RUTES QUE ES PODEN FER
A CENTELLES
Centelles vila comtal, modernista i d’estiueig. Dificultat
baixa i de pocs quilòmetres ja que transcorre pel centre
de la vila.
Camí de la Costa i el Cerdà. Passa pel mas el Cerdà de la
Garga on hi ha la casa natal d’Ildefons Cerdà. És un recorregut circular, de 19,04 km. Se surt del Pla del Mestre. És
un ruta de dificultat mitjana pensada per fer en família.
Terra de Bruixes. Dificultat baixa. Longitud 5,9 km. Per
recordar i visitar llocs vinculats a les bruixes de Centelles.
Dels Molins. Dificultat baixa. Longitud 10 km. Es visiten els indrets on hi havia molins: L’Estrada, Rossell i Les
Canes, els tres en ruïnes i el Molí de la Llavina en funcionament.
Baronia dels Centelles. Dificultat entre baixa i mitjana.
Ruta 26,39 km. Surt de l’Ajuda (Hostalets de Balenyà) i
acaba al nucli de l’Abella (Sant Martí de Centelles).
Rellotges de sol. Distribuïts entre el nucli urbà i les rodalies, són de diversa importància tècnica, històrica i artística que la ruta permet contemplar. Ruta d’uns 12km.
Camí fluvial. Dificultat baixa. Uns 4 km anar i tornar.
L’itinerari comença prop del cementiri i va cap el molí de
la Llavina, des d’on es pot refer el camí.
Passejada poètica a través de Josep Esteve. Dificultat
baixa, 1,02 km. Nucli antic de Centelles amb 14 punts de
lectura literària i poètica a través de QR, clavats als llocs
que segeix la ruta.
P o r ta l

La via ferrada de les baumes corcades. Dificultat difícil (el
pont, l’esperó i l’escala = Molt difícil. Fàcil el tram de la
Tosquera). Recorregut total = 3.950 m (800 m equipats).
Temps: 2 o 3 hores, baixada 45’ minuts. Desnivell = 330
m. Alçada del cim 972 metres.

UNIÓ
DE BOTIGUERS
I SERVEIS
CENTELLES

Diputació
Barcelona

Àrea de Comerç

www.centelles.cat

Ajuntament
de Centelles

de comerç

Co n so rci d e Co merç
Artesan ia i Mo d a
d e Catalu n ya

Generalitat
de Catalunya

CALENDARI D’ACTIVITATS

2018

de gener

Cavalcada de Reis

de gener

Festa de Sant Antoni Abat

Del 16 al 23 d’abril

Sant Jordi i festes de primavera

Caminada nocturna

29 d’abril

Dia internacional de la dansa

de gener

21è Cau de Bruixes

21 de juliol

Del 29 d’agost al
2 de setembre

1 de maig

Festa Major i
LXXVI Premi de Pintura

6 de maig

19, 20 i 21 d’octubre

12 de maig

21 d’octubre

Del 9 a l’11 de març

2 i 3 de juny

4 de novembre

24 de març

23 de juny

de febrer

Carnaval escolar

de febrer

38è Carnaval

53è aplec del turó de Puigsagordi
Cursa infantil Cingles de Centelles
Festa de la Cooperació

Cicle de duets de jazz

7a cursa urbana pel poble sahrauí

Flama del Canigó

30 de juny
14 d’abril

Marató de sang

Cursa Finisher Non Stop
embruixada Vila de Centelles

11a festa de l’esport
Botiga al carrer

Vesprades de tardor

XXXV Caminada popular

Mercat anticrisi

16, 17 i 18 de novembre
Trobada de teatre d’Osona

25 de novembre

Concert de Santa Cecília

15 i 16 de desembre
Fira de la Tòfona

14 de juliol

Fira de la Cervesa

30 de desembre
Festa del Pi

