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Menja tòfona
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Dissabte 14
De 9  a 20 h - Fira de la tòfona. Espai fi ral amb venda de tòfones i productes trufats. 
Lloc: El Passeig

De 10 a 11 h - Taller de cuina amb tòfona i degustació, amb David Gil cap de pastisseria
del grup El Barri d’Albert Adrià, maridat amb vi i vins escumosos de Gleva Estates. 
Lloc: Plaça Major

D’11.30 a 12.30 h - Taller de cuina amb tòfona i  degustació, amb Josep Maria Ribé, 
director del Chocolat Academy, maridat amb vi i vins escumosos de Gleva Estates.
Lloc: Plaça Major

De 12 a 13 h - 7è concurs de gossos tofonaires. 
Lloc: Carretera de Sant Feliu de Codines, davant de l’Institut

De 17 a 18 h - Taller de perdre la por a cuinar amb tòfona i degustació, amb Cesc Molera
(xef i professor de l’Escola d’Hostaleria d’Osona) i Fina Vila (estudiosa de la tòfona). 
Lloc: Plaça Major

De 18.30 a 19.30 h - Taller de cuina de Nadal: aperitius i snacks i degustació, amb Edgar 
Garcia (xef i professor de l’Escola d’Hostaleria d’Osona). Aforament limitat a 25 persones. 
Lloc: Plaça Major. Preu: 5 €

Diumenge 15
De 9 a 14 h - Fira de la tòfona. Espai fi ral amb venda de tòfones i productes trufats. 
Lloc: El Passeig

D’11.30 a 13.30 h - II Concurs de cuina amb tòfona, per a alumnes d’hostaleria. Jurat: 
Pep Palau, gastrònom; Ada Parellada, xef del restaurant Semproniana i Oriol Sala, xef 
del restaurant El Gravat  Lloc: Plaça Major

El dissabte i el diumenge de 
14 a 16 h podreu degustar una 
gran oferta de plats i/o menús 
amb tòfona a diversos restau-
rants, bars  i rostidors adherits.

12a Fira de la Tòfona      14-15 de desembre



Salutació de
l’alcalde

L’acabament de l’any i les dates assenyalades de 
les festes nadalenques coincideixen amb la nostra 
festa major d’hivern, amb un conjunt d’activitats 
en honor a la patrona, Santa Coloma. L’acte més 
destacat és la Festa del Pi. No podem oblidar  
totes les activitats que s’han anat incorporant 
per dinamitzar i donar valor al comerç local com 
és exemple la fira de la tòfona així com aquelles  
activitats que valoren les tradicions del Nadal i Reis 
que busquen l’emotivitat i la il·lusió dels infants. 

Enguany hi ha com a novetat que el Palau dels 
Comtes serà un espai que acollirà un fet simbòlic 
però rellevant com és l’entrega de la carta al  
Patge Reial dels Mags d’Orient.

També vull agrair a totes les persones i entitats 
que fan possible la diversitat d’actes que es  
programen en aquestes dates. Activitats per a 
tots els públics amb l’objectiu de ser un espai de 
trobada i de gaudi.

Finalment apel·lo al respecte i la convivència així 
com a les persones més necessitades i a totes 
les persones que també viuen amb emotivitat 
aquests dies tan assenyalats.

Us desitjo unes bones festes i un bon canvi d’any 
amb l’objectiu que el 2020 sigui millor.

 
Josep Paré Aregall
Alcalde
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Marce l P inyana Puigdol lers, va marxar de Centelles l’agost del 2005. 
Fa 14 anys. Viu a Biel/Bienne, una ciutat bilingüe de Suïssa on es parla 
alemany i francès. Sempre que poden venen al seu poble de Centelles 
especialment per les festes més famoses.
Va anar a estudiar a l’estranger, si bé va començar Enginyeria Industrial a 
Barcelona, on hi va fer els dos primers anys i després, amb un programa 
europeu, va fer els últims tres anys entre França i Alemanya. Un cop aca-
bats els estudis va començar a treballar a Alemanya i després va anar a 
Suïssa on treballa des de fa 10 anys. Fa d’enginyer de projectes solars fo-
tovoltaics a l’empresa Tritec que busca la proximitat amb els seus clients 
d’Alemanya i Suïssa. Tenen un total de 9 ubicacions , de les quals 7 són a 
Suïssa i 2 a Alemanya. Dissenyen i instal·len plantes solars fotovoltaiques. 
Pinyana és enginyer de materials i ha fet un màster en administració de 
negocis (MBA). Actualment fa la gestió de projectes tècnics.
Amb un pregó centrat en la diferència de vida entre Suïssa i aquí, Marcel 
Pinyana, va explicar primer la seva trajectòria per Europa mentre feia els 
estudis: Bremen, Freiburg, Nancy, Saarsbrücken, ... fi ns a acabar a Bienne. 
Va explicar que a la seva feina actual: “a part dels estudis va ser molt im-
portant el coneixement de diverses llengües per poder comunicar entre 
els treballadors dels diversos sectors de l’empresa “a Suïssa no tothom 
sap tots els idiomes o la majoria dels idiomes ofi cials i complica les rela-
cions si estàs a una zona fronterera o amb dos idiomes ofi cials”.
Va dedicar el pregó al seu cosí Eloi Palau Pinyana, campió del món i 
Europa Júnior de bike trial ferit a Itàlia per una bomba de la 1a Guerra 
Mundial, el passat mes d’agost. Pinyana va explicar una mica el tarannà 
del seu país d’acollida, “un país gran que ha sabut viure de les seves 
coses i que estima i treballa tot el que tenen”, sobretot va explicar com 
s’articulen les 4 llengües ofi cials sense confl ictes entre la gent “que parla 
el que vol i ningú li retreu res”, la manera de fer, com viuen i treballen 
“tenen la seva pròpia manera de veure les coses i no són tan oberts com 
nosaltres” i va destacar sobretot la diferència cultural: “les festes que fem 
al nostre poble allà a Biel/Bienne no són semblants en cap manera a les 
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El pregó de la
Festa Major

d’estiu
Vols veure com va ser el pregó de la festa 
major d’estiu? Captura el codi QR amb el 
mòbil i segueix l’enllaç



d’aquí a Catalunya”, va destacar que 
“m’agrada venir a Centelles de tant 
en tant per poder viure la proximitat 
dels amics i la família i gaudir de la 
festa del Pi, el carnaval, els reis, en el 
fons ho trobo a faltar perquè formen 
part de la nostra tradició i manera de 
viure ...”.
Va recordar el seu pas per l’escola 
Sagrats Cors, la Piscina Municipal, 
anar a portar la carta al patge reial, 
i els seus inicis a la festa del pi i so-
bretot va explicar que li sabia greu 
no poder fer les “trobades amb els 
amics i l’enyorança de la gent i el po-
ble que tinc de vegades”.

5Abans del pregó Marcel Pinyana va ser rebut a l’Ajuntament on va signar al llibre d’honor del municipi.



Actes de Nadal 
i Festa Major
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Diumenge  8
De 9 a 13 h - Venda de fanalets contra el 
càncer. Al Mercat. Organitza: Associació Contra el 
Càncer de Centelles
De 10 a 13 h - Llàntia solidària de Mans Uni-
des. Venda d’espelmes al mercat setmanal. 
A la plaça Major

Dimarts 10
19 h - Presentació de llibre: Un giratemps a 
Ilvermorny, d’Elga Gonzàlez. Premi Infantil 
Revista de Vic 2020.
A la biblioteca la Cooperativa

Dimecres 11
D’11 a 13:30 h - Unitat mòbil d’informació al 
consumidor. A la plaça Major

Dijous 12
19 h - Xerrada: “Coneixem les tòfones?” a 
càrrec de Fina Vila, coneixedora del món de 
la tòfona. A la biblioteca la Cooperativa

Divendres 13
18:30 h - Presentació del llibre: Fra Lluís 
Colomer Salada (Centelles 1905 – L’Alcora 
1936), de Ramon Felipó i Oriol. A càrrec de 
l’autor, d’Anna Chávez, regidora de Cultura, 
i de Maria Dolors Bernal, responsable de 
l’Arxiu Municipal. A la biblioteca la Cooperativa

Dissabte 14
Tot el dia - 12a Fira de la tòfona (vegeu progra-
ma a part). Al Passeig i al nucli antic
De 10 a 13 h i de 16:30 a 19:30 - Activitats 
infantils: tallers i maquillatge a càrrec de 
Pam i Pipa. A la plaça de Mossèn Xandri
De 12 a 13 h - 7è concurs de gossos tofonai-
res. Davant de l’Institut Pere Barnils
19 h - Inauguració de l’exposició Mostra 
d’artistes locals. Al Centre d’art el Marçó vell

Diumenge 15
Al matí - 12a Fira de la tòfona (vegeu programa 
a part). Al Passeig i al nucli antic
8 h - XXII Portada del pessebre a dalt a la 
Costa pel Centre Excursionista de Centelles. 
A la residència Sant Gabriel. (Cal portar esmorzar)
De 9 a 13 h - Venda de fanalets contra el 
càncer. Al Mercat. Organitza: Associació Contra el 
Càncer de Centelles
9:30 h - VII Pedala per a la Marató. Sortida i 
arribada del pavelló municipal de Centelles. preu 5 €
Organitzen els ajuntaments de: Centelles, Aiguafre-
da, Balenyà, Sant Martí de Centelles i Tona 
De 10 a 13 h - Llàntia solidària de Mans Uni-
des. Venda d’espelmes al mercat setmanal. 
A la plaça Major
De 10 a 13 h - Activitats infantils: tallers i 
maquillatge a càrrec de Pam i Pipa. A la plaça 
de Mossèn Xandri
De 10:30 a 13 h - Nadal Solidari de l’Escola 
Ildefons Cerdà. Representacions nadalen-
ques a càrrec d’alumnes. Al Casal Francesc Ma-
cià. Aportació d’1 € per a col·laborar en un projecte 
solidari per a infants
12 h - Concert de les corals Flors de Tardor 
de La Garriga i Veus de Tardor de Centelles. 
A la capella del Socós. A benefici de la Marató de 
TV3 
18 h - Teatre musical: Estrellitas & Antojos, 
amb Elisa Crehuet, actriu, i Clara Ferrer, 
pianista. A la sala de baix de la Violeta. Preu 10 €
18:30 h - Ballada de sardanes sense cobla.
A la plaça Major. 
20 h - Enlairada popular de fanalets contra 
el càncer. A la plaça Major. Organitza: Associació 
Contra el Càncer de Centelles

Dimarts 17
18 h - Aula d’Extensió Universitària de la 
Gent Gran. Petita història del jazz, a càrrec 
de Frederic Sesé, llicenciat en Història de 
l’Art. Al Casal Francesc Macià. (cal ser associat per 
assistir a l’Aula)

Dijous 19
17:30 h - L’hora del conte. Amb Lídia Clua.
A la biblioteca la Cooperativa
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Divendres 20
De 22 a 2 h - Festa Fluor amb DJ, per a me-
nors de 18 anys i begudes sense alcohol.
Al pavelló municipal vell. Preu: a concretar

Dissabte 21
10 h - Esmorzem amb els BAFTA!  Projecció 
dels curtmetratges premiats a la darrera 
edició dels BAFTA Shorts.  
A la biblioteca la Cooperativa
D’11 a 13 h - Centelles és màgia per Nadal. 
Caga tió gegant i espectacle. A la plaça Major

Diumenge 22
De 10 a 13 h - Llàntia solidària de Mans Uni-
des. Venda d’espelmes al mercat setmanal. 
A la plaça Major
10 h - Espectacle d’hivern del Gimnàs. Al 
Casal Francesc Macià. Preu 5€ (la recaptació anirà 
per a la Marató de TV3)

Dimarts 24
24 h - Missa del Gall amb la participació de 
la coral La Violeta. A l’església parroquial
A la sortida de la missa del Gall - Obertura 
de les exposicions de pessebres. A la sala 
d’exposicions de Centelles (C/de Jesús, 15), a Can 
Manso i els de Ramon Vitó (C/dels Galejadors, 19) 

Dimecres 25 Nadal
18 h - Els Pastorets. Al Centre parroquial.  
Preu: 10 € adults  i 5 € fins a 14 anys
21:30 h - Concert de Nadal. Per la coral La 
Violeta i la coral jove Cantus Firmus.  
Al Casal Francesc Macià. Preu: taquilla inversa

Dijous 26 Sant Esteve
9 h - Festa del Pi. Sortida al bosc per a mar-
car el pi. Sortida del Passeig 
17 h - Els Pastorets. Al Centre parroquial. Preu: 
10 € adults  i 5 € fins a 14 anys
19 h - Projeccions d’audiovisuals de muntan-
ya. Projecció de la pel·lícula Etiòpia, un viat-
ge en el temps i reportatges de muntanya 
del Club Centre Excursionista de Centelles. 
Al Casal Francesc Macià

Divendres 27
20:30 h - Cinema en català -Cicle Gaudí:  
Litus, de Dani de la Orden. Al Centre parro-
quial. preu: 4,50 €, 3 €Carnet Jove i associats a 
entitats de Centelles i Club La Vanguardia (2 x 1)

Dissabte 28
17 h - Ball de Festa Major d’hivern amb  
Dolce Vita. A la sala de baix de la Violeta. Preu: 5 €

Diumenge 29
18 h - Els Pastorets. Al Centre parroquial.  
Preu: 10 € adults  i 5 € fins a 14 anys

Dilluns 30
Tot el dia - Festa del Pi.
42è Concurs de fotografia Festa del Pi 
Dimarts 31
Santa Coloma. Festa Major d’hivern
11 h - Missa solemne amb la participació de 
la coral La Violeta i a la sortida galejada fins 
que s’acabi la pólvora
12 h - Plantada de gegants. A la plaça Major
1 de la matinada - Cap d’any ni perjudici. 
Al pavelló vell (venda d’entrada anticipades)

Divendres 3 de gener
De 16:30 a 19:30 h - La màgia al Palau. 
Campament i carter reial. Al palau dels comtes 
i plaça Major

Dissabte 4 de gener
De 16:30 a 19:30 h - La màgia al Palau. 
Campament i carter reial. Al palau dels comtes 
i plaça Major

Diumenge 5 de gener
18:30 h - Cavalcada de reis i concurs de 
fanalets. Arribada al Passeig

Dilluns 6 de gener, Diada de Reis
12 h - Lliurament de premis dels concursos 
de pessebres i de fanalets.  
A la sala de la societat coral La Violeta
13 h - Cloenda de la Festa del Pi.  
Es despenja el pi i es reparteixen les pomes 
als galejadors. A l’església parroquial
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Festa del Pi                                  30 de desembre

Dijous 26 de desembre
12:00 h - Sortida per escollir i marcar el pi.

Divendres 27 de desembre
21:00 h - Confecció dels ramells de pomes i neules que es pengen al pi.

Diumenge 29 de desembre
18:00 h - Repartiment de la pólvora, revisió d’armes, lliurament d’insígnies, assegurances,              

 etc. als galejadors.

Dilluns 30 de desembre
07:00h - Missa
08:00h - Sortida cap al bosc
11:00h - Sardanes a la plaça Major i trets des del campanar
12:00h - Entrada del pi al poble
13:00h - Ball del pi a la plaça Major. Seguidament es portarà el pi a l’església. 
19:00h - Galejada dalt del campanar

Dimarts 31 de desembre. Santa Coloma. Festa Major d’hivern
11:00 h - Missa solemne amb la participació de galejadors i la coral La Violeta.
                A la sortida galejada fi ns que s’acabi la pólvora

Dilluns 6 de gener
13:00 h - Cloenda de la Festa del Pi. Es despenjarà el pi i es repartiran les branques i les 

pomes entre els galejadors.



del 14 de desembre al 19 de gener
Mostra d’artistes locals
inauguració el dia 14 a les 7  del vespre
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
Centre d’art el Marçó vell 
Sala de Paleontologia i Selecció del patrimoni 
pictòric 
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. 
Centre d’art el Marçó vell

del 21 de desembre al 6 de gener
Museu del caganer: col·lecció Jordi Sarrate
dissabtes i festius, tardes de 6 a 8 
Visites concertades (tel. 938 810 881)
Carrer de Jesús, 36

del 22 de desembre al 6 de gener
Exposició de pessebres
dissabtes i festius de 12 a 2 i de  6 a 8
dia 24 obert després de la Missa del gall
dia 30, Festa del Pi, de 10 a 12 i de 6 a 8
Sala d’exposicions de Centelles
Carrer de Jesús, 15

del 24 de desembre al 12 de gener
26a Exposició de pessebres i de curiositats 
curioses
festius d’11 a 2 i de 5 a 8
dia 24 obert després de la Missa del gall
Can Manso (plaça Vella, 3)

del 24 de desembre al 6 de gener
Pessebres de Ramon Vitó
festius de 12 a 2 i de 6 a 8
dia 24 obert després de la Missa del gall
Carrer dels Galejadors, 19 

Exposicions
i pessebres
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   Concursos
42è CONCURS DE FOTOGRAFIA FESTA 
DEL PI 
Els treballs es poden lliurar fins el 10 de 
març de 2020 al migdia als llocs de recepció. 
(Vegeu les bases a part). Organitza: Amics de 
Centelles

74è CONCURS DE PESSEBRES FAMILIARS
Per a concursar cal inscriure’s a l’Ajuntament 
o a través del web www.centelles.cat fins 
el dia 20 de desembre a les 12 del migdia. 
Organitza: Associació de Pessebristes

74è CONCURS DE FANALETS
Caldrà lliurar els fanalets el dia 5 de gener de 
8 a 9 del vespre al costat de l’estàtua del Sa-
grat Cor de la plaça Major. (vegeu les bases a 
part). Organitza: Associació de Pessebristes

Nadal al Palau
La màgia al Palau

Campament i
carter reial

3 i 4 de gener
de 16:30 a 19:30

Al Palau del Comtes 
i a la plaça Major



Concretar dades sobre la vida de Santa  
Coloma, més enllà de situar-la al segle III i la 
seva mort en un 31 de desembre a Sens, és 
difícil, perquè els relats recullen més elements  
llegendaris i comuns a altres biografies de 
sants que no pas fidedignes.

La introducció del culte a Santa Coloma a 
Catalunya es situaria al segle VII, coincidint 
amb la construcció de la seva basílica a Sens, 
la divulgació de la seva passió i la propaga-
ció de la seva devoció per part de viatgers i  
peregrins. Així, són diverses les parròquies  
refetes o creades en el procés de repoblació 
del territori que portaven aquesta advocació 
i els pobles que en sorgeixen al seu voltant  
prenen el nom de la patrona de la parròquia 
amb alguna denominació del lloc on es troben: 
Gramenet, Farners, Queralt, Sasserra, etc. 
En el cas de Centelles, la primera referència 
a la parròquia de Santa Coloma es troba a 
l’acta de consagració de l’actual Aiguafreda 
de Dalt del 898 i al seu voltant es va formar 
primer una sagrera (dita de Pujol ric i més  
endavant de Vinyoles) i després una vila (dita 
de Centelles).

La devoció a la patrona ha pres diverses  
formes al llarg del temps: una taula de canvi 
amb el seu nom en benefici de la població 
el 1362, el nombre de dones que han portat 
i encara porten el seu nom, la generositat 
amb l’obra parroquial i el seu culte, els diver-
sos retaules que se li han dedicat a l’església 
o la celebració per l’arribada d’una relíquia el 
1620. I, per descomptat, l’ofrena anual d’un 
pi cada 30 de desembre com a mínim des 
del 1753.

 Maria Dolors Bernal, Arxiu Municipal

Imatge de Santa Coloma, patrona  de la 
vila, al retaule de l’església.

Santa
Coloma
de Sens
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Patrona de Centelles



Calendari de festius 2020
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              1   2    3    4   5
   6   7    8   9  10   11 12
 13  14  15  16  17   18 19
 20  21  22  23  24   25 26
 27  28  29  30  31 

 GENER
                              1   2        
  3    4    5     6     7    8   9
10  11  12   13   14  15 16
17  18  19   20   21  22 23
24  25  26   27   28  29 

 FEBRER
                                   1
   2    3    4    5    6    7    8
   9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  31 

 MARÇ

              1   2    3    4   5
   6   7    8   9  10   11 12
 13  14  15  16  17  18 19
 20  21  22  23  24   25 26
 27  28  29  30   

 ABRIL
                         1   2   3 
   4    5    6     7    8    9  10
 11  12  13  14   15  16 17
 18  19  20  21   22  23 24  
 25  26  27  28   29  30 31 

 MAIG
   1    2    3    4    5    6   7 
   8    9  10  11  12  13 14
 15  16  17  18  19  20 21
 22  23  24 25  26  27 28
 29  30 

 JUNY

 JULIOL  AGOST
        1   2    3    4    5   6
   7   8   9   10  11 12 13 
 14 15  16  17  18 19 20
 21 22  23  24  25 26 27
 28  29 30  

 SETEMBRE

                   1    2     3   4
   5    6    7    8    9   10 11
 12  13  14  15  16  17 18
 19  20   21  22  23  24 25
 26  27   28  29  30  31 

OCTUBRE  NOVEMBRE  DESEMBRE

              1   2    3    4   5
   6   7    8   9  10   11 12
 13  14  15  16  17   18 19
 20  21  22  23  24   25 26
 27  28  29  30  31   

                              1   2        
  3    4    5     6     7    8   9
10  11  12   13   14  15 16
17  18  19   20   21  22 23
24  25  26   27   28  29 30
31 

                                   1
   2    3    4    5    6    7    8
   9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  

        1   2    3    4    5   6
   7   8   9   10  11 12 13 
 14 15  16  17  18 19 20
 21 22  23  24  25 26 27
 28  29 30  31 

1 de Gener  Any nou
6 de Gener  Reis
10 d’Abril    Divendres Sant
13 d’Abril    Dilluns de Pasqua
1 de Maig    Dia del treball
24 de Juny  Sant Joan
15 d’Agost  Mare de Déu d’Agost
1 de Setembre  Sant Llop - Festa Major 

11 de Setembre Diada Nacional de Catalunya
12 d’Octubre        Festa del Pilar
1 de Novembre    Tots Sants
6 de Desembre     La Constitució
8 de Desembre     Immaculada Concepció
25 de Desembre   Nadal
26 de Desembre   Sant Esteve
31 de Desembre   Santa Coloma - Festa Major



Us desitgem unes bones festes de Nadal,  
una bona Festa Major i un feliç 2020

LLUMS DE NADAL A SANT JUST
Joan Margarit

Tremoloses bombetes s’il·luminen

com si fossin les llàgrimes d’algú.

Miro el pati al capvespre

dessota el cel lilós on es dibuixen

a contrallum les fulles del llorer,

un negre i fi estampat. La teva mare em diu:

Tu i jo, de tant en tant, ho perdem tot.

Tremolosos, els llums en els carrers:

de sobte, tots s’han apagat per tu.

 

Avui tots els colors dels contes,

com els verds de les canyes vora el riu

i els núvols reflectits al safareig,

llueixen en els ulls de la Joana.

Comença a ploure i, a través del pati,

es mouen les figures del Nadal

de l’any passat. Veig la Joana riure,

però de sobte es gira cap a mi

i em mira, i llavors veig que és un record,

que per això la pluja la travessa.




