Informació Municipal

Agenda d’activitats d’octubre de 2017
L’hora del conte - Dia Mundial de la Salut Mental Un somriure per al Sr. Nonetes, amb Elisabeth Ulibarri. A 2/4 de 6 de
la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Dimecres 25
Unitat mòbil d’informació al consumidor. D’11 a 2/4 de 2 del migdia a la plaça Major.

Divendres 6
Teatre: Els Rústegues, de Carlo Goldoni del grup Pierrot Teatre. A les
10 de la nit al Casal Francesc Macià. Entrades: 10 € (anticipades 8 €).

Dijous 26
Tertúlia literària. Llegim: Lo que esconden las nubes oscuras, d’Anne
Holt. A 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Dissabte 7
Acapte de sang i plasma
De 10 a 2 i de 4 a 8 al CAP- Centelles.
Jornades europees del patrimoni.Visita guiada al campanar i a la
sala museu de la Parròquia. De 16 a 19 de la tarda. Torns de visita
cada 30 minuts.
Teatre: Els Rústegues, de Carlo Goldoni del grup Pierrot Teatre. A les
10 de la nit al Casal Francesc Macià. Entrades: 10 € (anticipades 8 €).

Divendres 27
Elogi de les famílies sensatament imperfectes. Xerrada inaugural
del curs 2017-2018, a càrrec de Gregorio Luri i presentació de l’Espai
Famílies. A 2/4 de 9 del vespre al Casal Francesc Macià. Hi haurà
pica-pica al final de l’acte i espai de participació.

Diumenge 8
Teatre: Els Rústegues, de Carlo Goldoni del grup Pierrot Teatre. A les
6 de la tarda al Casal Francesc Macià. Entrades: 10 € (anticipades 8 €).
Jornades europees del Patrimoni.Visita guiada al campanar i a la
sala museu de la Parròquia. De 16 a 19 de la tarda. Torns de visita
cada 30 minuts.
Dimarts 10
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: La portalada del
monestir de Ripoll, a càrrec de Jaume Crosas i Casadesús, llicenciat
en Història i Història de l’Art per la UB. A les 6 de la tarda al Casal
Francesc Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).
Dissabte 14
Inauguració de l’exposició Repujats i escultures, de Jaume Puigdomènech Soler A les 6 de la tarda a la Sala d’exposicions de Centelles,
carrer de Jesús, 15.
Concert: Cançons sense paraules, recital de violí i piano amb Joel
Bardolet, violí i Marc Heredia, piano. A les 9 del vespre al Centre
Parroquial. Entrades: 12 €.
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Diumenge 15
XXXIV Caminada popular. Sortida del parc del Pla del Mestre
de 2/4 de 8 a les 8 del matí. (vegeu programes a part).
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Dissabte 28
Vesprades de tardor. Gemma Humet (Cantautora) presenta el seu
disc Encara. A les 9 del vespre al Casal Francesc Macià. Preu: 8 €.
Diumenge 29
Vesprades de tardor. Club Monteverdi (Concert teatralitzat de música clàssica). A 2/4 de 7 de la tarda al Centre Parroquial. Preu: 8 €.
Dimarts 31
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: Història del poprock (2a part), a càrrec de Frederic Sesé i Sabartés, llicenciat en Història de l’Art i músic titulat al CSMM de Barcelona. A les 6 de la tarda
al Casal Francesc Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

EXPOSICIONS
Fins el 12 d’octubre
Premi Centelles. LXXV 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.
75 anys de Premi Centelles
exposició col·lectiva d’artistes del Patrimoni. Dissabtes de 7 a 9 i
festius de 12 a 2 i de 7 a 9. Centre d’art el Marçó vell.

Presentat el nou compromís ambiental
de Centelles Agenda 21
El dilluns 25 de setembre es va presentar, a la sala de vidre del Casal Francesc Macià, el nou Pla d’Acció per a la
sostenibilitat que significa la renovació del compromís
ambiental de Centelles.
El Pla defineix vint-i-cinc accions agrupades en quatre
eixos per avançar cap a un poble més sostenible i compromès en la conservació del medi ambient.

Es tracta de la culminació d’un treball fruit dels estudis
tècnics realitzats i del procés participatiu que es va dur
a terme durant la primavera d’aquest any. El document
redactat es proposarà per a la seva aprovació en el Ple
municipal.
Podeu trobar tota la documentació a la web municipal
(www.centelles.cat).

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.

Dissabte 21
Inauguració de l’exposició Matances, fotografies de Joan Ramon
Bonet. A les 7 de la tarda al Centre d’art el Marçó vell.
Vesprades de tardor. Boston Bridges, amb Albert Bello & Oriol
Saña. A les 9 del vespre al Centre Parroquial. Preu: 8 €.

Del 14 d’octubre a l’1 de novembre
Repujats i escultures. L’artesania d’un centellenc de Jaume Puigdomènech Soler. 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

Diumenge 22
Vesprades de tardor. Alauda, amb l’Elisa Prenda (Flamenc).
A les 2/4 de 7 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 8 €.

Del 21 d’octubre al 19 de novembre
Matances. Fotografies de Joan Ramon Bonet. Dissabtes de 6 a 8 i
festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Centre d’art el Marçó vell.

Dimarts 24
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: El món del teatre, a
càrrec de Joan Lluís Bozzo i Duran, actor i director teatral. A les 6 de
4 la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).
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Exposició permanent. Joan Muns Torrentgenerós. Artesà del ferro
i miniaturista. Visites a hores convingudes tel. 938 813 787. Avinguda de Rodolf Batlle, 15.
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Dijous 5

Ajuntament de Centelles
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Setmana de la mobilitat sostenible
Centelles es va adherir a la setmana de la mobilitat sostenible i
segura organitzant diverses activitats durant el setembre. El diumenge 17 va tenir lloc la pedalada popular on una seixantena
de ciclistes van recórrer els carrers del poble promocionant la
bicicleta com un mitjà de transport saludable, equitatiu i no contaminant. L’endemà dilluns estava prevista la Festa de la Mobilitat als carrers del centre però la pluja del matí i l’anunci de mal
temps a la tarda van obligar a suspendre-la. El dissabte 23 va tenir lloc la 6a passejada nocturna en bici organitzada per la penya ciclista de Centelles, amb una trentena de participants. Una
setmana per convidar a una mobilitat sostenible durant tot l’any.

Mercat del Trasto de
Centelles

Punt Jove el PIPA

Beques esportives
Des de la regidoria d’Esports es segueix apostant per la promoció
de l’activitat física i l’esport al municipi. Una mostra d’això, són les
línies de subvencions per entitats esportives destinades a oferir suport al desenvolupament de les tasques de les entitats en l’àmbit
de la gestió dels propis clubs o en la realització d’esdeveniments
esportius. També, s’ha posat a disposició de les entitats una línia de
beques esportives adreçades a famílies amb pocs recursos econòmics i així facilitar que els esportistes menors de 18 anys puguin fer
pràctica esportiva.

El municipi acull la novena edició del Mercat del trasto
el proper 5 de novembre

El 19 de setembre a les vuit del vespre la Sala de Vidre del casal
Francesc Macià va acollir la presentació del col·leccionable en
fascicles L’Abans: Recull gràfic de Centelles (1890-1976). L’Abans
és una col·lecció que compta amb més de 100 volums editats
i que recull la memòria i la fotografia històrica dels pobles de
Catalunya i de les Balears entre el final del segle XIX i el segon
terç del segle XX. Cada un dels volums, dedicat a un municipi,
té 824 pàgines amb un miler de fotografies. Els exemplars es
podran trobar a La Granota, l’Estanc, la Impremta Moderna,
el Fotògraf Andreu Pujol i la Llibreria Relats.
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Concentració de rebuig a les càrregues policials i
aturada general
l’Ajuntament de Centelles mostra el seu rebuig a les càrregues policials que va haver-hi contra la ciutadania que pacíficament volia
exercir el seu dret a vot el passat diumenge 1 d’octubre. Per aquest
motiu es va adherir a la concentració que es va fer dilluns a les
12 del migdia, davant de l’ajuntament, on van congregar-se unes
dues-centes persones, i va sumar-se a l’aturada general del país que
es va fer el dimarts dia 3 d’octubre.

El proper diumenge 5 de novembre de 9 a 14 h, un any
més, tindrà lloc el Mercat del trasto centrat en la venda,
compra i intercanvi de productes de segona mà, a l’Avinguda Rodolf Batlle.
Els objectius del mercat del trasto són:
- La venda, compra i intercanvi de productes en bon estat
però que els usuaris ja no 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
dominical, atraient nous visitants i donar a conèixer Centelles
Podeu sol·licitar la vostra parada abans del dijous 2 de novembre al servei de promoció econòmica i també podeu
demanar informació a www.centelles.cat o al 938 811 257
o per correu electrònic cntl.ope@diba.cat

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

Horari:

Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38

De dilluns a divendres de 15.30

b.centelles.lc@diba.cat

a 20 h. Dimecres, divendres i

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

Biblioteca de Centelles

dissabte de 10 a 13.30 h
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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Presentat el col·leccionable L’Abans
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Agenda d’activitats d’octubre de 2017
L’hora del conte - Dia Mundial de la Salut Mental Un somriure per al Sr. Nonetes, amb Elisabeth Ulibarri. A 2/4 de 6 de
la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Dimecres 25
Unitat mòbil d’informació al consumidor. D’11 a 2/4 de 2 del migdia a la plaça Major.

Divendres 6
Teatre: Els Rústegues, de Carlo Goldoni del grup Pierrot Teatre. A les
10 de la nit al Casal Francesc Macià. Entrades: 10 € (anticipades 8 €).

Dijous 26
Tertúlia literària. Llegim: Lo que esconden las nubes oscuras, d’Anne
Holt. A 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Dissabte 7
Acapte de sang i plasma
De 10 a 2 i de 4 a 8 al CAP- Centelles.
Jornades europees del patrimoni.Visita guiada al campanar i a la
sala museu de la Parròquia. De 16 a 19 de la tarda. Torns de visita
cada 30 minuts.
Teatre: Els Rústegues, de Carlo Goldoni del grup Pierrot Teatre. A les
10 de la nit al Casal Francesc Macià. Entrades: 10 € (anticipades 8 €).

Divendres 27
Elogi de les famílies sensatament imperfectes. Xerrada inaugural
del curs 2017-2018, a càrrec de Gregorio Luri i presentació de l’Espai
Famílies. A 2/4 de 9 del vespre al Casal Francesc Macià. Hi haurà
pica-pica al final de l’acte i espai de participació.

Diumenge 8
Teatre: Els Rústegues, de Carlo Goldoni del grup Pierrot Teatre. A les
6 de la tarda al Casal Francesc Macià. Entrades: 10 € (anticipades 8 €).
Jornades europees del Patrimoni.Visita guiada al campanar i a la
sala museu de la Parròquia. De 16 a 19 de la tarda. Torns de visita
cada 30 minuts.
Dimarts 10
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: La portalada del
monestir de Ripoll, a càrrec de Jaume Crosas i Casadesús, llicenciat
en Història i Història de l’Art per la UB. A les 6 de la tarda al Casal
Francesc Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).
Dissabte 14
Inauguració de l’exposició Repujats i escultures, de Jaume Puigdomènech Soler A les 6 de la tarda a la Sala d’exposicions de Centelles,
carrer de Jesús, 15.
Concert: Cançons sense paraules, recital de violí i piano amb Joel
Bardolet, violí i Marc Heredia, piano. A les 9 del vespre al Centre
Parroquial. Entrades: 12 €.
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Diumenge 15
XXXIV Caminada popular. Sortida del parc del Pla del Mestre
de 2/4 de 8 a les 8 del matí. (vegeu programes a part).

Núm.
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Dissabte 28
Vesprades de tardor. Gemma Humet (Cantautora) presenta el seu
disc Encara. A les 9 del vespre al Casal Francesc Macià. Preu: 8 €.
Diumenge 29
Vesprades de tardor. Club Monteverdi (Concert teatralitzat de música clàssica). A 2/4 de 7 de la tarda al Centre Parroquial. Preu: 8 €.
Dimarts 31
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: Història del poprock (2a part), a càrrec de Frederic Sesé i Sabartés, llicenciat en Història de l’Art i músic titulat al CSMM de Barcelona. A les 6 de la tarda
al Casal Francesc Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

EXPOSICIONS
Fins el 12 d’octubre
Premi Centelles. LXXV 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.
75 anys de Premi Centelles
exposició col·lectiva d’artistes del Patrimoni. Dissabtes de 7 a 9 i
festius de 12 a 2 i de 7 a 9. Centre d’art el Marçó vell.

Presentat el nou compromís ambiental
de Centelles Agenda 21
El dilluns 25 de setembre es va presentar, a la sala de vidre del Casal Francesc Macià, el nou Pla d’Acció per a la
sostenibilitat que significa la renovació del compromís
ambiental de Centelles.
El Pla defineix vint-i-cinc accions agrupades en quatre
eixos per avançar cap a un poble més sostenible i compromès en la conservació del medi ambient.

Es tracta de la culminació d’un treball fruit dels estudis
tècnics realitzats i del procés participatiu que es va dur
a terme durant la primavera d’aquest any. El document
redactat es proposarà per a la seva aprovació en el Ple
municipal.
Podeu trobar tota la documentació a la web municipal
(www.centelles.cat).

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.

Dissabte 21
Inauguració de l’exposició Matances, fotografies de Joan Ramon
Bonet. A les 7 de la tarda al Centre d’art el Marçó vell.
Vesprades de tardor. Boston Bridges, amb Albert Bello & Oriol
Saña. A les 9 del vespre al Centre Parroquial. Preu: 8 €.

Del 14 d’octubre a l’1 de novembre
Repujats i escultures. L’artesania d’un centellenc de Jaume Puigdomènech Soler. 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

Diumenge 22
Vesprades de tardor. Alauda, amb l’Elisa Prenda (Flamenc).
A les 2/4 de 7 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 8 €.

Del 21 d’octubre al 19 de novembre
Matances. Fotografies de Joan Ramon Bonet. Dissabtes de 6 a 8 i
festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Centre d’art el Marçó vell.

Dimarts 24
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: El món del teatre, a
càrrec de Joan Lluís Bozzo i Duran, actor i director teatral. A les 6 de
4 la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).
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Exposició permanent. Joan Muns Torrentgenerós. Artesà del ferro
i miniaturista. Visites a hores convingudes tel. 938 813 787. Avinguda de Rodolf Batlle, 15.
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Dijous 5

Ajuntament de Centelles
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