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Vista parcial de la il·luminació del Passeig

Nadal a Centelles

El tret de sortida oficial de les festes nadalenques es va
donar el passat 29 de novembre, quan a la plaça Major
es va organitzar una encesa de llums oficial a les 18 h de
la tarda que va venir seguida de diferents espais musicals
dels quals van poder gaudir tots els assistents.
Tanmateix, al llarg d’aquest mes de desembre s’han previst diverses activitats dintre d’aquest context. Una d’elles
tindrà lloc el diumenge 8 de desembre. De 9 a 13 h del

migdia, l’Associació Contra el Càncer de Centelles durà
a terme la ja tradicional venda de fanalets, de la mateixa
manera que tothom qui vulgui podrà comprar aquest
mateix dia la llàntia solidària de Mans Unides de 10 a 13
h del migdia. Ambdues accions tindran lloc al mercat.
El cap de setmana del 14 de desembre, s’organitzarà
una nova edició de la Fira de la Tòfona, que un cop més
comptarà amb diverses activitats infantils, el 7è concurs de gossos tofonaires i la inauguració de l’exposició
de Mostra d’artistes locals. Paral·lelament, aquell cap de
setmana se celebrarà la XXII Portada del pessebre a dalt
a la Costa pel Centre Excursionista de Centelles, la VII
Pedalada per a la Marató, una nova venda de fanalets i
llànties solidàries i, posteriorment, l’enlairada popular de
fanalets contra el càncer, entre altres activitats.
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Centelles s’ha tornat a vestir de gala per donar la benvinguda a les festes de Nadal. Un cop més, el municipi
ha guarnit els seus carrers amb llums per donar un aire
festiu. L’any 2017 es va fer una inversió per renovar l’enllumenat i aquest any s’han ampliat alguns dels carrers
decorats, tals com la Ronda Esports.
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Un moment de l’obertura oficial de la il·luminació de Nadal, al carrer Socós, i una actuació musical a la Plaça
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Dissabte 21 de desembre, dins del marc del programa
Centelles és Màgia per Nadal, els més petits podran gaudir d’un Caga tió gegant i un espectacle a la plaça Major.
Enfocat als adolescents de 18 anys, al migdia també hi
haurà un brunch electrònic a la pista del Casal Francesc
Macià i al matí es podrà degustar un esmorzar que inclourà la projecció dels curtmetratges premiats a la darrera edició dels BAFTA Shorts.
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com sempre, dilluns dia 30. Una última representació el
diumenge 29 de desembre i la festa de cap d’any Ni Prejudici posaran el punt final a un mes amb una oferta molt
variada.

El mateix dia de Nadal es representarà l’obra dels Pastorets al Centre Parroquial i tindrà lloc el Concert de Nadal
al Casal Francesc Macià, mentre que el dia de Sant Esteve
hi haurà una nova funció dels Pastorets i es farà la sortida
al bosc per marcar el pi d’enguany, festa que tindrà lloc,

El desenllaç del Nadal, però, se celebrarà l’arribada dels
reis mags amb un seguit de canvis respecte als anys anteriors. En aquesta ocasió, el campament i carter reial que
recollirà les cartes i desitjos de tots els infants de Centelles
estarà ubicat al Palau dels Comtes els dies 3 i 4 de gener.
La cavalcada dels Reis i el concurs de fanalets es faran el
dia 5, mentre que el lliurament de premis i la cloenda de
la festa del pi tancaran les festes durant la diada de Reis,
el dia 6 de gener.

Ronda dels Esports					

Els patges reials visitant l’escola Ildefons Cerdà

Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web: www.centelles.cat
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EXPOSICIONS
Del 14 de desembre al 19 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 14 a les 7 del vespre
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

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ PROPOSA UN EXERCICI

Al Servei Local d’Ocupació tenim tres ofertes de treball i tres
candidats/es. Mira els seus currículums i relaciona la persona
adequada per a cada lloc de treball:
Candidats			
Llocs de treball
a) Xavier Artigas Lara 1) Comercial de productes làctics
b) Mireia Riera Casas
2) Botiguer/a campanya de Nadal
c) Antònia Mas Casals 3) Operari/ària de peces per a
indústries

Biblioteca Municipal La Cooperativa
C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES

Horari: De dilluns a divendres de

Tel. 93 881 03 34

15.30 a 20 h. Dimecres, divendres

b.centelles.lc@diba.cat

i dissabtes de 10 a 13.30 h.

bibliotecadecentelles.blogspot.com
Instagram (bibliotecadecentelles)

Biblioteca de Centelles

bcentelleslc

Nom i Cognoms: Antònia Mas Casals
Telèfon: 938 811 257. Adreça: C. Nou, 11 Centelles
Competències
Atenció al client: competència adquirida en els 4 anys de
treball al sector de vendes, com a caixera de supermercat
i com a venedora en petit comerç al detall.
Resolució de conflictes i recerca de solucions, ja que en el
meu treball en el sector de les vendes també he gestionat
les queixes de clients.
Habilitats manipulatives: especialment en tres anys de
treballs com a operària al sector industrial.
Persona estable en els llocs de treball
Capacitat d’aprenentatge i polivalent, ja que puc desenvolupar tasques d’atenció al client o tasques més manipulatives.
Formació: Comerç i màrqueting. Centelles. 1998
Altres: Disponibilitat horària
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Nom i Cognoms: Mireia Riera Casas
Telèfon: 938 811 257
Adreça: C. Nou, 11 Centelles
Competències:
Persona estable en llocs de treball
Capacitat d’aprenentatge
Experiència:
Operària en indústria del metall. 20122014
Peó en indústria alimentària. 2011
Atenció al client, vendes
Caixera en supermercat. 2016-2019
Venedora en comerç al detall. 2015
Formació:
Comerç i màrqueting. Centelles. 1998
Altres
Disponibilitat horària

Solució:
En els tres casos parlem de la mateixa persona (amb el nom canviat),
però l’estructura i presentació del currículum és completament diferent.
Això permet que el candidat/a pugui ressaltar aquells aspectes que té i
que pot aportar a cada lloc de treball:
En Xavier ha presentat un currículum cronològic on explica la seva
experiència de la més actual a la més antiga, de manera que ressalta el
perfil en el sector de l’atenció al client i vendes.
La Mireia ha començat el currículum amb les seves competències i ha
agrupat l’experiència laboral per sectors, començant per la seva trajectòria com a operària en fàbriques i en segon terme l’experiència en el
sector del comerç.
L’Antònia ha fet un currículum per competències, de manera que prenen
més importància les seves habilitats i destreses que les experiències
laborals en si.
Per tant, fer un currículum no és només buscar una plantilla a internet i
omplir-la. Per a fer un bon currículum cal tenir clar què puc aportar, en
quin sector o sectors em vull presentar, quines competències es valoren
en el sector en el qual vull treballar, etc.
Al Servei Local d’Ocupació et podem orientar per a fer el currículum
més adient.

Nom i Cognoms: Xavier
Artigas Lara
Telèfon: 938 811 257. Adreça:
C. Nou, 11 Centelles
Formació:
Comerç i màrqueting. Centelles. 1998
Experiència:
Caixer en supermercat. 20162019
Venedor en sabateria. 2015
Operari en fàbrica del metall.
2012-2014
Peó en sala blanca. 2011
Altres:
Disponibilitat horària
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Agenda d’activitats de desembre i festes de Nadal i Reis
Diumenge 8

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

Dimarts 10

Presentació de llibre: Un giratemps a Ilvermorny, d’Elga Gonzàlez. Premi Infantil
Revista de Vic 2020. A les 7 del vespre
a la biblioteca la Cooperativa

Dimecres 11

Unitat mòbil d’informació al consumidor. D’11 a 2/4 de 2 del migdia a la plaça
Major

Dijous 12

Xerrada “Coneixem la tòfona?” a càrrec
de Fina Vila, a la biblioteca A les 7 de la
tarda. La Cooperativa.

Divendres 13

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 2/4 de 7 del vespre, a la
biblioteca la Cooperativa

Dissabte 14

12a Fira de la tòfona (vegeu programa a
part). Tot el dia, al Passeig i al nucli antic
Activitats infantils: tallers i maquillatge
a càrrec de Pam i Pipa de 10 a 1 i de 2/4
de 5 a 2/4 de 8 a la plaça de Mossèn Xandri
7è concurs de gossos tofonaires
De 12 a 1 del migdia, davant de l’Institut
Pere Barnils
Inauguració de l’exposició Mostra d’artistes locals . A les 7 del vespre al Centre
d’art el Marçó vell

Diumenge 15

12a Fira de la tòfona (vegeu programa a
part). Al matí, al Passeig i al nucli antic
XXII Portada del pessebre a dalt a la
Costa pel Centre Excursionista de Centelles. Sortida a les 8 del matí de la residència
Sant Gabriel (Cal portar esmorzar)

Desembre 2019

Venda de fanalets contra el càncer. De 9
a 1 del migdia al Mercat. Organitza: Associació Contra el Càncer de Centelles
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VII Pedala per a la Marató
A 2/4 de 10 del matí sortida i arribada del
pavelló municipal de Centelles
Preu 5 euros. Organitzen els ajuntaments
de: Centelles, Aiguafreda, Balenyà, Sant
Martí de Centelles i Tona
Activitats infantils: tallers i maquillatge
a càrrec de Pam i Pipa. De 10 a 1 del matí
a la plaça de Mossèn Xandri

Llàntia solidària de Mans Unides. Venda Dimecres 25 Nadal
d’espelmes al mercat setmanal de 10 a 1 del Els Pastorets. A les 6 de la tarda al Centre parromigdia a la plaça Major
quial. Preu: 10 euros adults i 5 euros fins a 14 anys
Nadal Solidari de l’Escola Ildefons Cerdà
Representacions nadalenques a càrrec
d’alumnes, de 2/4 d’11 a les 2 del migdia al
Casal Francesc Macià . Aportació d’1 euro
per a col·laborar en un projecte solidari per
a infants

Concert de Nadal amb la coral La Violeta i la coral
jove Cantus Firmus a 2/4 de 10 de la nit al Casal
Francesc Macià. Preu: taquilla inversa

Dijous 26 Sant Esteve

Festa del Pi. Sortida al bosc per a marcar el pi a les
9 del matí sortida del Passeig

Concert de les corals Flors de Tardor de
La Garriga i Veus de Tardor de Centelles. Els Pastorets, a les 5 de la tarda al Centre parroA les 12 del migdia a la capella del Socós A quial. Preu: 10 euros adults i 5 euros fins a 14 anys
benefici de la Marató de TV3.
Projeccions d’audiovisuals de muntanya: Etiòpia,
Teatre musical. Estrellitas & Antojos, amb un viatge en el temps i reportatges de muntanya del
Elisa Crehuet, actriu, i Clara Ferrer, pianista. Club Centre Excursionista de Centelles, a les 7 del
A les 6 de la tarda, a la sala de baix de la Vio- vespre, al Casal Francesc Macià
leta, preu 10 euros

Divendres 27

Ballada de sardanes sense cobla. A 2/4 de Cinema en català -Cicle Gaudí. Litus, de Dani de
7 de la tarda. A la plaça Major.
la Orden, a 2/4 de 9 del vespre, al Centre parroquial.
Preu: 4,50 euros, 3 euros Carnet Jove i associats a
Enlairada popular de fanalets contra el entitats de Centelles i Club La Vanguardia (2 x 1)
càncer, a les 8 del vespre, a la plaça Major.
Organitza: Associació Contra el Càncer de Dissabte 28
Centelles
Ball de Festa Major d’hivern amb Dolce Vita, a
partir de les 5 de la tarda a la sala de baix de la VioDimarts 17
leta. Preu: 5 euros
Aula d’Extensió Universitària de la Gent
Gran. Petita història del jazz, a càrrec de Fre- Diumenge 29
deric Sesé, llicenciat en Història de l’Art. A Els Pastorets a les 6 de la tarda al Centre parroquial.
les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal Preu: 10 euros adults i 5 euros fins a 14 anys
ser associat per assistir a l’Aula)

Dijous 19

Dilluns 30

Festa del Pi, tot el dia.
L’hora del conte amb Lídia Clua, a 2/4 de 6 42è Concurs de fotografia Festa del Pi
de la tarda a la biblioteca la Cooperativa

Divendres 20

Dimarts 31

Santa Coloma. Festa Major d’hivern
Festa Fluor amb DJ, per a menors de 18 A les 11 missa solemne amb la participació de la coanys i begudes sense alcohol. De 10 del ves- ral La Violeta i a la sortida galejada fins que s’acabi
pre a 2 de la matinada. Al pavelló municipal la pólvora
vell. Preu: a concretar
Plantada de gegants, a les 12 del migdia, a la plaça
Dissabte 21
Major
Esmorzem amb els BAFTA!
Projecció dels curtmetratges premiats a la Cap d’any ni perjudici, a partir de la 1 de la matidarrera edició dels BAFTA Shorts. A les 10 nada, al pavelló vell (venda d’entrada anticipades)
del matí a la biblioteca la Cooperativa

Divendres 3 de gener

Centelles és màgia per Nadal
La màgia al Palau. Campament i carter reial
Caga tió gegant i espectacle d’11 a 1 del de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 del vespre
migdia a la plaça Major
al palau dels comtes i plaça Major

Diumenge 22

Dissabte 4 de gener

Llàntia solidària de Mans Unides. Venda La màgia al Palau. Campament i carter reial
d’espelmes al mercat setmanal de 10 a 1 del de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 del vespre al palau dels comtes
migdia a la plaça Major
i plaça Major
Espectacle d’hivern del Gimnàs, a les 7 del Diumenge 5 de gener
vespre al Casal Francesc Macià, preu 5 euros Cavalcada de reis i concurs de fanalets
(la recaptació anirà per a la Marató de TV3) arribada a 2/4 de 7 del vespre al Passeig

Dimarts 24

Dilluns 6 de gener

A les 12 de la nit. Missa del Gall amb la par- Diada de Reis
ticipació de la coral La Violeta
Lliurament de premis dels concursos de pessebres i
de fanalets a les 12 del migdia a la sala de la societat
Obertura de les exposicions de pessebres, coral La Violeta
a la sortida de la missa del Gall. Sala d’exposicions de Centelles (Carrer de Jesús, 15), a Cloenda de la Festa del Pi
Can Manso i els de Ramon Vitó (Carrer dels Es despenja el pi i es reparteixen les pomes als galeGalejadors, 19)
jadors. A la 1 del migdia a l’església parroquial

