




Salutació de l’alcalde
Benvolguts i benvolgudes,

Un any més l’1 de setembre i els dies precedents ens podrem veure i saludar 
pels carrers i places del nostre poble en els actes i espais organitzats per la 
Festa Major. Des de l’Ajuntament de Centelles i amb les diferents entitats i 
comissions que col·laboren hem preparat una diversitat d’actes que, malgrat 
no ens permetran tenir la Festa Major de la qual hem pogut gaudir en altres 
moments, com a conseqüència de la COVID i les restriccions, serà una Festa 
Major amb actes per a tots els públics i de diferents gèneres (teatre, havane-
res, concerts, exposicions, etc.).

Els últims mesos ens ha tocat viure amb incertesa i neguit la situació so-
ciosanitària i això ha condicionat la nostra manera de socialitzar-nos i, fins i 
tot, de gaudir i trobar-nos a l’espai públic. Evidentment amb aquest context 
no podem obviar i hem de tenir un reconeixement a totes aquelles persones 
i famílies a les quals la situació els hi ha comportat efectes negatius; igual 
que hem de seguir essent agraïts amb tots els professionals i persones que 
des del seu rigor, humilitat i compromís amb la feina ens han garantit els 
serveis i productes bàsics durant aquest temps. 

Malgrat el context negatiu amb què vivim també vull aportar un missatge 
d’il·lusió i optimisme ja que gràcies a la ciència i als avenços tecnològics 
estem en camí de poder tornar a la normalitat. Per descomptat, també hem 
de ser sentir-nos orgullosos del nostre poble i dels nostre veïns i veïnes. Us 
emplaço a ser exemplars ja que evidentment la millor prevenció és la res-
ponsabilitat individual i per tant us segueixo demanant responsabilitat en 
benefici de tots i totes. 

No vull acabar sense valorar el pòsit cultural que aporten les entitats i asso-
ciacions al municipi i que reverteixen a la vila a través del seu dinamisme. Vull 
destacar i animar aquelles entitats que es dediquen a promoure la cultura po-
pular del nostre país i que, actualment, veuen la seva activitat condicionada. 
També hem de fer un reconeixement personal a aquells artistes que viuen al 
poble i que, amb la seva professió, reivindiquen la cultura al mateix temps que 
contribueixen a difondre la nostra vila.

Us animo que participeu de les activitats previs-
tes i que seguiu els canals oficials de comunicació 
de l’Ajuntament per possibles canvis que puguin 
afectar a la programació prevista.

Us desitjo bona Festa Major  
i salut per a tothom.

Josep Paré Aregall
Alcalde



La història de Centelles des de 1900
El passat mes d’abril coincidint amb Sant Jordi es va 
presentar el volum 2 de La Història de Centelles des 
del 1900. El Sant Jordi de l’any que ve es presentarà 
el volum 3 en el marc dels actes de la diada. Estarà de-
dicat a l’evolució urbanística des de principis del segle 
XX fins a l’actualitat.

El primer volum es va presentar la passada Festa 
Major precisament pel context de COVID que ens 
va impedir fer-ho durant els actes de Sant Jordi del 
2020. Vull posar en valor aquest fet, ja que precisa-
ment vàrem decidir fer un programa d’actes de Festa  
Major com el que tenim a les mans i apostar per-
què el que s’havia anat consolidant com a un llibre 
local el puguem consolidar com la col·lecció que 
estem editant.

Precisament per la importància que havia agafat el 
llibre de la Festa Major hem pogut basar la col·lecció 
amb el pòsit cultural que aquests ens han deixat. El 
primer volum consultable a l’Arxiu Municipal és de 
l’any 1903, tot i que hi ha constància d’actes i porta-
des des de finals del segle XIX. Valoro el fet del vincle 
dels programes de la Festa Major amb l’Arxiu, ja que 
hem d’estar orgullosos com a poble de disposar d’un 
Arxiu Municipal que ens permet des de l’àmbit 

local ajudar a difondre i divulgar el patrimoni del nostre municipi així com  hem de ser 
respectuosos amb aquelles persones que anys enrere van visualitzar la importància 
de recopilar, mantenir i guardar els arxius i documents que avui dia ens permeten 
editar i publicar volums com els que hem fet i estem preparant.

Per aquest motiu la col·lecció està dedicada a Pere Camprubí i Masferrer. Un re-
coneixement a ell i també a l’Arxiu Municipal de què disposem i de la historiadora 
que el gestiona.

Per la bona acollida que han tingut els llibres i amb l’objectiu de digitalitzar la 
cultura i fer accessible els continguts a més persones, a partir d’aquesta edició 
ja estan disponibles en format en línia els dos volums editats a la pàgina web de 
l’Ajuntament (www.centelles.cat/publicacions).

Centelles és la suma de les aportacions que tots nosaltres fem des del nostre 
dia a dia, però vull fer un reconeixement especial a tots aquells artistes que han 
col·laborat amb aquests programes de la Festa Major i que ho segueixen fent com 
és el cas de David Casals i Jordi Sarrate o el mateix Josep Musach que serà l’autor 
de la portada del proper volum. A tots ells un agraïment molt sincer.

La història de Centelles des del 1900
Volum 2: Festes i entitats



Mireia Fontarnau Vilaró-pregonera 2021
Vaig marxar a viure a l’estranger l’agost del 2004. D’això ja fa 17 anys. Uns 17 
anys plens d’experiències, contrastos, descobriments i també enyorança “a casa”. 
La vida ha donat moltes voltes i la família catalana-danesa amb base a Frederi-
ksberg ha crescut: estic casada amb l’Arnau i tenim dos fills, l’Aniol i en Miquel.

Sempre m’ha encuriosit descobrir llocs nous i provar coses noves. Amb només 9 
anys, quan els meus pares em van donar l’oportunitat d’anar a estudiar a Vic, al 
Col·legi Sant Miquel, vaig dir que sí. Encara que comportés anar en bus amunt i 
avall, fer amistats noves... i aquesta experiència em va ajudar a créixer.

Amb 21 anys vaig posar rumb a Dinamarca per acabar els estudis d’enginyeria 
química en una estada de dos anys que em donaria la doble titulació de la UPC i la 
DTU. Els inicis van ser difícils, molts canvis i desconeixement, però mica en mica 
Dinamarca es va convertir en la nova casa.

Un cop acabats els estudis, vaig començar a treballar com a enginyera de proces-
sos a FLSmidth, una empresa danesa que dissenya i proveeix serveis a plantes de 
ciment arreu del món. Els primers anys vaig viatjar molt, des de La Coruña fins a 
Iran, passant per més de 40 països, i va ser molt enriquidor. Segueixo treballant 
a la mateixa empresa, ara com a directora comercial de serveis. He estat guardo-
nada dues vegades: com a talent jove en desenvolupament de negocis (2015) i 
dones més influents de Dinamarca (2018), uns bons reconeixements a l’esforç. 
També tinc un màster en administració de negocis (MBA).

Malgrat la distància i el temps a l’es-
tranger, sempre he seguit vinculada 
a Centelles. Quan arribo al poble em 
sento com a casa: els amics de la in-
fantesa, el Portal de l’Ajuntament i el 
Passeig, el Puigsagordi de fons, l’olor 
dels camps... Sempre venim per Nadal 
i 1-2 vegades més durant l’any, volem 
que els petits també coneguin les tra-
dicions catalanes.

A tall d’anècdota, m’agrada explicar: 
Quan els meus pares van triar el meu 
nom, no crec que s’imaginessin que 
acabaria en un altre país. Mireia, al te-
nir tres vocals juntes, és difícil de pro-
nunciar en varis idiomes, especialment 
en danès. La cara dels companys el pri-
mer cop que veuen el meu nom i com 
el pronuncien ho diu tot!

Mireia Fontarnau Vilaró 



 27 
Divendres

19 h - Obertura de la 30a Tómbola de la 
Solidaritat. Niu del Palau (Plaça Major). 
Organitza: Mans Unides.

20 h - Pregó de Festa Major a càrrec de Mi-
reia Fontarnau Vilaró. Casal Francesc Macià. 
Organitza: Ajuntament de Centelles.* 
21.30 h - Teatre: Després de la pluja, 
direcció Pep Company. Casal Francesc Macià. 
Organitza: Grup Aquinahorateatre. *

21.30 h - Inauguració de l’exposició Ens im-
PORTA. Art als horts de Cal Comte. Horts del 
Palau (entrada Ronda de les Tàpies). Organitza: 
Ajuntament de Centelles i artistes locals.

 28 
Dissabte

16 h - Torneig de billar de Centelles. C/ Sant 
Joan, 14. Organitza: Penya escacs- Secció billar.

16.30 h - Concentració de vehicles clàssics. 
C/ Torres i Bages. Organitza: Amics dels clàssics. 
Inscripcions a www.centelles.cat

17 h - Recorregut de vehicles clàssics. Carrers 
del poble. Organitza: Comissió de Festa Major.

17.30 h - Engrunes en dansa, amb Laura 
Marsal i Jordi Relats. (espectacle familiar). 
Horts del Palau dels Comtes (entrada Ronda de 
les Tàpies). Organitza: Comissió Festa Major. *

18.30 h - Concert  de Festa Major amb 
l’Orquestra Selvatana. Plaça Major. Organitza: 
Comissió de Festa Major. *

21 h - Concert  2 de Festa Major amb la 
Big Band Orquestra Selvatana. Plaça Major. 
Organitza: Comissió de Festa Major. *

21.30 h - Teatre: Després de la pluja, 
direcció Pep Company. Casal Francesc Macià. 
Organitza: Grup Aquinahorateatre. * 

de 20.30 h a 24 h - Concert amb Lildami i 
Lola and the Rhinos. Riera Blanca. Organitza: 
Comissió de Festa Major. * 

 29 
Diumenge

10 h - Plaques de cava. El Passeig.  
Organitza: Grup local de plaques de cava.

10.30 h - Partides d’escacs. El Passeig. 
Organitza: Penya Escacs Centelles.

11 h - Batukacentelles i ballada de 
gegants. Parc del Pla del Mestre. Organitza: 
Geganters de Centelles i batukacentelles 

12 h - Lliurament de premis del LXXXIX 
concurs de pintura Premi Centelles i Inau-
guració de l’exposició.  
Centre d’art el Marçó vell.

17.30 h - Xtreme Race: esport, diversió 
i molta acció. (carrera d’obstacles). Riera 
Blanca. Organitza: Comissió de Festa Major.

18 h i 19.45 h - Circumloqui, amb la cia. 
Peus de Porc. (espectacle familiar). Horts del 
Palau dels Comtes (entrada Rda de les Tàpies). *

18.30 h - Teatre: Després de la pluja, 
direcció Pep Company. Casal Francesc Macià. 
Organitza: Grup Aquinahorateatre. * 

21 h - Havaneres amb Cantus Firmus. Plaça 
Major. Organitza: Comissió de Festa Major. *

 30 
Dilluns

21 h - 4t Concert d’estiu de la Societat 
Coral la Violeta. Jardins de la Casa Pujol 
(entrada pel carrer de l’Hospital). Organitza: 
Societat Coral La Violeta. * 

Programa d’actes

Actes religiosos 

Repic de campanes
Dimarts 31 d’agost a la 1 del migdia 

Ofici solemne en honor a Sant Llop 
Dimecres 1 de setembre a les 11 del matí

Missa pels difunts 
Dijous 2 de setembre a les 8 del vespre



31
Dimarts

17.30 h - Quadern de Bitàcola amb 
Reggae per Xics. (espectacle familiar). La 
Pista de l’escola Ildefons Cerdà. Organitza: 
Ajuntament de Centelles. *

20 h - Concert amb Boys Damm. La Pista 
del Casal Francesc Macià. Organitza: Comissió 
Festa Major. *

de 20.30 a 24 h - Concert amb Serial 
Killerz i Sleeping the monkey. Riera Blanca. 
Organitza: Comissió de Festa Major. * 

1
Dimecres

7 h - Despertada. Carrers del poble.  
Organitza: Baliga-balaga.

11 h - Plantada de gegants. El Portal 
de l’Ajuntament. Organitza: Geganters de 
Centelles.

18 h - OhLimpiadas,  amb la Cia. La Sin-
cro. (Espectacle per a tots els públics). Plaça 
Major. Organitza: Comissió Festa Major. *

18.30 h - Teatre: Després de la pluja, di-
recció Pep Company. Casal Francesc Macià. 
Organitza: Grup Aquinahorateatre. * 

19 h - Audició de sardanes amb la Cobla 
Jovenívola de Sabadell. El Passeig.  
Organitza: Comissió de Festa Major.

21.30 h - Espectacle de foc. Parc del Pla 
del Mestre. Organitza: Cabrons i bruixes de 
Centelles.  

22.15 h - Fi de Festa Major amb espec-
tacle pirotècnic. El Portal de l’Ajuntament. 
Organitza: Cabrons i bruixes de Centelles. 

Atraccions
A l’aparcament de la piscina municipal 
coberta 
del 27 d’agost a l’1 de setembre de 18 a  24 h

Entrades
Tots aquells actes assenyalats amb un 
asterisc són d’aformanet limitat i cal 
adquirir entrades.

D’acord amb les mesures de seguretat 
exigides o recomanades per les autoritats 
competents, l’aforament dels actes serà 
limitat i caldrà adquirir de forma gratuïta 
l’entrada/tiquet per les activitats que ho 
requereixen de la següent manera: 

En línia al web de l’Ajuntament a partir 
del 24  d’agost: 
www.centelles.cat/festamajor

Presencial del 24 al 27 d’agost:
Casal Francesc Macià de 9 a 13 h 

Es permet un màxim de 4 entrades per fa-
mília o grup de convivència. Us demanem 
que sol·liciteu les entrades per aquells es-
pectacles al quals pugueu assistir. 

Per accedir a l’espai de l’acte caldrà 
presentar l’entrada digital o en paper.

Abans de començar cada espectacle si 
hi ha places lliures es deixarà entrar el 
públic per ordre d’arribada. 

L’espai o sala de l’acte s’obrirà 30 mi-
nuts abans. Entreu-hi de forma gradual 
i ordenada.

Descarrega el programa d’actes aquí:

Aquesta programació es pot veure 
afectada per l’evolució de la pandèmia 
i les restriccions del PROCICAT



Exposicions 

Premi Centelles
LXXVII Concurs de Pintura
Inauguració el 29 d’agost a les 12 del migdia 
al Centre d’art el Marçó vell 
del 29 d’agost al 12 d’octubre
Centre d’art el Marçó vell
dissabtes de 18  a 20 h i festius de 12 a 14 h 
i de 18 a 20 h

Sala de Paleontologia i 
Selecció del patrimoni pictòric 
Centre d’art el Marçó vell
dissabtes de 18  a 20 h i festius de 12 a 14 h 
i de 18 a 20 h

Ens imPORTA
Art als horts de Cal Comte
Inauguració el divendres 27 d’agost a 2/4 de 
10 del vespre
del 27 d’agost al 12 de setembre
Jardins i horts del Palau dels Comtes (entrada 
Ronda de les Tàpies)
del 28 d’agost a l’1 de setembre cada dia de 
18 a 22 h i festius també matí de 12 a 14 h.
del 4 al 12 de setembre: dissabtes de 18 a 
20 h i festius de 12 a 14 h i de 18 a 20 h.

Centelles estudis oberts
Del 28 d’agost a l’1 de setembre de 18 a 21h 
•David Casals - Pintura 

Av. Escoles, 15 / tel. 680343833
•Eulàlia Llopart – Artista visual 

Mas Can Victori / tel. 637212949 
(només obert 28, 29  d’agost i 1 de setembre)

•Rosina Martínez – Pintura  
C/ Socós, 3 / tel. 669878196

•Marta Postico - Ceràmica 
C/Romaní, 7 (Barri St. Pau) / tel. 
626127020 
(només obert 28, 29 i 30 d’agost)

•Jordi Sarrate - Pintura 
C/Jesús, 36 / tel. 938 810 881 
(només obert 28 i 29 d’agost)

•Elisenda Rué – Pintura  
C/ Nou, 3 ,2n / tel. 639358334

un altre món 
és possible, 
depèn de tu

Col·labora:

Inauguració dvendres 27 d’agost a les 7 
de la tarda. Niu del Palau (Plaça Major)



25 anys de teatre local per la Festa Major
Centelles es caracteritza per la diversitat de grups locals de teatre que, al llarg 
dels anys, s’han anat consolidant i evolucionant, però tots tenen un patró comú i 
és que aproximadament des del 1995 han pogut presentar una de les seves obres 
en els actes de la Festa Major. Un dels exemples és el grup Aquinahorateatre que 
amb més de deu anys de bagatge enguany seran els protagonistes del teatre de 
la Festa Major de Centelles. Com a anècdota hem de considerar que els 25 anys 
coincideixen enguany, ja que l’any passat, per les restriccions COVID aquest grup 
no va poder representar i tres grups locals van col·laborar en l’organització dels 
racons teatrals, un format diferent, però amb l’element comú que eren els grups 
locals els que ho feien possible.

Precisament, aquesta alternança ha estat i és possible gràcies a la voluntat dels 
actors, actrius i personal de direcció i de suport que a través d’una afició ens ha 
permès gaudir d’obres de teatre que ens han fet riure, plorar, així com de musicals, 
comèdies o aproximar-nos a obres més clàssiques.

Les diferències d’estils que cada grup ha presentat totes tenen un element comú 
i és l’elevada qualitat amb la seva posada en escena. Tampoc podem obviar 
que moltes d’aquestes obres han servit de preludi a molts joves per iniciar-se 
en aquest art i que, amb el temps, alguns d’ells ho han pogut gaudir en l’àmbit 
professional. És el millor exemple de la importància que tenen els grups amateurs 
en la formació de nous talents. Però també evidencia que de forma injusta s’ha 
associat el concepte amateur a teatre de menys qualitat i a Centelles sabem i, 
any rere any, els grups locals ens demostren tot el contrari. Aquesta afirmació que 
podria ser subjectiva es contrasta amb els reconeixements i premis que moltes 
d’aquestes obres i grups acaben tenint als certàmens que es presenten.

Serveixi aquest escrit per animar-vos a assistir a les representacions teatrals pre-
vistes a la Festa Major d’enguany així com un reconeixement a totes les obres i 
companyies que hi ha hagut a la vila i que aquesta programació continuada de 25 
anys de teatre per la Festa Major siguin el preludi de molts més anys.

DESPRÉS DE LA PLUJA
Direcció Pep Company / Grup Aquinahorateatre

Divendres 27 d’agost a les 21.30 h
Dissabte 28 d’agost a les 21.30 h

Diumenge 29 d’agost a les 21.30 h
Dimecres 1 de setembre a les 21.30 h

Teatre Casal Francesc Macià. 
entrades: En línia al web de l’Ajuntament a partir del 24  d’agost: 
                  Presencial del 24 al 27 d’agos tal Casal Francesc Macià de 9 a 13 h 



LLOC:

RESERVA DE PLACES A WWW.CENTELLES.CAT
(A PARTIR DEL 24/08)

Concert  de Festa Major amb l’Orquestra 
Selvatana.
Dissabte 28 d’agost a les 18.30 a la Plaça Major. 

Concert  amb la Big Band Orquestra 
Selvatana. 
Dissabte 28 d’agost a les 21.30 a la Plaça Major. 

Havaneres amb Cantus Firmus
Diumenge 29 d’agost a les 21 h a la Plaça Major. 



mesures COVID-19

Manteniu la distància
de seguretat

Eviteu aglomeracions

Porteu mascareta
quan convingui

Utilitzeu gel
hidroalcòholic

Seguiu les recoma-
nacions, els horaris 
i les indicacions de 
l’organització i la 

policia local

La Festa Major d’aquest any ens ve marcada per la pandèmica de la Covid19, per això 
ha calgut adaptar les activitats a les noves circumstàncies i poder garantir la salut de 
tots i totes en base al compliment de les recomanacions de les autoritats de salut públi-
ca. Per això demanem al màxim de compliment de les mesures de seguretat i d’higiene 
per tal de gaudir de la Festa Major d’Estiu 2021.

Si penses que pots tenir símptomes del covid-19 
o has estat en contacte amb algú diagnosticat del 
virus, queda’t a casa.

L’espai o sala de l’ac-
te s’obrirà 30 minuts 

abans . Entreu-hi 
de forma gradual i                         

ordenada

Sortiu segons les 
indicacions

No es pot canviar de 
seient un cop ocupada la 

teva localitat. 
Mantingueu-vos a la 

cadira o zona assignada 
durant tot l’acte. 

No es pot moure les 
cadires.



www.centelles.cat

Si et trobes en alguna d’aquestes situacions o coneixes algú que necessiti ajuda

TRUCA o ADREÇA’T AL PUNT LILA 
(a la Plaça Major i a la Riera Blanca)

Telèfon d’mergències - 112
Telèfon Contra la violència masclista - 900 900 120 / 671 778 540

Mossos d’esquadra de Vic – 93 8815700
Vigilants municipal s– 629 219 857

Per Festa Major i durant tot l’any....

CENTELLES LLIURE
D’AGRESSIONS SEXISTES

El silenci és còmplice.

Des de l’Ajuntament treballem perquè Centelles sigui lliure d’agressions sexistes i pu-
guem avançar en el respecte a la diversitat i la igualtat. Un any més es podran trobar 
punts liles en diversos actes perquè la ciutadania s’hi pugui adreçar en cas de veure o 
patir una agressió.

Volem fer incidència visualitzant el rebuig a les violències masclistes i LGTBifòbiques, 
i concretament les que es donen en l’àmbit comunitari. Aquestes violències són una 
realitat que es dona als carrers, a l’espai públic, espais d’oci i a les xarxes socials. Ens 
cal identificar-les, denunciar i visibilitzar per erradicar-les.




