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Informació Municipal

Coberta i noves cistelles de bàsquet al pavelló petit
Al pavelló petit s’ha fet la rematada de la coberta amb
un revestiment de teulada en les tres façanes que donen
al carrer, amb planxa ondulada com la del pavelló gran i
donant-li una forma de manera que es conforma un conjunt de corbes de tons neutres i suaus, adequat per la zona residencial on està ubicat. D’aquesta manera queda
unificada tota la instal·lació esportiva amb el color que li
dóna el trencadís de l’artista José Luís Pascual sobre les
parets d’obra vista, que marca l’entrada al recinte.
També s’hi ha instal·lat un joc de cistelles de bàsquet
graduables en alçada per minibàsquet amb els taulers de
metacrilat i amb un joc de cèrcols reforçats sense enganxalls, segons la normativa i el reglament vigent.
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11 a 13 h Plaça Major. Activitats i tallers embruixats per a
infants i tota la família. Preu: 1 euro per taller / gratuït si es va
disfressat.
11 a 14 h Sala de baix de la Violeta. Tallers esotèrics per a
adults: Teràpia RA, reequilibra la teva ànima, a càrrec de
Rodolfo Alabí (a les 11 h); L'Ho’oponopono, eficaç mètode d'autosanació, a càrrec de Maite Gallifa (a les 12 h); Massatge tradicional tailandès i massatge ayurvèdic, a càrrec de Mireia Plana (a
les 13 h).
11 a 24 h Capella de Jesús. Cova de l’Oracle: tarot,
quiromància, pedres, runes, etc.
11.30 h Nucli urbà. Cercavila amb els gegants Cent i Teies i
els grallers de Centelles.
12 h Punt d’Informació. Ruta de les Bruixes (inscripcions al
Punt d’Informació).
12 h Plaça Major. Danses màgiques a càrrec de Nouestil gimnàs.
12.30 h Nucli urbà. Cercavila amb el grup Caladrius .
13 h Plaça Major. Gravació de la Flashmob “El Cau de
Bruixes de Centelles” amb les Bruixes de l’any i els creadors
de la seva cançó.
16 h La Pista. Obertura del Bosc de les fades amb la cercavila del grup La torna i contes de fades amb Cristina Piñol.

DIMARTS 11 DE FEBRER
18 h Casal Francesc Macià. Conferència: Noves bruixes i noves
inquisicions a càrrec de Manel Delgado, catedràtic d’Antropologia
Social i Cultural (UB).

DIJOUS 13 DE FEBRER
19 h Biblioteca. Conferència: Herbes i dones remeieres del
Pirineu a càrrec de Judith Mira Esquirol, biòloga especialitzada
en botànica.

Febrer 2014

DIVENDRES 14 DE FEBRER
17.30 h Biblioteca. L’hora del conte: Fora, fora monstres i
bruixes! a càrrec d’Anna Garcia.
20.30 h Casal Francesc Macià. Conferència: Vidència en directe
amb Rosa Collelldevall, La Dama Blanca.
22 h Sopar de bruixes. Interpretació dels somnis amb Imma del
Destí i el Bruixot Rebel. Preu: 15 euros. Inscripcions al PIPA.
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10 a 24 h Passeig, Sagrera i C/St. Joan. Mercat Màgic.
10.30 h Plaça Major. Contes de bruixes i bruixots d’arreu
del món... i alguns encanteris per a infants, a càrrec de Cristina
Piñol.
Tot el dia Passeig. Records embruixats a càrrec de l’Espai
Jove.
11 h Nucli urbà. Cercavila amb el grup Caladrius.

16.15 a 22 h Sala de baix de la Violeta. Espai teràpies de
salut: Tarot terapèutic. Guarició energètica: Reiki terapèutic a càrrec de Maite Gallifa; Teràpia RA, reequilibra la teva ànima, a càrrec
de Rodolfo Alabí; Massatge per reequilibrar-se (tradicional tailandès o ayurvèdic) a càrrec de Mireia Plana.
16.30 a 18 h Plaça Major. Activitats i tallers embruixats per
a infants. Preu: 1 euro per taller / gratuït si es va disfressat.
16.45 h La Pista. La dansa de les estacions a càrrec de Lilith.
17 h Passeig. Inici del recorregut del Sketchcrawl
Embruixat a càrrec d’Aleix Art.
17.05 h Nucli urbà. Cercavila amb el grup Caladrius.
17.15 h Plaça Major. Espectacle Bruixes i dimonis, ...quan el
poder del mal és invocat per la bruixa i s’apodera de la vila...
17.30 h La Pista. Concurs de vestits de bruixa i bruixot.
Treu la bruixa que portes a dins! (inscripcions al Punt d’informació).
18 h Pas de Cal Comte. Inici del correfoc amb la Colla Menuts
dels Cabrons i Bruixes de Centelles i Diables se m’n refum de
Sant Sadurní d’Anoia.
18.05 h Carrers temàtics. Obertura dels carrers temàtics (c/
de Sant Antoni, c/ del Socós i call de les Puces).
18.45 h Plaça Major. Espectacle Brujas de Zugarramurdi.
19 h La Pista. Espectacle Bruixes i dimonis,... quan el poder del
mal és invocat per la bruixa i s’apodera de la vila...
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19.30 h Pla del Mestre. Concentració de bruixes i bruixots
i inici de la Cercavila del Gran Boc amb els Tabalers.
19.45 h La Pista. Espectacle El caçador de bruixes a càrrec de
Teatre d’acció Els corso i repartiment de tastets de bruixa i de
tisanes de boc.
20 h Plaça Major. Espectacle Brujas de Zugarramurdi.

22 h Plaça Major. Espectacle-correfoc a càrrec de la Colla de
Diables Cabrons i Bruixes de Centelles i Diables de Castellterçol.
23 h Plaça Mossèn Xandri. Ritual: Euscat, unió dels Pirineus a
càrrec de l’Imma del Destí i el bruixot Rebel i les bruixes de Zugarramurdi.
24 h Centre Parroquial. Joc del Llop: Els llops contra el poble.

20.30 h Plaça de l’Estació. Espectacle – Cercavila del Gran
Boc: Per metzineres i bruixes amb els Gog i Magog i Pierrot
Teatre.
21 h La Pista. La dansa de les estacions a càrrec de Lilith.
21.15 h Plaça Major. Espectacle-Cercavila del Gran Boc:
Per metzineres i bruixes amb els Gog i Magog i Pierrot Teatre.
21.45 h Plaça Mossèn Xandri. Sàbat de les bruixes de l’any
i proclamació de la Bruixa de l’Any 2014.

TREN DE LA BRUIXA. D'11 a 1 h i de 4 a 7 h. Sortida de l'Avinguda de les escoles (costat de l'Ajuntament).
Preu 2€ (fins a 5 anys 1€).
DIUMENGE 16 DE FEBRER
9 a 13 h Passeig i Sagrera. Mercat Màgic.

EXPOSICIÓ: CÒMIC & BRUIXES de Lluís Sardà. De l’11 al 22 de febrer.
De dilluns a divendres de 5 a 8 tarda; dissabtes d'11 a 1 matí. Biblioteca la Cooperativa, Sala polivalent

Diumenge 16 de febrer

Pregó de Carnaval a càrrec de Jaume i Toni
Planesas a les 13 h al Passeig.
Divendres 21 de febrer

Carnaval de les escoles. Amb l’escola bressol
Niu d’Infants i les escoles Ildefons Cerdà, Xoriguer i
Sagrats Cors. A partir de les 10.30 h a la plaça Major
Dissabte 22 de febrer

Concentració de carrosses i comparses
a partir de les 17 h a la Residència Sant Gabriel.

18.30h.

Gran Rua de Carnaval a les 18.30 h.
Ball de Carnaval amb el grup Virus les 00.30 h
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Presentació del Rei Carnestoltes a les

Dimecres 26 de febrer

Enterrament de la sardina. Activitats infantils
amb Lídia Clua i sardinada a les 17 h a la plaça
Major.
Recorregut de la rua de Carnaval:
Sortida de davant la residència Sant Gabriel, av. de les
Escoles, el Passeig, c/ d’Anselm Clavé, c/ del Marquès de
Peñaplata, c/ de l’Estació, ronda de les Coromines, parc
del Pla del Mestre, c/ de Girona, c/ de Sant Joan, c/ del
Socós i plaça Major.

El Portal de Centelles

al Pavelló municipal. Lliurament de premis a la 1.30 h.
Entrada gratuïta.
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EL PIPA ET POSA AL DIA
De dilluns a dijous de 5h a 8h. Divendres de 10 a 13h i de 5h a 7h.
C/ Jesús, 25 v pij.centelles@diba.cat www.centelles.cat/elpipa
Tel. 93 881 23 23

assessoria d'estudis i professions

CeNTelles, CeNTre reempresa de CaTaluNYa
Centelles, s’ha adherit al projecte Reempresa de Catalunya. Un projecte amb col·laboració amb la Diputació de
Barcelona, la patronal CECOT i la CP’AC (Fundació Privada per a la promoció de l’Autoocupació de Catalunya).
Reempresa és un nou model de creixement empresarial que s’ha posat en marxa a nivell internacional. Reempresa s’esforça per consolidar un nou model d’emprenedoria que embarqui empreses, empresaris i emprenedors
i que alhora permeti la cessió de l’èxit empresarial de Catalunya per mitjà de la transmissió d’empreses.
Reempresa permet crear un mercat per a la transmissió d’empreses. Aquelles empreses, petits negocis, que
per algun motiu: jubilació, salut, canvi de domicili dels
empresaris i decideixen cedir el negoci a uns tercers,
aquests anomenats reeemprenedors per tal de continuar
el negoci.
• el projecte reempresa va néixer a finals de l’any
2011 amb la voluntat de crear i estructurar un mercat
de la compra-venda de negocis petits a Catalunya.
• des de la seva posada en marxa, reempresa ha
donat continuïtat a 180 empreses que tenien previst
cessar la seva activitat, amb una inversió induïda de
8.897.035 €.
Es pot acollir al centre Reempresa de Centelles, qualsevol empresa que cedeixi el seu negoci i/o qualsevol
persona que vol iniciar un projecte empresarial. Es pot
veure més informació a la web: www.reempresa.org
per a més informació:
Ajuntament de Centelles
Servei de Promoció Econòmica
C/ Nou, 11 08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57 Fax: 93 881 20 94

El Portal de Centelles

Febrer 2014

Tens una idea empresarial i
no saps com dur-la a terme?
Necessites persoNal?
Busques feiNa i no saps com
trobar-ne?

Al PIPA t’orientem per tal que puguis definir el teu itinerari formatiu:
formació professional, estudis universitaris, formació no reglada… t’informarem d’assignatures, vies d’accés, preparació de proves…
Així mateix, et facilitem algunes dates que et poden interessar:
- Inscripcions a les proves per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat de diversos idiomes. Del 25 al 28 de febrer
- saló de l’ensenyament a Barcelona. Del 12 al 16 de març. Però si
vols evitar aglomeracions de gent, recorda que portarem la informació
del saló de l’ensenyament al PIPA, perquè puguis venir a consultar-la
en un espai més tranquil i còmode.
Jove, busques feina?

Al PIPA donem suport a teva recerca de feina amb:
- recull d’ofertes de feina setmanals publicades en diferents mitjans
- Currículum vitae i recerca de feina 2.0
- informació dels cursos de formació ocupacional
- Cursos de formació en el lleure intensius de setmana santa. Inscripcions al PIPA
o Director/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil a Hostalets de Balenyà.
o Monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil a Centelles.
- Borsa de classes particulars per a estudiants universitaris.
- fem ocupació per a joves. Per a joves entre 18 i 25 anys, amb Cicle formatiu de grau mitjà o batxillerat acabat. Programa que alterna la
formació i pràctiques en un àmbit professional concret.
activitats joves

Cau de bruixes. 15 de febrer
Carnaval de Centelles. 22 de febrer
Bus nit per tornar del Carnaval de Terra endins de Torelló (2 de
març). Inscripcions del 13 al 27 de febrer. Per a utilitzar el servei de
busnit cal tenir 16 anys complerts. El cost del servei és de 3 €.
Viatgeteca del pipa

Has començat a planificar la teva setmana santa? Al PIPA tenim informació
de diferents regions i països: rutes,
llocs per a visitar, plànols, guies d’allotjaments... perquè puguis preparar el
teu viatge de la forma que més t’agradi.
I ja pots venir a buscar el calendari de
caminades de Catalunya 2014

Biblioteca Municipal La Cooperativa
la BiBlioTeCa a iNTerNeT: oBerTa 365 dies a l’aNY, les 24 Hores
del dia
Des de fa un temps, la Biblioteca “La Cooperativa” és present a Internet. Actualment, la hi podeu trobar des dels següents enllaços:
• bibliotecadecentelles.blogspot.com: web de la Biblioteca, des d’on podeu consultar les novetats, l’horari, l’agenda; renovar els documents que teniu en préstec o cercar
aquells que us interessin al Catàleg Col·lectiu.
• elblocdelscentellons.blogspot.com: bloc destinat als infants i joves de la Biblioteca, on aquests poden trobar recomanacions de llibres, notícies, enquestes, guies de
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lectura, etc.

C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES
Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38
Adreça electrònica: b.centelles.lc@diba.cat
web: bibliotecadecentelles.blogspot.com
Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. Dimecres, divendres i dissabtes de 10 a 13.30 h. (del 15 de juny al 15 de setembre, només dimecres)
• demusicaicinema.blogspot.com: bloc que us permet conèixer les últimes novetats
sobre música i cinema arribades a la Biblioteca i on trobareu informació sobre festivals,
concerts, premis i molts altres temes relacionats amb aquestes dues arts.
• ildefonscerda.blogspot.com: bloc sobre l’il·lustre centellenc Ildefons Cerdà; es tracta d’un recull de recursos realitzat per a commemorar el 150è aniversari de l’aprovació
del Pla Cerdà.
• bibliotecavirtual.diba.cat/inici: nou portal web de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.
• I, a més:

Biblioteca de Centelles

bcentelleslc

