
Agenda d’activitats 
Maig de 2023 

 
 
 
Dilluns 1  
56è Aplec del turó de Puigsagordi 
Tot el matí 
 
Sardanes amb la Cobla Osona 
a les 11 del matí 
a l’esplanada del turó de Puigsagordi 
 
Dimarts 2 
Tallers de poesia Guspira poètica 
de 2/4 de 7 a 8 del vespre 
a la Biblioteca la Cooperativa 
 
Divendres 5 
Obertura de l’exposició Ersília, d’Eulàlia Llopart, artista guanyadora del LXXX 
concurs de pintura Premi Centelles 
a les 7 de la tarda 
al Centre d’Art el Marçó Vell 
 
Diumenge 7 
Miniconcerts 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 
 
Concert 
Dan Imhoff presenta Gratitude Tour 2023 
amb Jaume Guerra, Pep Terricabras, Xiluva Tomàs i Elias Maro 
a les 7 de la tarda 
al Teatre-Casal Francesc Macià  
Preu: 10 euros. Venda d’entrades en línia a www.centelles.cat/entrades i al teatre una hora abans de 
l’espectacle 
 
Dimarts 9 
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran 
L’obra de Marià Fortuny: entre la realitat i el desig, a càrrec de Francesc Quílez i 
Corella, cap de gabinet de dibuixos i gravats del Museu Nacional d’Art de Catalunya  
a les 6 de la tarda  
al Casal Francesc Macià 
Cal ser associat per assistir a l’Aula 
 
Tallers de poesia Guspira poètica 
de 2/4 de 7 a 8 del vespre 
a la Biblioteca la Cooperativa 
 
 
 
 
 

http://www.centelles.cat/entrades


Dijous 11 
L’hora del conte especial Dia d’Europa 
Li deien Kalòpsia: descobrim Europa des de l’espai exterior, a càrrec de la Mon Mas 
a 2/4 de 6 de la tarda 
a la Biblioteca la Cooperativa 
 
Cercle de lectores. Club de lectura amb mirada de gènere 
Comentarem l’obra La trena de la meva àvia, d’Alina Bronsky 
a 2/4 de 7 de la tarda 
a la Biblioteca la Cooperativa 
Organitza: Les Cires - Associació de Dones de Centelles 
 
Divendres 12 
Obertura de l’exposició El pas del temps. 14a mostra de treballs dels alumnes: infants 
i joves de Tallers d’Art 
a les 6 de la tarda 
a la sala d’exposicions de Centelles (carrer de Jesús, 15) 
 
Presentació del llibre 
Creix en pau, de Gisela Roca  
a les 7 de la tarda 
a la Biblioteca la Cooperativa 
 
Concert 
El Pop d’Osona, amb Cor Cantus Firmus 
Versions de Catarres, XY, Bonobos, Nyandú, Gemma Humet, Guillem Roma, Oques Grasses,... 
a 2/4 de 10 de la nit 
a la Nau Espacial El Triquet (carrer dels Casals, 30) 
Preu: 10 euros adults i 5 euros infants. Entrades en línia a nauespacial.loriun.com 
 
Diumenge  14 
2a Caminada Solidària de Centelles 
a les 8 del matí 
sortida i arribada al parc del Pla del Mestre 
Preu: 5 euros adults, 2 euros infants de 4 a 10 anys i menors 3 anys gratuït. Recaptació destinada a 
Càritas Centelles. Inscripcions: www.centelles.cat 
 
Visita guiada a l’exposició Ersília, d’Eulàlia Llopart, artista guanyadora del LXXX 
concurs de pintura Premi Centelles 
a les 12 del migdia 
al Centre d’Art el Marçó Vell 
 
Miniconcerts de primavera de l’Escola Municipal de Música 
Concert de Centelles Gospel Choir i de Concert vocal del Grup Korup 
a 2/4 d’1 del migdia 
al pas de Cal Comte 
 
Concert 
Música i poesia amb la companyia Parmicel 
a les 6 de la tarda 
al Centre Parroquial 
Preu: 10  euros adults, 5 euros de 8 a 18 anys, gratuït per els més petits de 8 anys 
 
 
 
 



Dilluns 15 
Hora del conte per a nadons (0-3 anys) 
Bufa les espelmes, amb Sara de Planeta Pastanaga  
a les 5 i a 3/4 de 6 de la tarda (2 sessions) 
a la Biblioteca la Cooperativa 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a b.centelles.lc@centelles.cat  
 
Ficció en joc. Club de (vídeo)  
Videojoc Townscaper 
a 2/4 de 6 i a 2/4 de 7 de la tarda (2 sessions) 
a la Biblioteca la Cooperativa. Espai juvenil  
Cal inscripció prèvia a b.centelles.lc@centelles.cat 
 
25 anys de la Biblioteca la Cooperativa 
Acordions, música en directe amb alumnes de l’Escola de Música 
de 3/4 de 8 a 8 del vespre 
a la Biblioteca la Cooperativa. Espai juvenil  
 
Dimarts 16 
Joc de taula: Ex-libris 
a 2/4 de 6 de la tarda 
a la Biblioteca la Cooperativa. Espai juvenil  
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a b.centelles.lc@centelles.cat  
 
Taller de prevenció de la LGTBIfòbia 
a 2/4 de 6 de la tarda 
a l’Espai Jove 
 
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran 
La seducció de la Natura, conflictes i oportunitats, a càrrec de Jordi Sargatal i Vicens, 
naturalista i ornitòleg 
a les 6 de la tarda 
al Casal Francesc Macià 
Cal ser associat per assistir a l’Aula 
 
Tallers de poesia Guspira poètica 
de 2/4 de 7 a 8 del vespre 
a la Biblioteca la Cooperativa 
 
25 anys de la Biblioteca la Cooperativa 
Pianos i clarinet, música en directe amb alumnes de l’Escola de Música 
de 3/4 de 8 a 8 del vespre 
a la Biblioteca la Cooperativa. Espai juvenil  
 
Dimecres 17  
Xerrada 
Jugar importa. Com acompanyem els nostres fills en els videojocs, a càrrec de Lucas 
Ramada Prieto, investigador en literatura i ficció digital infantil i juvenil, especialitzat 
en l’estudi de formes de ficció digital per als infants i joves 
a les 6 de la tarda 
a la Biblioteca la Cooperativa. Espai juvenil  
 
25 anys de la Biblioteca la Cooperativa 
Poemes musicats, música en directe amb alumnes de l’Escola de Música 
de 3/4 de 8 a 8 del vespre 
a la Biblioteca la Cooperativa. Espai juvenil  
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Dijous 18 
L’hora del conte (+ de 4 anys) 
Llegendes de bèsties i valentes, amb Marta Esmarats i Miquel Fletas de la companyia 
Cacauet Teatre 
a 2/4 de 6 de la tarda 
a la Biblioteca la Cooperativa 
 
25 anys de la Biblioteca la Cooperativa 
Saxos, música en directe amb alumnes de l’Escola de Música 
de 3/4 de 8 a 8 del vespre 
a la Biblioteca la Cooperativa. Espai juvenil  
 
Divendres 19 
Xerrada 
El Nou model de biblioteca de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de 
Barcelona, a càrrec d’Ignasi Janer, coordinador de la Biblioteca Pilarín Bayés de Vic 
a 2/4 de 7 de la tarda 
a la Biblioteca la Cooperativa. Espai juvenil  
 
25 anys de la Biblioteca la Cooperativa 
Combo de jazz, música en directe amb alumnes de l’Escola de Música 
de 3/4 de 8 a 8 del vespre 
a la Biblioteca la Cooperativa. Espai juvenil  
 
Dissabte 20 
Vermut musical  
amb Aquell Parell: David Sais i Jordi Martínez 
a partir de les 12 del migdia 
a la Biblioteca la Cooperativa 
 
Improcutre 
Teatre d’improvisació 
a les 10 de la nit 
a la plaça Major 
Organitza: ESPLAC (Esplai Catalans) dins els actes de MONIFESTA’T 2023 
 
Concert amb Al·lèrgiques al pol·len + DJ 
a les 10 de la nit 
a la pista de l'Ildefons Cerdà 
Organitza: ESPLAC (Esplai Catalans) dins els actes de MONIFESTA’T 2023 
 
Diumenge 21 
Miniconcerts de primavera de l’Escola Municipal de Música 
Concert d’acordions i guitarres 
a 2/4 d’1 del migdia 
al pas de Cal Comte 
 
Dilluns 22 
Formació per a persones emprenedores i autònomes 
20 coses que els autònoms han de saber i ningú els explica 
de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 del migdia 
a la sala de plens de l’Ajuntament 
Inscripcions al telèfon 938811257 o a cntl.ope@centelles.cat 
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Descobrim llegint (de 12 a 16 anys) 
Parlem de llibres i molt més! 
a 2/4 de 6 de la tarda 
a la Biblioteca la Cooperativa 
 
Dimarts 23 
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran 
Les joies a la Prehistòria, a càrrec de Josep M. Fullola i Pericot, catedràtic de 
Prehistòria a la UB 
a les 6 de la tarda 
al Casal Francesc Macià 
Cal ser associat per assistir a l’Aula 
 
Tallers de poesia Guspira poètica 
de 2/4 de 7 a 8 del vespre 
a la Biblioteca la Cooperativa 
 
Dimecres 24 
Unitat mòbil del consumidor 
de 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del migdia 
a la plaça Major 
 
Dijous 25 
Tertúlia literària 
Comentarem: La noia de la biblioteca, de Núria Pradas, amb Roser Bisbal 
a 2/4 de 4 de la tarda 
a la Biblioteca la Cooperativa 
 
Divendres 26 
Obertura de l’exposició El pas del temps, dels alumnes adults de Tallers d’Art 
a 2/4 de 8 del vespre 
a la sala d’exposicions de Centelles (carrer de Jesús, 15) 
 
Cinema en català -Cicle Gaudí 
Vasil, direcció d’Avelina Prat 
a les 8 del vespre (obertura de portes mitja hora abans) 
al Centre Parroquial 
preu: 4,50 euros, 3 euros amb Carnet Jove, associats a entitats de Centelles i Club La Vanguardia (2 x 1) 
 
Nit de ball 
amb el Duet Night. Francesc de Cotton i Nazari de Music Live 
a les 9 del vespre 
a la sala de baix de la Violeta (gratuït) 
 
Dissabte 27 
Obertura de l’exposició 25 anys de pessebres a  la costa de Centelles, del Club Centre 
Excursionista de Centelles 
a les 6 de la tarda 
a la pista del Casal Francesc Macià 
 
Projecció de documental – 25 anys del club Centre Excursionista Centelles 
After antarctica, de Tasha Van Zandt , guanyadora del Gran premi Vila de Torelló del  
Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló  
a les 7 de la tarda 
al Casal Francesc Macià 
 



 
Diumenge 28 
Miniconcerts de primavera de l’Escola Municipal de Música 
Combos de Jazz i de música Moderna  
a 2/4 d’1 del migdia 
al pas de Cal Comte 
 
Festival de dansa escola Nova Generació 
Show me 
a 2/4 de 7 de la tarda 
al Casal Francesc Macià 
Preu: 8 euros i menors de 5 anys gratuït 
 
Dilluns 29 
Formació per a persones emprenedores i autònomes 
20 coses que els autònoms han de saber i ningú els explica 
de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 del migdia 
a la sala de plens de l’Ajuntament 
Inscripcions al telèfon 938811257 o a cntl.ope@centelles.cat 
 
Dimarts 30 
Taller: Estic ready pel mercat laboral 
a 2/4 de 6 de la tarda 
a la sala de baix de la Violeta 
Cal inscripció al Punt Jove el PIPA 
 
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran 
Visió crítica de la Guerra Civil, a càrrec de Josep Solé i Sabaté, catedràtic d’Història 
Contemporània a la UAB 
a les 6 de la tarda 
al Casal Francesc Macià 
Cal ser associat per assistir a l’Aula 
 
Tallers de poesia Guspira poètica 
de 2/4 de 7 a 8 del vespre 
a la Biblioteca la Cooperativa 

 
 
EXPOSICIONS 
 

 
Fins el 7 de maig  
Racons de contes i històries 
Mostra de murals i dibuixos escolars 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) 

 
Del 5 de maig a l’11 de juny 
Ersília 
Eulàlia Llopart. Exposició de l’artista guanyadora del LXXX concurs de pintura Premi 
Centelles 
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8 
al Centre d’Art el Marçó Vell 
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Sala de Paleontologia i Selecció del Patrimoni Pictòric  
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8 (obert els dies d’exposició) 
al Centre d’Art el Marçó Vell 
 
Del 12 al 21 de maig 
El pas del temps 
14a mostra de treballs dels alumnes: infants i joves de Tallers d’Art  
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8  
a la sala d’exposicions de Centelles (carrer de Jesús, 15) 
 
Del 26 de maig al 4 de juny  
El pas del temps 
Exposició col·lectiva dels alumnes adults de Tallers d’Art  
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8  
a la sala d’exposicions de Centelles (carrer de Jesús, 15) 
 
Dies 28 de maig i 3 i 4 de juny  
25 anys de pessebres a la costa de Centelles 
del Club Centre Excursionista de Centelles 
de 12 del matí a 8 del vespre 
a la pista del Casal Francesc Macià 
 
Fins el 28 de maig 
Exposició concurs Dibuixem Sant Jordi 
a les finestres de la cafeteria El Trabuc (C/ Socós, 1) 
a el Penjador de la perruqueria Camps-Figueras (C/ Marquès de Peñaplata, 11) 
en horari comercial 
 
 


