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Agenda d’activitats de maig de 2019
Mini concerts de primavera de l’Escola municipal de Música.
Concert vocal del Grup KORUP. A 2/4 d’1 del migdia al pas de
Cal Comte.
2n torneig solidari de futbol barri
A les 4 de la tarda al costat de la piscina municipal coberta. Preu:
20 euros/equip.
Teatre: Engrunes, direcció de Montse Bonet.
A les 6 de la tarda al Centre Parroquial. Preu: 12 euros.
Concert de final de curs a càrrec de Centelles Gospel Choir i
grup vocal Korup. A 2/4 de 8 del vespre al Casal Francesc Macià.

Dimarts 7

Aula d’extensió universitària de la Gent Gran: L’arribada de la
Quàntica. Els ensurts del Planck i l’Einstein, a càrrec de Josep Lladó i Guilera, químic i divulgador de la ciència. A les 6 de la tarda
al Casal Francesc Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dissabte 11

8a Cursa urbana Centelles amb el Sàhara. Memorial Pere Viñolas. A les 5 de la tarda, sortida davant de l’Ajuntament. Preu:
col·liri. Inscripció: www.9hsports.cat
Obertura de l’exposició Racons de contes i històries. Mostra de
dibuix escolar de Sant Jordi. A les 6 de la tarda a la sala d’exposicions de Centelles (Carrer de Jesús, 15).
Teatre: Dones. I (alguns) homes, amb la Cia. Mai és tard de l’associació de la Gent Gran. A les 7 de la tarda al Casal F. Macià.
Concert de primavera “Sonrisas y lágrimas” amb el Cor Bonaire de Tona i la Coral La Violeta de Centelles. A 2/4 de 10 del
vespre al Casal Francesc Macià. Preu: taquilla inversa. Organitza:
Societat Coral La Violeta.

Diumenge 12

Mini concerts de primavera de l’Escola municipal de Música,
Concert de rock. A 2/4 d’1 del migdia al pas de Cal Comte.
Xerrada: El conflicte saharauí i el programa Vacances en Pau de
COOOS (Osona pel Sàhara). A les 7 de la tarda a la Sala del Vidre
del Casal Francesc Macià.

Dilluns 13

Formació per a empreses i emprenedors: Descobreix el venedor
que portes dins (I). De 2/4 de 10 a 2/4 de 2 del matí a la sala de
Vidre del Casal Francesc Macià.

Dimarts 14

Aula d’extensió universitària de la Gent Gran: Josep Pla, paisatge i
literatura, a càrrec de Xavier Pla i Barbero, professor de literatura
catalana de la UdG. A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
(cal ser associat per assistir a l’Aula).
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L’hora del conte: Els contes de la Piñol. A 2/4 de 6 de la tarda a la
biblioteca La Cooperativa.

Dissabte 18

Scape Room: “Un antídot per Romeu” A 2/4 de 7 de la tarda a la
plaça Major. Inscripcions al Punt Jove el PIPA fins el 17 de maig
Cançons que enamoren
Cor Cantus Firmus - SC La Violeta – amb Josep Maria Cols (pia-

no) i Gabriel Miralles (direcció). A les 8 del vespre a la sala de
baix de la Violeta. Preu: taquilla inversa.

Diumenge 19

Mini concerts de primavera de l’Escola municipal de Música
Concert de l’orquestra juvenil.
A 2/4 d’1 del migdia al pas de Cal Comte.
El gimnàs celebra 15 anys. Final de curs del Gimnàs de la Montse Vilamajó. A les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 5
euros. (El que es reculli es destinarà a la campanya Per als valents
de l’Hospital Sant Joan de Déu)

Dilluns 20

Formació per a empreses i emprenedors: Descobreix el venedor
que portes dins (II). De 2/4 de 10 a 2/4 de 2 del matí a la sala de
Vidre del Casal Francesc Macià.

Dimarts 21

Aula d’extensió universitària de la Gent Gran: Tarraco: la capital de la província més gran de Roma, a càrrec d’Isabel Rodà de
Llanza, catedràtica d’Arqueologia de la UAB. A les 6 de la tarda al
Casal Francesc Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dimecres 22

Unitat mòbil del consumidor. d’11 a 2/4 de 2 a la plaça Major.

Diumenge 26

Mini concerts de primavera de l’Escola municipal de Música.
Concert d’acordions. A 2/4 d’1 del migdia al pas de Cal Comte.
Cine: La escuela de la vida, de Nicolas Vanier. A les 6 de la tarda
al Centre Parroquial. Preu: 7 € adults i 5 € menors de 14 anys
acompanyats.

Dimarts 28

Aula d’extensió universitària de la Gent Gran: Els baleners de
les Açores, a càrrec de Francesc Lleal i Galceran, Capità de la Marina Mercant i llicenciat en Història Contemporània.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat per
assistir a l’Aula).

Dissabte 1 i diumenge 2 de juny

10a Fira de la ratafia (vegeu programa a part)
De 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre al nucli antic.

EXPOSICIONS
Fins el 19 de maig
Marcos Palazzi. La família. Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2
i de 6 a 8. Centre d’art el Marçó vell

Els Catarres presenten nou disc a Centelles
El passat dissabte, 27 d’abril, Centelles va acollir un multitudinari concert de Els Catarres, que van presentar al
municipi el seu nou disc “Tots els meus principis”. L’ espectacle va tenir lloc a l’aparcament de l’avinguda Rodolf
Batlle, escenari que va presenciar com aproximadament
7000 persones aclamaven al reconegut grup de la comarca.
Al llarg de la festa es va poder gaudir de servei d’entrepans
i begudes, ambdós organitzats per dues entitats del poble,
Cabrons i Bruixes i ACCENT Jove. El concert va coincidir, a més, amb l’aniversari de Roser Cruells, membre de la
banda i filla de Centelles. La cantant va reiterar en diverses
ocasions que era tot un orgull per ella tocar al poble que
l’ha vist créixer. Van fer de teloners el grup Pelat i Pelut on
toca el centellenc David Nuri.

De l’11 al 26 de maig
Racons de contes i històries. Mostra de dibuix escolar de Sant
Jordi. 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).
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)
Sala de Paleontologia i Selecció del patrimoni pictòric. Dissabtes de 18 a 20h. Diumenges i festius de 12 a 14h i de 18 a 20h.
Centre d’art el Marçó vell
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Informació Municipal
Obres a la façana de Can Peixet
Aquest passat mes d’abril s’han dut a terme tasques de
manteniment a la façana de can Peixet per part dels seus
propietaris, entre ells el mateix Ajuntament, que va adquirir recentment la planta baixa per ubicar Serveis Socials. S’han arreglat les 3 façanes, els colls i les baranes.
Anteriorment, ja es van realitzar accions de millora a les
lloses del balcó. Totes les tasques han seguit la mateixa línia, marcada per la documentació existent que demostra
que antigament aquesta era la seva aparença.

Millores a la façana de la Societat Coral La Violeta
S’està rehabilitant la façana per retornar-la a l’estat que tenia abans de l’actuació dels anys seixanta, quan es va obrir el Metro com a sala de festes a
la planta inferior. S’ha reduit l’amplada del pas de l’entrada, tret els ampits
i aplacats de sòcol de pedra st. Vicenç que hi havia i que estaven en mal
estat per tornar als arrebossats. Tot això, seguint les traces del que s’ha
anat trobant a l’obra, indicis del que hi havia originàriament, pel que fa als
materials, formes i colors. S’han eliminat i ordenat els cables i elements
d’instal·lacions que passaven per la façana i s’ha substituït la porta metàl·lica de ballesta per una de vidre corredissa, més pràctica. S’ha tret el
rètol lluminós. L’obra va a càrrec de la propietat amb l’ajuda d’una subvenció que fa l’Ajuntament a la societat i el suport dels tècnics municipals.

Rehabilitació de la Font de la Cira
Des de l’Ajuntament s’ha impulsat la restauració, neteja i
posada en funcionament de la font de la Cira, consolidant
els murs de pedra. Això s’ha dut a terme una vegada enderrocada l’estació transformadora de l’Electra. Amb motiu del Cau de Bruixes, es varen posar unes proteccions
que permeten l’accés per a visitar l’espai. També s’hi ha
col·locat uns plafons explicatius elaborats per la historiadora Anna Chávez Calm.
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Sant Jordi 2019
El passat 23 d’abril, coincidint amb la diada de Sant Jordi, van
tenir lloc diverses activitats festives que van aglutinar centres
escolars i famílies a la plaça Major del municipi. A més de les
tradicionals parades de roses i llibres, també es va gaudir d’un
gran espectacle a càrrec de Jaume Barri. L’endemà, els actes
van continuar amb els racons de contes i històries, on també
van participar alumnes de totes les escoles.

Oficina Municipal d’Informació i
Defensa del Consumidor
L’Ajuntament de Centelles, mitjançant l’adhesió al conveni de la
Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona posa a disposició dels seus ciutadans una Oficina Municipal d’Informació i
Defensa del Consumidor. Aquesta oficina té com objectiu:
• Informar, de manera personalitzada, sobre els drets de les persones consumidores i usuàries.
• Orientar, sobre les consultes i les reclamacions de les persones
consumidores i usuàries en el cas que no respectin els seus drets i
sobre les vies establertes per resoldre el seu conflicte.
• Mitjançar entre les parts per a la resolució de determinades
qüestions.
• Fomentar l’educació i la formació de les persones consumidores
i usuàries en temes de consum de béns o la utilització de serveis,
mitjançant campanyes divulgatives, publicacions, jornades, etc.
• Fomentar l’assessorament al teixit comercial en referència als
drets i deures dels consumidors mitjançant campanyes d’inspecció informatives i activitats formatives per a col·lectius d’empresaris.
Tràmits de consum
Es poden fer reclamacions, consultes, informació sobre drets dels
consumidors i usuaris, sobre telefonía, etiquetatge i garanties,
comerç, serveis post-venta, compra/lloguer d’habitatge, assegurances, serveis bancaris, viatges, vehicles, subministraments, etc.
Tramitació
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà
Quan es pot demanar: 4t dimecres de mes d’11 a 13.30 h a la
Plaça Major
Cost: gratuït
Documentació a aportar:
- Model de full de consulta
- Documentació justificativa (contracte de serveis, tiquet de compra, albarà, factura, rebut, publicitat, certificat de garantia,...) que
recolzi la vostra reclamació i les dades de l’empresa o persona
contra qui voleu reclamar.
On es pot fer?
• Presencialment: a l’Oficina de Promoció Econòmica o a l’Oficina Mòbil de la Diputació (la propera visita és el 22 de maig)
Per a més informació:
Ajuntament de Centelles
Servei de Promoció Econòmica
C/ Nou, 11 08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57

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

L’equip ‘Els Patankas’ de Centelles
guanya el Raid dels Ausetans 2019

El 27 i 28 d’abril es va celebrar la Gran final del Raid dels Ausetans 2019 a la zona d’aventura Les Comes de l’Esquirol, una gimcana organitzada pel Consell Comarcal amb la participació de 10
municipis d’Osonaa: Centelles, Calldetenes, Folgueroles, Gurb,
Muntanyola, Sant Bartomeu del Grau, Prats de Lluçanès, Sant
Julià de Vilatorta, Tavèrnoles i Torelló. El Raid planteja proves
esportives, d’aventura, culturals, socials i musicals entre d’altres,
amb l’objectiu de promoure valors com la cohesió social, la integració i el respecte pel medi ambient. Al mateix temps ofereix
als joves una alternativa d’oci saludable que fomenta el contacte entre persones de diferents municipis. En aquesta edició han
participat 193 joves, 113 noies i 78 nois. Després d’haver superat
les fases locals del mes de març i abril, 12 equips van arribar a la
Final Comarcal. L’equip guanyador, “Els PÄTANKA’S” de Centelles van ser premiats amb un viatge a Port Aventura. Els segons i
tercers classificats van rebre un passi d’activitats al parc d’aventura les Comes de L’Esquirol. El grup de Sant Julià de Vilatorta, les
6 SISTERS van quedar subcampiones i l’equip de Gurb, TOCATS
DEL BOLET, es va emportar el tercer lloc. L’entrega de premis es
va fer el mateix diumenge amb representants de tots els pobles,
del Consell Comarcal i membres de l’empresa Anigami.

Biblioteca Municipal La Cooperativa
C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES

Horari: De dilluns a divendres de

Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38

15.30 a 20 h. Dimecres, divendres

b.centelles.lc@diba.cat

i dissabtes de 10 a 13.30 h.

bibliotecadecentelles.blogspot.com
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Punt Jove el PIPA

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