
Aquest Nadal, Centelles ha modificat el 
seu enllumenat. Per primera vegada s’han 
il·luminat els arbres del passeig i de la plaça 
Major, alhora que s’han posat nous llums als 
carrers Peñaplata i Anselm Clavé. El passat 9 
de desembre, també com a novetat enguany, 
es va dur a terme l’encesa de l’enllumenat per 
aquestes festes i la inauguració del programa 
d’activitats “Centelles és màgia per Nadal”. 
Al llarg de l’acte, la gent va prendre xocolata 
i caldo calent per passar el fred i va escriure 
els seus propòsits a l’arbre dels desitjos que 
la Unió de Botiguers ha ubicat a la plaça du-
rant tots aquests dies.   

Nadal més il·luminat. Renovació i millores 
de les llums de les festes de Nadal
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Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat

La 9a Fira de la Tòfona, a la plaça Major

El passat cap de setmana del 17 i 18 de desembre va tenir lloc una nova 
edició de la Fira de la Tòfona. En aquesta ocasió es va canviar l’emplaça-
ment, traslladant l’activitat del passeig a la plaça Major. Un inflable i jocs 
pels més petits van amenitzar les jornades, que van comptar amb actes 
diversos com el ja tradicional mercat de productes, diferents tallers de 
cuina, tastets i xerrades. També es va dur a terme el quart concurs de gos-
sos tofonaires. Lluís Serrano, de la Bisbal de l’Empordà, va ser el guanya-
dor, seguit de d’Albert Casanova (Calaf) i Manuel Parra (Canet de Mar). 

Infants i participació política

Sis representants del Consell d’Infants de Centelles, acompanyats de la seva di-
namitzadora i la regidora d’educació, van assistir el 13 i 14 de desembre al primer 
Simposi Internacional “Infants i Participació Política” que va tenir lloc a Bar-
celona. El CaixaForum va ser l’escenari de conferències que van donar peu a 
l’anàlisi, la reflexió i la deliberació entorn a la importància de la participació dels 
infants en aspectes rellevants dels pobles i l’administració. Els protagonistes van 
ser els Consells dels diferents municipis de Catalunya, que van estar convidats a 
les jornades. Al llarg d’aquests dos dies, el simposi ha comptat amb la presència 

d’experts que han fet una aproximació a la reflexió teòrica sobre participació de 

gran trajectòria internacional, com Manfred Liebel, Lourdes Gaitan, Vicky Jo-

hnson i Francesco Tonucci.  

Centelles  amb la Marató de TV3

En motiu de la Marató de TV3 Centelles ha realitzat una sèrie d’actes solidaris. 
El primer d’ells ha estat el taller de decoració d’espelmes i l’esmorzar a càrrec 
de l’escola Xoriguer dissabte, 17 de desembre. El mateix dia a la tarda va tenir 
lloc la cantada de nadales i venda d’espelmes solidàries pel centre del poble. 
Diumenge va ser el torn de la IV Pedalada per la Marató, organitzada conjun-
tament pels ajuntaments de Centelles, Aiguafreda, Balenyà, Sant Martí de Cen-
telles i Tona. A la tarda, El Gimnàs també va aportar el seu granet de sorra amb 
l’espectacle “El Gimnàs es mou per la Marató” i, posteriorment, es va realitzar 

un cop més l’enlairada popular de fanalets. Aquest any, la Marató estava dedi-

cada a la lluita contra l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. 

Més residus recollits a la deixalleria

L’any 2016 s’ha constatat el bon funcionament de la deixalleria amb un aug-
ment dels residus recollits. Destaca la recollida dels RAEE, amb gairebé 15 
tones de televisors, neveres, ordinadors i altres aparells elèctrics. Molts dels 
materials que integren aquests aparells són molt contaminants i es poden 
recuperar com a matèria primera. També ha augmentat la recollida de pintu-
res, dissolvents i altres líquids tòxics, amb gairebé 8 tones que haurien anat a 
parar al riu si s’haguessin abocat per l’aigüera. Les piles i bateries són residus 
que també cal evitar llençar al rebuig. Més de 700 quilos s’han recollit en les 
minideixalleries del poble o a la deixalleria. Destacar que, cada cop més per-
sones porten les restes de jardineria a la deixalleria. Tot i que sempre ha estat 
habitual cremar-les, cal evitar-ho per no augmentar les emissions de gasos 
que provoquen el canvi climàtic, a més de les molèsties a altres veïns i veïnes. 
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Punt Jove el PIPA

Abans d’anar a l’entrevista...
• Porta el Currículum i tots els documents acreditatius.
• Estudia en profunditat el teu Currículum per saber-lo defensar.
• Informa’t sobre l’empresa: servei que ofereix, producte que fa-
brica, etc.
• Coneix-te a tu mateix i transmet aquesta impressió.
• Prepara’t bé l’entrevista, en especial aquelles preguntes que més 
por et fan.
• Arriba amb temps, uns 10 minuts abans, per familiaritzar-te amb 
l’entorn.
• Vés-hi sol.

Durant l’entrevista…
• Pensa positivament, estigues tranquil.
• Evita realitzar crítiques d’anteriors llocs de treball.
• No mostris actituds extremes.
• No contestis una pregunta amb una altra.
• No diguis que sí a tot, ni exageris l’afirmació o negació amb el cap.
• És tant important el llenguatge verbal com el no verbal.

Després de l’entrevista...
• Hem de saber quan ens comunicaran la decisió final. Si no ens 
comuniquem res en el temps previst, haurem de trucar per infor-
mar-nos del resultat final
• Reflexionar sobre allò que ha anat bé i malament durant l’entre-
vista és una oportunitat d’aprenentatge. Només així podrem millorar 
en futures oportunitats.

Exemples de possibles 
preguntes d’una entrevista

Factors personals:
Com es definiria a si mateix?
Què fa en el seu temps lliure?
Quins objectius té a la vida?

Factors acadèmics i formatius:
Quins estudis ha realitzat?
Pensa continuar estudiant?

Factors referents a experiència laboral:
Quines tasques desenvolupava a les feines que has fet fins ara?
Per quins motius va deixar de treballar?
Què pot oferir vostè a la nostra empresa?
Quin sou creu que es mereix?

Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació 
C/ Nou, 11  08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57

Requisits: Tenir entre 16 i 25 anys, estar a l’atur, ESO aca-
bat (amb graduat o sense) i residir a Osona

A joves per l’ocupació faràs formació i pràctiques a l’empre-
sa en un dels sectors:
- Iniciació a la cuina
- Iniciació a tasques bàsiques de restaurant i bar (cambrer/a)
- Soldadura i mecanització + carnet de carretons
- Operari/ària de magatzem i repostador/a + carnet de ca-
rretons
- Operacions auxiliars d’electricitat i llauneria.

Com afrontar una entrevista 
de selecció

Informació i preinscripcions fins el 10 de 
febrer de 2017 al Punt Jove el PIPA

C/Jesús, 25  Tel: 93 881 23 23
De dilluns a dijous de 17h a 20h i divendres 
de 17h a 19h
centelles.cat/elpipa elpipacentelles@gmail.com
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Biblioteca Municipal
La Cooperativa

Biblioteca de Centelles bcentelleslc

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)



Diumenge 1
Recollida de cartes per als reis d’Orient amb el patge reial.
De 5 a 8 de la tarda a la residència Sant Gabriel.

Dijous 5 
Cavalcada de reis i concurs de fanalets
A partir de 2/4 de 7 del vespre al nucli urbà.

Divendres 6 
Diada de Reis. Lliurament de premis dels concursos de pessebres 
i de fanalets. A les 12 del migdia a la sala de la societat coral La 
Violeta.

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.

Dissabte 7
Acapte de sang. Especial de Reis. De 10 a 2 i de 4 a 8 al CAP- 
Centelles.

Diumenge 8
Ball per a la gent gran. A les 5 de la tarda al bar del Casal Francesc 
Macià.

Dimarts 10
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran. Xerrada: Algunes 
claus per un món més just, a càrrec de Xavier Masllorens i Escubòs, 
president de l’Institut Internacional per la Pau. A les 6 de la tarda al 
Casal Francesc Macià. (cal ser associat per assistir a l’Aula)

Dijous 12
L’hora del conte: La Mildred, a càrrec de Cristina Piñol.
A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Diumenge 15
Cicle de teatre familiar. Sol i fa plou, (clown, per a tots els públics)
de la Cia. Sabanni. A les 12 del migdia al Casal Francesc Macià.
Preu 5 euros, infants a partir d’1 any i acompanyants.

Dimarts 17
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran. Xerrada: Po-
sem-nos a l’hora. Per què cal una reforma dels horaris, a càrrec de 
Salvador Cardús i Ros, professor de Sociologia a la UAB i perio-
dista.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. (cal ser associat per 
assistir a l’Aula).

Dissabte 21
Festa del Tonis. Missa 
i esmorzar. A les 9 del 
matí a la capella de Sant 
Antoni. Tot seguit cer-
cavila per diversos ca-
rrers del poble.
Benedicció dels ani-
mals 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.

Dimarts 24 
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran. Xerrada: Progra-
mes pictòrics als palaus i cases grans de Barcelona al darrer terç del 
segle, a càrrec de Ramon Triadó i Tur, professora d’Història de l’art 
a la UB. A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. (cal ser associat 
per assistir a l’Aula).

Dimecres 25
Unitat mòbil del consumidor
D’11 a 2/4 de 2 del migdia a la plaça Major.

Agenda d’activitats de gener de 2017
Informació Municipal
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Dijous 26 
Club de lectura. Llegim: El lector, de Bernhard Schlink. A 2/4 de 4 
de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Dissabte 26  
Cinema: Yo, Daniel Blake, de Ken Loach. A les 10 de la nit al Casal 
Francesc Macià. Preu: 6 euros.

Diumenge 29
Cinema: Yo, Daniel Blake, de Ken Loach
A les 5 i a les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 6 euros.

CONCURSOS

71è CONCURS DE FA-
NALETS
Caldrà lliurar els fana-
lets el dia 5 de gener de 8 
a 9 del vespre al costat de 
l’estàtua del Sagrat Cor de 
la plaça Major. (vegeu les 
bases a part). Organitza: 
Associació de Pessebristes.

39è CONCURS DE FOTOGRAFIA FESTA DEL PI 
Els treballs es poden lliurar fins el 19 de febrer de 2017 al migdia 
als llocs de recepció. (vegeu les bases a part). Organitza: Amics de 
Centelles.
 

EXPOSICIONS

Fins el 22 de gener
Mostra d’artistes locals
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

Fins el 8 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

Fins el 8 de gener
Exposició de pessebres
Festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 i de 6 a 8.
Dissabtes i dia 5 de gener 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.

Fins el 8 de gener
23a Exposició de pessebres 
Festius d’11 a 2 i de 5 a 8.. Can Manso (carrer de l’Hopital, 3).

Fins el 8 de gener
Pessebres de Ramon Vitó
festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Carrer dels Galejadors, 19. 

Fins el 8 de gener
Exposició de pessebres de Xavier Prims i Ribé
Diumenges i festius de 12 a 2 i de  6 a 8.. Carrer de la Indústria, 12.

Fins el 8 de gener
Joan Muns Torrentgenerós, artesà del ferro i miniaturista 
D’11 a 1 i de 6 a 8. Visites concertades (tel. 938813787)
Avinguda de Rodolf Batlle, 15
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