
Calendari
     d 'activitats

2020serveix per donar a conèixer que a la 
vila cada diumenge hi ha mercat, que 
es complementa de les fi res que es 
fan al llarg de l’any i dels comerços 
i serveis que ofereixen productes de 
qualitat. També serveix per potenciar 
les activitats culturals que es desen-
volupen a la vila i donar a conèixer les 
rutes del patrimoni i l’entorn.

centre d’art el Marçó vell fi ra de la ratafi a

dia internacional de la dansa festa de Sant Antoni Abat

festa del pi festa de l’esport

carnaval escolar concert de festa major

pedalada popular

Mercat setmanal: diumenges de 8 a 14h al Passeig, c/Nou, plaça 
Major, c/ del Socós i c/ Sant Joan. Els dies que hi hagi activitats 
a la plaça Major i voltants, aquest es trasllada al c/ Torras i Bages

@ajuntamentcentelles

www.centelles.cat/facebook www.centelles.cat/twitter

www.centelles.cat/wikiloc
A CENTELLES
EL DIUMENGE ÉS MERCAT

www.centelles.cat
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55è Aplec del turó de Puigsagordi
Fi de curs de Centelles Famílies
Rècord Guinness de Kawasaki

3a edició Vertical pel Morro
Botiga al carrer
Fira de la ratafi a i  productes de la terra
Liceu a la fresca
Flama del Canigó
Festa de la cooperació

13a Festa de l’esport
Caminada nocturna

Festa Major

LXXVIII Premi de pintura

Setmana de la mobilitat
Pedalada nocturna

XXXVII Caminada popular
12è Mercat del trasto

Trobada de teatre d’Osona
Concert de Santa Cecília
Dia internacional per l’eliminació 
de la violència contra les dones

Fira de la tòfona
Concert de Nadal
Projecció d’audiovisuals de muntanya
Festa del pi
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Cavalcada de Reis
Festa de Sant Antoni Abat

23è Cau de Bruixes
Carnaval escolar
40è Carnaval

Dia internacional de les dones

Marató de sang
Teatre “El motivador” amb Fel Faixedas. 
Associació contra el càncer
9a cursa urbana pel poble saharauí
Dia mundial de la bicicleta

Festes de primavera

CAPS DE SETMANA DEL 28 DE MARÇ AL 
31 DE MAIG   -   Futbol barri

* L’Ajuntament i els diferents organitzadors es
reserven el dret de modifi car qualsevol data

DEL 13 AL 19

DEL 6 AL 15

DEL 28-8 A L’1-9

DEL 23-8 AL 30-9

DEL 20-4 AL 9-5

Centelles és màgia 2020
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