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Demana la teva targeta de participació
a qualsevol establiment comercial. 
Hi ha 205 llocs per fer-ho.

www.centelles.cat

Repartim 20.000€
en vals i premis

#aquestNadalfemconsumlocal

*Per a més informació, llegiu les bases de participació:



Centellencs i centellenques,
Acabar l’any i poder-me adreçar a tots vostès em dona l’opor-
tunitat de desitjar-los una bona Festa Major d’hivern i animar-los 
a participar de les diferents activitats que s’hi han programat 
gràcies al dinamisme social i cultural que té el nostre poble. A 
més, em fa una il·lusió especial perquè em permet desitjar-los 
de tot cor unes bones festes i un bon final d’any, amb l’anhel que 
el 2023 sigui pròsper i els aporti felicitat.
Acabar l’any també està associat a fer balanç del que aquest ens 
ha aportat, sense obviar tots els aprenentatges i vivències que hem 
adquirit. Vull destacar aquest bagatge perquè estem vivint un pe-
ríode molt convuls i canviant, i hem de saber posar en valor el que 
ens fa millors com a persones i com a poble. Personalment i profes-
sionalment han estat mesos complexos, però gràcies a la il·lusió i 
a la responsabilitat he pogut fer front a les adversitats.  Els animo a 
tots vostès a tirar endavant de la mateixa manera. La Festa del Pi de 
l’any passat és un bon exemple que la tenacitat és essencial, per tal 
com vam incorporar mesures de seguretat i logístiques amb l’últim 
objectiu de poder gaudir de la festa, i enguany ja ningú no dubta 
que es podrà tornar a fer. La companyia elèctrica municipal també 
és un exemple de com els efectes globals ens afecten a nivell local 
i per això és molt important que veiem els beneficis que ens aporta 
com a municipi disposar d’aquest servei públic. Són dos exemples 
dels molts que em preocupen i m’ocupen però que em serveixen per 
destacar, entre d’altres, la importància del comerç local, la vitalitat 
de les entitats i associacions i, en definitiva, la importància d’impli-
car-nos amb el nostre municipi i amb el que hi aporta identitat.
Aquests propers dies us animo a participar a totes les activitats gas-
tronòmiques i lúdiques de la Fira de la Tòfona, ja que constitueixen 
una bona oportunitat per conèixer i degustar aquest producte de la 
terra. També em fa il·lusió commemorar els vint anys del nou edifici 
de l’Ajuntament, que a través de les visites guiades podran conèixer 
i veure des d’on es coordinen la diversitat de serveis municipals que 
s’ofereixen a Centelles. Evidentment, els animo a participar de 
la Festa del Pi amb seny. El nou any s’iniciarà amb les activitats 
màgiques i totes les sorpreses que ha preparat la comissió. Vull 
acabar fent una menció especial a les projeccions de Sant Esteve 
perquè aquest 2023 farà vint anys de la Via Ferrada i és el millor 
exemple que amb un projecte i la il·lusió de tirar-lo endavant es 
poden aconseguir grans fites.
Bona Festa Major d’hivern i feliç 2023!

Josep Paré Aregall
Alcalde



FOTO PREGÓ ESTIU



FOTO PREGÓ ESTIU

El Casal Francesc Macià es va omplir per escoltar el pregó de 
Nyaco Boleda Relats. Un acte que tornava a ser presencial des-
prés dels anys de COVID. Boleda, enginyer industrial va néixer a 
Centelles, però, fins als catorze anys va residir a Monzón (Osca), 
tot i que les vacances i els estius els passava amb la família a 
Centelles.
Sempre ha estat vinculat a entitats del municipi en diversos àm-
bits: des de monitor del Cau als Pastorets passant per l'esport 
local, l'organització de la Fira de la Ratafia o els Baliga-Balaga. 
Boleda va destacar la vitalitat de les entitats del poble i va enco-
ratjar el jovent perquè "continuï col·laborant desinteressadament 
amb les entitats per fer més poble i que tinguin més vitalitat". Va 
omplir el seu relat de diverses anècdotes viscudes en primera 
persona i va assegurar que "Centelles és un poble viu que és 
capaç de fer moltes coses".
En l'àmbit professional ha estat dirigint una empresa d'instal·la-
cions industrials durant tres dècades, executant obres a diver-
sos països europeus. En el món de la solidaritat ha col·laborat 
amb diverses iniciatives, tant en l'àmbit local amb la creació del 
Consell de Cooperació local i, a fora, amb la participació en 
camps de treball; entre d'altres. 

PREGONER DE LA FESTA MAJOR 
D’ESTIU: NYACO BOLEDA

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



75è Concurs de pessebres familiars 
"Fem un pessebre per Nadal"
Bases i inscripcions a www.centelles.cat 
fins el el dia 23 de desembre a les 12 del 
migdia.
Organitza: Associació de Pessebristes

Divendres 16
Inauguració de l’exposició 
Mostra d’artistes locals
a les 7 de la tarda al Centre d’Art el Marçó Vell
Dissabte 17
15a Fira de la tòfona 
(vegeu programa a part) 
tot el dia Centre del poble
1r Campionat de petanca de Centelles
inici del torneig a 2/4 de 10 del matí a les 
pistes de petanca de la Ronda dels Esports
Activitat infantil. Inflable
de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 
del vespre a la plaça Major
9è concurs de gossos tofonaires
de 12 a 1 del migdia  
als jardins de la Casa Pujol
Diumenge 18
15a Fira de la tòfona 
(vegeu programa a part)
al matí al centre del poble
XXV Portada del pessebre a dalt a 
la Costa pel Centre Excursionista de 
Centelles 
sortida a les 8 del matí des de la residència 
Sant Gabriel. Cal portar esmorzar
Venda de fanalets contra el càncer
de 9 a 1 del migdia al mercat 
Organitza: Associació Contra el Càncer de 
Centelles
Llàntia solidària de Mans Unides
Venda d’espelmes al mercat setmanal
de 10 a 1 del migdia a la plaça Major
8a enlairada popular de fanalets 
contra el càncer
a les 7 de la tard a l’aparcament de la piscina 
municipal coberta 
Organitza: Associació Contra el Càncer de 
Centelles

Divendres 23
Inauguració de l’Exposició de  
Pessebres
a les 7 de la tarda a la sala d’exposicions de 
Centelles (carrer de Jesús, 15)
Dissabte 24
Llàntia solidària de Mans Unides
Venda d’espelmes 
de 5 a 7 de la tarda a la plaça Major
Missa del Gall 
a les 12 de la nit a l’església parroquial
Diumenge 25. Nadal
Missa de Nadal
a les 11 del matí a l’església parroquial
Cantata Nadalenca. Nit de vetlla 
per la coral La Violeta. Poesia, dansa, 
música d’autor i nadales tradicionals
a 2/4 de 10 de la nit al Casal Francesc Macià
Preu: 8 €
Dilluns 26. Sant Esteve
Festa del Pi
Sortida al bosc per marcar el pi
a les 9 del matí sortida del Passeig 
Projecció d’audiovisuals de muntanya
a càrrec de Josep M. Parareda i M. Rosa 
Aregall i Presseguer
a les 7 del vespre al Casal Francesc Macià
Els Pastorets
a les 8 del vespre al Centre Parroquial
Preu: 10 € adults i 4 € infants fins a 14 anys*
Dimecres 28
Presentació del llibre: L’energia elèctrica 
en aquests anys convulsos (2019-2022) 
de Miquel Arisa Coma, amb la participació 
de l'autor, Agustí Danés (Director editorial 
d'El 9 Nou) i Josep Paré Aregall (alcalde 
de Centelles)
a les 7 de la tarda a la sala de baix del Casal 
Francesc Macià

ACTES DE FESTA MAJOR I FESTES 

75è Concurs de fanalets
Caldrà lliurar els fanalets el dia 5 de gener 
de 8 a 9 del vespre al costat de l’estàtua del 
Sagrat Cor de la plaça Major. (vegeu-ne les 
bases a part). 
Organitza: Associació de Pessebristes



* Entrades pels Pastorets:
Reserva d’entrades al telèfon 618242365 
de 12 a 15 h de dilluns a divendres a partir 
del 19 de desembre

Divendres 30
Festa del Pi
tot el dia
Els Pastorets
a les 8 del vespre al Centre Parroquial
Preu: 10 € adults i 4 € infants fins a 14 anys*
Dissabte 31 
Santa Coloma. Festa Major d’hivern
20 anys del nou edifici de l’Ajuntament
Visites guiades de 10 a 12 del migdia amb 
reserva prèvia a www.centelles.cat/entrades
Missa solemne de Festa Major i a la 
sortida galejada fins que s’acabi la pólvora
a les 11 del matí a l’església parroquial
Plantada de gegants
a les 12 del migdia  al Portal
Diumenge 1 de gener
Show còmic. Cafè i coruscant 
un podcast de Centelles, amb Arnau  
Casanovas i Guim Puig
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
Preu: 10 € (www.centelles.cat/entrades)
Dimarts 3 de gener
Campament i carter reial
de 4 a 8 del vespre a la pista del Casal  
Francesc Macià (carrer Anselm Clavé, 9)
Jocs màgics
de 4 a 7 de la tarda al Passeig
La màgia del turó de Puigsagordi
de 7 a 9 del vespre observem bé el Turó
Dimecres 4 de gener
Campament i carter reial
de 4 a 8 del vespre a la pista del Casal  
Francesc Macià (carrer Anselm Clavé, 9)
Jocs màgics
de 4 a 7 de la tarda al Passeig
La màgia del turó de Puigsagordi
de 7 a 9 del vespre observem bé el Turó

DE NADAL I REIS

EXPOSICIONS
Del 17 de desembre al 15 de gener
Mostra d’artistes locals
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 
a 8 inauguració el dia 9 a les 7 del vespre 
al 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 (obert dies d’exposició) al Centre d’Art 
el Marçó Vell
Del 24 de desembre al 8 de gener
Exposició de pessebres
dissabtes i festius de 12 a 2 i de  6 a 8
dia 30, Festa del Pi, de 10 a 12 i de 6 a 8
Sala d’exposicions de Centelles (carrer de 
Jesús, 15)
Del 10 de desembre a1 15 de gener
Tribus d'Angola. Fotografies de 
Josep Mª Cos (viatge de l'11 al 25 de 
juliol de 2022). Finestres de la cafeteria 
El Trabuc (c/ Socós, 1) i El Penjador de la 
perruqueria Camps-Figueras (c/ Marquès 
de Peñaplata, 11). Horari comercial

Dijous 5 de gener
Carregada de regals
de 2/4 de 5 a 1/4 de 6 de la tarda a la pista del 
Casal Francesc Macià (c/ Anselm Clavé, 9)
Cavalcada de reis 
arribada a les 6 de la tarda al Passeig
Divendres 6 de gener. Diada de Reis
Cloenda de la Festa del Pi
Es despenja el pi i es reparteixen les 
pomes als galejadors
a la 1 del migdia a l’església parroquial
Els Pastorets
a les 8 del vespre al Centre Parroquial
Preu: 10 € adults i 4 € infants fins a 14 anys*
Diumenge 8 de gener
Lliurament de premis dels concursos 
de pessebres i de fanalets 
a les 12 del migdia a la sala de la Societat 
Coral la Violeta



1.  Podran participar-hi tots els pessebres que no cerquin una 
     finalitat publicitària o comercial.
2. Poden ser construïts amb qualsevol material: natural, guix, 
  material reciclat, etc.
3. La inscripció és gratuïta i es pot fer a  l’Ajuntament a través    
  del web www.centelles.cat o a les oficines municipals fins
  el dia 23 de desembre a les 12 del migdia.
  Cal adjuntar fotos del pessebre (màxim 3).
4. El jurat farà una primera selecció a partir de les fotografies     
  rebudes. Es visitaran només  els pessebres finalistes. 
5. Hi haurà 3 premis i un obsequi-record per a tothom.
  (1r premi: 100 €, 2n premi: 75 € i 3r premi: 50 €).
  El jurat pot declarar deserts els premis.
6. El lliurament de premis es farà el diumenge dia 8 de gener     
  a les 12 del migdia a la sala d’actes de la Societat Coral la Violeta.

Bases Concurs “Fem un Pessebre”

*Fanalet: Estri de mà que serveix per fer llum, confeccionat 
artesanalment amb motius apropiats per a la diada de Reis

Col·laboren

Bases Concurs “Fem un fanalet”
1.  Han de ser inèdits, no s’acceptaran repeticions ni
  modificacions d’anys anteriors. Es poden fer amb qualsevol    
  material. I han de portar el nom i el telèfon del concursant.
2. No s’acceptaran els pessebres en miniatura ni els que
  cerquin finalitats publicitàries o comercials.
3. Es recolliran el dia de la cavalcada de Reis, de 8 a 9 del      
  vespre, al costat de l’estàtua del Sagrat Cor de la plaça Major.
4. El jurat valorarà l’originalitat, la llum i la presentació dels     
  fanalets. 
5. Hi haurà primer, segon i tercer premi i un obsequi per a      
  tothom. El fanalet guanyador passarà a ser propietat de     
  l’Ajuntament. El jurat pot declarar deserts els premis.
6. El lliurament de premis es farà el diumenge dia 8 de gener a   
  les 12 del migdia a la sala d’actes de la Societat Coral la Violeta.
7.  Els fanalets es podran recollir fins el dia 30 de gener al matí   
  a l’Ajuntament.

Fem un Pessebre per Nadal

75ns CONCURSOS DE PESSEBRES FAMILIARS
I DE FANALETS DE REIS - NADAL 2022-2023
CONCURS

CONCURS

Fem un Fanalet de Reis 

8a ENLAIRADA 
DE FANALETS
ANIMEU-VOS

VENDA
DE FANALETS 

DIUMENGES 11 i 18 
AL MERCAT

18 de desembre 
a les 19h de la tarda
a l’aparcament de la

piscina coberta 
de CENTELLES

COL·LABORA:
Sonoritzacions 
Pol Bruguera

ELS GUANYS TAMBÉ ANIRAN DESTINATS A:

ORGANITZA:
CENTELLES 

CONTRA EL CÀNCER

Demanem voluntaris per recollir fanalets el dilluns 19 al matí



1.  Podran participar-hi tots els pessebres que no cerquin una 
     finalitat publicitària o comercial.
2. Poden ser construïts amb qualsevol material: natural, guix, 
  material reciclat, etc.
3. La inscripció és gratuïta i es pot fer a  l’Ajuntament a través    
  del web www.centelles.cat o a les oficines municipals fins
  el dia 23 de desembre a les 12 del migdia.
  Cal adjuntar fotos del pessebre (màxim 3).
4. El jurat farà una primera selecció a partir de les fotografies     
  rebudes. Es visitaran només  els pessebres finalistes. 
5. Hi haurà 3 premis i un obsequi-record per a tothom.
  (1r premi: 100 €, 2n premi: 75 € i 3r premi: 50 €).
  El jurat pot declarar deserts els premis.
6. El lliurament de premis es farà el diumenge dia 8 de gener     
  a les 12 del migdia a la sala d’actes de la Societat Coral la Violeta.

Bases Concurs “Fem un Pessebre”

*Fanalet: Estri de mà que serveix per fer llum, confeccionat 
artesanalment amb motius apropiats per a la diada de Reis

Col·laboren

Bases Concurs “Fem un fanalet”
1.  Han de ser inèdits, no s’acceptaran repeticions ni
  modificacions d’anys anteriors. Es poden fer amb qualsevol    
  material. I han de portar el nom i el telèfon del concursant.
2. No s’acceptaran els pessebres en miniatura ni els que
  cerquin finalitats publicitàries o comercials.
3. Es recolliran el dia de la cavalcada de Reis, de 8 a 9 del      
  vespre, al costat de l’estàtua del Sagrat Cor de la plaça Major.
4. El jurat valorarà l’originalitat, la llum i la presentació dels     
  fanalets. 
5. Hi haurà primer, segon i tercer premi i un obsequi per a      
  tothom. El fanalet guanyador passarà a ser propietat de     
  l’Ajuntament. El jurat pot declarar deserts els premis.
6. El lliurament de premis es farà el diumenge dia 8 de gener a   
  les 12 del migdia a la sala d’actes de la Societat Coral la Violeta.
7.  Els fanalets es podran recollir fins el dia 30 de gener al matí   
  a l’Ajuntament.

Fem un Pessebre per Nadal

75ns CONCURSOS DE PESSEBRES FAMILIARS
I DE FANALETS DE REIS - NADAL 2022-2023
CONCURS

CONCURS

Fem un Fanalet de Reis 

Dilluns 26 Sant Esteve
Sortida al bosc per a marcar el pi.
A les 9 del matí sortida del Passeig. 
Dijous 29 de desembre
Repartiment de la pólvora
de 10 a 14h i de 16 a 20h a l’Escola
Ildefons Cerdà (Av. Pere Barnils, s/n). 
Divendres 30 de desembre
A les 7 del matí - Missa de galejadors i a la sortida escopetades 
al replà de l’església. 
A les 8 del matí - tothom cap al bosc per esmorzar i tallar el pi 
A les 11 - Sardanes al Passeig. 
A 3/4 de 12 - Repic de campanes i escopetades a dalt del campanar 
A les 12 - Els galejadors i els músics aniran a buscar el pi i la 
resta de galejadors que esperen fora del poble. Seguidament, 
entrada solemne per aquest ordre: Carreta de bous amb el pi, 
músics i públic. Galejada general i Ball del Pi per l'Esbart del Pi 
a la plaça Major.
A la 1 del migdia - es porta el pi a davant de l'Església, es des-
carrega, es fa ballar al replà i s'entra a dins, on es penja com 
ja és costum, adornat de pomes i neules, tot cantant l'himne a 
Santa Coloma. 
A les 7 de la tarda - Galejada a dalt del campanar.

FESTA DEL PI, 30 DE DESEMBRE

Recomanem:
Feu cas de les instruccions 
d’ordre públic. 
Porteu taps per a les orelles. 
Aneu al bosc a peu. 
No talleu llenya.

Divendres 6 de gener.
Diada de Reis
Cloenda de la Festa del Pi.
a la 1 del migdia a l’església parroquial
Es despenja el pi i es reparteixen les 
pomes als galejadors. 

Divendres 23 de desembre, 21:30h
Concert: Puigdeboys
Preu 5€

Divendres 30 de desembre, 20:00h
Concert: Bingo, Banda, Bang Bang
La Banda + Triquets. Preu 5€

Dissabte 7 de gener, 17:00h i 20:00h
Teatre/concert: No som pastorets
Coral la Violeta. Preu 10€

Nadal '22 a la

ENTRADES A:
NAUESPACIAL.LORIUN.COM

Concert: concertàs a duet a la Nau i amabilitat per ajudar a païr els àpats nadalencs

Música en directe amb “La Banda” + BINGO Nadalenc

Concert (i espectacle) de Nadal. Coral la Violeta + El Triquet

Concert (i espectacle) de Nadal. Coral la Violeta + El Triquet



TARDA MÀGICA DE REIS  
La tarda del dia 5 de gener serà com sempre una tarda màgica per 
als infants del poble.
A les 16.30h a la Pista del Casal Francesc Macià (C/ Anselm Clavé, 9), 
es farà la Carregada de regals i tot seguit es farà la Cavalcada dels 
Reis Mags d'Orient, que arribarà al Passeig pels volts de les 18h.

Per aquestes dates és tradició al nostre poble, podeu gaudir de 
l'exposició de pessebres organitzada per l'Associació de pesse-
bristes de Centelles.
Enguany, l’exposició es podrà visitar a la Sala d'exposicions de 
Centelles (C/ de Jesús, 15) del 24 de desembre al 8 de gener, dis-
sabtes i festius de 12 a 14h i de 18 a 20h.

EXPOSICIÓ DE PESSEBRES

El Campament reial dels Reis Mags d'Orient es trasllada a la Pista del 
Casal Francesc Macià (C/ Anselm Clavé, 9).
Al campament també hi trobareu el carter reial per donar-li la vostra 
carta. Es podrà visitar el 3 i 4 de gener de les 16 a les 20h. 

CAMPAMENT REIAL DELS REIS 
MAGS D'ORIENT
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CALENDARI DE FESTIUS 2023
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L’alcalde, Josep Paré Aregall,
i la corporació de l’Ajuntament de Centelles,

volem posar de manifest que en la fragilitat
i la incertesa en què vivim, hem de posar en valor

la proximitat i la rellevància de les amistats i la família.

Amb l’anhel que el 2023 sigui un bon any, 
us desitgem

unes bones festes de Nadal i una bona Festa Major.

Nit de Nadal a la plaça
Ha vingut la neu, amb una mà molt dolça,
sobre la plaça, i ha esborrat la pols, 
les baralles, els crits i les mentides.
Ara tot és blanc i benigne i callat.
La gent dorm i les portes són closes.
Al campanar es desperta una claror
i la plaça s’omple de figures antigues
d’una bondat d’argila que no té el nostre cor. 
Una obre els braços com qui tot de sobte,
de tan ple de silenci, no sabria parlar
i li fuig aire amunt un colom d’ales blanques.
Demà al matí, els nostres ulls sorpresos
sabran l’origen dels camins de la pau.

Josep Esteve

Fotografia de Rosa Tantiñà Puig


