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Núm. 305

Centelles dona el tret de sortida a les festes de Na-
dal. Aquest any, marcades per les restriccions per 
combatre la COVID 19, però mantenint la il·lusió so-
bretot per als més menuts de les cases.

A primers de desembre s’ha obert l’enllumenat de 
Nadal. Seguint les directrius de l’any passat s’han am-

pliat a nous carrers com la zona del Pla del Mestre i la 
zona esportiva. 

S’han previst diverses activitats nadalenques; bona 
part amb cita prèvia i seguint els protocols de preven-
ció.

Nadal a Centelles

Recollida de les deixalles per a aquestes festes
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Festa Major d’hivern i Nadal 2020

Seguint la tradició de l’any passat es repartirà a totes les 
llars de Centelles una publicació amb els actes de les Fes-
tes de Nadal i Reis. 

Les mesures de prevenció per a reduir la propagació de 
la COVID19 han fet modificar els actes que es feien tra-
dicionalment.

Algunes de les activitats programades requereixen de 
cita prèvia o inscripció. A cadascun dels actes trobareu 
l’explicació per a fer la reserva gratuïta d’entrades on si-
gui necessari.

Trobareu tota la informació actualitzada a la pàgina web
www.centelles.cat i a les xarxes socials de l’Ajuntament.

Festa del Pi

L’Ajuntament de Centelles i l’Associació de Galejadors han 
acordat suspendre la Festa del Pi d’enguany seguint les re-
comanacions fetes des del PROCICAT i el Departament 
de Cultura de la Generalitat, davant de la impossibilitat de 
poder controlar l’aforament ja que és una festa que aple-
ga molt públic. El dia 30 es passaran projeccions sobre la 
Festa del Pi al Casal Francesc Macià (amb reserva prèvia 
d’entrades). També s’està treballant conjuntament amb la 
Parròquia per projectar la imatge virtual d’un pi a la façana 
de l’església parroquial. 
Des de l’Associació de Galejadors es descarta que aquest 
any hi hagi salves i es realitzaran les campanyes oportunes 
perquè es respectin les mesures.

Nadal i Màgia al Palau dels Comtes

Aprofitant les festes de Nadal s’obriran de manera pro-
visional nous espais del Palau dels Comtes per poder 
anar descobrint aquest equipament municipal. L’expo-
sició de pessebres es podrà visitar a l’antiga cafeteria La 
Plaça situada als baixos de l’edifici. A la sala, Niu del 
Palau hi haurà ubicada la Tómbola de Mans Unides.
El campament reial dels Mags d’Orient, que va tenir 
molt bona acollida en l’edició passada, es traslladarà als 
horts del Palau per garantir tots els protocols preven-
tius de la COVID19. Per a poder-lo visitar i lliurar la 
carta a les bústies reials caldrà fer cita prèvia a www.
centelles.cat/reis. La tarda del dia 5 de gener, serà mà-
gica per als infants del poble. Caldrà fer inscripció prè-
via a www.centelles.cat/reis
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Biblioteca Municipal La Cooperativa
C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES

Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38

b.centelles.lc@diba.cat  

bibliotecadecentelles.blogspot.com

Horari:  De dilluns a divendres 

de 15.30 a 20 h. Dimecres de 10 a 

13.30 h.  Fins el 15 de setembre

La campanya “20.000 motius per comprar a Centelles”, vol 
potenciar el comerç del poble enfront de l’amenaça que significa 
el comerç virtual, buscant la reactivació de l’activitat i afavorint 
el manteniment del sector Comercial. 
L’objecte principal de la campanya es dinamitzar les vendes en 
els establiments comercials i de serveis de tot el municipi. Fun-
ciona amb unes targetes que cal segellar a 4 establiments dife-
rents, dels 205 llocs possibles, i entrar en un sorteig on es po-
dran obtenir vals de compra per poder gastar en els comerços 
i serveis del poble. La campanya està organitzada per l’Ajunta-
ment  i busca sobretot incentivar el consum , augmentar vendes, 
fidelitzar i captar nova clientela. 
La campanya va començar el 15 de novembre i acabarà el 6 de 
gener, les targetes plenes podran dipositar-se a les urnes fins el 
8 de gener, ja que l’endemà dissabte es farà el sorteig.
Hi ha 7000 euros distribuïts en premis de 100, 200, 300 i 500 eu-
ros. També hi ha 260 vals de 50 euros que sumen 13.000 euros. 
Per l’alcalde, Josep Paré Aregall “És una campanya important 
pel que fa al nombre de diners aportats, per l’ajuntament, en 
aquests temps tant dificils, era interessant fer alguna acció que 
ajudés al comerç local i creiem que la campanya serà util”.

20.000 motius per comprar 
a Centelles Activitats del PIPA

DELEGATS EN ACCIÓ

Com ja és habitual per aquetes 
dates, el passat 2 de novembre 
es va realitzar la trobada de de-
legats i delegades. Enguany ha 
tingut un format diferent degut 
a les limitacions i mesures de-
rivades de la COVID-19. Així 
doncs, s’ha fet exclusivament 
amb els alumnes del centre 
d’Educació Secundària Obliga-
tòria Pere Barnils i hi ha parti-
cipant un total de 25 estudiants 
d’entre 1r d’ESO i 2n de Batxi-
llerat. La sessió s’ha dut a terme 
dins les pròpies instal·lacions 
del centre i en un espai exterior 
per assegurar-ne totes les me-
sures de prevenció entre els i les 
participants.
Al llarg de la trobada s’ha foca-

litzat l’atenció en la figura del 
delegat/da i en les seves accions 
i responsabilitats dins i fora del 
centre educatiu. Així doncs, els 
i les participants han pogut tre-
ballar amb profunditat el seu 
càrrec, conèixer els espais de 
participació on poden desen-
volupar la seva tasca i aprendre 
eines i estratègies per fomen-
tar la participació dels seus 
companys i companyes en les 
diferents accions i campanyes 
que es puguin impulsar. A més, 
s’ha aprofitat per acordar l’eina 
més adequada per a ells/es per 
establint un vincle directe amb 
el Punt d’Informació Juvenil 
del municipi i permetre el flux 
d’informació constant.

El novembre és el mes de les 
reivindicacions contra les 
violències, en especial el dia 25 
es celebra el Dia Mundial con-
tra la Violència envers les do-
nes. Enguany la programació 
planejada per commemorar 
aquest dia no s’ha pogut portar 
a terme per les restriccions de-

rivades de la situació de pandè-
mia de la COVID-19. Tot i així, 
el PIPA i l’Espai Jove no ens 
vam quedar de braços plegats 
i vam impulsar una campanya 
via xarxes socials per recordar 
i fer consciència del micro-
masclisme arrelat en la nostra 
societat.
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Divendres 11
Inauguració de l’exposició de pessebres. A les 6 de la tarda a la planta baixa del 
Palau (plaça Major).

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

Cinema en català -Cicle Gaudí: Las niñas de Pilar Palomero
A 2/4 de 9 del vespre al Centre parroquial. Preu: 4,50€, 3€ Carnet Jove i associats a 
entitats de Centelles i Club La Vanguardia (2x1).

Dissabte 12
13a Fira de la tòfona. (vegeu programes a part).

Big Bang Beethoven. Difondre la música clàssica entre els infants usuaris de les 
biblioteques. A les 11 del matí (infants de 5 a 7 anys) i a les 12 (infants de 8 a 10 
anys) a la biblioteca la Cooperativa. Inscripció prèvia a b.centelles.lc@diba.cat o 
al 938 810 334

Vesprades de tardor en línia “La Menuda Flauta Màgica”, òpera de Mozart per 
a tota la família. A les 5 de la tarda. Enllaç: www.centelles.cat

Diumenge 13
13a Fira de la tòfona. (vegeu programes a part).

Llàntia solidària de Mans Unides. Venda d’espelmes al mercat setmanal. De 10 a 
1 del migdia a la plaça Major.

Vesprades de tardor en línia “La Menuda Flauta Màgica”, per a tota la família. 
A les 6 de la tarda. Enllaç: www.centelles.cat

Dimarts 15
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: Van Gogh: la bellesa de la boge-
ria, a càrrec d’Anna González i Herrero, professora d’Història i d’Història de l’Art 
a la FUMH. A les 6 de la tarda, en línia (cal ser associat).

Dijous 17
L’hora del conte amb la Natàlia i la Roser. A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la 
Cooperativa. Inscripció a b.centelles.lc@diba.cat o al 938 810 334.

Divendres 18 i dissabte 19
Tómbola Solidaritat especial Nadal de Mans Unides. Divendres de 5 a 7 de la 
tarda i dissabte d’11 a 1 a la sala d’exposicions Niu del Palau.

Diumenge 20
Llàntia solidària de Mans Unides. Venda d’espelmes al mercat setmanal. De 10 a 
1 del migdia a la plaça Major.

Tómbola Solidaritat especial Nadal de Mans Unides. D’11 a 1 del migdia i de 5 a 
7 de la tarda a la sala d’exposicions Niu del Palau.

Dilluns 21 i dimarts 22
Tómbola Solidaritat especial Nadal de Mans Unides. De 5 a 7 de la tarda. Sala 
d’exposicions Niu del Palau (plaça Major).

Dimarts 22
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: Petita història del jazz (Part II), 
a càrrec de Frederic Sesé, llicenciat en Història de l’Art. A les 6 de la tarda. En línia. 
(cal ser associat).

Dimecres 23 i dijous 24
Tómbola Solidaritat especial Nadal de Mans Unides. De 5 a 7 de la tarda. Sala 
d’exposicions Niu del Palau (plaça Major).

Dijous 24
Missa del Gall. A les 8 del vespre a l’església parroquial. 

Divendres 25 Nadal
Concert amb Cantus Firmus  en acabar la missa de les 11. Església Parroquial.

Dissabte 26 Sant Esteve
Nadal a la Nau Espacial. Nadales especial, a càrrec del Cor del Triquet, i Tanca 
la bocassa, duet a càrrec de l’Eloi el Bon Noi i El Trempat del Bages + sessió live 

cooding. A les 7 de la tarda a la Nau Espacial El Triquet (c/ dels Casals, 30). Preu: 
5 euros.

Diumenge 27
Tómbola Solidaritat especial Nadal de Mans Unides. D’11 a 1 del migdia i de 5 a 
7 de la tarda, sala d’exposicions Niu del Palau.

Nadal a la Nau Espacial. A Taula!, espectacle de titelles amb la companyia Peus 
de Porc. A les 11 del matí a la Nau Espacial El Triquet (c/dels Casals, 30). Preu: 4 
euros adults i 1 euro infants.

Concert de Festa Major amb l’Orquestra Venus. A les 5 de la tarda i a 2/4 de 8 
del vespre (2 sessions). Casal Francesc Macià. Entrades gratuïtes en línia a www.
centelles.cat i dies 15, 16, 17, 18, 22 i 23 de desembre de 9 a 12 del matí al teatre.

Nadal a la Nau Espacial Cançons de no nadal, amb Jordi Ginesta, David Nuri, 
David Viñolas i amics. A les 7 de la tarda a la Nau Espacial El Triquet (carrer dels 
Casals, 30). Preu: 5 euros.

Dilluns 28 i dimarts 29
Tómbola Solidaritat especial Nadal de Mans Unides. De 5 a 7 de la tarda a la sala 
d’exposicions Niu del Palau (plaça Major).

Dimecres 30
Festa del Pi -Projecció de documentals- Misteri d’una tradició (2007), de Josep 
Maria Parareda Serra. Festa del Pi (1967), de Jordi Vall Escriu a les 10 del matí, a 
les 12 del migdia i a les 5 i a les 7 de la tarda (4 sessions). Al Casal Francesc Macià. 
Entrada gratuïta. Cal reservar-la a www.centelles.cat/entrades

Dijous 31
Santa Coloma. Festa Major d’hivern. A les 11 missa solemne. 

Plantada de gegants a les 12 del migdia a la plaça Major

Dissabte 2 de gener
Nadal a la Nau Espacial: Present, Meritxell i Judit Neddermann porten el seu disc 
de nadales. A les 6 de la tarda i a les 8 del vespre (2 sessions) a la Nau Espacial El 
Triquet (c/dels Casals, 30). Preu: 15 €.

La màgia als horts del Palau. Campament i carter reial. De 4 a 9 del vespre als 
horts del Palau dels Comtes (entrada per la ronda de les Tàpies). Cal demanar cita 
prèvia a www.centelles.cat/reis

Diumenge 3 de gener
Nadal a la Nau Espacial: A boy & a girl, a càrrec de Magalí Sare & Sebastià Gris. 
A les 7 de la tarda  a la Nau Espacial El Triquet (c/ dels Casals, 30). Preu: 10 euros

La màgia als horts del Palau Campament i carter reial. De 4 a 9 del vespre als 
horts del Palau (entrada per la ronda de les Tàpies) cal demanar cita prèvia a www.
centelles.cat/reis

Dilluns 4 de gener
La màgia als horts del Palau. Campament i carter reial. De 4 a 9 del vespre als 
horts del Palau (entrada per la ronda de les Tàpies)
cal demanar cita prèvia a www.centelles.cat/reis

Dimarts 5 de gener
Tarda màgica de Reis (veure programa a part) de 4 de la tarda a 9 del vespre. Ins-
cripció prèvia a www.centelles.cat/reis (fins el dia 1 de gener). COMPARTEIX EL 
TEU PESSEBRE AL WEB DE L’AJUNTAMENT. Fes una foto ben bonica al teu 
pessebre i envia-la al correu centellescultura@gmail.com l’Ajuntament farà una 
galeria amb totes les imatges rebudes. 

EXPOSICIONS
Del 12 de desembre al 17 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 11 a les 7  del vespre. Centre d’art el 
Marçó vell. 

Sala de Paleontologia i Selecció del patrimoni pictòric . Dissabtes de 6 a 8 i fes-
tius de 12 a 2 i de 6 a 8 al Centre d’art el Marçó vell.

De l’11 de desembre al 17 de gener. Exposició de pessebres. Dissabtes i festius 
de 12 a 2 i de 6 a 8.

Agenda desembre i festes de Nadal i Reis 2020-2021

NOTA: Aquesta agenda es pot veure alterada en funció de l’evolució de les mesures per combatre la pandèmia del Covid-19
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