AGENDA D’ACTIVITATS
GENER DE 2019
Dimarts 1
Recollida de cartes per als reis d’Orient
amb el patge reial
de 5 a 8 de la tarda
a la residència Sant Gabriel

Dijous 3
Centelles és màgia per Nadal
Ludoteca musical, inflable gran i taller d’embolicar regals
d’11 a 1 del migdia
a la plaça Major

Tertúlia literària
Llegim: Dos taüts negres i dos de blancs, de Pep Coll
a 2/4 de 4 de la tarda
a la biblioteca la Cooperativa

Divendres 4
Centelles és màgia per Nadal
Ludoteca musical, inflable gran i taller de fanalets de Reis
d’11 a 1 del migdia
a la plaça Major

Dissabte 5
Cavalcada de reis i concurs de fanalets
a partir de 2/4 de 7 del vespre
al nucli urbà

Diumenge 6
Diada de Reis
Lliurament de premis dels concursos de pessebres i de fanalets
a les 12 del migdia
a la sala de la societat coral La Violeta

Cloenda de la Festa del Pi
Es despenja el pi i es reparteixen les pomes als galejadors
a la 1 del migdia
a l’església parroquial

Dimarts 8
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Claude Debussy i el so de l’impressionisme,
a càrrec de Joan Vives i Bellalta, professor d’Història de la música
a les 6 de la tarda
al Casal Francesc Macià
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Dissabte 12
Acapte de sang

de 10 a 2 i de 4 a 8
al CAP- Centelles

Sorteig de la Campanya de Nadal de la Unió de comerços de Centelles
amb xocolatada i inflable
a les 4 de la tarda
a la plaça Major

Diumenge 13
4t mostra de dansa
a càrrec de Nova Generació

a 2/4 de 5 de la tarda i a 2/4 de 8 del vespre (2 sessions)
al Casal Francesc Macià
preu 5 euros (una part de la recaptació es destinarà a l’Associació de diabètics de Catalunya)

Dimarts 15
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Un món ple també de bones notícies,
a càrrec de Salvador Cardús i Ros, professor de sociologia a la UAB i periodista
a les 6 de la tarda
al Casal Francesc Macià
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Dijous 17
Programa Centelles Famílies
Educar en la diversitat de capacitats, a càrrec de Jordi Serra Garcia
per a famílies amb infants de 0 a 6 anys
a 2/4 de 9 del vespre
a l’escola Bressol Niu d’Infants
inscripcions a www.centelles.cat

Dissabte 19
Festa de Sant Antoni Abat
Missa i esmorzar

a les 9 del mati
a la capella de Sant Antoni

Tot seguit el passant per diversos carrers del poble
Benedicció dels animals

a les 12 del migdia a la plaça Major

Arrossada popular i ball
a partir de les 2 del migdia
al pavelló vell

Diumenge 20
Festival de dansa Pirates a la vista
a càrrec de Nouestil

a les 6 de la tarda
al Casal Francesc Macià
preu 7 euros (una part de la recaptació es destinarà a Sant Joan de Déu)

Dimarts 22
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
La gestió de residus: respecte i responsabilitat,
a càrrec de Montse Bosch i Coma, diplomada en Ciències Empresarials

a les 6 de la tarda
al Casal Francesc Macià
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Dimecres 23
Unitat mòbil del consumidor
d’11 a 2/4 de 2 del migdia
a la plaça Major

Dijous 24
L’hora del conte
La gota d’aigua, amb Inés Castel-Branco (conte-taller a partir de 6 anys)
a 2/4 de 6 de la tarda
a la biblioteca la Cooperativa

Diumenge 27
Teatre
Pel Davant i pel darrera, de Michael Frayn
a càrrec del grup de teatre Ramon Sans i Associació Kihaviadeser
a les 6 de la tarda
al Casal Francesc Macià
preu 10 euros

Dilluns 31
Tertúlia literària
Llegim: Las Inviernas, de Cristina Sánchez-Andrade
a 2/4 de 4 de la tarda
a la biblioteca la Cooperativa

CONCURSOS
41è CONCURS DE FOTOGRAFIA FESTA DEL PI
Els treballs es poden lliurar fins el 5 de febrer de 2019 al migdia als llocs de recepció. (vegeu les bases a part).

Organitza: Amics de Centelles

73è CONCURS DE FANALETS
Caldrà lliurar els fanalets el dia 5 de gener de 8 a 9 del vespre al costat de l’estàtua del Sagrat Cor de la plaça
Major. (vegeu les bases a part). Organitza: Associació de Pessebristes

EXPOSICIONS
Fins el 27 de gener
Mostra d’artistes locals

dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
Centre d’art el Marçó vell

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 6 de gener
Museu del caganer: col·lecció Jordi Sarrate
dissabtes i festius, tardes de 6 a 8
Visites concertades (tel. 938 810 881)
Carrer de Jesús, 36

Fins el 6 de gener
Exposició de pessebres

Dissabtes i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 i de 6 a 8
Dia 5 de gener de 6 a 8
Sala d’exposicions de Centelles
Carrer de Jesús, 15

Fins el 6 de gener
25a Exposició de pessebres

festius d’11 a 2 i de 5 a 8
Can Manso (carrer de l’Hospital, 3)

Fins el 6 de gener
Pop Up Store. Ephemeral Store
dies feiners i dissabtes de 10 a 2
festius d’11 a 2 i de 5 a 8
Plaça Vella, 3

Fins el 6 de gener
Pessebres de Ramon Vitó
festius de 12 a 2 i de 6 a 8
Carrer dels Galejadors, 19

Fins el 13 de gener
Pessebres de Xavier Prims

diumenges i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
Carrer Indústria, 12

Exposició permanent
Joan Muns Torrentgenerós
Artesà del ferro i miniaturista

Visites a hores convingudes tel. 938 813 787
Avinguda de Rodolf Batlle, 15

Fins el 29 de setembre de 2019
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)

