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El campament reial s’ha instal·lat, del 2 al 5 de ge-
ner als horts del Palau dels Comtes. 

Els nens i nenes de Centelles van poder portar les 
cartes amb les seves peticions als Reis Mags de l’Orient 
a una de les tres bústies que hi havia instal·lades.

Es podia veure com els patges llegien les cartes i 
preparaven els paquets que van ser lliurats la nit del 5 
de gener a les cases. 

Els quatre dies hi va haver actuacions de malabars 
i foc.

Per accedir-hi calia cita prèvia per evitar les aglo-
meracions i el sistema de funcionament va tenir molt 
bona acollida entre els assistents.

Com ja va passar l’any passat es van poder visualit-
zar tres llums al turó del Puigsagordi que correspo-
nien a Ses Majestats.

La màgia dels Reis

Exposició de Pessebres a la planta baixa del Palau

El divendres 11 de desembre es va inaugurar l’exposició 
de l’Associació de Pessebristes de Centelles a la planta 
baixa del Palau dels Comtes. S’ha endreçat la sala, arran-
jant el sostre i el terra,  posant llums i delimitant l’espai. 
Enguany només hi ha hagut 11 pessebres de gent del 
poble. La idea principal era no deixar de fer la mostra, 
ja que enguany han arribat als 40 anys l’Associació de 
Pessebristes. “Però no podem celebrar-ho com cal, ja es 
farà”, diu Maria Rosa Viñets. Des de l’Associació valoren 
molt positivament aquest espai “ja que ha quedat molt 
bé”. La mostra es pot veure fins el 17 de gener, dissabtes 
i festius en horaris de matí i tarda.
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Les darreres setmanes ha entrat en 
funcionament una nova zona d’aparca-
ment al carrer de Sant Martí amb una 
trentena de places. Amb aquestes ja són 
prop de 300 places de pàrquing que hi 
ha a menys de cinc minuts del centre 
de la població com es mostra al mapa. 
D’aquesta manera es pot accedir d’una 
forma còmoda al centre per a fer ges-
tions o comprar.

El carrer de Sant Martí  serà de direc-
ció única (la sortida serà pel carrers dels 
Teixidors) i només es podrà estacionar 
a la banda dreta del carrer. Amb aques-
tes mesures es vol millorar la circulació 
de vianants per la vorera fent un entorn 
més segur. 

A la plaça Major s’ha restringit l’hora-
ri de l’aparcament per a facilitar la càrre-
ga i descàrrega als comerciants.

Els vigilants municipals sancionen les 
infraccions per captació d’imatge però 
per a fer un entorn més segur per a to-
thom cal la col·laboració de tots i evitar 
els aparcament a les voreres o zones no 
permeses. 

Tres-centes places d’aparcament a cinc minuts del centre
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Nou aparcament al Carrer de 
Sant Martí
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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

El dimarts 12 de gener, a les 19.30h es va poder seguir 
en directe pel canal de Youtube de l’Ajuntament de 
Centelles, el sorteig dels premis i vals de la campan-
ya comercial ”20.000 MOTIUS PER COMPRAR A 
CENTELLES”.
PREMIS I VALS
7.000 euros distribuïts en 38 premis diferents:
- 20 premis de 100 euros
- 10 premis de 200 euros
-  5 premis de 300 euros
-  3 premis de 500 euros
13.000 euros distribuïts en 260 vals de 50 euros
Podeu tornar a visualitzar el sorteig al canal de You-
tube de l’Ajuntament de Centelles o en el següent 
enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=uxpiW-
GV4oP8
S’avisarà als guanyadors i podran recollir els premis 
a l’oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
de Centelles.
QUAN GASTAR ELS PREMIS I ELS VALS?
Durant els mesos de gener i febrer de 2021

Més informació:
Servei de Promoció Econòmica de Centelles
C/ Nou, 11 de Centelles.Telèfon: 938 811 257
Adreça electrònica: cntl.ope@centelles.cat

Campanya: 20.000 motius per 
comprar a Centelles Activitats del PIPA

El primer és el primer, 
BON ANY a tots i totes!

Aquestes últimes setmanes des 
del PIPA hem estat molt enfei-
nats ajudant a Ses Majestats a 
preparar la seva arribada a la 
nostra vil·la, per assegurar que 
la màgia del Nadal arribés a 
tots els centellencs i centellen-
ques. 

Ara que ja han passat uns dies 
i tot torna a la “normalitat” no 
ens quedem pas parats. Se-
guim enfeinats per preparar 
noves propostes i projectes per 
aquest nou any, que esperem 
que estigui ple de coses bones.

Ja fa unes setmanes que es-
tem treballant conjuntament 
amb els centres de secundària 
del poble (IES Pere Barnils i 
Sagrats Cors) per poder dur 
a terme unes jornades de for-
mació on hi participaran els 
i les joves de secundària del 
municipi. L’objectiu d’aques-

tes jornades és donar eines als 
nois i a les noies que els per-
metin establir unes relacions 
sanes entre ells i elles. La ini-
ciativa ha sorgit, en part, dels 
propis joves que han manifes-
tat la necessitat de formar-se 
i informar-se entorn aquest 
àmbit de les relacions socials. 
Les jornades s’iniciaran aquest 
2n trimestre del curs escolar i 
esperem que siguin d’allò més 
útils i productives.

Per altra banda, degut a que 
aquest any la popular rua de 
carnaval no es podrà dur a ter-
me per tota la situació que es-
tem vivint, estem fent treballar 
de valent tots els engranatges 
per assegurar que l’essència i 
l’esperit de carnaval no es per-
din aquest 2021. S’està coent al-
guna cosa, però tocarà esperar 
una mica més per poder-vos 
explicar de què es tracta.
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Dijous 7
Tertúlia literària
Parlarem del llibre: El Fibló, de la Sílvia Soler,
a 2/4 de 4 de la tarda, a la biblioteca la Cooperativa (Inscripció 
prèvia a b.centelles.lc@diba.cat  o al 938 810 334)

Divendres 8
Teatre ART, de Yasmina Reza i amb el Grup Aquinahora Teatre
a 2/4 de 8 del vespre, al Casal Francesc Macià, preu: 10 euros 
(venda d’entrades en línia a www.centelles.cat/entrades)

Dissabte 9
Teatre ART, de Yasmina Reza i amb el Grup Aquinahora Teatre
a 2/4 de 8 del vespre, al Casal Francesc Macià, preu: 10 euros 
(venda d’entrades en línia a www.centelles.cat/entrades)

Diumenge 10
Teatre ART, de Yasmina Reza i amb el Grup Aquinahora Teatre
a les 6 de la tarda, al Casal Francesc Macià, preu: 10 euros (venda 
d’entrades en línia a www.centelles.cat/entrades/entrades)

Dimarts 12
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Mare Nostrum, la supercomputació al servei de la ciència, 
a càrrec d’Oriol Riu i Valenti Jordi, Project manager del Barcelona 
Supercomputing Center, a les 6 de la tarda, en línia (cal ser asso-
ciat per assistir a l’Aula)

Dimarts 19
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Les fake news: com es poden detectar i combatre, a càrrec d’Ernest 
Abadal i Falgueras, catedràtic de la Facultat d’Informació i Mi-
tjans Audiovisuals de la UB, a les 6 de la tarda, en línia (cal ser 
associat per assistir a l’Aula)

Dijous  21
L’hora del conte de la Biblioteca
El Mico i la Tortuga, a càrrec de la Companyia Cacauet Teatre 
(teatre d’ombres a partir de 3 anys) a 2/4 de 6 de la tarda, a través 
de l’Instagram Live @bibliotecadecentelles

Divendres 22
Presentació del llibre: De dins a fora dels hospitals. Crònica anun-
ciada d’uns carcinomes malxinats, de Josep Bruch, a les 7 de la 
tarda, al Casal Francesc Macià,
inscripció prèvia a www.centelles.cat/entrades  

Cinema en català -Cicle Gaudí
Uno para todos, de David Ilundain i amb David Verdaguer
a 2/4 de 9 del vespre, al Centre parroquial, preu: 4,50 euros, 3 eu-
ros Carnet Jove i associats a entitats de Centelles i Club La Van-
guardia (2 x 1)

Diumenge 24
Cicle de teatre familiar 
L’Arc de Sant Martí i la Lluna, de la companyia A. La mà de l’artista
a les 6 de la tarda, al Casal Francesc Macià, preu 5,50 euros, in-
fants a partir d’1 any i acompanyants (venda d’entrades en línia a 
www.centelles.cat/entrades)

Dimarts 26
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Observació electoral i democràcia, a càrrec de Mar Aguilera i Va-
qués, professora de Dret Constitucional de la UB i observadora 
electoral, a les 6 de la tarda , en línia (cal ser associat per assistir 
a l’Aula)

Dijous 25
Tertúlia literària
Parlarem del llibre: El Crit, de la Blanca Busquets
a 2/4 de 4 de la tarda, a la biblioteca la Cooperativa (Inscripció 
prèvia a b.centelles.lc@diba.cat  o al 938 810 334)

Agenda gener de 2021

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. 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 al Centre d’art 
el Marçó vell.

De l’11 de desembre al 17 de gener. Exposició de pesse-
bres. Dissabtes i festius de 12 a 2 i de 6 a 8.
Planta baixa del Palau (plaça Major).

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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