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La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart i González va presidir, el 19 de novembre a Centelles, l’acte de 
lliurament dels documents de reparació jurídica a 86 persones nascudes o residents a Centelles (Osona) i 15 de Balenyà.

El document acredita la nul·litat de les sentències i les resolucions de les causes instruïdes i dels consells de guerra a què 
van ser sotmeses pel règim franquista. Es tracta de víctimes que van ser jutjades pels tribunals franquistes i condemnades 
a duríssimes penes de presó o, en el pitjor dels casos, condemnades a mort i executades després d’un judici sumaríssim. 
Els documents els van recollir familiars dels encausats. De les persones centellenques, 8 eren dones i 78 homes. Entre 
els 86 encausats hi ha molts llaços familiars en diversos graus: matrimonis, pares (pare i mare) i fills, germans, cunyats, 
cosins i oncles i nebots.

Durant el seu discurs, la consellera Ubasart va reivindicar la importància de continuar fent actes com aquests. “Avui 
no estem parlant només de passat. La memòria republicana i democràtica ens connecta amb el bo i millor dels valors 
d’aquest país: la llibertat, la igualtat, la justícia social, l’autogovern” va afirmar.

Així mateix, Ubasart va subratllar la importància política de la memòria. En paraules seves, “els certificats llancen tres 
missatges molt clars: primer, els vostres familiars no eren culpables de res. Segon, els judicis franquistes van ser una 
farsa. I tercer, el govern del país reconeixem i honrem la memòria de les víctimes del franquisme com a deure democràtic”. 

Josep Paré Aregall, alcalde de Centelles, va ser l’amfitrió de la jornada on també van assistir l’alcalde de Balenyà, Carles 
Valls; el president del Consell Comarcal d’Osona, Joan Carles Rodríguez; la delegada territorial de Justícia a la Catalunya 
central, Bàrbara Minoves, el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, Josep Llobera i diversos 
regidors del consistori centellenc. Per Josep Paré “un acte d’aquestes característiques és important que s’hagi fet al poble, 
no podia ser que per justícia democràtica, encara no es fes cap reparació al nostre municipi. És un orgull poder donar a cada 
una de les persones presents l’acte que reivindica als nostres conciutadans en la seva actitud democràtica i en el fet que 
no havien fet res dolent, només havien lluitat per uns valors que creien justos”. Va recordar que l'any passat havia anat a 
Taradell a la reivindicació i anul·lació dels càrrecs de l’avi del seu pare “va ser molt emocionant veure com les persones se 
sentien orgulloses de poder tenir un reconeixement encara que sigui prop de 80 anys després”. “Es una llàstima que no es 
reconegués abans a aquella gent que va lluitar per uns ideals i hàgim hagut d’esperar tant de temps”.

A banda dels lliuraments dels certificats als familiars, es va tenir un record especial per a les 10 persones que van ser 
regidors i alcaldes de l’Ajuntament de Centelles durant la Segona República i la Guerra Civil. També per a les persones 
de les que no s’han pogut localitzar familiars ja siguin perquè no s’ha pogut contactar amb familiars, perquè les gestions 
realitzades no han donat resultats o perquè en alguns casos amb la defunció de les persones d’aquesta generació es va 
acabar la línia familiar. Finalment es van dipositar les flors a la placa en records de tots els morts durant la Guerra Civil a 
l’entrada del cementiri.

La consellera de Justícia  lliura els certificats 
d’anul·lació dels judicis sumaríssims de Centelles
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EL DIPUTAT D’ACCIÓ CLIMÀTICA PRESENTA 
ELS PROJECTES FOTOVOLTAICS PÚBLICS 
El diputat i president de l‘Àrea d’Acció Climàtica, Xesco 
Gomar Martin, i l’alcalde, Josep Paré Aregall, van presentar 
el 29 de novembre, el projecte per instal·lar quatre foto-
voltaiques en equipaments i aparcaments municipals a 
Centelles, on també s’hi instal·larà un parc fotovoltaic. El cost 
de les actuacions s’eleva a 2,2 milions d’euros, dels quals la 
Diputació de Barcelona en subvenciona 1,5 milions a través 
del programa sectorial Renovables 2030. Les fotovoltaiques 
s’instal·laran a les cobertes del Casal Francesc Macià i de 
la pista poliesportiva de l’Escola Ildefons Cerdà, així com 
als aparcaments de la zona esportiva i de l’Institut Pere 
Barnils. El parc fotovoltaic s’ubicarà al polígon de la Gavarra. 
L’alcalde va destacar que “tenim projectes molt significatius 
per generar i estalviar energia buscant l’autoconsum als 
edificis públics i poder revertir els beneficis a la ciutadania”. 
Gomar, va dir que “Centelles ha estat sempre un exemple de 
bona feina per la sostenibilitat”.

RENOVACIÓ DE CÀRRECS AL CONSELL 
D’INFANTS
El mes de novembre es va fer la renovació de càrrecs 
del Consell d’Infants a la sala de plens de l'Ajuntament, 
amb el relleu de consellers infantils i la benvinguda dels 
nous. Deixaven el càrrec 4 conselleres i 2 consellers dels 
col·legis Vedruna Sagrats Cors, Ildefons Cerdà i Xoriguer. 
L'alcalde, Josep Paré Aregall va felicitar la tasca que fan 
i els va encoratjar a continuar treballant pel poble " és 
un honor que vulgueu involucrar-vos en fer tasques pel 
municipi i comptem amb vosaltres per ajudar a les festes 
que vindran, especialment pel Cau de Bruixes". El regidor 
d'Ensenyament, Víctor López Coronas va recordar que el 
consell d'infants "ja ha complert dotze anys i fa una bona 
feina. Nosaltres sempre hi hem confiat". El Consell d'Infants 
el formen representants de 5è i 6è de primària de les 
escoles del municipi, que han sigut elegits pels companys 
i companyes, i es reuneixen cada mes per tractar temes 
d'interès tant de la comunitat educativa com del poble.

CENTELLES CELEBRA LA 15A FIRA DE LA 
TÒFONA
El 17 i 18 de desembre Centelles acollirà la 15a edició de 
la Fira de la Tòfona. El dissabte al matí estan programats 
tallers de cuina amb tòfona i degustació amb Iker Erauzkin 
d’Espacio Uma de Barcelona; Èric Soldevila i Xavier López 
d’Osona Cuina i caps de cuina del Devici Bar de Vins de Vic 
i Francesc Rovira de la Fonda Xesc. Al migdia el 9è concurs 
de gossos tofonaires als jardins de la Casa Pujol. A la tarda 
hi haurà el taller de pastisseria amb tòfona a càrrec de Sènia 
Villalustre del col·lectiu Taula Dolça i el tradicional taller de 
perdre la por a cuinar amb tòfona i la seva història amb 
Cesc Molera i Fina Vila. Els tallers es realitzaran a una carpa 
situada a la plaça Major. El diumenge tindrà lloc el IV Concurs 
de cuina amb tòfona per a joves cuiners. L’espai firal, situat 
al Passeig, tindrà venda de tòfones i productes trufats i una 
Foodtruck, espai gastronòmic de tapes amb tòfona. 

ES REOBRE LA CIRCULACIÓ DE PART DEL 
CARRER SANT JAUME
Una vegada preacabada la primera fase de les obres del 
carrer de Sant Jaume a finals de novembre es va obrir la 
circulació en aquest tram, que va des del Pla del Mestre 
al CAP. Prèviament es van fer tasques d’enquitranament 
i pintat de passos de vianants dels carrers. Amb la 
reobertura d’aquest primer tram es vol minimitzar les 
molèsties que es poden causar als veïns de la zona i també 
donar millor accessibilitat al centre sanitari. Seguint la 
millora d’aquest entorn, el passat 21 de novembre es van 
iniciar les obres en el tram de la baixada de can Marina fins 
a l’encreuament amb l’avinguda Rodolf Batlle. Per aquest 
motiu els dies feiners el carrer de Sant Joan està tancat a 
la circulació de vehicles. Només hi poden accedir els veïns 
als garatges o per a fer càrrega i descàrrega. Els caps de 
setmana s’intenta que quedi oberta la circulació.



QUÈ SON ELS ODS?
L'Assemblea General de l'ONU va aprovar el 2015 la resolució: “Transformar 
el nostre món: L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”, un 
pla d’acció amb 17 objectius generals –Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS)– en temes relacionats amb la pobresa, la fam, l’educació, 
la igualtat de gènere, entre altres. La ONU reconeix que sense la implicació 
dels governs locals i regionals no serà possible complir aquests objectius.
Des de l’Ajuntament s’ha treballat en alinear el Pla de Mandat amb els 
ODS i establir les línies d’actuació per assolir-los a nivell local.
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Amb la voluntat d’incrementar la resiliència de les persones 
vulnerables aquest mes de novembre s’ha inaugurat el 
Rober Social, iniciativa coordinada amb Benestar Social 
i el Programa Pedala. L’objectiu és ajudar a persones 
vulnerables i amb necessitats socioeconòmiques de 16 
a 99 anys del municipi de Centelles, oferint-los roba. La 
voluntat també és contribuir amb el medi ambient i donar 
una segona vida a aquelles peces de roba reutilitzables. 
S’ofereix de forma gratuïta, mitjançant una entrevista a 
Benestar Social, a tothom que ho puguin necessitar. Es 
pot col·laborar portant la roba sobrant al local de Càritas 
de la ronda dels esports de Centelles, els dijous de 9 a 11h.

5. IGUALTAT DE GÈNERE
El 25N es va commemorar el dia Internacional contra 
les violència masclistes. Les Cires -Associació Dones 
de Centelles- amb la col·laboració de l’Ajuntament van 
preparar diverses activitats: Una mostra de dibuixos 
dels nens i nenes del Centre Obert (SIS), el record a les 
dones assassinades durant l’any, un minut de silenci, la 
lectura del manifest i la inauguració de l’exposició “Veus 
invisibles. Les mares solteres i la infància abandonada al 
Marroc” van centrar la jornada.
El cap de setmana hi va haver teatre col·loqui “Estimar 
sense morir” de Pepa Lavilla Raso i la projecció del 
documental “Joyas del dolor” de Mohamed Nabil.

1. FI DE LA POBRESA

11. CIUTATS I COMUNITATS
       SOSTENIBLES

Amb la voluntat d’incrementar i millorar el servei de 
neteja i manteniment al municipi el nou contracte  
contempla diverses accions per a la millora de la via 
pública. Periòdicament es fa la neteja a pressió amb 
productes desinfectants a les principals vies del poble 
(com es recull a la imatge) i, de manera preventiva es fan 
tasques de neteja als embornals per evitar problemes 
en cas de tempestes o pluges sobtades. Aquestes són 
algunes de les tasques que, acompanyades d’actituds 
cíviques dels veïns i veïnes, permetran assolir un poble 
més sostenible.

S’ha iniciat el projecte Residu 0 als menjadors escolars, 
amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona a 
través de l’Àrea d’Acció Climàtica i la participació directa 
dels centres educatius. El projecte d’autogestió dels resi-
dus consisteix en la instal·lació de compostadors giratoris 
per tractar restes orgàniques de la cuina i el menjador de 
les escoles; com a estructurant, s’utilitzaran fulles seques 
de l’arbrat dels patis i el compost fertilitzarà horts i parte-
rres escolars, tancant així el cercle. L’alumnat que es que-
da a dinar a les escoles és l’encarregat del funcionament, 
acompanyat del monitoratge de menjador de cada centre.

13. ACCIÓ CLIMÀTICA
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APROFITA LES FESTES PER ACTIVAR-TE I FORMAR-TE

• APROFITA EL NADAL PER FORMAR-TE: Les festes de Na-
dal són un bon moment per formar-te i obtenir el títol oficial 
de monitor/a o director/a de lleure infantil i juvenil.

Aquests cursos, reconeguts a tot Catalunya, faciliten l’accés 
a feines dins l’àmbit educatiu (casal d’estiu, menjador esco-
lar, ludoteques, cases de colònies, etc.) i t’atorga un reconei-
xement com a professional del lleure educatiu.

Des del PIPA oferim beques per a aquelles persones resi-
dents i empadronades a Centelles que vulguin fer aquest 
curs per tal d’incentivar la formació en el lleure i afavorir l’ac-
cés a la formació no reglada a tota la població jove.

Vine a informar-te i no perdis la oportunitat!

A més, recorda que si vols ser el primer/a en rebre totes 
les novetats en temes juvenils (oci, lleure, cultura, treball, 
activitats, beques, formació...) apunta’t al BUTLLETÍ JOVE 
(https://bit.ly/butlletijove) i estigues al dia de tot (via What-
sApp o correu electrònic).

www.centelles.cat

Centelles és màgiaCentelles és màgia

C/ Nou, 11 de Centelles
Telèfon: 938 811 257

cntl.ope@centelles.cat@elpipacentelles

pij.centelles@diba.cat
608 260 781 / 93 881 23 23

@

SUBVENCIONS PER A OBRES DE MANTENIMENT EN COMUNITATS 
DE PROPIETARIS/ÀRIES A CENTELLES

Què es subvenciona? Obres realitzades entre l’1-1-2022 i el 31-1-
2023 i que s’ajustin a almenys una de les següents actuacions:  
Rehabilitació d’elements comuns d’edificis plurifamiliars; instal·
lació d’ascensors en els edificis plurifamiliars de quatre o més 
plantes; millora d’instal·lacions comunes d’aigua en edificis pluri-
familiars de més de quatre plantes i/o pintar façanes. 

Requisits: Antiguitat de l’immoble igual o superior als 28 anys.
L’edifici haurà de disposar com a mínim del 50% respecte el total 
del mateix, destinat a habitatge, excloent les superfícies de plan-
ta baixa i sota rasant no destinades a habitatge.
Complir les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de 
Catalunya, la Seguretat Social i l’Ajuntament de Centelles.

Presentació de sol·licituds i informació: Del 2 al 19 de desembre 2022. 

SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL 
A L’HABITATGE PER A PERSONES GRANS, AMB DISCAPACITAT 
I/O EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 
Subvencions gestionades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
finançats per la Unió Europea-NextGenerationEU 

Actuacions subvencionables: Accessibilitat en zones comuns dels 
edificis d’habitatges. Accessibilitat en l’interior dels habitatges
Intervencions per a millorar les condicions d’accessibilitat en 
banys i cuines 

Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques, propietàries o us-
fructuàries dels edificis d’habitatges i habitatges, en què hi resi-
deixi alguna persona que compleixi almenys un dels següents 
requisits: tenir complerts 70 anys, tenir reconeguda la discapa-
citat i/o trobar-se en situació de dependència

Requisits generals dels edificis: Les obres s’han d’haver iniciat a 
partir de l’1 de febrer de 2020 i han d’haver finalitzat abans del 
31 de març de 2023 inclòs. Com a mínim, el 50% de la superfí-
cie construïda sobre rasant de l’edifici ha d’estar destinada a ha-
bitatge. No computa la superfície en planta baixa si és d’ús dife-
rent del d’habitatge. Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) prèvia a la 
sol·licitud de la subvenció, excepte en el cas d’actuacions d’ac-
cessibilitat en l’interior dels habitatges. Certificació energètica i 
etiqueta de qualificació energètica prèvia a la sol·licitud de la sub-
venció, excepte en el cas d’actuacions d’accessibilitat en l’interi-
or dels habitatges.

Presentació de sol·licituds:
Fins al 31.1.2023 a http://tramits.gencat.cat 

Més informació a les oficines de Promoció Econòmica, al 
telèfon 938 811 257 o al correu: cntl.ope@centelles.cat

• FESTIVAL DE CLIPMETRATGES DE MANS UNIDES: Un any 
més des de la ONG de Mans Unides s’organitza el festival de 
clipmetratges per donar visibilitat a diferents situacions que 
afecten a la humanitat. Aquest any el tema es centre en el 
malbaratament alimentari i el consum responsables.

Per participar només cal gravar un clip de màxim 1 minut 
de durada que convidi a reflexionar entorn la temàtica d’en-
guany i els ODS de l’Agenda 2030.

Hi ha dues categories de participació:
- Categoria general: Per a persones majors de 18 anys.
- Categoria escoles: Per a centres educatius i/o entitats de 
joves de primària i secundària.

El termini per presentar les propostes i clips és el  4 de maig 
de 2023.

Per més informació i presentació de candidatures cal diri-
gir-se a www.clipmetrajesmanosunidas.org 



Dijous 1
Taller de còmic i expressions (11-16 anys)
a càrrec d’Eixos Creativa
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa
Inscripció: b.centelles.lc@diba.cat o al 93 881 03 34

Diumenge 4
Llàntia solidària de Mans Unides
Venda d’espelmes al mercat setmanal
de 10 a 1 del migdia a la plaça Major

Dissabte 10
El teu tió t’espera al bosc, vine a buscar-lo!
de 2/4 d’11 a 2/4 de 2
Inscripcions a www.centelles.cat

Agenda de desembre
i festes de Nadal i Reis 2022-2023

www.centelles.cat

Dijous 15
L’hora del conte (+4 anys)
a càrrec de Cristina Piñol
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa

Divendres 16
Inauguració de l’exposició  
Mostra d’artistes locals
a les 7 de la tarda al Centre d’Art el Marçó Vell

Cinema en català -Cicle Gaudí 
La voluntària, dirigida per Nely Reguera
a les 8 del vespre al Centre Parroquial
Preu: 4,50 €, 3 euros amb Carnet Jove i associats a 
entitats de Centelles i Club La Vanguardia (2 x 1)
Venda d’entrades a taquilla

Troba el teu tió amb la família, a plena natura
i amb missatge personalitzat de benvinguda

EL TEU TIÓ T’ESPERA AL BOSC,
VINE A BUSCAR-LO!

10des’22
de 10.30 a 13.30h

Inscripcions a www.centelles.cat/buscations
Preu: 10 € (5 € si portes el teu tió de casa)
Pagament en efectiu a El Pipa. Inscripcions fins al 25/11/2022
Més informació al PIPA - C/ Jesús 25 - 938 812 323 (de dilluns a dijous de 17 a 20h) �����������������

Diumenge 11
Venda de fanalets contra el càncer
de 9 a 1 del migdia al mercat 
Org. Associació Contra el Càncer de Centelles

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

Dimarts 13
L’hora del conte per a nadons (0-3 anys)
Contem i cantem per Nadal, a càrrec de 
Mercè Martínez
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa
Inscripció: b.centelles.lc@diba.cat o al 93 881 03 34

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Materials: la veritable revolució del segle 
XX, a càrrec de Núria Salán i Ballesteros, 
professora de l’UPC-Terrassa i presidenta 
de la Societat Catalana de Tecnologia.
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
(Cal ser associat per assistir a l’Aula)

Tallers de poesia Guspira poètica
de 2/4 de 7 a 8 del vespre a la Biblioteca la 
Cooperativa

Dimecres 14
Cercle de lectors. Club de lectura amb 
mirada de gènere 
Comentarem l’obra Penélope y las doce 
criadas, de Margaret Atwood
a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa
Org. Les Cires-Associació Dones de Centelles

Dissabte 17
15a Fira de la tòfona (veure programa a part)
tot el dia Centre del poble

1r Campionat de petanca de Centelles
inici del torneig a 2/4 de 10 del matí a les pistes 
de petanca de la Ronda dels Esports

Activitat infantil. Inflable
de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 
del vespre a la plaça Major

9è concurs de gossos tofonaires
de 12 a 1 del migdia als jardins de la Casa Pujol

Conferència. Fortuny: la paradoxa del perfec-
cionista, a càrrec de Francesc Quílez Corella, 
conservador en cap del Gabinet de Dibuixos i 
Gravats, Museu Nacional d’Art de Catalunya
a les 11 del matí a la Biblioteca la Cooperativa
Organitza: ÉcfrasisXXI – Aleix Art

Diumenge 18
15a Fira de la tòfona (veure programa a part)
al matí al centre del poble

XXV Portada del pessebre a dalt a la Costa
pel Centre Excursionista de Centelles 
sortida a les 8 del matí  des de la residència Sant 
Gabriel. Cal portar esmorzar

Venda de fanalets contra el càncer
de 9 a 1 del migdia al mercat 
Org. Associació Contra el Càncer de Centelles

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

8a enlairada popular de fanalets contra el 
càncer
a les 7 de la tarda a l’aparcament de la piscina 
municipal coberta 
Org. Associació Contra el Càncer de Centelles

Dimarts 20
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Òpera i gastronomia, a càrrec de Jordi Do-
mènech, pianista, compositor i cantant
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
(Cal ser associat per assistir a l’Aula)

Tallers de poesia Guspira poètica
de 2/4 de 7 a 8 del vespre a la Biblioteca la 
Cooperativa

Dimecres 21
Taller de lectura (+6 anys)
Activitat per conèixer nous llibres i parlar 
dels que més ens agraden
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa

Divendres 23
Inauguració de l’Exposició de Pessebres
a les 7 de la tarda a la sala d’exposicions de  
Centelles (carrer de Jesús, 15)

Concert. Puigdeboys.
a 2/4 de 10 de la nit  la Nau Espacial El Triquet
((carrer dels Casals, 30)
Preu 5€. Entrades: nauespacial.loriun.com

Dissabte 24
Llàntia solidària de Mans Unides
Venda d’espelmes 
de 5 a 7 de la tarda a la plaça Major

Missa del Gall 
a les 12 de la nit a l’església parroquial

Diumenge 25. Nadal
Missa de Nadal
a les 11 del matí a l’església parroquial

Cantata Nadalenca
Nit de vetlla, per la coral La Violeta 
Poesia, dansa, música d’autor i nadales 
tradicionals
a 2/4 de 10 de la nit al Casal Francesc Macià
Preu: 8 euros

Dilluns 26. Sant Esteve
Festa del Pi
Sortida al bosc per marcar el pi
a les 9 del matí sortida del Passeig 
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Projecció d’audiovisuals de muntanya
a càrrec de Josep M. Parareda i M. Rosa 
Aregall i Presseguer
a les 7 del vespre al Casal Francesc Macià

EXPOSICIONS
Del 4 de novembre al 4 de 
desembre
Indestructibles. Una mirada a la genera-
ció del futur de l’Àfrica
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
a la sala d’exposicions de Centelles (c/ Jesús, 15)

Fins el 9 de desembre
Veus invisibles. Les mares solteres i la 
infància abandonada al Marroc
de dimarts a divendres de 5 a 7 
dissabtes de 4 a 6 d i festius d’11 a 1 i de 5 a 7
sala de l’avinguda Escoles, 3
Organitza: Grup Dones de Centelles

Del 17 de des. al 15 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 del vespre
Centre d’Art el Marçó Vell 

Diumenge 1 de gener
Show còmic
Cafè i coruscant, un podcast de Centelles, 
amb Arnau Casanovas i Guim Puig
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
Preu: 10 €. Entrades: www.centelles.cat/entrades

Dimarts 3 de gener
Campament i carter reial
de 4 a 8 del vespre a la pista del Casal Francesc 
Macià (carrer Anselm Clavé, 9)

Jocs màgics
de 4 a 7 de la tarda al Passeig

La màgia del turó de Puigsagordi
de 7 a 9 del vespre observem bé el Turó 

Dimecres 4 de gener
Campament i carter reial
de 4 a 8 del vespre a la pista del Casal Francesc 
Macià (carrer Anselm Clavé, 9)

Jocs màgics
de 4 a 7 de la tarda al Passeig

La màgia del turó de Puigsagordi
de 7 a 9 del vespre observem bé el Turó

Dijous 5 de gener
Carregada de regals
de 2/4 de 5 a 1/4 de 6 de la tarda a la pista del 
Casal Francesc Macià (carrer Anselm Clavé, 9)

Cavalcada de reis 
arribada a les 6 de la tarda al Passeig

Divendres 6 de gener
Diada de Reis
Cloenda de la Festa del Pi
Es despenja el pi i es reparteixen les po-
mes als galejadors
a la 1 del migdia a l’església parroquial

Els Pastorets
a les 8 del vespre al Centre Parroquial
Preu: 10 € adults i 4 € infants fins a 14 anys
Entrades al telèfon 618 242 365 de 12 a 15 h, de 
dilluns a divendres, a partir del 19 de desembre

Dissabte 7 de gener
Teatre/concert. No som pastorets.  Coral 
la Violeta 
a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre (2 sessions) 
a la Nau Espacial El Triquet (carrer dels Casals, 30)
Preu 5€. Entrades: nauespacial.loriun.com 

Diumenge 8 de gener
Lliurament de premis dels concursos de 
pessebres i de fanalets 
a les 12 del migdia a la sala de la Societat Coral 
la Violeta

Sala de Paleontologia i Selecció del 
Patrimoni Pictòric 
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8 
(obert els dies d’exposició)
Centre d’Art el Marçó Vell

Del 24 de des. al 8 de gener
Exposició de pessebres
dissabtes i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
dia 30, Festa del Pi, de 10 a 12 i de 6 a 8
a la sala d’exposicions de Centelles (c/ Jesús, 15)

Dl 10 de des. a1 15 de gener
Tribus d’Angola.
Fotografies de Josep Mª Cos (viatge de 
l’11 al 25 de juliol de 2022)
Horari comercial
Finestres de la cafeteria El Trabuc (C/ Socós,1)
El Penjador de la perruqueria Camps-Figueras 
(C/ Marquès de Peñaplata,11)

Missa solemne de Festa Major i a la sortida 
galejada fins que s’acabi la pólvora
a les 11 del matí a l’església parroquial

Plantada de gegants
a les 12 del migdia al Portal

Els Pastorets
a les 8 del vespre al Centre Parroquial
Preu: 10 € adults i 4 € infants fins a 14 anys
Entrades al telèfon 618 242 365 de 12 a 15 h, de 
dilluns a divendres, a partir del 19 de desembre

Dimarts 27
Tallers de poesia Guspira poètica
de 2/4 de 7 a 8 del vespre a la Biblioteca la 
Cooperativa

Dimecres 28
Presentació del llibre: L’energia elèctrica 
en aquests anys convulsos (2019-2022)
de Miquel Arisa Coma, amb la participació 
de l’autor, Agustí Danés (Director editorial 
d’El 9 Nou) i Josep Paré Aregall (alcalde de 
Centelles)
a les 7 de la tarda a la sala de baix del 
Casal Francesc Macià

Divendres 30
Festa del Pi
tot el dia

Els Pastorets
a les 8 del vespre al Centre Parroquial
Preu: 10 € adults i 4 € infants fins a 14 anys
Entrades al telèfon 618 242 365 de 12 a 15 h, de 
dilluns a divendres, a partir del 19 de desembre

Concert. Bingo, Banda, Bang Bang. 
La Banda + Triquets
a les 8 del vespre a la Nau Espacial El Triquet
((carrer dels Casals, 30)
Preu 5€. Entrades: nauespacial.loriun.com

Dissabte 31 - Santa Coloma.  
Festa Major d’hivern
20 anys del nou edifici de l’Ajuntament
Visites guiades de 10 a 12 del migdia amb reserva 
prèvia a www.centelles.cat/entrades


