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Centellencs i centellenques,
Em fa il·lusió dirigir-me novament a tots vosaltres per desitjar-vos una bona 
Festa Major i animar-vos a participar dels prop de cinquanta actes que tindran 
lloc al llarg d’aquests dies.
La particularitat d’enguany és que la diada del nostre patró, Sant Llop, s’escau 
en dijous i els actes quedaran concentrats des del dimecres 31 d’agost al 
diumenge 4 de setembre, amb l’excepció que el teatre “C” del grup El Triquet 
es presentarà el divendres 26 d’agost.
És interessant destacar que el primer acte de la Festa Major és un acte 
solidari que exemplifi ca la importància de la fraternitat i el respecte entre 
iguals i amb els altres pobles. La inauguració de la tómbola donarà peu al 
pregó d’enguany del centellenc Nyaco Boleda. Així com sempre agraïm el su-
port de totes les persones i entitats que s’impliquen i organitzen activitats en la 
nostra Festa Major, també hem de posar en valor els vincles de Nyaco Boleda 
amb el teixit associatiu de Centelles, uns vincles que li han permès participar 
amb projectes i iniciatives socials, educatives i culturals, entre d’altres.
He destacat moltes vegades per què realment crec que és un orgull per a 
Centelles la vitalitat cultural que tenim com a poble i que es traspua amb la 
diversitat d’artistes que han sorgit de la vila o que hi resideixen fruit de les 
sinèrgies que som capaços de generar. En serien un bon exemple els joves 
músics que integren de Mediterrania Band, els artistes de Cafè i Coruscant 
o els membres del grup de teatre El Triquet, sense obviar totes les altres
persones que integren des dels Baliga Balaga fi ns a la Societat Coral La
Violeta, entre d’altres. Però enguany hem de fer una menció especial als 80
anys del Premi Pintura Centelles i fer un agraïment a totes les persones que
al llarg d’aquests anys l’han potenciat i han col·laborat per fer-lo possible i
evidentment amb la satisfacció afegida que una centellenca rebrà la màxima
distinció al lliurament de premis el proper 4 de setembre.
Darrere de tot l’esforç d’organitzar la nostra 
Festa Major, sempre hi ha la ferma voluntat 
que la diversitat d’actes per a tots els públics 
(des d’esdeveniments infantils o juvenils fi ns 
a activitats esportives, culturals o lúdiques) 
sigui del vostre grat i que puguem acomiadar 
l’estiu una vegada més compartint les places 
i els carrers.
Bona Festa Major d’estiu!

Salutació de l’alcalde

www.centelles.catConsulta l’agenda actualitzada a

Josep Paré Aregall, Alcalde de Centelles



Títols de la Col·lecció Pere Camprubí 
Volum 1: Els programes de la festa major
Volum 2: Festes i entitats
Volum 3: Urbanisme i serveis
Volum 4: Ensenyament Sant Jordi 2023)

La història de Centelles des del 1900
Volum 3: Urbanisme i serveis

Col·lecció Pere Camprubí.
La història de Centelles des del 1900

El passat Sant Jordi es va presentar el 3r volum 
de la Història de Centelles des del 1900 de la 
Col·lecció Pere Camprubí, dedicat a l’urbanisme 
i els serveis. El present volum tracta l’evolució 
urbanística de la vila a través de fets històrics, 
anècdotes, cartografi a i ortofotografi a des de fi -
nals del segle XIX fi ns a l’actualitat. A la portada 
i la contraportada compta amb l’obra realitzada 
especialment per l’ocasió de l’artista centellenc 
Josep Musach.
Josep Rovira Cullell, Miquel Arisa i Maria Dolors 
Bernal són els tres autors que expliquen en els 
seus respectius articles com ha estat el desen-
volupament urbanístic de la vila al llarg del segle 
XX i XXI. Dels diversos aspectes que es tracten, 
alguns es mantenen al llarg del temps, com la 

importància de les vies de comunicació d’entrada i sortida del nucli urbà, el 
context històric en el que se situen l’obertura de nous carrers o la necessitat de 
disposar d’eines de planifi cació urbanística, ajustades a cada moment i que 
refl ecteixin la situació de partida i marquin el futur desenvolupament i creixe-
ment del municipi, com són el pla general d’ordenació municipal de 1960 i 
l’encara vigent de 1983.
Estretament lligats al creixement urbanístic hi han els serveis, que avui ja 
són imprescindibles, com l’aigua corrent, l’electricitat, el clavegueram, la 
neteja viària, la recollida de deixalles, el telèfon o la fi bra òptica. I també la 
diversitat d’equipaments educatius, de lleure, esportius, culturals, assis-
tencials i sanitaris amb els que compta la vila.
Maria Dolors Bernal
Responsable de l’Arxiu municipal de Centelles

Pregoner 2022: Nyaco Boleda Relats
Vaig néixer a Centelles fa 56 anys i els meus pares eren en Jaume, de la 
farmàcia Boleda, i la Montserrat de Can Relats. Vaig viure fi ns als 14 anys 
a l’Aragó i les vacances i els estius els passava amb la família a Centelles.
Estic casat amb l’Imma Feliu, la farmacèutica de la farmàcia de dalt i tenim 
quatre fi lls: en Gil, la Joana, en Roc i la Martina.
Vaig estudiar Enginyeria Industrial a Barcelona i, en l’àmbit professional, he 
estat dirigint durant més de 30 anys una empresa d’instal·lacions industrials 
en el sector dels combustibles i de l’energia, executant obres en diversos 
països europeus, a Perú i a Sierra Leone.
Sempre m’ha agradat participar en el món associatiu, en entitats de dins i fora 
de  Centelles, sobretot en projectes vinculats a la solidaritat i a la banca ètica.
Així, en l’àmbit del lleure i la cultura, ja de molt jove vaig ser monitor del 
Cau, i he anat participant de la vida cultural del poble amb els gegants, els 
pastorets, els Baliga-Balaga, fi ra de la ratafi a...
Com a pare de quatre fi lls, he participat en associacions de famílies de dife-
rents escoles del poble (per exemple quan es va construir l’escola bressol 
Petit Pi) i he estat vinculat a diferents entitats esportives locals.
En el món de la solidaritat, he es-
tat present en diverses iniciatives, a 
Centelles i a fora, d’ajuda a països 
empobrits, com la participació en 
camps de treball a Amèrica Central, 
la creació del Consell de Cooperació 
local o la lluita pel 0,7 i més recent-
ment el suport a infants refugiats 
del Sàhara i dirigint durant uns anys 
l’associació Oikocredit Catalunya, 
cooperativa internacional dedicada a 
donar crèdits a col·lectius en països 
en desenvolupament.

Nyaco Boleda Relats

Pots descarregar els volums publicats a la web de l’Ajuntament o a través d’aquest codi QR

Pregó de Festa Major
Dimecres, 31 d’agost de 2022
19.30h al Casal Francesc Macià
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Programa d’actes
OBERTURA DE LA 31a TÓMBOLA DE LA SOLIDARITAT
Niu del Palau (plaça Major). Organitza: Mans Unides
PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec de Nyaco Boleda Relats
Casal Francesc Macià. Organitza: Ajuntament de Centelles 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ Canya. Hart: Art als Horts de Cal Comte
Col·lectiu hartistes de Centelles. Horts del Palau dels Comtes (entrada per la 
Rda. de les Tàpies). Organitza: Ajuntament de Centelles i artistes locals
“C”, el musical. Jazz, crims, passió...  Casal Francesc Macià.
Organitza: Grup de teatre El Triquet. Entrades: nauespacial.loriun.com
SIXTUS I DJ TRABUBU  Riera Blanca. Organitza: Comissió de Festa Major

DESPERTADA  Carrers del poble. Organitza: Baliga-balaga
INSTAL·LACIÓ DE JOCS L’ANIMALADA, amb EspectacleSpectacular
Plaça Major. Organitza: Comissió de Festa Major
PLANTADA DE GEGANTS i presentació de la reproducció en figura de goma  
del gegant Perot   El Portal de l’Ajuntament. Organitza: Geganters de Centelles
ANIMACIÓ PER A LA MAINADA...I MÉS GRANDETS, amb Jaume Barri
Plaça Major. Organitza: Comissió de Festa Major
AUDICIÓ DE SARDANES amb la Cobla Jovenívola de Sabadell
El Passeig. Organitza: Comissió de Festa Major
Torneig de Futbol de Festa Major amb la UE Centelles i la UE Breda
Camp de futbol. Organitza: Ajuntament de Centelles
CORREFOC  amb els Menuts dels  Cabrons i Bruixes de Centelles 
Centre del poble. Organitza: Colla de diables cabrons i bruixes de Centelles
CAFÈ I CORUSCANT  Plaça Major. Organitza: Comissió de Festa Major
FESTA FLUOR amb PD Puigdo i Dj CH Puig
Riera Blanca. Organitza: Comissió de Festa Major
CORREFOC  amb els  Cabrons i Bruixes de Centelles    
Centre del poble. Organitza: Colla de diables cabrons i bruixes de Centelles

BICIAIGUA  Parc del Pla del Mestre. Organitza: Comissió de Festa Major 
Final del BICIAIGUA. Inflable i música. Piscina Municipal
Organitza: Comissió de Festa Major

FESTA DE L'ESCUMA. Parc davant el pavelló (zona de pista de basquet). 
Organitza: Comissió de Festa Major

ANIMACIÓ AMB JOCS I MÚSICA EN DIRECTE. A quant va la mel?, amb 
la cia. La tresca i la verdesca  Plaça Major. Organitza: Comissió de Festa Major
CONTA CONTES per a tots els públics
Plaça de Centelles (Barri de Sant Pau). Organitza: Comissió de Festa Major 
“C”, el musical. Jazz, crims, passió...  Casal Francesc Macià.
Organitza: Grup de teatre El Triquet. Entrades: nauespacial.loriun.com
HAVANERES amb els Pescadors de l’Escala 
Plaça Major. Organitza: Comissió de Festa Major 
Mediterrània Band, Mon Dj i Dj Juarez
Riera Blanca. Organitza: Comissió de Festa Major
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RUTA DE TAPES PELS BARS DEL POBLE  * CANCEL∙LAT *
Bars del poble. Organitza: Comissió de Festa Major 
VILATÀ/NA DE L’ANY. Gimcana Centellenca 
El Passeig. Organitza: Comissió de Festa Major
TORNEIG DE BILLAR DE CENTELLES 
C/ de Sant Joan, 14. Organitza: Penya escacs, secció billar 
CONCENTRACIÓ DE VEHICLES CLÀSSICS 
Av. Camp de l’Aigua. Organitza: Amics dels clàssics 
RECORREGUT DE VEHICLES CLÀSSICS 
Carrers del poble. Organitza: Amics dels clàssics 
JOCS amb l’Esplai 100Teies 
Punt de sortida: Plaça Major. Organitza: Esplai 100Teies 
 5è CONCERT D’ESTIU de la Societat Coral la Violeta 
La Pista del Casal Francesc Macià. Organitza: Societat Coral La Violeta 
“C”, el musical. Jazz, crims, passió...  Casal Francesc Macià.  
Organitza: Grup de teatre El Triquet. Entrades: nauespacial.loriun.com
FESTA amb Versión imposible Plaça Major. Organitza: Comissió de Festa Major
Sr Oca, Adala i Dj Jolie 
Riera Blanca. Organitza: Comissió de Festa Major i Accent Jove

ESMORZAR de la Trobada de colles geganteres 
Plaça Vella. Organitza: Geganters de Centelles 
PARTIDES D’ESCACS  El Passeig. Organitza: Penya Escacs Centelles 
CERCAVILA amb Batukatelles
Punt de trobada a Can Gely i rua fins a la plaça Major. Organitza: Batukatelles
CERCAVILA de la Trobada de colles geganteres 
Centre del poble. Organitza: Geganters de Centelles 
SWING ENGINE QUARTET 
El Triquet. Organitza: Comissió de Festa Major i Vic Kick Swing 
LLIURAMENT DE PREMIS del LXXX concurs de pintura Premi Centelles
Centre d’Art el Marçó Vell. Organitza: Ajuntament de Centelles 
BALLADA de la Trobada de colles geganteres 
Plaça Major. Organitza: Geganters de Centelles
DIADA CASTELLERA amb els Sagals d’Osona 
Plaça Major. Organitza: Ajuntament de Centelles 
CONCERT DE FESTA MAJOR amb l’Orquestra Selvatana 
Plaça Major. Organitza: Comissió de Festa Major  
FESTA HOLY per a totes les edats 
Aparcament davant del Bonpreu. Organitza: Comissió de Festa Major 
XTREME RACE: esport, diversió i molta acció (carrera d’obstacles) 
Riera Blanca. Organitza: Comissió de Festa Major 
“C”, el musical. Jazz, crims, passió...  Casal Francesc Macià. 
Organitza: Grup de teatre El Triquet. Entrades: nauespacial.loriun.com
BALL DE FESTA MAJOR amb l’Orquestra Selvatana 
Plaça Major.  Organitza: Comissió de Festa Major 
Fi de Festa Major amb ESPECTACLE PIROTÈCNIC 
El Portal de l’Ajuntament. Organitza: Cabrons i bruixes de Centelles

Dissabte, 3  de setembre de 2022

Diumenge, 4 de setembre de 2022

11 a 14 h

23 a 5.30h



foto expos

Exposicions 80 anys del Premi Centelles, el premi més 
antic de pintura lliure de Catalunya
Aquest any es commemora el 80è aniversari del 
Premi Centelles de pintura, una iniciativa sorgida 
l’any 1943 com a Mostra de Pintura. La bona acolli-
da que va tenir va fer que la comissió organitzadora 
impulsés a partir de l’any 1954 els Premis Centelles 
de Pintura amb un jurat i un mòdic premi en me-
tàl·lic. Aquestes sinèrgies creades per incentivar 
la cultura pictòrica entre els afi cionats a l’art van 
anar-se ampliant i l’any 1960 els impulsors es van 
plantejar de convertir-lo en concurs de pintura 
ràpida, iniciativa que va fer-se durant set anys.
A partir de 1967, coincidint amb el 25è aniversari 
del premi, es va tornar a la fórmula estricta de con-
curs de pintura. L’any 1973, es va acordar recollir part 
de les obres per crear un futur museu municipal que 
permetés ampliar el patrimoni pictòric del municipi. 
Amb els anys, en va desaparèixer la temàtica local 
fi ns que a fi nals dels anys 80 es va crear un premi 
únic amb més dotació econòmica. Any rere any 
artistes de reconegut prestigi han format part del 
jurat que selecciona i premia les millors obres que 
es presenten al certamen.
L’any 2004 es va inaugurar el Centre d’Art el 
Marçó Vell, que va esdevenir la seu permanent 
de les obres guanyadores del concurs. Artistes 
d’arreu del país han presentat obres al concurs, 
el premi més antic de pintura lliure de Catalunya. 
Enguany s’han presentat 178 obres. Les fi nalistes 
i les obres guardonades es podran visitar, a partir 
del proper 4 de setembre i fi ns al 12 d’octubre, al 
Centre d’Art el Marçó Vell.

Premi Centelles. LXXX Concurs de Pintura
del 4 de setembre al 12 d’octubre
Inauguració el 4 de setembre a les 12 del migdia 
dissabtes de 18 a 20 i festius de 12 a 14 i de 18 a 20
Centre d’Art el Marçó Vell

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

Canya. Hart: Art als Horts de Cal Comte.
Col·lectiu hartistes de Centelles
De l’1 al 25 de setembre. 
Inauguració el dimecres 31 d’agost a les 9 del vespre
dissabtes de 18 a 20 i festius de 12 a 14 i de 18 a 20
Horts del Palau dels Comtes 
(entrada per la Rda. de les Tàpies)

Centelles estudis oberts
27 i 28 d’agost de 18 a 21 de la tarda 
• David Casals - Pintura - Av. Escoles, 15 / tel. 680343833
• Rosina Martínez - Pintura - C/ Socós, 3 / tel. 669878196
• Neus Górriz - Pintura - C/ de Jesús, 29 / tel. 639817365
• Marta Postico - Ceràmica - C/ Romaní, 7 (barri St. Pau) / 
            tel. 626127020 

Actes religiosos
Dimecres 31 d’agost a la 1 del migdia, repic de campanes
Dijous 1 de setembre a les 11 del matí, ofi ci solemne en honor 
a sant Llop
Divendres 2 de setembre a les 8 del vespre, missa pels difunts

Atraccions
31 d’agost, 1 i 4 de setembre de 18 a  24 h
2 i 3 de setembre de 18 a 2 h 
A l’aparcament de la piscina municipal coberta  

DESCARREGA AQUÍ EL PROGRAMA
Aquesta programació es pot veure afectada per motius aliens a les 
diferents entitats organitzadores.
En cas de pluja, les activitats que tècnicament i logística ho permetin es 
traslladaran a altres espais alternatius. S’avisarà a través de les xarxes 
socials o altres mitjans de què es disposi.

Lliurament de premis del LXXX concurs de 
pintura Premi Centelles
Diumenge 4 de setembre a les 12 h
al Centre d’Art el Marçó Vell.
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Col·labora:
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FESTA
MAJOR
PER A
TOTS ELS
PÚBLICS

gegants, correfoc, 
diada castellera, 
torneig de futbol, 
espectacles, jocs, 
partides d’escacs, 
biciaigua, gimcana 
del vilatà/na de l’any, 
ball de festa major, 
havaneres, festa holy, 
torneig de billar, 
trobada de vehicles 
clàssics, concert 
d’estiu ... i molt més
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