


teatre

Nucli Trio és una formació de jazz originalment inspirada en el càlid so 
dels clàssics guitar trio dels 50’s i 60’s, que ha anat evolucionant cap 
a altres horitzons, treballant estètiques i sonoritats més modernes 
sense deixar de banda la tradició Jazzística. El seu repertori es vesteix de es-
tàndards de jazz i temes originals dels 3 membres del grup. 

Dimecres, 28 d’agost de 2019, 22 h
Lloc: Plaça Major 
Organitza: Comissió de Festa Major

nit de jazz     Nucli trio convida Edna Sey

Per aquest concert a Centelles han convi-
dat a Edna sey, cantant de soul i gòspel de 
reconeguda trajectòria on la podem tro-
bar en varies formacions de l’escena ca-
talana, entre elles el seu propi projecte 
(EDNA SEY) i The Sey Sisters
Nucli trio està format per: Guillem Plana (guitarra), Aleix 
Forts (contrabaix) i David Viñolas (bateria)
Artista convidada: Edna Sey (veu)
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salutació de l’alcalde
Amb la Festa Major d’estiu arriba l’oportunitat de 
trobar-se amb amics, familiars i coneguts en un marc 
festiu i distès on comentar les vivències de l’estiu amb 
aquelles persones amb les quals el contacte és més 
freqüent. I recordar les anècdotes viscudes al llarg de 
l’any és possible pel marc de trobada que genera amb 
aquelles persones amb les quals el contacte és més 
esporàdic.
La Festa Major d’estiu, per les dates en què s’escau, per a moltes persones 
és el punt i final de les vacances i la tornada a la rutina. Conscients d’aquesta 
idiosincràsia volem potenciar i posar de relleu que la festa sigui participativa i 
un espai de trobada per al gaudi.
Del programa d’actes cal destacar la implicació de les entitats del municipi, ja 
que sense elles i la seva gent la majoria dels que es fan no serien possibles, així 
com el treball de la Comissió que vetlla per consolidar els actes més esperats i 
aportar propostes per a fer la celebració més lluïda any rere any. Hem d’agrair a 
les persones que la fan possible de manera directa i indirecta, però enguany cal 
fer un reconeixement especial al Centelles Jamaican Beats que fa 10 anys que 
organitza la Nit jove i és un orgull veure com han crescut personalment a través de 
la seva implicació. També a la societat Coral La Violeta, per la millora d’un espai 
que també ofereixen a l’Ajuntament per a programar-hi activitats anualment i als 
organitzadors de la tómbola que ens recorden les necessitats de fer un món millor 
en uns dies de festa.
Us emplacem a gaudir i passar-ho bé des de la rauxa, però tenint en compte 
el respecte tant a les persones que participen de la festa com al veïnat i el seu 
descans;  creiem que cal respectar les persones que no hi volen participar tan 
activament. Us oferim activitats de tot tipus perquè tothom hi pugui participar i us 
animem a fer-ho i a contribuir amb la vostra valoració que podreu fer per internet 
i on volem recollir propostes per a millorar-la. 

Bona Festa Major! 

Josep Paré Aregall
Alcalde
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Els darrers anys el programa de la Festa Major s’havia consolidat com 
un llibret sobre una temàtica local i on també hi havia la informació dels 
actes lúdics. Els últims anys, pel cost elevat de l’edició, es va optar per 
no repartir-lo a totes les cases i s’entregava gratuïtament a qui el venia a 
buscar. Ara estem davant d’una nova etapa on volem augmentar la par-
ticipació i la implicació  dels centellencs i de les centellenques a la Festa 
Major i és per aquest motiu que us fem arribar a cada llar els diversos 
actes que us oferim, pensats per a la pluralitat de Centelles.
No obstant, des de l’Ajuntament, creiem que editar un llibre sobre temàti-
ca local és important i l’evidència n’és el volum de persones que venien a 
buscar-lo. Amb la voluntat d’incrementar i potenciar el patrimoni cultural 
català des d’aquesta vessant, estem preparant un llibre de temàtica local 
que sortirà publicat les vigílies de Sant Jordi, dins dels actes de la Festa de 
la Primavera de l’any vinent.
El llibre sobre temàtica local ens testimonia i dona a conèixer realitats  
viscudes o ens en descobreix de noves per deixar petjada a la història i 
oferir festes lluïdes i participatives ens permet fer de Centelles un poble 
que avança i gaudeix col·lectivament.
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Va marxar de Centelles per l’agost del 2005. 
Fa 14 anys. Esta casat i tenen una filla que 
aviat farà tres anys. Viu a Biel/Bienne, una ciu-
tat bilingüe on es parla alemany i francès.
Va començar Enginyeria Industrial a Barcelo-
na, on hi va fer els dos primers anys i llavors, 
amb un programa europeu va fer els últims 
tres anys entre França i Alemanya. Un cop 
acabats els estudis vacomençar a treballar a 
Alemanya i després va anar a Suïssa on treba-
lla des de fa 10 anys.
Fa d’enginyer de projectes solars fotovol-
taics. Dissenyen i instal·len plantes solars  
fotovoltàiques a Suïssa. És enginyer de  
materials i ha fet un màster en administració 
de negocis (MBA). Actualment fa la gestió de 
projectes tècnics.
A vegades enyora Centelles, “la vida de po-
ble, la xarxa d’amics, coneguts i saludats que 
et fan la vida menys anònima però sovint 
més còmoda. Se’m va fer molt present quan 
ens vam casar a Centelles, em va fer molta 
il·lusió i vam poder gaudir d’aquesta xarxa 
d’amistats i coneguts que ens van ajudar i 
van col·laborar per fer un dia molt especial 
per nosaltres. Trobo a faltar certes tradicions, 
que encara que intenti fer-les aquí a Suïssa, 
no és el mateix que si tot el poble les viu. 
El que trobo a faltar més de Centelles són la 
família i els amics d’aquí”.
Intenta venir a Centelles per la Festa del Pi i 
pels Reis, per Setmana Santa, i fer alguna es-
capadeta curta si hi ha algun esdeveniment. 
Uns dos o tres cops l’any si poden.

Marcel Pinyana 
Puigdollers

pregoner
2019
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programa d’actes
Dimecres, 28 d’agost de 2019
19 h - Obertura de la 28a Tómbola de la Solidaritat. Carrer de Jesús, 15. Organitza: Mans Unides
20 h - Pregó de Festa Major a càrrec de Marcel Pinyana Puigdollers, Casal Francesc Macià. 

Organitza: Ajuntament de Centelles  
22 h - Nucli trio convida Edna Sey, amb David Viñolas, Aleix Forts i Guillem Plana, Plaça Major.

Organitza: Comissió de Festa Major
de 23 a 6 h - 10 anys de la Centelles Jamaican Beats amb Adala, Señor Wilson, Irie Souljah, 

Alex Bass & The Same Song Band, Riera Blanca. Organitza: Fyahlight 

Dijous, 29 d’agost de 2019
11 h - Gimkstiu (Gimcana per a tota la família), Sortida del Passeig. Organitza: Comissió de Festa Major
18 h - Cassoles, olles i cançons, amb Carles Cuberes (espectacle familiar), Plaça Major. 

Organitza: Comissió de Festa Major 
19.30 h - Cursa embruixada major, Sortida del Passeig. Organitza: Comissió de Festa Major
20.30 h - Sopar de Festa Major (venda de tiquets a l’Ajuntament), Plaça Major. 

Organitza: Comissió Festa Major  
22 h - Jam de swing, Plaça Major. Organitza: Vic Kick Swing 
de 23 h a 6 h - L’ enCOLOMAda, concerts i  DJ, Riera Blanca. Organitza: Accent Jove 

Divendres, 30 d’agost de 2019
11 a 13h - Bombolles de sabó gegants (taller familiar), Plaça Major.  

Organitza: Comissió de Festa Major
17 h - Exploradors d’empremtes: activitat de LandArt (activitat familiar), Parc de la ziga-zaga de la 

piscina. Organitza: Ajuntament de Centelles 
17.30 h - Futbol fang, Riera Blanca. Organitza: Comissió de Festa Major 
19.30 h - Inauguració  de la restauració de la façana de la seu social de la Societat Coral La 

Violeta, Societat Coral La Violeta. Organitza: Societat Coral La Violeta i Ajuntament de Centelles
20 h - 3r concert d’estiu de la Societat Coral la Violeta, Font de la Cira (entrada pel Passeig). 

Organitza: Societat Coral La Violeta 
21 h - Correfoc  amb els Cabrons i Bruixes de Centelles i colles convidades, Centre del poble. 

Organitza: Colla de diables cabrons i bruixes de Centelles  
22 h - L’Inspector, de Nikolai Gógol i direcció de Montse Albàs, Casal Francesc Macià. 

Organitza: Grup Pierrot Teatre 
de 24 a 5 h - Guatekimber, amb el grup Golden Beat 
(versions Disco, Pop i Funk i amb Dj al final), Plaça Major. Organitza: The Kimberleys 
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Dissabte, 31 d’agost de 2019
10.30 h - Vici-aigua, Parc del Pla del Mestre. Organitza: Comissió de Festa Major 
11.30 h - Festa de l’escuma, Plaça Major. Organitza: Comissió de Festa Major  
16 h - Torneig de billar de Centelles, c/ de Sant Joan, 14. Organitza: Penya escacs- Secció billar 
16.30 h - Concentració de vehicles clàssics, Rambla del Camp de l’aigua. 

Organitza: Amics dels clàssics 
17 h - Recorregut de vehicles clàssics, Carrers del poble. Organitza: Amics dels clàssics 
19 h - Concert de Festa Major amb l’Orquestra Costa Brava, Plaça Major. 

Organitza: Comissió de Festa Major
22 h - L’Inspector, de Nikolai Gógol i direcció de Montse Albàs, Casal Francesc Macià. 

Organitza: Grup Pierrot Teatre
23 h - Ball de Festa Major amb l’Orquestra Costa Brava, Plaça Major. 

Organitza: Comissió de Festa Major
de 24 a 6 h - White Fest, Riera Blanca. 

Organitza: Diables cabrons i bruixes de Centelles i els Tabalers 

Diumenge, 1 de setembre de 2019
7 h - Despertada Baliga-balaga, Carrers del poble
9.30 h - Esmorzar popular dels geganters, Plaça Mossèn Xandri / El Triquet.  

Organitza: Geganters de Centelles 
10.30 h - Partides d’escacs, El Passeig. Organitza: Penya Escacs Centelles 
11 h - 40a Trobada de gegants .Inici de la  cercavila, Recorregut pel centre del poble.  

Organitza: Geganters de Centelles 
12.45 h - 40a Trobada de gegants. Ballada de gegants, Plaça Major.  

Organitza: Geganters de Centelles 
17 a 19 h - Visita guiada al campanar i a la Sala Museu de la Parròquia, Davant l’església.  

Organitza: Parròquia de Centelles 
18 h - Festa Holi, Aparcament del carrer Sant Josep. Organitza: Comissió de Festa Major 
18 h - Sardanes amb la Cobla Premià, El Passeig. Organitza: Comissió de Festa Major
19 h - L’Inspector, de Nikolai Gógol i direcció de Montse Albàs, Casal Francesc Macià. 

Organitza: Grup Pierrot Teatre
20 h - Havaneres amb  Els Pescadors de l’Escala, Plaça Major. Organitza: Comissió de Festa Major
22 h - Fi de Festa Major amb espectacle pirotècnic, Portal. 

Organitza: Cabrons i bruixes de Centelles  

En cas de pluja, les activitats que tècnicament i logística ho permetin 
es traslladaran al pavelló municipal o altres espais alternatius. S’avisarà 
a través de les xarxes socials o altres mitjans de què es disposi.

ATRACCIONS:
A l’aparcament de la piscina municipal coberta. 
28 i 29 d’agost i 1 de setembre de 18 a 24 h 
30 i 31 d’agost de 18 a 2 h
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actes
religiosos

Santa Coloma i Sant Llop són  els patrons 
de Centelles i tenen en comú la ciutat  
francesa de Sens, del departament de Yonne 
a la Borgonya. Allà va morir, i segons  
algunes fonts, també hi va néixer i viure Santa  
Coloma a mitjans del segle III. Sant Llop en 
va ser bisbe des del 609 a la seva mort l’1 de 
setembre del 623. Segons la seva voluntat, 
les seves despulles van ser dipositades a 
l’església del monestir de Santa Coloma de 
Sens, fins que el 853 van ser traslladades a 
la nova basílica al costat de les relíquies de 
Santa Coloma.

La vinculació dels dos sants sembla que 
no va influir en la seva veneració conjunta 
a Centelles, ja que la devoció a la màrtir 
és més antiga que la del bisbe. Consta 
que Sant Llop té un altar propi a l’església  
parroquial des del segle XV i el seu culte 
es consolida a principis del segle XVII 
quan es crea una administració pròpia, 
se n’obté una relíquia i el rector Damià 
Bolló li dedica un goig el 1632. Al segle 
XIX la consideració litúrgica dels dos  
patrons és la mateixa i poc a poc la festa 
major d’estiu es consolida com a una diada  
important en el calendari festiu.

Acabem amb una curiositat. El rector  
Damià Bolló és el que, tot i la inquietud del 
poble, no li nega l’enterrament catòlic a 
la Payrona, una dona vella considerada 
bruixa,  trobada culpable de donar i treure 
golls, morta per causes  aturals a la presó 
i enterrada, finalment,  l cementiri de Sant 
Antoni de les Codines. I també és el rector 
que consolida la devoció a Sant Llop a Cen-
telles,  un sant que ofereix protecció contra 
les malalties del coll: mals de coll, golls o   
esquinàncies (angines). 

Maria Dolors Bernal, Arxiu Municipal

Sant Llop
de Sens

Escultura de Sant Llop, patró de la vila, 
vestit de bisbe i amb un llop als seus peus 
al retaule de l’altar major de l’església

Dissabte 31 d’agost - 13h
Repic de campanes

Diumenge 1 de setembre - 11h
Ofici solemne en honor a 
Sant Llop

Dilluns 2 de setembre - 20h 
Missa pels difunts
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Centelles estudis oberts
Dissabte 30 d’agost i diumenge 1 de 
setembre de 18 a 21h 
• David Casals - Pintura  
Av. Escoles, 15 / tel. 938 810 599 
• Marta Postico - Ceràmica 
c/Romaní, 7 (Barri St. Pau) / tel. 938 441 015 
• Jordi Sarrate - Pintura
c/Jesús, 36 / tel. 938 810 881 

Visita guiada al campanar i a la sala-Museu 
de l’església parroquial de Santa Coloma 
de Centelles
Diumenge 1 de setembre a la tarda  
de 17 a 19 h
Església parroquial
Grups reduïts.  
Els menors han d’anar acompanyats  d’un adult.
Inscripció prèvia a la Parròquia: 
Tel  93 881 10 32 / 650 443 432 
info@parroquiadecentelles.cat 

exposicions

Premi Centelles
LXXVII Concurs de Pintura 2019
del 25 d’agost al 13d’octubre
Centre d’art el Marçó vell
dissabtes de 18 a 20 h
festius de 12 a 14h i de 18 a 20 h
Inauguració:
diumenge 25 d’agost a les 12 del 
migdia al Centre d’art el Marçó vell

Finalistes:
Eduard Fontserè Solà, Miquel Pescador 
Ventosa, Kike Chumillas Masegoso, Inés 
de Haro, Viviana Guasch, Mercè Arroyo 
Martos, Rosa Solano, Verónica Bueno 
Salgado, Leticia Gaspar García, Kihong 
Chung, Eva Agasa Balagué, Ana Salegui 
Egaña, Alejandro Martínez García, Oscar 
Santasusagna AlluéClara Vidal Madrid, 
Jaime Moroldo Lira, Manuel Magdaleno 
Quintero, Álvaro Manén Ranea, 
Pablo Álvarez Cuesta, Albert Jorge Ortiz, 
Adrián Espinós, Ernest Faixedas Paré

premi Centelles
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tómbola de la solidaritat

Un any més, la Societat Coral La Violeta aporta la seva petita col·labora-
ció en els actes de la festa Major d’estiu.
Aquest any, i ja en van tres de seguits, us oferim un concert en un lloc tant 
cèntric com desconegut.
El concert d’aquest any el farem a la Font de La Cira, que s’hi accedeix 
per les escales del passeig.
Bona FESTA MAJOR!

Divendres, 30 d’agost de 2019
19.30 h - Inauguració  de la restauració de la façana  
de la seu social de la Societat Coral La Violeta
Lloc: Societat Coral La Violeta 
Organitza: Societat Coral La Violeta i Ajuntament de Centelles

20 h - 3r concert d’Estiu de la Societat Coral la Violeta
Lloc: Font de la Cira (entrada pel Passeig) 
Organitza: Societat Coral La Violeta

la violeta inaugura

un altre món 
és possible, 
depèn de tu

Lloc: Carrer Jesús, 15
(antic banc Saragossa)

Col·labora:
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nits joves
Dimecres, 28 d’agost de 2019
de 23 a 6 h
10 anys de la Centelles Jamaican Beats 
amb Adala, Señor Wilson, Irie Souljah, 
Alex Bass & The Same Song Band
Lloc: Riera Blanca
Organitza: Fyahlight 

Dijous, 29 d’agost de 2019
de 23 h a 6 h
L’ enCOLOMAda, concerts i  DJ
Lloc: Riera Blanca
Organitza: Accent Jove 

Divendres, 30 d’agost de 2019
de 24 a 5 h
Guatekimber, amb el grup Golden Beat
(versions Disco, Pop i Funk i amb Dj al fi nal)
Lloc: Plaça Major
Organitza: The Kimberleys
 
Dissabte, 31 d’agost de 2019
de 24 a 6 h
White Fest
Lloc: Riera Blanca
Organitza: Diables cabrons i bruixes de Centelles i els Tabalers
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