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Des de mitjans de desembre i fins a principis de gener 
a Centelles s’han programat diverses activitats que 
són incentiu per dinamitzar la vila i el seu comerç. En 
són exemple la Fira de la Tòfona, la Festa del Pi o el 
Campament reial i la Cavalcada dels Mags d’Orient; 
activitats organitzades per l’Ajuntament. Durant les 
festes de Nadal són moltes les entitats culturals que 
programen activitats: Concert de Nadal del Cor Cantus 
Firmus, Cantata Nadalenca de la Coral La Violeta, 
Mostra d’Artistes Locals, Els Pastorets del Centre 
Parroquial, la projecció d’audiovisuals de muntanya o 
el show còmic Cafè i coruscant amb els actors locals 
Guim Puig i Arnau Casanovas. 

La fira de la tòfona celebrada el cap de setmana 
del 17 i 18 de desembre va tornar a tenir en la 
gastronomia el seu plat fort. Els tallers de cuiners 
com Iker Erauzkin, Xavier López, Èric Soldevila, 
Francesc Rovira o Sènia Villalustre van estar 
seguits per molt de públic. El 4t concurs de cuina 
amb tòfona destinat als cuiners joves el va guanyar 
Julia Valls Pou. Cesc Molera i Fina Vila van fer el 
taller-degustació de perdre la por a cuina amb 
tòfona. Les parades aquest any estaven ubicades 
al Passeig. El 9è concurs de gossos tofonaires amb 
10 participants el va guanyar Nil Camps (Cabrils) 
amb un Braco de Weimar.

Festa del pi 2022
Aquest any la festa del Pi va recuperar la normalitat amb les mesures de seguretat 
corresponents. El pi estava ubicat al terreny de l’Associació de Galejadors, igual que l’any 
anterior. Un any més es va poder seguir la retransmissió en Streaming per El 9 Tv i el Youtube 
de l’Ajuntament, amb bones xifres d’audiència. 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 van participar en els 
tràmits d'autorització de la Festa i en l'elaboració dels protocols. Aquest any es van inscriure 
307 galejadors, dels quals 217 podien portar arma i es van repartir 211 quilògrams de pólvora. 
El dia 6 de gener es despenjarà el pi tal com està previst.

15a Fira de la Tòfona

Tere Roma és l’autora de la imatge 
del calendari 2022. Es pot veure l’ori- 
ginal a la Mostra d’Artistes Locals. 

La periodista i aficionada a la 
fotografia Rosa Tantiñà Puig és 
l’autora de la felicitació de Nadal 
de l’Ajuntament.
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8a ENLAIRADA 
DE FANALETS
ANIMEU-VOS
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DE FANALETS 

DIUMENGES 11 i 18 
AL MERCAT

18 de desembre 
a les 19h de la tarda
a l’aparcament de la

piscina coberta 
de CENTELLES

COL·LABORA:
Sonoritzacions 
Pol Bruguera

ELS GUANYS TAMBÉ ANIRAN DESTINATS A:

ORGANITZA:
CENTELLES 

CONTRA EL CÀNCER

Demanem voluntaris per recollir fanalets el dilluns 19 al matí
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MOSTRA D’ARTISTES LOCALS AL CENTRE 
D’ART EL MARÇÓ VELL
Fins el 15 de gener el centre d’art el Marçó vell acollirà la 
mostra d’artistes locals, inaugurada el 16 de desembre amb 
l’assistència de 24 dels 40 participants. L’alcalde Josep Paré 
va destacar “que entre el Centre d’Art el Marçó vell i el Niu del 
Palau hem pogut gaudir d’exposicions de diversos artistes 
locals, que ens mostra la vitalitat com a poble i de l’art de la 
nostra gent”. Va afegir que “aquest pòsit cultural és possible 
per haver donat suport a la formació artística i potenciat 
l’escola de dibuix que ha anat evolucionant fins el que és 
actualment: Una escola d’art”. Paré va recordar que “cal 
mencionar l’artista Tere Roma que ja fa 24 anys que il·lustra 
els calendaris de l’Ajuntament”. David Casals es va mostrar 
satisfet del nivell exposat i Anna Chávez Calm va dir que “la 
mostra permet compartir amb tothom una feina ben feta”.

REUNIÓ AMB MOSSOS PER FRENAR ELS 
ROBATORIS EN DOMICILIS A OSONA
L’alcalde de Centelles va participar al Consell Comarcal 
a la reunió convocada amb Representants dels Serveis 
Territorials d’Interior, caps dels Mossos d’Esquadra i 
alcaldes de municipis osonencs per conèixer de primera 
mà les accions fetes pels Mossos per frenar l'habitual 
increment de robatoris en domicilis particulars que es 
produeixen a la tardor amb el canvi d’horari. La reunió es 
va fer el  29 de novembre, a la seu del Consell Comarcal 
d'Osona. Es va informar que, malgrat que es té constància 
d’aquests robatoris a domicilis amb el canvi d’horari, s’està 
molt lluny de les xifres d’anys anteriors. Aquest fet constata 
que les accions fetes estan donant resultats fins ara. La 
reunió es va centrar sobretot en els municipis de l'est i 
sud-est de la comarca, on s'han concentrat més robatoris 
els darrers anys. Es treballa de manera transversal amb 
Ajuntament, Vigilants Municipals, Policia Local i Mossos 
d’Esquadra per evitar els robatoris a domicilis.

RECONEIXEMENT ALS ESPORTISTES 
INDIVIDUALS
Adrià Garriga Puigdomènech, campió del món de Futbol 
“chapas”, va ser rebut el 2 de desembre a l’Ajuntament on 
se li va retre un reconeixement. L’endemà es va fer l’acte 
oficial amb una xerrada de l’exciclista professional Josep 
Jufré. Després els assistents van signar al llibre d’honor 
de l’Ajuntament. També hi havia diplomes per equips com 
la UE Centelles, el Club Tennis i l’AE Centelles. Van assistir: 
Adam Raga, campió en el món del trial; Aleix Casanovas 
Coll i Jan Casanovas Coll, subcampions de Catalunya de 
BTT; Berta Estragués Higueruelo, Half trialthlon Pamplona/
Iruña (2022) – Campeonato de España de triatló de Media 
distancia y “ Aquabike”. Nil Arcarons Galí campió diverses 
vegades d’Espanya i Catalunya; Marc Salvans Viñets, 
campió d’Espanya infantil de Raid Hípic (60 km); Guim 
Casellas Molera, campió d’Espanya infantil de Raid Hípic 
(80 km). Van excusar l’assistència: Zoe Poca Munuera; 
Marc Riba Lazaro; Esteve Mata Pardo i Irene Viñolas Ebri. 

HOMENATGE A DUES CENTELLENQUES 
CENTENÀRIES 
El mes de desembre es va homenatjar dues centellen-
ques que celebraven el centenari del seu naixement, 
Carme Soldevila Soler (8 de desembre) i Rosa Anglada 
Rius (21 de desembre). L’alcalde, Josep Paré Aregall, les 
va visitar i els hi va fer lliurament de diversos obsequis: la 
medalla d’honor de la Generalitat de Catalunya amb una 
carta del conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, 
i en nom de l’Ajuntament, un centre de taula de flors, a 
més d’una escultura feta pels alumnes dels Tallers d’Art 
que simbolitza la unió entre els més petits i els més 
grans. Per Paré “aquest regal que iniciem avui volem que 
sigui significatiu i el seguirem repartint en aquest casos 
ja que és molt emotiu”. Actualment al poble hi ha cinc 
persones que són centenàries.



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 el compromís de seguir treballant per una edu-
cació de qualitat, Centelles va acollir l’acte central 
de commemoració del Dia Internacional de Ciutats 
Educadores, organitzat per la Diputació de Barcelona 
amb la voluntat de posar en valor el compromís ferm 
dels municipies en l’educació, amb l’assistència del 
diputat Josep Monràs. Es van presentar experiències 
locals “Centelles com a poble educador” que han sorgit 
del Pla Estratègic Educacio+Cultura a càrrec de tres 
dels membres del grup de treball del pla: Marta Postico, 
professora de ceràmica de l’Escola d’Arts; Cristina Piñol 
de “Centelles famílies” i Natàlia Domènech, bibliotecària 
del municipi que va presentar el “Pla lector de Centelles”.

8. TREBALL DIGNE I  
     CREIXEMENT ECONÒMIC

Des de la regidoria de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament i com a punt del projecte de Reempresa es 
treballa per promoure l’emprenedoria. L’any 2022 hi ha 
hagut sis casos d’èxit, és a dir, s’ha ajudat a la cessió de sis 
negocis, fent tot el procés: des de la signatura de l’acord 
de confidencialitat, la signatura de la carta d’intencions i 
la de la compravenda de l’activitat entre l’empresa cedent 
i la persona reemprenedora, que agafa el relleu del negoci. 
Reempresa és un model d’emprenedoria i de creixement 
empresarial: un mecanisme professional pel qual un o més 
reemprenedors accedeixen a la propietat d’una empresa 
d’altres, en funcionament, per a fer-la créixer sense haver 
de passar per la fase de crear-la.

4. EDUCACIÓ DE QUALITAT

8. TREBALL DIGNE I  
     CREIXEMENT ECONÒMIC

El proper 6 de gener acaba la campanya “Tens 20.000 motius 
per comprar a Centelles”,  iniciada el mes de novembre per 
incentivar les compres per Nadal als comerços i serveis del 
municipi. En aquesta ocasió s’han distribuït 25.000 targetons 
que s’han de segellar en quatre establiments diferents del 
municipi per a poder entrar en el sorteig dels diversos premis 
i vals valorats en un total 20.000 euros. Els premis s’hauran 
de reinvertir al comerç local durant el mesos de gener i 
febrer. El sorteig es farà el proper 12 de gener d’entre totes 
les butlletes dipositades, i d’on es trauran 600 butlletes. Com 
en les tres ocasions anteriors la campanya té molt bona 
acollida entre comerços i compradors.

Fomentar comunitats que siguin sostenibles i accessibles 
per a totes les persones és una de les prioritats de l’Ajun-
tament. El teatre-Casal Francesc Macià és un equipament 
municipal accessible per a tothom ja que disposa d’espai 
per a cadires de rodes. Per tal que el personal pugui ga-
rantir una atenció adequada a les necessitats de manera 
individualitzada, és recomanable trucar 3 dies abans al 
Tel. 938 812 608 o escrivint a centellescfm@gmail.com. 
Al mateix temps es disposa d’aparcament per a persones 
amb mobilitat reduïda als següents espais: Davant del tea-
tre, davant estació de Renfe, Plaça Major i a l’aparcament 
del Palau dels Comtes.

11. CIUTATS I COMUNITATS
       SOSTENIBLES

Demana la teva targeta de participació
a qualsevol establiment comercial. 
Hi ha 205 llocs per fer-ho.

www.centelles.cat

Repartim 20.000€
en vals i premis

#aquestNadalfemconsumlocal

*Per a més informació, llegiu les bases de participació:

Demana la teva targeta de participació
a qualsevol establiment comercial. 
Hi ha 205 llocs per fer-ho.

www.centelles.cat

Repartim 20.000€
en vals i premis

#aquestNadalfemconsumlocal

*Per a més informació, llegiu les bases de participació:
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BONES FESTES!
ALBIR-NOVES OPORTUNITATS A LA COMARCA D’OSONA:  
Aquest curs 22-23 s’ha creat el Centre de Noves Oportuni-
tats de la comarca d’Osona-Ripollès. Aquesta iniciativa va 
dirigida a joves d’entre 16 i 24 anys que vulguin formar-se 
o trobar feina i necessitin suport per fer-ho.
És un centre obert que ofereix orientació personalitzada, 
tutorització, formació homologada, pràctiques en empre-
ses i ofertes laborals en diferents sectors.
La inscripció és gratuïta , i per a més informació sobre 
el projecte es pot contactar directament amb el centre 
a través del telèfon 637520870 o el correu electrònic 
administracio@albirescola.cat

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

@

CULTURA EMPRENEDORA A L’ESCOLA

El passat dia 15 de desembre, els alumnes de 5è de l’Escola 
Vedruna Sagrats Cors Centelles van registrar les cooperatives 
que estan creant i estan treballant dins del projecte “Cultura 
emprenedora a l’escola” amb el suport de l’Àrea de Promo-
ció Econòmica de l’Ajuntament de Centelles i el departament 
d’Educació i Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona, 
que aposta pel cooperativisme com a filosofia empresarial, 
per ser un model de gestió democràtica i en el qual la res-
ponsabilitat social és un criteri rector de l’activitat econòmica. 
L’objectiu és fomentar la cultura emprenedora per desenvo-
lupar valors, hàbits i habilitats que capacitin les persones per 
impulsar projectes professionals i vitals.

Després de registrar les cooperatives, l’alcalde, el senyor Josep 
Paré, els va rebre a la Sala de Plens de l’Ajuntament on els 
alumnes van poder explicar els projectes cooperatius amb les 
diferents fases que estan duent a terme com el procés d’ela-
boració de la imatge, estudi del mercat, elaboració de productes, 
el finançament i la comunicació.

Durant el mes de juny, en el mercat setmanal, es farà la venda 
dels seus productes. Els beneficis que n’obtinguin, una part 
els destinaran a una associació o ONG sense ànim de lucre.

EL PIPA US DESITJA BONES FESTES: Arriba el final de 
trimestre i amb ell les esperades vacances de Nadal. 
Com no pot ser diferent, el PIPA tanquem el servei per po-
der carregar piles, preparar noves activitats i seguir oferint 
el millor de nosaltres. Així doncs, les instal·lacions del 
PIPA estaran tancades al públic del 22 de desembre del 
2022 al 8 de gener de 2023 (ambdós inclosos).
L’equip del servei us desitja unes bones festes i una feliç 
entrada al nou any 2023! Ens veiem a la tornada.
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Dissabte 1
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 F. Macià

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
Taller de danses tradicionals, sardanes i 
xocolatada
de 2/4 d’11 a 1 del migdia a la plaça Major
Organitza: Associació Sardanista 1 d’Octubre

Campament i carter reial
de 4 a 8 del vespre a la pista del Casal F. Macià

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

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 pomes 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 Violeta

Dimarts 10
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Una passejada pel Nil, a càrrec d’Eva Mellado 
i Rubio, sòcia fundadora d’Antiquitas, Cultura 
y Humanidades
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià

Divendres 13
Teatre musical. El gran showman, amb el 
grup Aquinahora Teatre
a les 9 del vespre al Casal Francesc Macià
Entrades: aquinahorateatre.loriun.com

Taller de memòria
a les 4 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa

Teatre musical. El gran showman, amb el 
grup Aquinahora Teatre
a les 9 del vespre al Casal Francesc Macià
Entrades: aquinahorateatre.loriun.com

Dissabte 14 
Mou el cervell
de 10 a 12 del matí a la Biblioteca la Cooperativa

Agenda de gener www.centelles.cat

Teatre musical. El gran showman, amb el 
grup Aquinahora Teatre
a les 9 del vespre al Casal Francesc Macià
Entrades: aquinahorateatre.loriun.com

Diumenge 15
Teatre musical. El gran showman, amb el 
grup Aquinahora Teatre
a 2/4 de 7 de la tarda al Casal Francesc Macià
Entrades: aquinahorateatre.loriun.com

Dilluns 16
Presentació de llibre L’arbre del Roser, a 
càrrec del seu autor, Francesc Ballester
A 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa

Dimarts 17
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
La història inacabada de la Via Làctia, a 
càrrec de Carme Jordi i Nebot, catedràtica de 
Física Quàntica i Astrofísica de la UB
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià

Dimecres 18
Cercla de lectores. Club de lectura amb 
mirada de gènere. Comentem: Dones valen-
tes, de l’autora Txell Feixas
a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa
Org: Les Cires - Associació de Dones de Centelles

Dijous 19
L’hora del conte (+4anys) amb Laura Asensio
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa

Divendres 20
Taller de memòria
a les 4 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa 

Teatre musical. El gran showman, amb el 
grup Aquinahora Teatre
a les 9 del vespre al Casal Francesc Macià
Entrades: aquinahorateatre.loriun.com

Dissabte 21
Festa de Sant Antoni Abat
Missa i esmorzar
a les 9 del mati a la capella de Sant Antoni
Tot seguit, passant per diversos carrers del 
poble
Benedicció dels animals 
a les 12 del migdia a la plaça Major

Teatre musical. El gran showman, amb el 
grup Aquinahora Teatre
a les 9 del vespre al Casal Francesc Macià
Entrades: aquinahorateatre.loriun.com

Diumenge 22
Teatre musical. El gran showman, amb el 
grup Aquinahora Teatre
a 2/4 de 7 de la tarda al Casal Francesc Macià
Entrades: aquinahorateatre.loriun.com

Dimarts 24
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
El llegat d’en Jordi Sabaté Pi: passió per la 
vida i compromís amb la natura, a càrrec de 
Montserrat Collell i Mimó,  professora titular 
d’Etologia i Primatologia
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià

Dimecres 25
Taller de lectura (+6 anys)
Taller per conèixer les últimes novetats de la 
biblioteca, llegir plegats, parlar dels llibres 
que més ens agraden
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa

Dijous 26
Tertúlia literària
Comentarem: Quartet de tardor, de Barbara 
Pym , amb Marta Pujol
a 2/4 de 4 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa 

EXPOSICIONS
Fins el 8 de gener
Pessebres de Ramon Vitó. Els darrers 
25 anys
festius de 12 a 2 i de 6 a 8. C/ Galejadors, 19

Exposició de pessebres
dissabtes i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
a la sala d’exposicions de Centelles (c/ Jesús, 15) 

Fins 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

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)

del 27 de gener al 5 de març
Mirades i paraules de Neus Górriz
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

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

Divendres 27
Taller de memòria
a les 4 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa

Inauguració de l’exposició Mirades i paraules 
de Neus Górriz
a les 7 de la tarda al Centre d’art el Marcó vell

Cinema en català. Cicle Gaudí . 42 segundos, 
direcció d’Àlex Murrull i Dani de la Orden
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

Dissabte 28
Acapte de sang
de 10 a 2 i de 5 a 8 al CAP- Centelles

Mou el cervell
de 10 a 12 del matí a la Biblioteca la Cooperativa

Concert Orquestra Tekhné
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
Preu: 5 €, gratuït per alumnes i professors de 
tallers d’art i escola de música de Centelles
(Entrades a: www.centelles.cat/entrades)

Diumenge 29
Cicle de teatre familiar. Retro contes, de la 
companyia La Fàbrica Fantàstica
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
Preu 5,50 €, infants a partir d’1 any i acompanyants
Entrades en línia a www.centelles.cat/entrades

Dilluns 30
L’hora del conte per a nadons (fins a 3 anys)
amb Lídia Clua
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

Descobrim llegint (12-16 anys)
Vine a parlar de llibres i molt més!
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca la Cooperativa

TOTS ELS DIMARTS DEL MES
Tallers de poesia Guspira poètica
de 2/4 de 7 a 8 del vespre a la Biblioteca 


