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Millores acústiques
a la residència Sant
Gabriel i a l’escola
Xoriguer
Dins del pla de millores que anem fent

hem aïllat acústicament la sala polivalent
de la Residència Sant Gabriel que es fa

servir per fer gimnàstica, psicomotricitat,

llorat el problema de la ressonància que
hi havia en aquesta sala.

També s’ha aïllat el menjador de l’escola
Xoriguer per solucionar els problemes

acústics que hi havia i així disposar d’un
espai molt més agradable.
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instal·lat uns panells al sostre que han mi-
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dinars col·lectius i altres activitats. S’han
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Punt i final a una Nadal ple d’activitats
Un any més, aquestes festes han estat plenes d’activitats al

municipi. Una de les més importants, la Festa del Pi, declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional des del 1987. Com ja
és habitual, centenars de persones es van reunir a Centelles
el dia 30 de desembre des de primera hora del matí per rendir
homenatge a la patrona del poble a través de l’ofrena del pi

més bonic de la contrada, escollit prèviament el dia de Sant
Esteve. Finalment, el dia de Reis es va despenjar de l’església
i es va fer el tradicional repartiment de pomes als galejadors.
D’altra banda, també va tenir lloc el Parc Infantil de Nadal. Enguany, hi va haver novetats pel que fa a l’horari

obrint de 10 a 13h del matí i de 16 a 19h de la tarda. Aproximadament, 350 van ser els nens i nenes que van gaudir de tallers, atraccions i inflables al llarg dels tres dies.

Paral·lelament, el 70è concurs de pessebres familiars

i l’exposició de pessebres ubicada a la Capellà de Jesús del 19 de desembre al 6 de gener també van ser actes

que van acompanyar aquests dies de festivitats. L’última
cita va tenir lloc el dia 5 de gener al vespre, amb la visita

de Ses Majestats els Reis d’Orient i el concurs de fanalets.

Sant Antoni, Cau de Bruixes i Carnaval
Les properes setmanes acullen algunes de les festivitats més
representatives de Centelles. El proper dissabte, 16 de gener,

tindrà lloc la Festa dels Tonis que començarà a les 9h del matí
amb una missa i un esmorzar a la Capella de Sant Antoni i
continuarà amb la cercavila per diversos carrers del poble i la
benedicció dels animals a les 12 el migidia a la plaça Major.

La cloenda es farà a partir de les 2 de la tarda al pavelló vell

amb una arrossada popular, ball i activitats per a la mainada.
El següent cap de setmana serà el torn del 19è Cau de
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Bruixes. El tradicional mercat màgic, al que acompanyaran

diferents activitats, tallers i espectacles familiars, carrers
temàtics i cercaviles, seran els ingredients essencials que

envairan Centelles creant de nou un ambient màgic i encantat. Finalment, coincidint amb el final del Cau de Bruixes,

El Portal de Centelles

començarà la celebració del 36è Carnaval de Centelles.
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El mateix diumenge a les 13h el pregó donarà el tret de

sortida a uns dies plens de disbauxa i diversió. El divendres 29 tindrà lloc el carnaval de les escoles i el dissabte,

dia 30 de gener, es durà a terme la presentació del rei Carnestoltes i la Gran Rua a partir de les 2/4 de 7 de la tarda.
L’enterrament

de

la

sardina

es

farà

el

dimecres,

10 de febrer, a les 5 de la tarda a la plaça Major.

Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web: www.centelles.cat
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Borsa de treball i
Xarxa Xaloc

Punt Jove
EL PIPA

La Borsa de Treball és
un servei que informa i
assessora sobre recursos, tècniques de recerca de feina i ofertes
de treball a persones
en edat laboral, amb o
sense estudis, que estiguin buscant feina o
una millora laboral.
Actualment aquest servei ofereix:
- Atenció individualitzada en el procés de recerca de feina
- Assessorament sobre tècniques de recerca de feina (com preparar un currículum, entrevistes, etc.)
- Informació i orientació dels recursos per a buscar feina existents a la zona (etts, pàgines web, etc.)
Aquest servei forma part de la Xarxa Xaloc, una xarxa d’intermediació laboral d’àmbit provincial, promoguda i coordinada per la
Diputació de Barcelona i que té com a objectius principals:
- Augmentar la inserció laboral de les persones que s’hi apunten,
de manera que només s’accedeixi a les ofertes de feina d’Osona
Sud sinó també, dins de les possibilitats de cadascú, a ofertes
de feina de tota la comarca i/o provincial.
- Donar una millor resposta a les demandes de personal que
arriben de les empreses del territori
Es poden consultar les ofertes que es gestionen a la pàgina web
www.diba.cat/slo, i registrar-te si abans han fet entrevista a la
borsa de treball fent servir el teu DNI i data de naixement.

Biblioteca Municipal La Cooperativa
LA BIBLIOTECA A INTERNET: OBERTA 365 DIES A L’ANY,
LES 24 HORES DEL DIA

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 ingants i joves de
la Biblioteca, on aquests poden trobar recomanacions de llibres, notícies,

enquestes, guies de lectura, etc.
· 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: portal web de la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la Diputació de Barcelona.
· I, a més:

Biblioteca de Centelles

bcentelleslc

El Portal de Centelles

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)
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Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació
C/ Nou, 11 08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57
Correu electrònic: osonasud.altcongost@diba.cat
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Agenda d’activitats de gener de 2016
Dimarts 12

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran. Iconografia
dels Reis Mags a la història de l’art, a càrrec de Lia Massuet i
Pascual, llicenciada en Història de l’Art per la UAB. A les 6 de
la tarda al Casal F. Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dissabte 16

Festa del Tonis. Missa i esmorzar. A les 9 del matí a la capella de Sant Antoni. Tot seguit cercavila per diversos carrers del
poble. Benedicció dels animals a les 12 del migdia a la plaça
Major. Arrossada popular, ball i activitats infantils. A partir de
les 2 del migdia al pavelló vell.
Presentació del 19è Cau de Bruixes i conferència: La sardana i la religió de les bruixes, a càrrec de Jordi Bilbeny, escriptor
i investigador. A les 7 de la tarda al Casal F. Macià.

Dimarts 19

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran. Les bruixes,
entre bones dones i malastrugues, a càrrec de Jan Grau i Martí,
expert en cultura popular. A les 6 de la tarda al Casal Francesc
Macià. (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dijous 21

L’hora del conte: Un grapat de contes de bruixes, a càrrec de
Rosa Fité. A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.
19è Cau de Bruixes. Conferència: L’aigua de mar com a font
d’aliment i d’energia, a càrrec de Núria Mas, dietista-nutricionista i homeòpata. A les 7 de la tarda a la Biblioteca.

Divendres 22

Inauguració de l’exposició Centelles, vent, aigua, terra, foc
i bruixes. A les 7 de la tarda a la Capella de Jesús.
Sopar embruixat tot aprenent a fer rituals amb Imma del Destí i
el Bruixot rebel. 9 de la nit. Preu: 15€ (tiquets a El PIPA).

El Portal de Centelles
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Dissabte 23
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19è Cau de Bruixes. Mercat màgic, activitats familiars, cercaviles, bosc de les fades, espectacles esotèrics, màgia, rituals,
carrers temàtics... Inici del recorregut del 3r Sketchcrawl embruixat a càrrec d’Aleix Art, a les 10 al Passeig.
Rondalles al Sac amb Lo Sacaire del Llobregat. A 2/4 d’11 i les
4 de la tarda a la plaça Major. Records embruixats, a càrrec de
l’Espai Jove. Al Passeig tot el dia.
Tallers embruixats per a tota la família. 1 € per taller/gratuït si
aneu disfressats. D’11 a 1 i de 4 a 6, a la plaça Major.
Sala de baix de la Violeta Tallers esotèrics per a adults: Sessió de Xacra-dance amb Lluís Carballo Garcia, a les 11 del matí.
Cercavila amb els gegants Cent i Teies i els grallers de Centelles. A 2/4 de 12 al carrer Sant Joan.
Ruta de les Bruixes (inscrip. Punt d’Informació). A les 12.
Cercaviles amb el grup Treefolk i Lo Sacaire del Llobregat. A
2/4 d’1 al nucli urbà.
Espectacle: Le Cabaret des Filles en joie, a càrrec de Dragons
du Cormyr. A la 1 a la plaça Major.
Concentració de disfresses de bruixa i bruixot. A 2/4 de 5 de
al carrer de Sant Joan.
Ball de les bruixes de Centelles a l’espai Foc. A les 5 de la
tarda a la plaça Major.
Espai Esotèric: tarot, oracle i lectura de l’aura. De 2/4 de 6 a les
10 de la nit a la sala de baix de La Violeta.
Correfoc amb la Colla dels menuts dels Cabrons i Bruixes de
Centelles i Diables petits de la Satànica. A les 6 de la tarda al
pas del Cal Comte.
Concurs de vestits de bruixa i bruixot. Inscripcions al Punt
d’informació. A les 6 de la tarda a la Pista.
Concentració de bruixes i bruixots i cercavila del Gran Boc
amb els Tabalers. A 2/4 de 7 al carrer de St. Joan.

Espectacle: Le Bal des Ardentes, a càrrec de Dragons du Cormyr. A les 7 a la plaça Major.
Ball de les bruixes de Viladrau, Conjur del Gran Boc i repartiment de la queimada. A les 7 i les 8 de la tarda a la Pista.
Concert a cappella Indicii Signum (cant de la sibil·la) amb
la Coral La Violeta. A 2/4 de 8 i 1/4 de 9 a la Capella de Jesús.
Espectacle–Cercavila del Gran Boc: Recerca de les Arcanes
amb els Gog i Magog i Pierrot Teatre. A 3/4 de 8 a la plaça de
l’Estació, espectacle final a 2/4 de 9 a la plaça Major.
Sàbat de les bruixes de l’any i proclamació de la Bruixa de
l’Any 2016. A les 9 a la plaça Mossèn Xandri.
Espectacle-correfoc a càrrec de la Colla de Diables Cabrons
i Bruixes de Centelles i Diables Encendraires. A 2/4 de 10 a la
plaça Major.
Ritual de neteja energètica a través dels 4 elements, amb
Imma del Destí i el bruixot rebel. A 2/4 d’11 a la plaça Mn. Xandri.

Diumenge 24

19è Cau de Bruixes. Mercat Màgic. De 9 a 1 del migdia al Passeig i a la Sagrera.
1r Torneig embruixat 2016 del Club Bàsquet Centelles. A les 9
del matí al pavelló municipal.
Pregó de carnaval. Amb el carretó espatllat les nenes del Ser
rat han arribat, a càrrec de Les nenes del Serrat volen riure. A la
1 del migdia al Passeig.

Dimarts 26

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran. Interpretar
Cervantes el segle XXI, a càrrec de Maria Teresa Julio i Giménez, professora de la UVic. A les 6 de la tarda al Casal Francesc
Macià. (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dimecres 27

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

Dijous 28

Tertúlia literària. Llegim: Negre i plata, de Paolo Giordano. A
2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Divendres 29

Carnaval de les escoles amb l’escola bressol Niu d’infants i les
escoles Ildefons Cerdà, Xoriguer i Sagrats Cors. A partir de 3/4
d’11 del matí a la plaça Major.

Dissabte 30

Gran Rua de Carnaval. A 2/4 de 7 de la tarda. Sortida de la
Residència Sant Gabriel.
Ball de Carnaval amb el La banda del Coche Rojo. A 2/4 d’1 de
la nit al Pavelló municipal. Repartiment de premis a 2/4 d’2 de
la nit. Entrada gratuïta.

EXPOSICIONS
Exposició permanent

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 22 al 31 de gener

Centelles, vent, aigua, terra, foc i bruixes
Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Dissabte 23 de
gener d’11 a 2 i de 5 a 12. Capella de Jesús.

Del 20 de gener al 5 de febrer

La Crònica de Ramon Muntaner. Horaris habituals de la biblioteca. Biblioteca la Cooperativa.

