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El Carnaval de Centelles celebra la seva 40a edició
Enguany se celebra el 40è aniversari del Carnaval de Centelles.
En aquesta ocasió, la gran rua presenta algunes novetats, entre
elles, canvis en el seu itinerari. Dissabte, 15 de febrer, es donarà
el tret de sortida a les 18:30h des de la Residència Sant Gabriel.
A continuació, totes les comparses seguiran el seu recorregut pel
Camp de l’Aigua, per l’avinguda de les Escoles, continuaran pel
Passeig, el carrer Anselm Clavé, el carrer Marqués de Peñaplata,
el carrer de l’Estació, l’avinguda Ildefons Cerdà i el carrer Sant
Francesc Xavier.
El final de la rua se celebrarà al pavelló municipal vell, on hi
haurà servei d’entrepans i la festa de cloenda de la celebració. A
partir de les 23h, tothom qui vulgui podrà gaudir de l’actuació
d’Orquestra Maribel i DJ kuRu.

L’Ajuntament de Centelles i l’Associació de Galejadors informen que
a finals de gener, dels nou accidentats a la Festa del Pi de Centelles,
ja només queda un ingressat a l’Hospital Vall d’Hebron i evoluciona
favorablement.
Es continua demanant respecte en les manifestacions al voltant dels
nou ferits, i, al mateix temps, prudència pel que fa als fets ocorreguts
que estan seguint les corresponents investigacions policials.
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Vuit dels nou accidentats a la Festa del Pi
tenen l’alta hospitalària
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Un moment de la inauguració del Niu del Palau		

Part del local d’exposicions del Palau Comtal (Niu del Palau)

Arranjaments i millores al municipi gràcies al Pla de Barris (I)
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A arrel de la subvenció del Pla de Barris rebuda per part
de la Generalitat, des de l’Ajuntament de Centelles s’han
realitzat un seguit d’actuacions i millores al municipi.
Una d’elles ha estat la rehabilitació del local ubicat al Palau dels Comtes, on aquest passat mes de gener es va instal·lar la Fàbrica del Regals dels Reis Mags d’Orient, per
tal de convertir-la en una sala d’exposicions. Les mostres
d’art que fins ara acollia la sala del carrer Jesús, es podran
veure a partir d’ara en aquest nou espai, batejat amb el
nom de “Niu del Palau”. “Carrers”, de Josep Musach, ha
estat l’exposició escollida per inaugurar la nova sala i es
podrà visitar els dissabtes de 18h a 20h i els diumenges i
festius de 12h a 14h i de 18h a 20h.
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Edificis de la plaça Mossèn Xandri, 4				

D’altra banda, s’han dut a terme arranjaments a varis dels
edificis del casc antic.
A la comunitat de propietaris del carrer de Santa Anna, 3,
s’ha arranjat i pintat la façana.
A la comunitat de propietaris del carrer de Santa Anna, 7,
s’ha pintat la façana posterior.
A la comunitat de propietaris ubicat a la plaça Mossèn
Xandri, 4, s’han rehabilitat les façanes de l’edifici, s’ha
arranjat la teulada i s’han substituït les canals. En el cas
de la comunitat del carrer del Socós, 2, s’ha instal·lat un
ascensor, mentre que a la del carrer de la Font Calenta, 4,
s’ha rehabilitat el pati del cel obert.
La inversió total realitzada ronda els 100.000 euros.

Façanes del darrera dels edificis del carrer Santa Anna

Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web: www.centelles.cat
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S’han construit nous
aparcabicicletes
Amb l’objectiu de facilitar l’ús quotidià de la bicicleta a Centelles, s’han instal·lat nous aparcabicicletes a espais propers
a equipaments i al centre del poble. En total, seran 34 noves
places en uns aparcament dissenyats per evitar robatoris,
ja que permeten fixar una cadena al quadre de la bicicleta
i un segon cadenat al seient. A més, mantenen la bicicleta
en posició recte i no força la roda davantera, com pot passar amb els aparcaments tradicionals. Els nous aparcaments
estan instal·lats davant de l’ajuntament (8 places), prop de
la biblioteca (c. Rodolf Batlle, 6 places, a la foto de dalt), a
la piscina coberta (8 places) i davant del pavelló (12 places,
foto de baix).
L’expansió de la bicicleta elèctrica permetrà facilitar l’ús
cada cop més habitual d’aquest mitjà de transport en un
poble com el nostre, amb algun punt de forta pendent.
És per això que s’ha volgut reforçar la seguretat, tenint en
compte el valor de les bicis elèctriques. En aplicació del Pla
Estratègic de la Bicicleta elaborat el 2019 per l’Ajuntament,
progressivament s’incorporaran noves infraestructures que
permetin la convivència dels diferents mitjans de transport,
afavorint sempre els més sostenibles per fer front, també
des de Centelles, a l’emergència climàtica del planeta.

Biblioteca Municipal La Cooperativa
C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES

Horari: De dilluns a divendres de

Tel. 93 881 03 34

15.30 a 20 h. Dimecres, divendres

b.centelles.lc@diba.cat

i dissabtes de 10 a 13.30 h.

bibliotecadecentelles.blogspot.com
Instagram (bibliotecadecentelles)

Biblioteca de Centelles

bcentelleslc
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PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
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Agenda d’activitats de febrer
Dissabte 1

Diumenge 9

Diumenge 2

4t Trobada d’escoles de bàsquet del Club
Bàsquet Centelles, a les 9 del matí, al pavelló
municipal.

Inauguració de l’exposició del Real al Surreal, de Francesc Artigau, a les 7 del vespre,
al Centre d’art el Marçó vell.
Cicle de teatre familiar
El peix Irisat (titelles i teatre per a infants de
2 a 8 anys), de la companyia Tanaka Teatre,
a les 6 de la tarda, al Casal Francesc Macià,
preu 5 euros, infants a partir d’1 any i acompanyants.

Dimarts 4

Més que contes! (per a nadons de 0 a 3 anys)
amb Mercè Martínez, de la companyia Un
conte al sac, a 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca la Cooperativa

Dimecres 5

Contes macabres, a l’Espai Juvenil, per a públic de 12 a 99 anys, a 2/4 de 7 de la tarda, a la
biblioteca la Cooperativa

Dijous 6

23è Cau de Bruixes
L’hora del conte: Olla de bruixes, a càrrec de
Núria Clemares, a 2/4 de 6 de la tarda, a la
biblioteca la Cooperativa.
23è Cau de Bruixes
Conferència: La influència de la Lluna a nivell general i social, a càrrec de M. del Mar Tort
i Casals, creadora de l’Escola Mariló Casals, a
les 8 del vespre, al Casal Francesc Macià.

Divendres 7

Inauguració de la sala Niu del Palau amb
l’exposició Carrers de Josep Musach Bellver,
a les 7 del vespre, al Palau dels Comtes.
Campanya contra la fam 2019 -Presentació
del llibre Mirades africanes: la cooperació a la
selva del Camerun, a càrrec de Ramon Bufí i
Ester Busquets, a les 7 del vespre, a la sala de
dalt de la Violeta (organitza Mans Unides).
23è Cau de Bruixes
Conferència:
Trementinaires, dones que anaven pel món, a
càrrec de Cristina Martí, divulgadora de remeis casolans, a 2/4 de 8 del vespre, a la biblioteca la Cooperativa.
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Sopar embruixat amb Imma del Destí, a les
9 del vespre, a la sala de baix de la Violeta.
Preu: 18 euros
( tiquets al Punt Jove El PIPA)

Dissabte 8

23è Cau de Bruixes
Mercat màgic, tallers, activitats familiars,
cercaviles, bosc de les fades, espectacles esotèrics, màgia, rituals, carrers temàtics... (vegeu programes a part).
30 Durant tot el dia.

23è Cau de Bruixes
Mercat Màgic, de 9 a 1 del migdia, al Passeig
i a la Sagrera.

Inici de la Campanya contra la fam 2020
Qui més pateix el maltractament al planeta
no ets tu, amb la participació del grup Perú
Contemporáneo. Ales 6 de la tarda, a la sala
de baix Violeta (organitza Mans Unides).

Dimarts 11

Aula d’Extensió Universitària de la Gent
Gran. La màfia: el poder a l’ombra, a càrrec
de Vicenç Lozano i Alemany, periodista i reporter de TV3, a les 6 de la tarda, al Casal F.
Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Divendres 14

40è Carnaval de Centelles
Carnaval de les escoles amb l’escola bressol
Niu d’infants i les escoles Ildefons Cerdà, Xoriguer i Sagrats Cors. A partir de 2/4 d’11 del
matí. A la plaça Major

Dissabte 15

40è Carnaval de Centelles
GRAN RUA DE CARNAVAL, a 2/4 de 7 del
vespre, sortida de la residència Sant Gabriel.
Ball de Carnaval amb l’Orquestra Maribel i
final amb DJ kuRu, a partir de les 11 de la nit
al Pavelló municipal (servei d’entrepans).
Repartiment de premis a la 1 de la matinada.
Entrada gratuïta.

Dimarts 18

Aula d’Extensió Universitària de la Gent
Gran. La no-violència de Gandhi: una opció
ètica o estratègica? a càrrec d’Antoni Soler i
Ricart, president de FundiPau, a les 6 de la
tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dimecres 19

Unitat mòbil del consumidor
d’11 a 2/4 de 2 del migdia, a la plaça Major.
Inauguració del Club de lectura infantil
(infants de 8 a 10 anys). Inscripcions fins el
dia 10 de febrer, a 2/4 de 6 de la tarda, a la
biblioteca la Cooperativa.

Divendres 21

Presentació del llibre: L’ànima del silenci, de
Joaquim Sala i Pujolràs, a 2/4 de 7 del vespre,
a la biblioteca la Cooperativa.

Diumenge 23

Visita guiada per l’artista a l’exposició del
Real al Surreal, de Francesc Artigau, a les 12
del migdia, al Centre d’art el Marçó vell.

Espectacle
Isabel cinc hores, amb Carme Sansa, a les 6
de la tarda, al Centre parroquial, preu: 10
euros adults i 5 euros menors de 14 anys
acompanyats.

Dimarts 25

Aula d’Extensió Universitària de la Gent
Gran. Els africans; introducció històrica-etnogràfica, a càrrec de Joan Riera Balada,
antropòleg expert en societats tribals africanes. A les 6 de la tarda, al Casal Francesc
Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dimecres 26

40è Carnaval de Centelles
Enterrament de la sardina
Taller creatiu La Payrona, pedra i boira,
amb Matriu Nova Terra, a les 5 de la tarda,
a la plaça Major.

Dijous 27

Tertúlia literària
Llegim: Si quan et donen per mort un dia
tornes, de Lluís Llort Carceller, a 2/4 de 4 de
la tarda, a la biblioteca la Cooperativa.

Divendres 28

Cinema en català -Cicle Gaudí
La hija de un ladrón, de Belén Funes
a 2/4 de 9 del vespre, al Centre parroquial,
preu: 4,50 euros, 3 euros Carnet Jove i associats a entitats de Centelles i Club La Vanguardia (2 x 1)

CONCURSOS

42è CONCURS DE FOTOGRAFIA
FESTA DEL PI
Els treballs es poden lliurar fins el 10
de març de 2020 al migdia als llocs de
recepció. (vegeu les bases a part). Organitza: Amics de Centelles.

EXPOSICIONS

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
De l’1 de febrer al 8 de març
Del Real al Surreal de Francesc Artigau, dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2
i de 6 a 8. Centre d’art el Marçó vell.
Del 7 de febrer al 8 de març. Carrers,
de Josep Musach Bellver, dissabtes de 6
a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Sala d’exposicions Niu del Palau (plaça Major).

