
Diumenge 3
A prop de la màgia amb la Cia. Màgia la Patilla. A les 6 de la 
tarda al Centre parroquial. Preu: 8 €. 

Dimarts 5
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: El món de les 
dades i els mapes, a càrrec de Joan Carles Martori i Cañas, profes-
sor d’Estadística de la UVic. A les 6 de la tarda al Casal Francesc 
Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Divendres 8
Campanya contra la fam 2019 -Presentació del llibre: Saviesa 
en colors africans, a càrrec de Ramon Bufí i Ester Busquets. Una 
experiència de cooperació a la selva del Camerun. A les 8 del 
vespre al Casal Francesc Macià (organitza Mans Unides).

Inauguració de l’exposició Miquel Vilà “Pintures” 
A 2/4 de 8 del vespre al Centre d’art el Marçó vell.

Dissabte 9
Inauguració de l’exposició i veredicte del 42è Concurs de foto-
grafia Festa del Pi d’Amics de Centelles. A les 6 de la tarda a la 
sala d’exposicions de Centelles (carrer de Jesús,15).

Diumenge 10
Cicle de teatre familiar: La dernière danse de Brigitte, de la Cia. 
Zero en conducta (teatre, a partir de 8 anys). A les 5 de la tarda 
al Casal Francesc Macià. Preu 5 €, infants a partir d’1 any i acom-
panyants.

Iniciació de la Campanya contra la fam 2019: La dona del segle 
XXI, ni independent, ni segura, ni amb veu i viatge sonor, amb 
Moi Vibes. A les 6 de la tarda a la sala de baix Violeta (organitza 
Mans Unides).

Dilluns 11
Taller de manualitats del Cau de Bruixes a càrrec de Meri Bau-
lenas. A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Dimarts 12
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: La càbala jue-
va, què és?, a càrrec de Manuel Forcano i Aparicio, doctor en 
Filologia semítica per la UB. A les 6 de la tarda al Casal Francesc 
Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dijous 14
22è Cau de Bruixes. L’hora del conte: Qui té por de les bruixes?, 
a càrrec de Mercè Martínez, de la companyia Un conte al sac.
A  2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

22è Cau de Bruixes. Conferència: Boscos i salut, a càrrec de Jau-
me Hidalgo i Colomé, coordinador general de Sèlvans.
A les 8 del vespre al Casal Francesc Macià.

Divendres 15
22è Cau de Bruixes. Xerrada: Per què funcionen les teràpies 
energètiques?, a càrrec de Rosa Medalla Camps, terapeuta.
A 2/4 de 7 del vespre a la biblioteca la Cooperativa.

Sopar embruixat amb Imma del Destí. A les 9 del vespre  a la sala 
de baix de la Violeta. Preu: 18 € (tiquets al Punt Jove El PIPA).

Dissabte 16
22è Cau de Bruixes: Mercat màgic, tallers, activitats familiars, 
cercaviles, bosc de les fades, espectacles esotèrics, màgia, rituals, 
carrers temàtics... (vegeu programes a part). Durant tot el dia.

Agenda d’activitats de febrer de 2019
Informació Municipal
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Diumenge 17
22è Cau de Bruixes: Mercat Màgic. 
De 9 a 1 del migdia al Passeig i a la Sagrera.

4t Torneig de bruixes del Club Bàsquet Centelles
A les 9 del matí al pavelló municipal.

39è Carnaval de Centelles. Pregó de carnaval. L’empregonada, a 
càrrec d’Accent Jove. A la 1 del migdia al Passeig.

Dimarts 19
Aula d’extensió universitària de la Gent gran: Cuba, un immens 
país petit, a càrrec de Vicenç Lozano i Alemany, periodista de 
TV3. A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat 
per assistir a l’Aula).

Divendres 22
39è Carnaval de Centelles. Carnaval de les escoles amb l’escola 
bressol Niu d’infants i les escoles Ildefons Cerdà, Xoriguer i Sa-
grats Cors. A partir de 2/4 d’11 del matí a la plaça Major.

Dissabte 23
39è Carnaval de Centelles Gran Rua de Carnaval.
A 2/4 de 7 del vespre sortida de la residència Sant Gabriel

Ball de Carnaval amb Versión Imposible i final amb DJ kuRu
A partir de les 11 de la nit al Pavelló municipal. Repartiment de 
premis a la 1 de la matinada. Entrada gratuïta.

Diumenge 24
Lliurament de premis del 42è Concurs de fotografia Festa del 
Pi d’Amics de Centelles. A les 12 del migdia a la sala d’exposicions 
de Centelles (carrer de Jesús, 15).

Dimarts 26
Aula d’extensió universitària de la Gent gran: L’Ordre del Cister: 
una reforma a l’entorn de la Regla de Sant Benet, a càrrec de Xa-
vier Costa i Badia, graduat en Història per la UB.A les 6 de la tard 
a al Casal Francesc Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dimecres 27
Unitat mòbil del consumidorçD’11 a 2/4 de 2 del migdia a la 
plaça Major.

Dijous 28
Tertúlia literària. Llegim: L’observador de núvols, de Marc Cap-
devila. A 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

EXPOSICIONS

Del 8 de febrer al 24 de març
Miquel Vilà “Pintures”. Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 
6 a 8. Centre d’art el Marçó vell. 

Sala de Paleontologia i Selecció del patrimoni pictòric. Dissab-
tes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Centre d’art el Marçó vell.

Del 9 al 24 de febrer 
41è Concurs de fotografia Festa del Pi. Dissabtes de 6 a 8 i fes-
tius de 12 a 2 i de 6 a 8. Sala d’exposicions de Centelles (carrer de 
Jesús, 15).

Fins el 29 de setembre de 2019
Museu a l’aire lliure Espai Cerdà i exposició A Cerdà, de David 
Casals. De dimecres a divendres de 10 a 1 dissabtes i diumenges 
de 10 a 12  Mas el Cerdà (afores s/n). 

Informació Municipal
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L’operativa elèctrica que es realitzava des de les antigues 
instal·lacions de l’ET01 es va anular aquest passat novem-
bre, un cop acabades la reforma de la subestació de Ban-
yeres i les instal·lacions d’automatització i ampliació del 
CT58 Marçó vell. A les dues plantes de la ET01 hi havia 
posades proteccions i seccionadors de línia. Un cop desins-
tal·lats els aparellatges elèctrics, s’ha adequat l’edifici. La se-
gona planta, de la qual no se’n podia fer cap ús degut a 
les alçades i accessibilitats, s’ha enderrocat deixant pas a 
la construcció d’una nova coberta plana. A  la planta baixa 
de l’edifici es posarà el carregador dels vehicles elèctrics de 
l’Electradistribució i el control del nou carregador elèctric 
públic de cotxes que properament s’instal·larà a la carretera 
de Sant Feliu.

Obres a l’estació transformadora de l’Electra 

Estació transformadora abans de la reforma
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Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat

Asfaltatge de diversos carrers del municipi

Al llarg de la segona quinzena d’aquest passat mes de desem-
bre s’ha portat a terme la reparació del paviment de diferents 
trams de carrers del poble. Aquestes reparacions amb asfalt 
han consistit, bàsicament, en fressar el formigó provisional 
de les diferents rases que s’havien executat per instal·lacions 
de serveis i fer l’estesa d’aglomerat. Al mateix temps s’ha fet 
una capa d’aglomerat a la part de darrera de les cases del 
carrer de Sant Jaume per millorar l’entrada als garatges dels 
habitatges.

Instal·lació de plaques fotovoltaiques

A la coberta de la Casa de Cultura s’han instal·lat plaques solars fotovol-
tàiques per a l’autoconsum elèctric de l’edifici i l’espai Jove. S’han dotat 
de 8 kW de potència fotovoltaica que generaran, anualment, uns 11200 
kWh representant, aproximadament, el 25% del consum de l’equipa-
ment. El retorn econòmic de la inversió és d’entre 6 i 7 anys i la vida útil 
de la instal·lació és de 25 anys. Amb ella, Centelles disposarà de tres ins-
tal·lacions d’autoconsum  amb una potència total de 123 kW. Paral·le-
lament, l’Ajuntament, amb la Diputació de Barcelona, ha encarregat un 
avantprojecte de construcció d’una central de generació elèctrica foto-
voltaica d’1GW de potència. S’emplaçarà al polígon Industrial la Gava-
rra. La nova planta  generarà l’energia que consumeixen 225 habitatges. 

Un any més s’ha celebrat el passant dels Tonis

Una missa a la capella de Sant Antoni i un esmorzar popular 
va obrir, una vegada més, la festa de Sant Antoni a Centelles, 
el 19 de gener. Nombrosos carruatges de passeig, de càrrega 
i nombrosos cavalls de les hípiques del poble i de particulars 
van participar al passant. Al migdia es va fer la benedicció 
dels animals a la plaça Major. L’abanderada d’aquest any era 
Laia del Moral Lleonart que anava acompanyada pels quatre 
cordonistes. La festa va acabar amb una  arrossada popular i 
ball al pavelló vell.

L’esperat retorn dels Pastorets

Després de vuit anys d’absència, la representació dels Pastorets 
va tornar al Centre Parroquial els dies 25, 26 i 30 de desembre. 
Josep Vilà, director i impulsor de la iniciativa, ha apostat pels 
infants i joves del municipi per portar a terme la seva idea. De 
la quarantena d’actors i actrius que ha participat a l’obra, la ma-
joria tenen menys de 15 anys. Tot i que s’ha escurçat per reduir 
el temps de la representació, el text segueix essent l’original de 
Josep Maria Folch i Torres. El resultat ha estat immillorable i ha 
aconseguit una gran acollida per part del públic assistent.  

Informació Municipal

Punt Jove el PIPA

Des del Servei de Promo-
ció Econòmica de l’Ajunta-
ment et donem resposta a:

• Suport a la creació de ne-
gocis: informem, orientem 
i assessorem en la posada 
en marxa del teu negoci 
des de diferents àrees (aju-
des, finançament, pla d’empresa, normatives, ...).

• Punt d’Atenció a l’emprendor: pots donar d’alta la teva empre-
sa (autònom, SL, SLNE).

• Seguiment tècnic de les empreses constituïdes.

• Suport i consolidació a les empreses a través de la Carta de 
serveis a les empreses: assessorament especialitzat en diferents 
àmbits (planificació estratègica, màrqueting, econòmic-finan-
cer, ...) .

• Formació, pots acollir-te el programa formatiu dirigit per a 
persones emprenedores i per a empreses, totalment gratuït, en 
diferents àmbits (fiscal, màrqueting, econòmic – financer, ...).

• Reempresa, tens pensat jubilar-te? Vols cedir la teva empresa?  
t’ajudem a buscar el teu comprador a través del programa Re-
empresa de Catalunya o en cas contrari si ets una persona que 
vols reemprendre un negoci t’ajudem a buscar l’empresa idònia.

• Participació en diferents programes a nivell comarcal i català 
pel que fa al suport a l’emprenedoria i el teixit productiu del 
territori.

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

Comissió 
de Carnaval

www.centelles.cat
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DIUMENGE 17 DE FEBRER
Pregó de Carnaval

L’empregonada a càrrec d’Accent Jove
A les 13 h al Passeig

DISSABTE 23 DE FEBRER
Gran Rua de Carnaval a les 18.30 h

Ball de Carnaval amb Versión Imposible 
A les 23 h obertura de portes i concert 

a les 24 h al Pavelló 
DIMECRES 6 DE MARÇ

Enterrament de la sardina
P de pallasso, de la cia Sabanni 

A les 17 h a la plaça Major

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

Tens una idea empresarial i no saps 
com dur-la a terme? Vols cedir un 

negoci i vols trobar algú?

Horari:  De dilluns a divendres de 

15.30 a 20 h. Dimecres, divendres 

i dissabtes de 10 a 13.30 h.

David Casals


