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S’estan fent tasques de prevenció contra
incendis a la zona de Sant Pau
en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions
i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificat per
la Llei 2/2014. També l’ADF farà la neteja de la bassa de recollida d’aigua.
Aquestes intervencions restaran totalment acabades abans
del 15 de juny.

Juny 2016

Actualment s’estan executant les Tasques de manteniment de
la franja perimetral de 25 m d’amplada de protecció contra
incendis forestals al Sector XV – Ciutat Jardí Sant Pau – que
es porta a terme cada dos anys, segons les condicions que
s’estableixen per a les franges de protecció (article 3 de la
Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals
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Solidaritat i Cooperació
El 21 de maig es va celebrar la Festa de la solidaritat, dins del marc de la
setmana de la cooperació. Va comptar amb la participació d’onze països
que, un cop més, van fer el tradicional tastet de menjars i actuacions
diverses. Al matí també va tenir lloc el programa de Cultura de pau i no
violència previst per Sant Jordi i ajornat a causa de la previsió de pluja.
Presentada sota el títol “El Mur de la Mediterrània” i encapçalada per un
vaixell i un mapa gegants on es reflectien les principals rutes que segueixen
els emigrants, es va fer una recollida de vaixells a la plaça Major. Posteriorment, van estar exposats el 27 de maig al vestíbul del Casal F. Macià
acompanyats de la xerrada de Laia Molist, Ivette Clapés, Anna Vidal i Jad
sobre la seva experiència amb els refugiats a Lesbos, Atenes i Idomeni.

“Camins dels refugiats”
També durant la Festa de la solidaritat es va dur a terme la presentació
oficial del joc “Camins dels refugiats”. Es tracta d’un joc de l’oca de grans
dimensions on les fitxes són les persones. A mesura que es va avançant
en el tauler, els jugadors experimenten com seria el recorregut que fa una
persona refugiada des que surt del seu país d’origen fins que arriba al seu
destí, trobant pel camí una sèrie d’obstacles i realitats. Les caselles amb
un significat concret les han realitzat joves artistes del municipi que han
ofert la seva col·laboració en aquesta iniciativa. L’objectiu és conscienciar
les persones sobre una problemàtica actual i involucrar en aquesta campanya de sensibilització al màxim de gent possible i obrir la possibilitat
de participar en el joc a infants i a adults.

Casal d’estiu Natura 2016
Un any més, l’AMPA Ildefons Cerdà, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Centelles i la Diputació de Barcelona, organitza el Casal d’estiu
Natura. La temàtica escollida com a eix vertebrador és el llibre de la jungla. Enguany hi ha inscrits un nombre similar d’infants al de passades
edicions. El Casal tindrà lloc entre el 27 de juny i 29 de juliol a l’edifici
de dalt de l’escola Ildefons Cerdà. Els horaris seran de 8 a 13 i de 15 a 17,
i els dimecres de 8 a 17. Com en anys anteriors, el casal inclou servei de
menjador opcional i una gran varietat d’activitats. Algunes de les temàtiques principals que es tractaran a partir de jocs i les dinàmiques seran
les noves tecnologies, l’expressió musical i artística, els valors i la natura.

Campanya comercial “Barris antics, molt per
descobrir, molt per oferir”
Durant el mes de juny es torna a realitzar la 6a campanya de dinamització comercial del Pla de Barris conjuntament

amb

trenta-dos

municipis

d’arreu

de

Catalunya.

Les persones que comprin als establiments adherits a la cam-
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panya comercial al nostre poble, omplin les butlletes i les di-

2

positin en una urna optaran al sorteig dels premis cedits per
diversos comerços i serveis del poble. El sorteig es realitzarà el proper 2 de juliol durant els actes de la botiga al carrer que organitza la Unió de Botiguers i Serveis de Centelles.

Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web: www.centelles.cat
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Punt Jove
EL PIPA

Fira de la Ratafia-11 de juny

Biblioteca Municipal
La Cooperativa
Biblioteca de Centelles

bcentelleslc

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 divendres de 10h a 13h i de 5h a 7h
pij.centelles@diba.cat www.centelles.cat/elpipa
C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES
Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38
Adreça electrònica: b.centelles.lc@diba.cat
web: bibliotecadecentelles.blogspot.com
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Entre els centellencs hi ha
una llarga tradició al voltant de la ratafia i és aquest
un dels motius pels quals,
l’Ajuntament de Centelles,
organitzador de la fira, impulsa la setena edició de la
Fira de la Ratafia de Centelles, el proper dissabte 11 de
juny de 9.30 a 21h. El seu
centre neuràlgic es trobarà
al nucli antic de la vila i els
visitants hi podran diferenciar tres àrees:
• La comercial, que inclou
l’espai firal, on es trobaran
parades de ratafies de diferents productors catalans. Tanmateix
també hi haurà parades d’altres productes agroalimentaris de proximitat i artesanals, els quals també estaran relacionats amb aquest
distintiu licor de les terres catalanes: formatges, embotits, pa, melmelades, licors, infusions i herbes aromàtiques entre d’altres.
• La gastronòmica, amb una gran varietat de jornades i xerrades
com: taller d’olors per reconèixer les diverses plantes aromàtiques;
taller de com realitzar una ratafia a casa; xerrada sobre les propietats
i varietats de les plantes aromàtiques; visita guiada a una plantació d’herbes per tal de conèixer i identificar les diverses plantes que
s’utilitzen en l’elaboració de la ratafia. Gran part d’aquests actes es
fan amb la col·laboració dels mateixos productors i paradistes, per
tal que puguin oferir coneixements tècnics, aplicacions pràctiques i
gastronòmiques dels seus productes.
• La lúdica, amb moltes activitats complementàries destinades a un
públic familiar posant èmfasi als més menuts de la casa amb tallers
infantils i un espai de ludoteca.
I per acabar un dels actes amb més rellevància serà el clàssic concurs de ratafia de Centelles. Enguany es celebrarà la vuitena edició
i va enfocat a qualsevol persona que vulgui presentar la seva pròpia
ratafia casolana elaborada amb mètodes artesanals. Les respectives
elaboracions es podran lliurar fins el 30 de maig. El jurat estarà format per professionals i persones amb experiència en el sector que
serà l’encarregat de decidir quina serà la millor fórmula.
Aquest licor es prepara a base de nous verdes, anís o alcohol. Es
barreja amb varies herbes aromàtiques i medicinals, i segueix un
procés de maceració durant un cert temps a “sol i serena”, habitualment quaranta dies. Tradicionalment la ratafia es realitza en els dies
pròxims a la festivitat de Sant Joan, que és el moment en el qual les
nous estan verdes. Paral·lelament el diumenge, es podrà visitar el
mercat setmanal i alhora gaudir del que ens ofereixen tots els comerços del poble.
Si desitgeu rebre més informació podeu contactar amb nosaltres al
telèfon 938 811 257, Fira Ratafia de Centelles (facebook) o @ratafiacentelle (twitter).

Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. Dimecres, divendres i dissabtes de 10 a 13.30
h. (del 15 de juny al 15 de setembre, només dimecres)
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Agenda d’activitats de juny de 2016
Dissabte 4

2a Festa de l’adopció d’animals
De les 10 del matí a 8 del vespre a la riera Blanca.
IX Jornada de la gent gran. Fes salut fent esport
De 9 a 2 del matí al Casal Francesc Macià.
25 anys de l’Institut Pere Barnils
A partir de les 5 de la tarda a l’Institut Pere Barnils. Obert a
tothom que en forma o n’ha format part. Recorregut històric
amb parlaments i actuacions musicals.

Aula d’extensió universitària de la Gent gran: Els ocells d’Osona, a càrrec de Jordi Baucells i Colomer, biòleg i enginyer agrícola. A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dissabte 18

Inauguració de l’exposició Tallers d’art infantil “A taula!”
A les 6 de la tarda, Centre d’art el Marçó vell.

Dimarts 21

36è Festival de cant coral a càrrec de la Societat coral La Violeta, la coral Silene de Sils i Cor-iolis Facultat de Física Universitat de Barcelona. A les 9 del vespre a l’església parroquial.

Aula d’extensió universitària de la Gent gran. Acte de fi de
curs amb l’actuació de Laura Cruells i Marçal Ayats.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat per
assistir a l’Aula).

Diumenge 5

Diumenge 19

Dijous 9

Dimecres 22

1r Festival de dansa Planeta Nova Generació
A 2/4 de 5 i a 2/4 de 8 de la tarda al Casal Francesc Macià.
Preu: 5 euros (menors de 5 anys gratuït. Els diners es destinaran
a l’associació EMPARA).
L’Hora del conte
Les bruixes de Roald Dahl, amb Lídia Clua.
A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Divendres 10

Final de curs del Gimnàs de Montse Vilamajó: Hi havia una
vegada...
A 2/4 de 7 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 5 euros.
(El que es reculli es destinarà al Banc d’aliments de Centelles).
Unitat mòbil d’informació al consumidor
D’11 a 2/4 d’2 del matí a la plaça Major.

Dijous 23

Xerrada – col·loqui: Parlem de ratafia, amb Joan Mas i Jaume
Guinovart.
A les 8 del vespre a la sala de Vidre del Casal Francesc Macià.

Sardanes amb la cobla Lluïsos. Rebuda de la Flama del Canigó amb els gegants, la Colla de diables Cabrons i Bruixes. Hi
haurà lectura de poemes.
A 2/4 de 7 de la tarda al Passeig.

Dissabte 11

Diumenge 26

7è Fira de la ratafia i productes de la terra
(vegeu programa a part)
De 2/4 de 10 del matí a 9 del vespre al nucli antic.
Visita guiada al Jardí botànic dels alumnes del Cicle formatiu, amb Jordi Piella.
A les 11 del matí i a les 5 de la tarda. Sortida de la plaça Major
Tallers infantils. De 2/4 d’11 a 2 i de 4 a 7 a la zona de la Sagrera.
Presentació del llibre: El tapís de Bayeux, eina política?, a
càrrec de l’autora Montserrat Pagès i Paretas.
A les 5 de la tarda a la sala de Vidre del Casal Francesc Macià.
Cabrotukada 2016
Amb Batukada Shangó, Ball d’Enveja, bufons del Toc, Diables
la Salut, No m’atabalis, Cabrons i Bruixes, Bim Bam Nus i Menuts Cabrons i Bruixes.
A 2/4 de 6 de la tarda, sortida del Parc del Pla del Mestre.
Ratakè amb Burning Paradise, Pol Nord, Ninot Salat i Chronik.
A les 7 de la tarda a la Pista del Casal Francesc Macià.
Inauguració de l’exposició Canvi del negre al vermell, de Diego Osorio. A les 7 de la tarda al Centre d’art el Marçó vell.

Diumenge 12
Juny 2016

Dimarts 14

26a Pedalada de Centelles
Inscripcions a partir de 2/4 de 8 del matí. Sortida a 2/4 de 9 del
matí del pavelló d’esports de Centelles. Preu: 15 euros anticipada, 18 euros el mateix dia. www.bttcentelles.wix.com/inici

Concert Vocal amb el Grup Korup i Centelles Gospel Choir.
A les 7 de la tardanal Casal Francesc Macià. Preu: 3 euros (es
4
destinaran a l’Associació contra el càncer).

Ball de la gent gran
A les 5 de la tarda al bar del Casal Francesc Macià.

Dijous 30

Tertúlia literària. Llegim: Camí entre vinyes, de M. Àngels
Bosch.
A 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

EXPOSICIONS
Del 27 de maig al 5 de juny

El mur de la mediterrània. Vaixells per la pau
Vestíbul del Casal Francesc Macià.

Del 18 al 26 de juny

Tallers d’art infantil “A taula!”
Dissabtes de 7 a 9 i festius de 12 a 2 i de 7 a 9. Centre d’art el
Marçó vell.

De l’11 de juny al 17 de juliol

Canvi del negre al vermell, de Diego Osorio.
Dissabtes de 7 a 9 i festius de 12 a 2 i de 7 a 9. Centre d’art el
Marçó vell.
Exposició permanent: Sala de Paleontologia i Selecció del
patrimoni pictòric
dissabtes de 7 a 9 i festius de 12 a 2 i de 7 a 9. Centre d’art el
Marçó vell.
Exposició permanent: Joan Muns Torrentgenerós, Artesà del
ferro i miniaturista
Visites a hores convingudes tel. 938 813 787
Avinguda de Rodolf Batlle, 15

