
01- 2011:Maquetación 1  24/01/11  09:39  Página 1



Hora Lloc            Plànol    Activitat                             

18.30 h Capella de Jesús Inauguració de l’exposició ‘Rituals: elements de protecció’.

19 h Casal Francesc Macià Presentació del 14è Cau de Bruixes i conferència ‘Bruixes a Centelles?’ a càrrec de Josep Rovira Cullell, historiador i 
professor de secundària.
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DISSABTE 12 DE FEBRER 

20.30 h  Casal Francesc Macià Conferència: ‘La influència de la Lluna’ a càrrec de M. del Mar Tort i Casals, professora de tarot i astrologia.

21.30 h  Sala de baix La Violeta Projecció dels treballs presentats al concurs de curtmetratges del Cau de Bruixes 2011 i lliurament de premis. 

22 h  Hostal Santa Coloma Sopar amb bruixes. Vine a sopar tot parlant amb una bruixa (grups reduïts). Preu: 12 €. Inscripcions al PIPA.

DIVENDRES 18 DE FEBRER 

9 a 13 h Passeig i Sagrera Mercat Màgic

18 h Capella de Jesús Concert de cant gregorià amb el grup Capella Gregoriana dels Dolors de Vic.6

DIUMENGE 20 DE FEBRER 

10 a 13 h Plaça Major i Tallers embruixats per a infants: ceràmica, maquillatge i de pintar barrets de diables i bruixes.
R. del Camp de l’Aigua

11 a 14 h Sala de dalt La Violeta Tallers esotèrics per a adults: amulets a càrrec de l’Imma del Destí (11 h) i Fengshui a càrrec d’Anna Colomer (12.30 h.)

11.30 h Carrer esotèric, Ritual d'obertura del carrer Esotèric i del Mercat Màgic a càrrec de Núria Marca de la Bruixeta de Girona acompanyada 
Passeig i Sagrera per la geganta Cent, el gegant Teies i el Quartet Caladrius. 

12 h Sala de la biblioteca Contes de bruixes i bruixots... i algun encanteri per a infants amb Eugènia Gonzàlez.

12 h Entorn del poble Ruta de la Terra de bruixes (sortida del Punt d'Informació, durada aproximada 1.30 h).

16 h R. del Camp de l’Aigua Contes de bruixes i bruixots... i algun encanteri per a infants amb Eugènia Gonzàlez.

16 a 18 h Sala de dalt La Violeta Tallers esotèrics per a adults: elaboració d’ungüents i medicines casolanes a càrrec de Marissa Llongarriu i Ester Sala 
(a les 16 h) i Salut Holística a càrrec de Rubén López (a les 17.30 h).

16 a 19 h Plaça Major i Tallers embruixats per a infants: ceràmica, maquillatge i amulets.
R. del Camp de l’aigua

16 a 19 h El Passeig Artbruixa: realització d’una escultura de fusta a càrrec d’en Sebas.

17 h Centre parroquial Joc del Llop: El llop per a tota la família amb el grup de teatre El Triquet (per a infants i adolescents fins a 14 anys).

18 h Carrers temàtics Obertura dels carrers temàtics i de la Cira: C/ Sant Antoni, C/ Sant Joan, C/ Socós, call de les Puces i rambla del 
Camp de l’Aigua.

19 i 20 h Capella de Jesús Cants medievals a càrrec de la Societat Coral La Violeta.

19 h Plaça Major Cercavila de Foc: la crema de bruixes a càrrec d’Els 3 Mosqueters.

19 h Casal Francesc Macià Conferència sobre Digitoanàlisi a càrrec d’Antoni Cerdà.

19 a 22 h Bosc embruixat Danses rituals del Machu Pichu i Les bruixes blanques a càrrec de Zendadansa.

19 a 23 h R. del Camp de l’Aigua Espai de foc i l’olla dels desitjos.

19.30 h Pla del Mestre Concentració de tambors, bruixes, bruixots i tothom que vulgui portar instruments de percussió.

20 h Pla del Mestre Inici del recorregut de tambors amb els Tabalers dels Cabrons i Bruixes de Centelles.

20 h Bosc embruixat Repartiment de tastets de bruixa i de tisanes de boc.

20.30 h Plaça de l'Estació Cercavila ‘Els poders de l’amor’ per trobar-se amb el Gran Boc.

21.15 h Plaça Major Espectacle: ‘Els poders de l’amor’, a càrrec de Goc i Magog i Pierrot Teatre.

21.45 h Plaça Mossèn Xandri Proclamació de la Bruixa de l'any i repartiment de queimada.

22 h Plaça Major Correfoc amb els Diables Cabrons i Bruixes de Centelles i la Colla de Diables de Casablanca de Sant Boi de Llobregat.

22.30 h Capella del Socós Concert de música sacra a càrrec del cor Cantus Firmus de la Societat Coral La Violeta. (a les 22.30 h i a les 23 h).

23.30 h Plaça Mossèn Xandri Ball de les bruixes i els gegants dels quatre elements de Sant Joan les Fonts i Ritual de neteja de les energies 
negatives amb Núria Marca de la Bruixeta de Girona.

24 h Sala de baix La Violeta Cova del Boc (festa per a joves de 12 a 17 anys).

24 h Centre parroquial Joc de Llop: ‘Els llops contra el poble’ a càrrec del grup de teatre El Triquet.
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DISSABTE 19 DE FEBRER 

19 h Sala de la biblioteca Conferència: ‘Les bruixes a la cultura popular catalana’ a càrrec de Ramona Violant Ribera, doctora en filologia 
romànica i folklorista.

DIJOUS 17 DE FEBRER 
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ANIMACIÓ DE CARRER

Al matí i a la tarda, tot passe-
jant, de sobte us podeu tro-
bar amb en Ramon del
bosc que s’aproparà a vosal -
tres per compartir els seus
enigmes. O bé amb el
Perfumer que us mostrarà
les qualitats dels seus vapors
aromàtics. I ja d’entrada de
fosc aneu en compte que us

pot sortir la Mort, la podreu reconèixer  perquè va amb caputxa negra i porta una dalla de foc.

CERCAVILES

Durant el dia hi haurà diferents cercaviles que ens endin-
saran al misteriós món de les bruixes i recorreran tots els
espais embruixats (el centre del poble, els carrers temà-
tics i els diferents espais establerts). De bon matí podreu
gaudir amb el grup de trobadors el Quartet Caladrius i
més tard amb la inauguració del Mercat Màgic amb la
cercavila dels gegants del Cau de Bruixes, la gegan-
ta Cent i el gegant Teies. A les 7 de la tarda, a la plaça
Major, la cercavila de foc us endinsarà al món més cre-
mat de les bruixes a càrrec d’Els 3 Mosqueters.
A la nit la cercavila d’Els poders de l’amor amb Gog i
Magog, Pierrot Teatre, les bruixes d’El Gimnàs i els
Tabalers de Centelles us portaran a un nou estat d’amor
embruixat d’efectes immesurables.  

CONFERÈNCIES

Dissabte 12 de febrer descobriu si Centelles ha estat i és poble de bruixes amb el centellenc
Josep Rovira.
Dijous 17 de febrer ‘Les bruixes a la cultura popular catalana’ a càrrec de Ramona Violant
Ribera, doctora en filologia romànica i folklorista. 
Divendres 18 de febrer com la lluna ens influencia el nostre dia a dia a càrrec de M. del Mar
Tort i Casals, professora de tarot i astrologia.
Dissabte 19 de febrer conferència i taller sobre Digitoanàlisi a càrrec d’Antoni Cerdà. A tra-
vés de l’estudi de les empremtes dactilars ens coneixem nosaltres mateixos. Són el nostre codi
de barres.

CORREFOC

Correfoc i espectacle dels Diables Cabrons i
Bruixes de Centelles i dels Diables de Casablanca
de Sant Boi del Llobregat on podrem veure el ball
de bruixes, la  recerca i captura de totes elles i la
seva crema al mig de la plaça Major.

ESPECTACLES

Els poders de l’amor (un dels moments forts de la festa). Un cant a l’amor i a les relacions
humanes amb follets, fades, monjos, bruixes, la Ció i el Boc amb Gog i Magog i Pierrot Teatre
a la nit a la plaça Major.

Danses rituals del Machu Pichu i Les bruixes
blanques a càrrec de Zendadansa ens transportaran
al final de la lluita entre el bé i el mal i on s’imposarà
el poder de l’amor universal al Bosc embruixat.
Bruixa de l’any. Proclamació de la bruixa de l’any de
la 14a edició del Cau de Bruixes. Dona respectable i
dedicada al nostre poble i que ostentarà el títol durant
tot l’any. Serà una sorpresa per a tothom que no se
sabrà fins al final. 
Els llops contra el poble. Després dels èxits de les
edicions anteriors torna amb més intriga que mai
aquest joc de rol en viu. Per a infants a la tarda i per
a joves a la mitjanit a càrrec Cau de Bruixes (al Centre
parroquial).

ESPECTACLE FINAL CAU DE BRUIXES

Un recorregut pel món del cant gregorià amb
l'espectacle "Viatge pel món del cant grego-
rià". Cant que trobem en la litúrgia cristiana
des de fa més de 1.300 anys i del que s'ofe-
reix un tast en les seves diferents formes
litúrgiques i musicals. Diumenge a les 6 de la
tarda a la Capella de Jesús.

EXPOSICIONS

RITUALS: ELEMENTS DE PROTECCIÓ
Capella de Jesús. Horaris de visita: Dissabte
19 de febrer d’11 a 14 h i de 17 a 24 h i diumenge 20 de 12 a 14 h i de 18 a 20 h..Oberta fins
al 27 de febrer.

ESPAIS

Rambla del Camp de l’Aigua. Espai de foc on podreu trobar l’olla dels desitjos, l’espectacle
‘El foc de la misèria’ a càrrec de Canya que no és conya i tot això acompanyat de música, ani-
mació de carrer, etc.
La Cira: passeig entre tombes a la part més fosca de la riera de la Cira.

Artbruixa: de 4 a 7 de la tarda podreu veure l’art d’es-
culpir una bruixa en un tronc de fusta a càrrec d’en
Sebas. (al Passeig).
Carrers temàtics: No us deixeu per visitar cap dels
carrers temàtics fets amb la participació dels veïns: C/
Sant Antoni, C/ Sant Joan, S/ Socós, call de les Puces i
Rambla del Camp de l’Aigua.
Call de les Puces. Si realment  us agraden les sensa-
cions que esgarrifen i res no us fa posar els pèls de
punta, endinseu-vos en aquest estret passatge ple
d’encanteri i misteri d’on poca gent en surt (Escales del
Serrat).
Bosc embruixat. No dubteu de passar pel Bosc embruixat on trobareu mil encanteris i on
podreu catar els tastets de bruixa i les tisanes del boc.
Cova del Boc. Festa per a joves de 12 a 17 anys a la Sala de baix la Violeta.

MERCAT MÀGIC

Un mercat envoltat de màgia i de bruixes on podreu adqui-
rir tot tipus de productes relacionats amb l’esoterisme: pro-
ductes naturals, objectes artesanals, tècniques de salut
alternatives, màgia, astrologia, amulets, etc. Dissabte tot el
dia i diumenge al matí. Al Passeig i a la Sagrera. 

PÚBLIC INFANTIL

Tallers de ceràmica embruixada. Dissabte de 10
h a 13 h a la plaça Major i de 16 a 19 h a la plaça
Vella.
Taller de maquillatge. A la rambla del Camp de
l’Aigua de 10 a 13 h i de 16 a 19 h.
Taller de barrets de bruixa i bruixot. A la rambla
del Camp de l’Aigua de 10 a 13 h.
Taller d’amulets. A la rambla del Camp de l’Aigua
de 16 a 19 h.
Contes de bruixes i bruixots. Dissabte a les 12 h
a la biblioteca i a  les 16 h a la rambla del 
Camp de l’Aigua.
El llop per a tota la família. Joc de rol per a infants i adolescents fins a 14 anys, a les 17 h
al Centre Parroquial.

PUNT D’INFORMACIÓ

Davant de l’Ajuntament. Obert de 10 a  24 h. Hi podreu trobar tota la informació de la festa,
la llista de restaurants, d’espectacles i tota mena d’informació complementària i necessària per
gaudir al màxim.

CARRER ESOTÈRIC

Si voleu començar bé l’any i esbrinar què us ha preparat el destí, passeu per aquest carrer on
hi trobareu de tot i més sobre l’enigmàtic món del futur (tarot, lectura de mans, tirada del pèn-
dol, runes...). D’11 a 24 h.

RITUALS

El dissabte a les 11.30 h Ritual d’obertura del carrer Esotèric i
del Mercat Màgic amb Núria Marca de la Bruixeta de Girona.
A les 23.30 h a la plaça Mossèn Xandri, ball de les Bruixes i els
gegants dels quatre elements de Sant Joan les Fonts i ritual
de neteja de les energies negatives a càrrec de Núria Marca
de la Bruixeta de Girona, per tenir un bon any 2011 i ple d’e-
nergies positives.

RUTES / ITINERARIS

Ruta de la Terra de les bruixes. Endinseu-vos a  descobrir
la màgia i els misteris de l’entorn del poble. Sortida a les 12 h
de davant de l’Ajuntament. Recorregut: Turó del Bell-esguard,
Banyeres, cercle de les bruixes, Vinyoles, font Calenta i els
horts medievals de l’Estrada (durada aproximada d’una hora i
mitja).
Itinerari recomanat: si no us voleu perdre cap racó de la
festa podeu seguir aquest itinerari: Mercat Màgic, carrer de
l’Hospital, carrer Sant Antoni, bosc Embruixat, rambla del
Camp de l’Aigua, call de les Puces, carrer de Sant Joan, carrer del Socós i la Sagrera. 

SERVEI DE BAR

A la plaça Major durant tota la nit.

SOPAR DE BRUIXES

Vine a sopar tot parlant amb una bruixa o un bruixot. Divendres 18 de febrer a l’Hostal Santa
Coloma. (Preu: 12 euros. Aforament limitat. Inscripcions al PIPA).

TALLERS ESOTÈRICS PER A ADULTS

Taller d’amulets (a les 10 h) i taller de Fengshui (a les 12.30 h)
Elaboració d’un ungüent tradicional (a les 16 h) i Salut holística (a les 17.30 h)
Tots els tallers es faran a la sala de dalt de la Violeta.

PER SEGUIR LA FESTA
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Bars-i-restaurants

Barceloneta
C/ Collsuspina, 25
93 881 37 71

Les-Brases
C/ Tarragona, 31
93 881 10 86

Cactus
C/ Congost, 4.
93 881 24 03

La-Centraleta--
C/Jesús, 2 
(al mig del Passeig)

Córdoba
C/ St. Josep, 58.
93 881 30 07 

Bar-La-Gavarra--
Avinguda Les Escoles, 6
93 881 23 40

Taverna-Iturri
C/ Anselm Clavé, 6 
608 421 729 

La-Palmera--
Serrat, 14
93 881 15 69

El-Portal
C/ Sant Anna, 3
93 881 16 39

Racó-del-Pi
C/ Font Calenta, 10
93 881 04 50

Ca-la-Rosa
Plaça Major, 8.
93 881 39 22 

Hostal-Sta.-Coloma--
La-Cuina-de-l’Hostal-
C/ Descatllart, 11 
93 881 06 26

El-Trabuc-
C/ Socós, 8
93 881 16 67

Mas-Vinyoles-
turisme rural  
93 881 22 68

La-Violeta
C/ Anselm Clavé, 3
93 881 36 05

Camps-Figueras

perruquers

CENTELLES  93 881 01 77
C/ Marquès de Peñaplata, 13  

TONA 93 812 48 33
C/ Major, 44  

OBRES i SERVEIS
PRESSEGUER, S.L.

C/ Serrat, 52 - Tel. 93 881 03 47

08540 CENTELLES

C. Socós, 17 - CENTELLES
Tel. 93 881 12 73  
Fax 93 881 26 44 

www.franciscoaspasl.com
franciscoaspa@terra.es

C. Socós, 1
Tel. 93 881 09 34 
Fax 93 881 15 62
08540 Centelles

C/ Vic, 43
Tel. i fax 93 881 14 63

08540 - Centelles

www.bonarea.es

Palau dels Comtes, 8
08540 - Centelles
Tel. 93 881 38 13

C. Descartllart, 11 Centelles
93 881 06 26

1

11

2

3

4

3

6

6

5

5

7

8

9

9 4

6

10

1

11

10

14

12

7

13

15

14

2

12
8

15

16

13

JE
Sú
S

COLLSUSPINA

Organitza:

Col·labora:

Ajuntament
de-Centelles

Diputació 
de Barcelona 
Xarxa de Municipis

Generalitat de Catalunya
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Raval Sant Antoni, 2
CENTELLES

Tel. 93 881 24 51
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bar-restaurant
serrat, 14
08540 centelles
93 881 15 69
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Biblioteca

Plaça Major Plaça Mossen Xandri 3 4Plaça Vella Sagrera

5 6Passeig Capella de Jesús 7 8Camp de l’aigua Carrer Sant Antoni

9 10La Cira Bosc embruixat 11 12Casal Francesc Macià Sala La Violeta

13 14Centre Parroquial Plaça Estació 15 16Capella del Socós Carrer Esotèric

19
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20

20

Sopar amb bruixes Call de les Puces18 Pla del Mestre

Itinerari recomanat ServeisWC....
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IL·LUMINACIÓ
ESPECTACLES
TEATRE
655943191
joanserragodayol@hotmail.com
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