14 d’abril
MARATÓ DE LA SANG
22 d’abril
1a FIRA DEL COL·LECCIONISME I
MERCAT D’ART
20-23 d’abril
SANT JORDI I FESTES DE
PRIMAVERA
28 d’abril
DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA
1 de maig
APLEC DEL TURÓ DE PUIGSAGORDI
6 de maig
TROBADA MOTERA
26 de maig
FESTA DE LA COOPERACIÓ I DEL
COMERÇ JUST
27 de maig
TROBADA DE COTXES CLÀSSICS
2 de juny
PORTES OBERTES A L’ESPORT
9 i 10 de juny
FIRA DE LA RATAFIA I PRODUCTES
DE LA TERRA
23 de juny
FLAMA DEL CANIGÓ

7 de juliol
BOTIGA AL CARRER
15 de juliol
FESTA DEL BATRE
21 de juliol
CAMINADA NOCTURNA
30 d’agost – 2 de setembre
FESTA MAJOR
21 d’octubre
CAMINADA POPULAR
28 d’octubre
MERCAT ANTICRISI
22 – 23 de desembre
FIRA DE LA TÒFONA
30 de desembre
FESTA DEL PI
19 de gener de 2013
FESTA DE SANT ANTONI ABAT
26 de gener de 2013
CAU DE BRUIXES
2 de febrer de 2013
CARNESTOLTES
EXPOSICIONS TEMPORALS: Centre d’art el Marçó vell
Capella de Jesús

www.centelles.cat

Rutes urbanes

RUTA VILA COMTAL - En aquesta ruta el nucli antic de Centelles ens mostra en els seus
carrers principals, en la seva forma urbana i en detalls decoratius de portals i faanes
les traces de la vila emmurallada que fou, a partir del segle XIV, la capital poltica i
econmica de la Baronia i desprs Comtat de Centelles.
RUTA VILA MODERNISTA I DÕESTIUEIG - Centelles fou, des de finals del segle XIX, una
destinaci privilegiada dÕestiueig, per la frescor del seu clima, i les modernes
comunicacions. Aquesta ruta ens mostra residncies estiuenques dissenyades per
reputats arquitectes i edificis que mostren el desvetllament de la vila industrial.

Rutes per lÕentorn

RUTA TERRA DE BRUIXES - La histria parla de la fama de les dones nascudes a
Centelles com a bruixes, aix com indrets associats a les fetilleres, on escara es fan
trobades esotriques i que aquesta ruta ens permet conixer.
RUTA DELS MOLINS - Aquesta ruta ens mostra lÕaprofitament de les aiges de
Centelles per a diversos usos, segons el moment histric i les necessitats de la societat
(fonts ms o menys monumentals, rescloses i squies, espais de regadiu, i molins).
RUTA DELS RELLOTGES DE SOL- Distributs entre el nucli urb i les rodalies, es poden
trobar diversos rellotges de sol, de diversa importncia tcnica, histria i artstica que
la ruta permet contemplar.

Rutes recomanades

RUTA DEL CAMê DE LA COSTA I EL CERDË - La Costa s el grandis escenari que
emmarca la vila de Centelles per la banda de ponent. Aquest itinerari mostra
nombroses masies, algunes dÕelles amb orgens dels segles IX i X.
LA VIA FERRADA DE LES BAUMES CORCADES - Aquesta via ferrada, amb el pont nepal
ms llarg dÕEuropa, sÕenfila fins al cim del tur de Puigsagordi per feixes de pedra verticals, enmig dÕun paisatge superb i canviant segons lÕorientaci que va prenent el cam,
i que ens permet gaudir de la vista de tota la plana de Vic, els Pirineus Orientals, el
masss del Montseny, el castell de Tagamanent i els cingles del Bert.

Mercat i comeros a Centelles

Ms de 150 comeros i serveis de qualitat us esperen, amb establiments que obren
el diumenge al mat, oferint un comer amable i proper. Amb lÕavantatge de tenir
aparcament gratut al centre. A Centelles el diumenge s mercat i aquest t ms de 70
parades amb tot tipus de productes i un punt dÕinformaci.

Gastronomia i productes locals

Productes locals i de la terra (els embotits, la tfona, la samfaina, la pastisseria, etc.) fan
de Centelles un lloc ideal per comprar i assaborir productes de qualitat, artesanals i
gaudir d'una restauraci tpica i tradicional.
Trobareu la guia comercial, turstica i de serveis a la web www.centelles.cat

www.centelles.cat

