
Divendres 7
Celebració de l’Any Brossa. Conferència-espectacle Joan Brossa 
i la màgia, a càrrec del mag Hausson i veredicte i lliurament 
dels Premis de Relat Breu i Poesia 2019. A les 7 de la tarda a la 
biblioteca La Cooperativa.

Dissabte 8
Peter Pan, el Musical. ExtraescolArts Escola Sagrats Cors.
A 2/4 d’1 del migdia al Casal Francesc Macià.

Concert de música Barroca. Sons dels carrers de Londres, inter-
pretat pel Quartet de Sant Simó. Final de curs de l’Aula d’extensió 
universitària de la Gent gran. A les 7 de la tarda al Casal Francesc 
Macià.

Diumenge 9
29a 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 Cente-
lles. Preu: anticipada federats 15€, no federats 18€; el mateix dia, 
federats 18€, no federats 20€ www.bttcentelles.com/

Dimarts 11
Aula d’extensió universitària de la Gent gran. Jugar amb les pa-
raules; aprendre llengua, a càrrec d’Assumpta Fargas i Riera, doc-
tora en Filologia Catalana. A les 6 de la tarda al Casal Francesc 
Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dijous 13
L’Hora del conte amb Natàlia Domènech i Roser Bisbal. A 2/4 
de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Inauguració de l’exposició Soc cos, dels alumnes dels tallers 
d’art  - infants i joves-. A 2/4 de 6 de la tarda a la sala d’exposi-
cions de Centelles (carrer de Jesús, 15).

Dissabte 15
Audició de fi de curs dels alumnes de l’Escola municipal de 
Música. A les 5 de la tarda al Casal Francesc Macià.

Festa de la Solidaritat i tast intercultural. A les 7 de la tarda al 
parc del Pla del Mestre.

Diumenge 16
Final de curs de dansa del Nouestil: The Big Wedding
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 7 euros  (Una 
part es destinarà a la Fundació Catalana de Lupus).

Diumenge 23 
Sardanes amb la cobla Lluïsos. Rebuda de la Flama del Canigó.
A 2/4 de 7 de la tarda al Passeig.

Dimecres 26
Unitat mòbil d’informació al consumidor
D’11 a 2/4 de 2 del matí a la plaça Major.

Dijous 27
Tertúlia literària- llegir el teatre-. Llegim: Vides de filferro i El 
Clan de sa Ràpida, de Montserrat Espallargas. (amb la presència 
de l’autora). A 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa.

Divendres 28
Liceu a la fresca amb l’òpera Tosca, de Giacomo Puccini.
A les 10 de la nit a la plaça Major.

Dissabte 29
Taller familiar: De formes i de colors, taller de pintura a càrrec 
de Tallers d’Art. A les 6 de la tarda al Centre d’art el Marçó vell.

Agenda d’activitats de juny de 2019
Informació Municipal
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Ciència per a joves: vine a fer recerca (de 12 a 25 anys)
A 2/4 de 7 de la tarda a la Casa de Cultura.
Inscripcions al Punt Jove el PIPA.

Diumenge  30
Diada castellera amb  els Sagals d’Osona, Castellers de Cerdan-
yola i Castellers de Santpedor
A les 12 del migdia a la plaça de Mossèn Xandri

Altres activitats:

EXPOSICIONS

De l’1 al 15 de juny
Treballs de l’aula de Patchwork
Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8.  
sala d’exposicions de Centelles (carrer de Jesús, 15).

Del 14 al 24 de juny
Soc cos
10a mostra de treballs dels alumnes de Tallers d’art. 
Divendres i dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8.
Sala d’exposicions de Centelles (carrer de Jesús, 15).

Del 28 de juny al 7 de juliol
Treballs de la gent gran
Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8.
Dala d’exposicions de Centelles (carrer de Jesús,15).

De l’1 de juny al 14 de juliol 
Aznar Chagall. Les edats contingudes
Artista guanyador del XXLVI Premi Centelles de pintura 2018
Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8.
Centre d’art el Marçó vell.

Exposició permanent
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.

Fins el 29 de setembre
Museu a l’aire lliure Espai Cerdà i exposició A Cerdà, de David 
Casals. De dimecres a divendres de 10 a 1. Dissabtes i diumenges 
de 10 a 12. Mas el Cerdà (afores s/n).

Informació Municipal
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Núm. 287

A principis del mes de maig, l’Ajuntament va fer oficial la 
compra definitiva de l’emblemàtic Palau dels Comtes per 
un import de 900.000 euros. D’aquesta quantitat, una part 
molt important estarà subvencionada per la Generalitat 
de Catalunya mitjançant el Pla de Barris. 

En concret seran 600.000 euros el total que assumirà la 
institució catalana. Els 300.000 euros restants aniran a 
càrrec directe de l’administració del municipi. Amb la 
intenció de començar els treballs de manteniment i res-
tauració de l’edifici, ja s’ha adjudicat una primera fase per 
arranjar part de la teulada que es va veure afectada pels 
darrers despreniments i s’han assignat les obres de neteja 
pertinents. 

Centelles compra el Palau dels Comtes
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Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat

Millores al camp de futbol municipal

Al llarg d’aquests últims mesos s’han realitzat treballs de 
millora a les instal·lacions del camp de futbol municipal. 
L’acció més destacada ha estat el canvi de la gespa artifi-
cial. L’actual, deteriorada pel pas dels anys, s’ha canviat 
per una de nova, de llarga durabilitat, seguint amb l’objec-
tiu de mantenir l’estat de les instal·lacions esportives del 
municipi. A més del terreny de joc habitual s’han marcat 
dos camps de futbol 7. Paral·lelament, també s’ha aprofi-
tat per fer un nou lavabo, posar el nou marcador i dues 
marquesines.

10a Fira de la Ratafia a Centelles

L’1 i 2 de juny va tenir lloc la 10a edició de la Fira de la Ratafia. Es van 
fer actes diversos: visites guiades al jardinet de les herbes, tallers d’elabo-
ració de postres o un dinar silvestre. Tot això sense oblidar el concurs 
de ratafies casolanes (52 participants) que va comptar amb la presència 
de Quim Masferrer. Enguany, va coincidir amb la setmana europea de 
l’energia sostenible i, amb l’objectiu de difondre els valors de la sostenibili-
tat, l’Ajuntament de Centelles, amb la col·laboració de la Diputació, va or-
ganitzar activitats. A la plaça Major es va instal·lar una carpa on es podien 
preparar granissats de llimona amb electrodomèstics que funcionaven 
amb l’electricitat generada amb bicicletes generadores. A la plaça Vella 
es va fer l’obra de teatre de carrer “Segueix la pista a la bombeta Marieta”. 

Cloenda d’un nou curs del Consell d’Infants

Dilluns 3 de juny, va tenir lloc la cloenda del Consell d’In-
fants del curs 2018/19. Reunits a la sala de plens de l’Ajunta-
ment, els consellers i conselleres van poder plantejar un se-
guit de dubtes que havien recollit al llarg de l’any i van poder 
trobar resposta a tots de la mà de Miquel Arisa Coma i Josep 
Paré Aregall. La sessió també va servir per nomenar els nous 
representants al CNIAC i per exposar les conclusions sobre 
el treball realitzat entorn la igualtat de gènere. De cara al curs 
vinent, des de l’administració se’ls va fer l’encàrrec de pensar 
idees per a la celebració dels 10 anys del Consell.

Obertura de la piscina d’estiu

Arriba l’estiu i comença la temporada de piscina a Centelles. 
Aquest any, com a novetat, la instal·lació s’obrirà més aviat. 
El caps de setmana del 8-9 de juny i del 15-16 de juny, de 10 
les 10 del matí a les 8 del vespre, tothom qui vulgui podrà 
aprofitar per fer el primer bany de l’any. Serà a partir del 22 de 
juny i fins al 8 de setembre quan la piscina romandrà oberta 
cada dia de dilluns a diumenge. Els preus de les entrades i 
dels abonaments es troben ja disponibles a la pàgina web de 
l’Ajuntament www.centelles.cat.

Informació Municipal

Punt Jove el PIPA

1. Objecte de la campanya
L’Ajuntament de Centelles tre-
balla per fomentar la dinamitza-
ció del comerç local. Una mos-
tra d’això és la posada en marxa 
de la novena campanya “Barris 
antics. Molt per descobrir, 
molt per oferir”, que vol con-
tribuir a potenciar el comerç de 
proximitat de Centelles.
Aquesta campanya es duu a ter-
me conjuntament amb 33 muni-
cipis de tot Catalunya.

2. Durada de la campanya
Del 1 al 30 de juny de 2019.

3. En què consisteix la campanya 
Durant els dies de la campanya, les persones que comprin als es-
tabliments adherits que tinguin el cartell identificatiu de la cam-
panya i omplin les seves dades a la butlleta i la dipositin en una 
urna optaran al sorteig d’un premi comú que consta de productes 
típics i de serveis cedits per cadascun dels barris participants, a 
part dels productes i / o serveis cedits pels establiments adherits 
a la campanya.

4.Com s’hi participa
Només cal posar les dades personals a la butlleta que donaran els 
establiments adherits i identificats amb el cartell de la campanya i 
dipositar-la a les urnes que hi haurà al mateix establiment.

5.Premis
Els premis constaran d’un lot de productes típics i/o serveis apor-
tats per cada municipi adherit a la campanya i de diversos lots de 
productes i/o descomptes aportats pels establiments de Centelles 
que participin en la campanya.

Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació 

C/ Nou, 11  08540 Centelles - Telèfon: 93 881 12 57
Correu electrònic: cntl.ope@diba.cat
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Biblioteca de Centelles bcentelleslc

C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES

Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38

b.centelles.lc@diba.cat  

bibliotecadecentelles.blogspot.com

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 
dimecres i divendres de 10h a 13h 
pij.centelles@diba.cat   www.centelles.cat/elpipa

10a campanya 
de dinamització comercial

 “Molt per descobrir, molt per oferir”

Horari:  De dilluns a divendres de 

15.30 a 20 h. Dimecres, divendres 

i dissabtes de 10 a 13.30 h.


