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Des de mitjans de desembre, a Centelles s’han pro-
gramat diverses activitats per dinamitzar el comerç 
local i el municipi. S’han realitzat activitats per a tots el 
públics, de les quals destacaríem la Fira de la Tòfona, 
la Festa del Pi, el Campament reial i la Cavalcada dels 
Reis Mags d’Orient , organitzats per l’Ajuntament, 
però també hem gaudit de moltes activitats culturals 
organitzades per entitats del poble, concert de Nadal 
del Cor Cantus Firmus, l’espectacle nadalenc de la 
Coral la Violeta o el Cafè i coruscant, un show còmic 
interpretat per els artistes locals Arnau Casanova i 
Guim Puig. Encara aquest gener podrem gaudir entre 
altres, del fi nal de gira Màtria de la Gemma Humet.

La gran novetat de la fi ra de la tòfona d’enguany 
ha estat el canvi d’ubicació de les parades, que 
han passat del passeig als Horts del Palau. Aquest 
any hem pogut gaudir de grans cuiners com Carles 
Gaig i Albert Boronat, i també de cuiners locals com 
Francesc Molera, Jordi Parareda i Montse Uran.
El guanyador del 3r concurs de cuina amb tòfones va 
ser Aleix Rodríguez Castillo de  l’escola d’hostaleria i 
turisme de Cambrils, amb uns ous ferrats trufats amb 
calçots i formatge esgratinyat.
Durant la fi ra es va presentar el conte de Fina Vila 
“Tòfones, el misteri del bosc”, il·lustrat per Laura Marsal.

Festa del pi 2021
Feia 2 anys que no gaudíem de La Festa del Pi. El 2019, 
un accident, ens va impedir acabar la festa quan el pi 
arribava a la Plaça; per sort no vàrem haver de lamentar 
víctimes. El 2020 només es va poder fer una ofrena a la 
Santa degut a la situació de la Coivd-19. Aquest 2021, tot 
i el context que ens trobem de pandèmia s'ha pogut fer la 
Festa del Pi, garantint la distància de 1,5m entre galejadors 
que ha condicionat l'afluència de públic, per compensar les 
restriccions al centre es va emetre en Streaming per El 9 
TV amb unes xifres d'audiència molt elevades. Tambe es 
va obrir el Casal Francesc Macià per visualitzar-ho.
Des de l’Ajuntament i l’Associació de Galejadors es va 
treballar per a fer una festa més segura i es valora molt 
positivament la col·laboració de tots els participants, de 
protecció civil i dels altres cossos de seguretat que havien 
participat en els tràmits d'autorització de la Festa i en 
l'elaboració dels protocols com el que ha permès pujar 16 
galejadors al campanar. Aquest any es van inscriure 300 
galejadors, dels quals 193 podien portar arma i es van 
repartir 179Kg de pólvora. 
El dia 6 de gener es despenjarà el pi tal com està previst.

14a Fira de la Tòfona

Tere Roma és l'autora del dibuix del 
calendari 2022, en reconeixement 
del servei de la residència.

Josep Antoni Llorens, afi cionat a la 
fotografi a, és l'autor de la felicitació 
de Nadal de l'Ajuntament.
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MIREIA FONTARNAU VILARÓ SIGNA EL
LLIBRE D’HONOR DE L’AJUNTAMENT
Aquestes festes nadalenques i aprofitant una estada familiar, 
Mireia Fontarnau Vilaró, pregonera de la festa Major d’estiu 
2021 va signar el llibre d’honor de l’ajuntament.

Mireia Fontarnau viu a l’estranger des del 2004 i actualment 
està vivint a Dinamarca amb la seva parella i els seus dos 
fills. La seva trajectòria laboral sempre ha estat a FLSmidth, 
però això no li ha impedit créixer professionalment. Ha 
estat guardonada dues vegades: com a talent jove en 
desenvolupament de negocis (2015) i dones més influents 
de Dinamarca (2018), uns bons reconeixements a l'esforç.

Des de l’Ajuntament volem agrair-li haver mantingut el vincle 
amb el poble i haver estat la pregonera d’enguany. El pregó es 
pot veure íntegrament al canal de youtube de l’Ajuntament.

GEMMA HUMET FARÀ EL FINAL DE GIRA 
DEL SEU DISC MÀTRIA A CENTELLES
Gemma Humet, cantautora terrassenca resident a Cen-
telles, celebra els seus 10 anys de carrera en solitari amb 
el disc Màtria. 

Sobre Màtria, l’artista explica que es tracta d’un concep-
te que “reflecteix i engloba perfectament tots els temes 
que volia tocar. Màtria parla de la maternitat, la sororitat, 
la solitud, la llibertat i, en definitiva, del poder que ens 
aporta ser dones”. El seu nou disc ha estat produït per 
Jordi Casadesús i ha obtingut el Premi Enderrock de la 
Crítica a Millor disc de Cançó d’Autor del 2020. 

Després de concerts per tot Catalunya, Gemma Humet 
ens regalarà el seu final de gira el 15 de gener a les 21.30 
al Casal Francesc Macià.

CAMPANYA “EL VERD NO VA AL VERD”
DELS RESIDUS DE PODA I JARDINERIA 
Des de la regidoria de medi ambient de l’Ajuntament s’ha 
impulsat la campanya “El verd no va al verd”. Es tracta 
d’una campanya de comunicació per tal d’informar que 
els residus de poda i restes de jardineria domèstica no 
s’han de llençar al contenidor de rebuig. 

Si es llencen les restes de jardineria al rebuig, no es poden 
reciclar i contribueixen al canvi climàtic. Les restes vege-
tals petites S’han de deixar al contenidor de l’orgànica, les 
grans cal portar-les a la deixalleria. 

Recordeu que a l’Ajuntament podeu recollir bosses d’or-
gànica compostables gratuïtes.

MILLORA DE LA XARXA DE SANEJAMENT 
DEL PASSATGE DEL PI
Aquest desembre s’han iniciat les obres de millora de clave-
gueram a la zona del pge. del Pi, incrementant el diàmetre 
del col·lector existent de sanejament i connectant-lo al de 
l’Av. Ildefons Cerdà. Al mateix temps, des de l’Ajuntament 
s’ha treballat amb els tècnics d’AGBAR, per substituir la ca-
nonada d’aigua on el material és obsolet. El fet que fa temps 
es va treure l’estació transformadora que hi havia a la plaça 
del Pi ha facilitat el pas del nou col·lector. Durant l’any 2022 
està previst poder realitzar les següents fases que inclouen 
intervencions al C/ de Sant Ignasi de Loiola i C/ Curtidors, 
així els veïns i veïnes de la zona no hauran de partir inunda-
cions en avingudes de fortes pluges com ha passat fins ara.



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.

8. TREBALL DECENT I 
     CREIXEMENT ECONÒMIC
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A Centelles el diumenge és mercat. Aquest fet, juntament 
amb que els comerços de la vila estiguin oberts el 
diumenge i que durant l’any es programin fires i activitats 
com podria ser la fira de la Ratafia, la de la Tòfona o el 
Cau de Bruixes, esdevé un reclam turístic i comercial molt 
positiu per als comerciants de Centelles. Actualment el 
mercat va des del Passeig fins al carrer Sant Joan i ocupa 
tota la Plaça Major.

Recentment s’han col·locat bandes sonores al Carrer Sant 
Josep i s’ha senyalitzat l’aparcament del C/Palau dels 
Comtes habilitant noves zones de càrrega i descàrrega i 
aparcaments adreçats a persones amb mobilitat reduïda,  
al mateix temps s’han repintat també els passos de 
vianants. Amb aquesta mesura es reduirà la velocitat dels 
vehicles i ajudarà a pacificar notablement la zona. Aquesta 
acció forma part de les mesures que es promouen des de 
l’Ajuntament per aconseguir un municipi més sostenible 
i respectuós amb el medi ambient, al mateix temps que 
volen aportar seguretat als vianants i millorar la mobilitat a 
la Vila amb criteris de sostenibilitat i seguretat..

13. ACCIÓ PEL CLIMA
El Canal taronja i l’Agència de Residus de Catalunya emeten 
unes píndoles informatives sobre medi ambient i han 
seleccionat Centelles com a exemple d’implantació de  
contenidors tancats accessibles amb targeta d’identificació. 
L’Ajuntament va instaurar aquest sistema a 3 zones del 
poble com a prova pilot. Concretament al Pla de l’Alzina, crta. 
St. Feliu i a la zona del C/ Vinaròs - C/Miquel Pratmarsó i té 
previst ampliar-ho a la resta del poble amb el nou contracte 
de recollida de residus. Actualment Centelles recicla més del 
50% dels residus (llindar que marca la UE), però amb aquest 
sistema pretén superar aquesta xifra i  millorar la recollida 
selectiva del municipi.

3. SALUT I BENESTAR
El CAP de Centelles i l’Ajuntament promouen conjun-
tament la vacunació de la seva població. Ha tingut una 
gran acceptació la campanya de vacunació sense cita 
prèvia així com la campanya de vacunació d’infants. Cal 
recordar que ara per ara és molt important la dosi de 
record com a mesura preventiva de la Covid-19. Si no 
estàs vacunat trucar al CAP o bé demana cita prèvia en 
un dels centres de vacunació habilitats.

11. CIUTATS I COMUNITATS
       SOSTENIBLES



Ajuts a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts 
d’energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics 
renovables en el sector residencial.

L’Institut Català de l’Energia ha obert la convocatòria d’ajuts 
per a incentivar l’autoconsum i emmagatzematge d’energia, 
amb fonts d’energia renovable, i a sistemes tèrmics 
renovables.

PROGRAMES:
• Programa 1. Autoconsum en el sector serveis, amb o sense 

emmagatzematge.
• Programa 2. Autoconsum en altres sectors productius, amb 

o sense emmagatzematge.
• Programa 3. Emmagatzematge en el sector serveis i altres 

sectors productius
• Programa 4. Autoconsum en el sector residencial, les 

administracions públiques i el tercer sector, amb o sense 
emmagatzematge.

• Programa 5. Emmagatzematge en el sector residencial, les 
administracions públiques i el tercer sector.

• Programa 6. Energies renovables tèrmiques en el sector 
residencial.

SOL·LICITUDS:  Les sol·licituds de presentar a l’Institut Català 
de l’Energia (http://icaen.gencat.cat) 

Préstecs a comunitats de propietaris per a la rehabilitació 
d’edifi cis d’habitatges.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) i l'Institut 
Català de Finances (ICF) han obert una línia de préstecs 
per al fi nançament d'obres de rehabilitació d'edifi cis 
d'habitatges, destinada a comunitats de propietaris solvents 
(amb un índex de morositat igual o inferior al 5%, fi ns al 8% 
excepcionalment).

ACTUACIONS PROTEGIBLES
1. Obres de rehabilitació referents a l'estat de conservació 
de l’edifi ci
2. Obres per a la millora de l'efi ciència energètica i la 
sostenibilitat
3. Obres per la millora de la seguretat d'utilització i de 
l'accessibilitat que consisteixen a adequar els edifi cis i els 
accessos als habitatges i locals de l'edifi ci a la normativa 
vigent per complir els paràmetres d'accessibilitat

SOL·LICITUDS: Les sol·licituds de préstec s'han de formalitzar 
telemàticament amb el formulari del web de l'ICF (www.icf.cat)  
aportant la documentació jurídic-administrativa i tècnica. 
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Amb l’any nou arriben els nous propòsits 
i reptes, per això des del PIPA volem 
posar-ho fàcil, aportant informació que 
pugui ser d’interès per la població jove i 
en general.

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

Informacions d’interès:

Concursos i premis per treballs de recerca: El treball de 
recerca de batxillerat o Cicles Formatius és un treball prou 
important com perquè tingui rellevància i reconeixement. 
És per això, que des de diferents entitats i organitzacions 
convoquen concursos per premiar als millors treballs en 
temàtiques concretes. Des del PIPA us volem informar dels 
més destacats.

• PREMI SERGI MINGOTE: Premi per treballs inèdits fets el 
curs 21-22 que tractin entorn la temàtica de l’aigua, la seva 
importància i l’entorn fluvial. S’atorga un únic premi de 250€ i 
un accèssit de 150€. El termini per presentar els treballs és el 
dia 17 de juny de 2022. Per més informació es pot consultar 
a https://fundaciorivus.cat 

• PREMI EUROPA JOVE: Es premia a treballs de recerca 
fets durant els cursos escolars 20-21 i 21-22 que tractin 
sobre alguns dels temes marcats a l’agenda 2030 i de 
temàtica europea. El premi és de 700€, a més d’una visita  
les instal·lacions europees a Brussel·les. El termini de 
presentació és el 2 de maig de 2022. Més informació a 
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_
exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20211105_
premi-europa-jove 

Nou programa ACREDITA’T: El servei d’acreditació de com-
petències professionals de la Generalitat de Catalunya és 
un procediment que permet a les persones treballadores 
en actiu o aturades acreditar l’experiència laboral o 
formació no formal i aconseguir així una certifi cació 
ofi cial de les seves competències professionals. 
Tota la informació del procés es pot trobar a: 
https://fp.gencat.cat/ca/acreditació/em-vull-acreditar

I per 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!

www.centelles.cat

Centelles és màgia



Dissabte 1
Show còmic. Cafè i coruscant, un podcast de 
Centelles, amb Arnau Casanovas i Guim Puig
a les 7 del vespre al Casal Francesc Macià
Entrades en línia a www.centelles.cat/entrades, 

Diumenge 2, dilluns 3 i dimarts 4
La màgia als horts del Palau
Campament i carter reial
de 4 a 2/4 de 8 del vespre als horts del Palau 
dels Comtes (entrada per la ronda de les Tàpies)

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

Dimecres 5 de gener
Carregada de regals
de 2/4 de 5 a 1/4 de 6 de la tarda 
a la plaça Major

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

Dijous 6 de gener
Diada de Reis
Cloenda de la Festa del Pi. Es despenja el pi i 
es reparteixen les pomes als galejadors.
a la 1 del migdia a l’església parroquial

Divendres 7 de gener 
Concert de Jazz. David Viñolas 5et, 
presentació del nou treball de David Viñolas 
a 2/4 de 10 de la nit al Casal Francesc Macià
Entrades en línia a www.centelles.cat/entrades, 
una hora abans a taquilla o al Casal Francesc 
Macià de dimarts a divendres de 9 a 12 i tardes 
de dimarts a dijous de 3 a 5

Agenda de gener www.centelles.cat

Dissabte 15 de gener 
Concert. Matria, de Gemma Humet
a 2/4 de 10 de la nit al Casal Francesc Macià
Entrades en línia a www.centelles.cat/entrades, 
una hora abans a taquilla o al Casal Francesc 
Macià de dimarts a divendres de 9 a 12 i tardes 
de dimarts a dijous de 3 a 5

EXPOSICIONS
fins al 9 de gener
Museu del caganer: col·lecció Jordi Sarrate
dissabtes i festius, tardes de 6 a 8 
Visites concertades (tel. 938 810 881)
Carrer de Jesús, 36

fins al 9 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
Planta baixa del Palau (plaça Major)

fins al 9 de gener
El calendari de la Gallina Josefina 
i l’Ou Jou. 
Il·lustracions de Laura Ramos
Finestres de la cafeteria El Trabuc, c/ Socós, 1
El Penjador de la perruqueria Camps-Figueras 
(c/ Marquès de Peñaplata, 11). 
Horari comercial

fins al 16 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 festius de 12 a 2 i de 6 a 
8 (obert els dies d’exposició). Centre d’art el 
Marçó vell

del 14 al 30 de gener
Dibuixos i pintures de Gerard Pagès Sors
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
sala d’exposicions Niu del Palau (plaça Major)

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Jaume Plensa, escultor del somni humà i de 
la llum, a càrrec de Mariona Millà i Salinas
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Tallers de poesia Guspira poètica
de 7 a 8 del vespre a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Dijous 27 de gener
Tertúlia literària. Comentarem: L’últim amor 
de Baba Dúnia, d’Alina Bronsky
a 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Divendres 28 de gener
Presentació llibre. La disneyització del futbol,
de Xavier Ginesta, a càrrec de Ramon Besa 
i Camprubí, periodista, i presidit per Josep 
Pare Aregall, alcalde de Centelles
a 2/4 de 7 de la tarda al Niu del Palau
Cal registrar-se a centellescultura@centelles.cat

Cinema en català. Cicle Gaudí
Pan de limón con semillas de amapola, del 
director Benito Zambrano
a les 8 del vespre al Centre Parroquial
Preu: 4,50 €, 3 € amb Carnet Jove i associats a 
entitats de Centelles i Club La Vanguardia (2 x 1)
Venda d’entrades a taquilla

Diumenge 30 de gener
Espectacle de dansa
Play dance, a càrrec de Nouestil
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
preu: 5,50 € (entrades a https://centelles.loriun.com/)

Dimarts 11
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Societat postpandèmica Covid-19, a càrrec de 
Marina Geli i Fàbrega, metgessa, directora 
general de la Facultat de Medicina UVIC-
UCC i coordinadora del Centre d’Estudis 
Sanitaris i Socials
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Tallers de poesia Guspira poètica
de 7 a 8 del vespre a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Dimecres 12 
Cercle de lectors. Club de lectura amb mirada 
de gènere . Comentarem: Algún amor que 
no mate, de Dulce Chacón, amb l’Associació 
de Dones de Centelles
a 2/4 de 7 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Dijous 13 de gener
Tertúlia literària
Parlarem del llibre: Si aquest carrer fos meu, 
de Stefanie Kremser
a 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Divendres 14 de gener
Inauguració de l’exposició
Dibuixos i pintures, de Gerard Pagès Sors
a les 6 de la tarda al Niu del Palau (plaça Major)

Diumenge 23 de gener
Teatre - Recital de poesia teatralizat. Com nos 
tornem, amb la companyia Bubulina teatre
a les 6 de la tarda al centre Parroquial
Preu: 10 euros adults, 5 euros menors de 14 anys

Dimarts 25 de gener
Descobrim llegint. Vols passar una bona 
estona parlant de llibres i…
Activitat dirigida a joves entre 12 i 16 anys.
a 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Dimarts 18 de gener
L’hora del conte per a nadons (0-3 anys)
Més que contes!,  a càrrec de Mercè Martí-
nez, de la companyia Un Conte al Sac
a 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Antàrtida, gel més enllà de la fi del món, a 
càrrec de Jordi Camins i Just, glaciòleg
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Tallers de poesia Guspira poètica
de 7 a 8 del vespre a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Dijous 20 de gener
L’hora del conte. Els Contes de la Piñol, a 
càrrec de Cristina Piñol
a 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Xerrada
El futur de l’energia verda, organitza l’Elec-
tra Centelles
a les 7 de la tarda a sala d’exposicions Niu del Palau
Cal registrar-se a centellescultura@centelles.cat

Dissabte 22 de gener
Festa de Sant Antoni Abat
Missa i esmorzar
a les 9 del mati a la capella de Sant Antoni

Tot seguit el passant per diversos carrers 
del poble

Benedicció dels animals
a les 12 del migdia a la plaça Major




