
Aquest estiu s’ha treballat per a dur a terme una sèrie de 
millores a l’edifici de baix de l’escola Ildefons Cerdà. Una 
d’elles ha consistit en renovar els tancaments del pavelló 
del mig zona on hi ha la cuina, el menjador i el magatzem 
del centre per tal de mantenir el clima i augmentar l’estalvi 
energètic. 
D’altra banda, s’ha aprofitat per a pintar i millorar el 
menjador, la cuina i una part de la façana. Paral·lelament, i 
en resposta a la demanda feta per l’AMPA de l’escola, s’han 
instal·lat unes fonts al pati. 

Renovacions a l’escola Ildefons Cerdà
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Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat

11 de setembre

Per a commemorar la Diada Nacional de Catalunya, del 9 a l’11 de setem-
bre es van dur a terme diversos actes a Centelles. A les sis de la tarda del 
divendres dia 9 va sortir la tradicional Marxa del Vigatans, “Columna de 
Centelles 28 de febrer de 1714”. El dissabte, dia 10, va tenir lloc l’acte insti-
tucional de la Diada a les set de la tarda a la sala de Plens de l’Ajuntament 
amb la lectura de poemes i el concert de Cantus Firmus –Cor Jove- de la 
Societat Coral La Violeta. Finalment, el dia 11 es van culminar les cele-
bracions al Passeig amb ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Canigó. 

IV Birra Rock i Fira de la Cervesa artesana

El passat 10 de setembre va tenir lloc a Centelles la quarta edició del Birra 
Rock i la Fira de la Cervesa Artesana. Tot i la pluja, que va fer acte de 
presència a la tarda, de dos quarts d’onze del matí fins a dos quarts d’una 
de la matinada les activitats es van anar succeint. A més de cervesers 
com Terra, Gàrgola o Espina de Ferro, la jornada també va comptar amb 
inflables per als més petits, entrepans a la brasa i gran varietat de concerts 
amb la participació dels grups The Narices, Tristan, Khälesi, Metzina, Pol 
Nord, Ninot Salat i Los Guardians del Pont.  

Bona acollida de la Festa Major

Amb novetats i molta varietat de propostes, del 31 d’agost al 4 de 
setembre es va celebrar la Festa Major de Centelles. L’acollida va ser 
molt bona per part de la població, que un cop més va omplir amb la 
seva participació les diferents activitats que van tenir lloc al llarg dels 
cinc dies. En aquesta ocasió es va seguir apostant per la música en 
directe els vespres a la Plaça, una iniciativa que va tenir molt bona 
rebuda l’any anterior. També es va decidir renovar la programació 
afegint més actes per a joves i celebrant el primer sopar popular de 
Festa Major. 

Comissió Jove

Després del procés participatiu del Pla Jove que va tenir lloc fa uns 
mesos al municipi, l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament ha volgut do-
nar resposta a una de les demandes fetes amb la creació d’una comis-
sió jove centellenca. L’objectiu és que totes aquelles persones interes-
sades puguin assistir a la primera reunió el proper 13 d’octubre a la 
Casa de Cultura, a dos quarts de nou del vespre, per tal de formalit-
zar l’agrupació i decidir la línia de treball per la qual es vol apostar.  

Nou inici de curs

El mes de setembre ha donat el tret de sortida al curs escolar. Les 
escoles de primària i de secundària del municipi, així com també 
l’Escola de Música van iniciar la seva activitat el passat dilluns, 
dia 12. L’escola d’Adults, que aquest any com a novetat oferirà 
cursos d’anglès des del nivell inicial fins el primer curs de pre-
paració del First, està iniciant els cursos de formació bàsica i co-
mençarà els tallers a principis d’octubre. L’inici de l’activitat a l’Es-
cola Bressol també va tenir lloc la primera setmana de setembre.



Informació Municipal

Punt d’Informació
Juvenil El municipi acull la vuitena edició del Mercat Anticrisi 

(“Mercat del trasto”) el proper 6 de novembre  

El proper diumenge 6 de novembre de 9 a 14 h, un any més, 
tindrà lloc el Mercat Anticrisi “mercat del trasto” centrat en la ven-
da, compra i intercanvi de productes de segona mà, a l’Avinguda 
Rodolf Batlle.
Els objectius del mercat anticrisi són: 

- La venda, compra i intercanvi de productes en bon estat però 
que els usuaris ja no els necessiten. 

- Proporcionar uns ingressos complementaris a les persones 
amb dificultats econòmiques.

- Promoure la reutilització de productes i la reducció de residus.

- Complementar l’oferta comercial de la vila i del mercat domini-
cal, atraient nous visitants i donar a conèixer Centelles.

Podeu sol·licitar la vostra parada abans del dijous 3 de novem-
bre al servei de promoció econòmica i també podeu demanar 
informació a www.centelles.cat o al 938 811 257 o per correu 
electrònic senesj@diba.cat.

3 Cultura i oci: colònies, campaments, casals...
3 Estudis: activitats extraescolars, beques, cursos i tallers, bor-
sa de classes particulars...
3 Associacionisme: com organitzar una activitat, entitats joves, 
associacions d’estudiants...
3 Salut: sexualitat, alimentació, drogues...
3 Treball: cerca de feina, currículum, entrevista de treball...
3 Habitatge: pisos d’estudiants, habitatge de protecció oficial...
3 I tota la informació que t’interessi com a jove

 I TAMBÉ:

3 Servei de connexió a internet i wifi.
3 Viatgeteca. Informació sobre viatges a diferents països i re-
gions.
3 Carnets internacionals (d’alberguista, d’estudiant, de profes-
sor).
3 Fons documental de temes de joventut.
3 Inscripcions a diferents cursos i activitat.

Mercat Anticrisi de Centelles
‘Mercat del Trasto’

Vine a la primera trobada 
de la comissió de joves!

Informació i inscripcions al Punt Jove el PIPA
C/Jesús, 25  
Tel: 93 881 23 23
De dilluns a dijous de 17h a 20h i divendres de 17h a 19h
centelles.cat/elpipa elpipacentelles@gmail.com

Dijous 13 d’octubre a les 20.30h. Al PIPA 
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16Biblioteca Municipal
La Cooperativa

Biblioteca de Centelles bcentelleslc

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
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)



Dissabte 1
Acapte de sang i plasma
De 10 a 2 i de 4 a 8 al CAP- Centelles.

Teatre: El diari d’Anna Frank del grup de teatre Aquinahora 
jove. A les 10 de la nit al Casal Francesc Macià. 
Entrades: 10 euros.

Diumenge 2
Teatre: El diari d’Anna Frank del grup de teatre Aquinahora 
jove. A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià.
Entrades: 10 euros.

Dimarts 4
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Grans moments artístics de la història del Palau, a càrrec de Pere 
Andreu Jariod, musicòleg i crític musical.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat per 
assistir a l’Aula).

Dijous 6
Presentació del llibre: El enigma Cerdà, amb el seu autor Toni 
Carrère. A les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià.
 
Dissabte 8
25 anys del trasllat de la capella de Sant Antoni. Missa i petit 
concert. A les 10 del matí a la Capella de Sant Antoni.

Diumenge 9
Cicle de teatre familiar: Zaquizamí (dansa), de la companyia 
Roberto G. Alonso. A les 12 del migdia al Casal Francesc Ma-
cià. (preu 5 euros, infants a partir d’1 any i acompanyants).

Ball al Casal de la Gent Gran
A les 5 de la tarda al bar del Casal Francesc Macià.

Diumenge 16
XXXIII Caminada popular
Sortida del parc del Pla del Mestre. De 2/4 de 8 a les 8 del matí
(vegeu programes a part).

Dimarts 18
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Astuts com les serps i candorosos com els coloms. Sis segles de 
cartoixes: Místics i business managers, a càrrec de Joan Rosàs i 
Reverté, llicenciat en Història.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià.
(cal ser associat per assistir a l’Aula).

Divendres 21
Inauguració de l’exposició de pintures de Xavier Serra de Ri-
vera. A 2/4 de 8 de la tarda al Centre d’art el Marçó vell.

Vesprades de tardor
Melodie Gimard – Numen (Flamenc amb piano).
A  les 10 de la nit al Casal Francesc Macià. 
Preu: 8 euros / reduïda 6 euros

Dissabte 22
Setmana de solidaritat amb el Sàhara
Hora del conte: Amarg, dolç i suau, a càrrec de Marta Fos i Mi-
quel Cartró. A 2/4 de 12 del matí a la biblioteca la Cooperativa.

Vesprades de tardor
Judit Neddermann (Cantautora)
A  les 10 de la nit al Casal Francesc Macià.
Preu: 8 euros / reduïda 6 euros.

Agenda d’activitats d’octubre de 2016
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Diumenge 23
Vesprades de tardor
Joves intèrprets amb l’Escola de Música de Centelles, el Conser-
vatori de Música de Vic i Centre Homonay de Sant Vicenç de 
Torelló.
A les 11 del matí al Casal Francesc Macià.
Preu: 5 euros / reduïda 3 euros.

Vesprades de tardor
Quartet Brossa (Clàssica amb actor i dansa contemporània).
A  les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià.
Preu: 8 euros / reduïda 6 euros.

Dimarts 25
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
La ment, el teu tresor, a càrrec de Rosa Casafont, llicenciada en 
medicina i cirurgia. A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià.
(cal ser associat per assistir a l’Aula).

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

Dijous 27
Hora del conte – Dia Mundial de la Salut Mental
Fuig, bèstia, a càrrec de la Mon Mas.
A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Tertúlia literària
Llegim: La cinquena planta, de Manuel Baixauli.
A 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Divendres 28
Inauguració de l’exposició Vida. Art. Poesia. Segimon Serra-
llonga a càrrec de Ricard Torrents.
A les 7 de la tarda al Centre d’art el Marçó vell.

EXPOSICIONS 

Fins el 12 d’octubre
Premi Centelles. LXXIV Concurs de Pintura
Dissabtes de 7 a 9 del vespre.
Diumenges i festius de 12 a 2 i de 7 a 9.
Centre d’art el Marçó vell.

Sala de Paleontologia i Selecció del patrimoni pictòric 
Dissabtes de 7 a 9 i festius de12 a 2 i de 7 a 9.
Centre d’art el Marçó vell.

Del 17 al 28 d’octubre 
Amarg, dolç i suau. Infants Sahrauís, tres tes, tres realitats 
De dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda.
Biblioteca la Cooperativa.

Del 21 d’octubre al 27 de novembre 
Xavier Serra de Rivera (Pintures)
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
Centre d’art el Marçó vell.

Del 28 d’octubre al 4 de desembre
Vida. Art. Poesia. Segimon Serrallonga
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
Centre d’art el Marçó vell.

Joan Muns Torrentgenerós. Artesà del ferro i miniaturista
Exposició permanent. Visites a hores convingudes. 
Tel. 938 813 787. Avinguda de Rodolf Batlle, 15.
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