria Mata, psicòloga i autora del llibre “La Manipula-
ción”, i Joan Rodríguez, representant dels Mossos d’Esquadra. El 
dia 25 es va pronunciar el manifest i es va dur a terme una lectura 
de poemes per part de diversos voluntaris a la plaça Major del 
municipi.
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Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat
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Dijous 1
Tertúlia literària
Llegim: La cinquena planta, de Manuel Baixauli.
A 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Xerrada: L’Art en la infància, a càrrec de Flor Varela Alabí, arquitecta i 
artista.
A 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca la Cooperativa.

Diumenge 3
Espectacle: Contestil, a càrrec de Nouestil
A 2/4 de 7 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu 5 euros (una part de 
la recaptació es destinarà a Càritas de Centelles).

Dimarts 5
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: Prudenci Bertrana: 
l’urbanita bàrbar a càrrec d’Oriol Ponsatí-Murià, comissari de l’Any Ber-
trana.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat per assistir 
a l’Aula).

Dissabte 9
Inauguració de l’exposició Mostra d’artistes locals
A les 7 de la tarda al Centre d’art el Marçó vell.

Diumenge  10
Llàntia solidària de Mans Unides. Venda d’espelmes al Mercat setma-
nal
De 10 a 2 del matí a la plaça Major.

Espectacle: Carme Sansa diu i canta M. Aurèlia Capmany.
A les 7 de la tarda al Centre parroquial. Preu 13 euros.

Dimarts 12
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: Les orquídies d’Osona, 
a càrrec de Martí Sallés i Padrós, biòleg i orquidòleg.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat per assistir 
a l’Aula).

Dijous 14
L’hora del conte: Contes pel fred, a càrrec de Lídia Clua.
A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Dissabte 16
10a Fira de la tòfona (vegeu programa a part). Tot el dia al Passeig.

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

5è concurs de gossos tofonaires
De 4 a 2/4 de 6 de la tarda davant de l’Institut Pere Barnils.

Diumenge 17
10a Fira de la tòfona (vegeu programa a part).Al matí al Passeig.

Portada del pessebre a dalt a la Costa pel Centre Excursionista de 
Centelles .

Agenda d’activitats de desembre, Nadal i Reis 2017-18
Sortida a les 8 del matí  de la residència Sant Gabriel (Cal portar esmor-
zar).

V Pedala per la Marató 
A les 9 del matí sortida i arribada de la plaça de Josep Espona (Balenyà).
Preu 6 euros. Organitzen els ajuntaments de: Centelles, Aiguafreda, Ba-
lenyà, Sant Martí de Centelles i Tona. 

Llàntia solidària de Mans Unides. Venda d’espelmes al Mercat setma-
nal.
De 10 a 2 del matí a la plaça Major.

Festa de la Solidaritat de l’Escola Ildefons Cerdà. Representacions na-
dalenques a càrrec d’alumnes. 
De 2/4 d’11  a les 12 del migdia al Casal Francesc Macià. Aportació d’1 
euro per a col·laborar en el projecte de l’escola -“El Brujito”- de Nicara-
gua.

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 recapta-
ció anirà per a la Marató).

Dimarts 19
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: Adam i Eva, qui són? 
Què són?,  a càrrec de M. Pau Trayner i Vilanova, doctora en Antropo-
logia cultural i llicenciada en Ciències eclesiàstiques i Teologia. A les 6 
de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

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

Inauguració de l’exposició de pessebres de Xavier Prims
A les 12 del migdia a la rambla del Camps de l’Aigua, 2.

Diumenge 24
Llàntia solidària de Mans 
Unides.Venda d’espelmes i xe-
rinola nadalenca. A partir de 
les 5 de la tarda a la plaça Major 
i carrers del poble.

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

Obertura de les exposicions de pessebres a la sortida de la missa del 
Gall a la sala d’exposicions de Centelles (Carrer de Jesús, 15), a Can 
Manso i els de Ramon Vitó (Carrer dels Galejadors, 19). 

Dilluns 25
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.

Dimarts 26
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 Josep M. 
Parareda i M. Rosa Aregall. A les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià.

Dissabte 30
Festa del Pi
Tot el dia. 40è Concurs de fotografia 
Festa del Pi.

Diumenge 31
Santa Coloma. Festa Major d’hi-
vern
A les 11 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.

Dilluns 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.

Dimecres 3 de gener
Centelles és  màgia per Nadal
Inflable Guaypaut, la gran escola de circ i taller d’embolicar regals.
D’11 a 1 del migdia a la plaça Major.

Dijous 4 de gener
Centelles és  màgia per Nadal
Inflable Guaypaut, la gran escola de circ i taller de fanalets de Reis.
D’11 a 1 del migdia a la plaça Major.

Tertúlia literària
Llegim: Música de cámara, de Rosa Regás.
A 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

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

Dissabte 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 socie-
tat 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.

Diumenge 7 de gener
Teatre: Els Pastorets (titelles)
A les 6 de la tarda  al Centre parroquial.Preu: 10 euros adults  i 5 euros 
menors de 14 anys.

CONCURSOS
40è CONCURS DE FOTOGRAFIA FESTA DEL PI Els treballs es 
poden lliurar fins el 6 de febrer de 2018 al migdia als llocs de recepció. 
(vegeu les bases a part). Organitza: Amics de Centelles.
 
72è CONCURS DE PESSEBRES FAMILIARS
Per a concursar cal inscriure’s a l’Ajuntament o a través del web www.
centelles.cat fins el  22 de desembre a les 12 del migdia. Organitza: As-
sociació de Pessebristes.

72è 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
Fins el 5 de desembre
La desmesurada vida de Ramon Llull
Feiners de 5 a 8 de la tarda. Biblioteca la Cooperativa.

Del 9 de desembre al 21 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 9 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 23 de desembre al 7 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 23 de desembre al 14 de gener
Exposició de pessebres
Dissabtes i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 i 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. Dia 5 de 
gener de 6 a 8. Sala d’exposicions de Centelles. Carrer de Jesús, 15.

Del 24 de desembre al 7 de gener
24a Exposició de pessebres 
Festius d’12 a 2 i de 6 a 8. Inauguració el dia 24 a la sortida de la Missa 
del gall. Can Manso (carrer de l’Hospital, 3).

Del 24 de desembre al 7 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 23 de desembre al 7 de gener
Pessebres de Xavier Prims
Dissabtes i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Inauguració el dia 23 a les 12 del 
migdia. Rambla Camps de l’Aigua, 2.

Del 26 de desembre al 7 de gener
Joan Muns Torrentgenerós, artesà del ferro i miniaturista 
D’11 a 1 i de 6 a 8. Visites concertades ( tel. 938813787). Avinguda de 
Rodolf Batlle, 15.


