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Núm. 301

Les fortes pluges que van caure sobre el municipi de 
Centelles a causa de la tempesta Glòria els dies 21, 22 i 23 
de gener d’enguany, van fer molt mal a diferents zones i 
infraestructures del poble, com és el cas de les connexions 
de la xarxa de clavegueram i el torrent de la Xambona (to-
rrent que va ser entubat en els anys cinquanta i es va cons-
truir a sobre).

Aquest va patir un esfondrament, deixant un esvoranc 

al paviment. Actuant d’urgència, es van començar a fer els 
treballs d’excavació i va ser llavors quan es va veure l’en-
vergadura real de les obres i la necessitat d’elaborar un 
projecte constructiu per a la reparació de tots els tubs que 
conflueixen a l’antic pont. Aprofitant aquestes obres, es re-
ordenarà la zona amb una nova ubicació dels contenidors 
i es crearà una plaça en plataforma única on una part és 
pròpiament pels vianants i una altra pels cotxes, modifi-
cant la circulació actual.

Obres realitzades al carrer Jesús

Preparant el terreny per tapar l’esvoranc

Zona de la canalització quan es va esfondrar La canonada del carrer Àngel Guimerà també s’ha de reparar

Nova construcció de la canonada d’aigua
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Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat

Desinfecció de carrers a Centelles
Vetllant pel benestar i per la seguretat de tots els cen-
tellencs i les centellenques, l’Ajuntament de Centelles 
ha realitzat una desinfecció progressiva dels carrers 
del municipi. Pel moment, les vies a les que ja s’han 
aplicat aquestes mesures han estat l’avinguda d’Ilde-
fons Cerdà, el carrer de Rafael Casanova, el carrer del 
Socós i el carrer de Sant Joan. Per tal de completar 
una neteja correcta, s’ha dut a terme una senyalitza-
ció especial, s’han retirat tots els vehicles estacionats 
i s’ha procedit a aplicar una dilució d’aigua i lleixiu, 
tal com estableix el protocol marcat per la Covid-19. 
L’objectiu és anar completant el mateix procediment 
amb la resta de carrers del poble de forma periòdica. 

Cursos d’aiguagim a la piscina municipal

Enguany, totes les persones majors de 55 anys han po-
gut gaudir d’un curs d’aiguagim a la piscina d’estiu mu-
nicipal. D’aquesta manera, des de la regidoria d’Esports 
i Gent Gran es pretén ajudar a la instauració d’hàbits 
saludables entre la població del municipi. Aquests cur-
sos s’han dut a terme tots els dimarts i dijous d’aquest 
passat mes de juliol just abans de l’obertura de la pròpia 
instal·lació. La participació ha estat satisfactòria. 

Restablert el pas entre la Llavina i el Rosell 

El pas entre les zones de la Llavina i el Rosell ha que-
dat recentment restablert. Després de les tempestes 
que van tenir lloc a principis d’any i que van deixar 
importants conseqüències a certs punts de Centelles, 
el camí fluvial va quedar tallat. Per tal de solucionar 
aquesta problemàtica, s’ha refet el marge de la carre-
tera que porta al Molí de la Llavina i s’han pres mesu-
res per reforçar l’altre marge que es troba emplaçat al 
costat de la riera. Tanmateix, s’ha senyalitzat la prohi-
bició de circulació de vehicles pel trencant del Rosell. 

La pantalla tàctil informativa, de nou operativa

Torna a estar operativa la pantalla tàctil que l’Ajunta-
ment de Centelles va instal·lar a la façana de l’edifici vell 
per tal que tots els ciutadans tinguessin a l’abast la in-
formació publicada a la pàgina web de l’administració. 
Degut a certs problemes tècnics, es va haver de procedir 
a la seva retirada a mitjan de juliol. Actualment, i solu-
cionat aquest assumpte, el taulell torna a romandre a 
disposició de tothom qui vulgui utilitzar-lo. D’aquesta 
manera es fa una aposta per l’avenç tecnològic i l’accés 
obert a les TIC. 



29

Informació Municipal

Ag
os

t 
20

20

Preparar una entrevista de treball és important. També si 
aquesta és virtual. A continuació donem alguns trucs a tenir 
en compte: 

Abans de la videoentrevista: 
- Anotar l’enllaç de la trucada a l’agenda, per a evitar buscar-ho 
a l’últim moment.
- Cuidar la imatge personal vinculada al circuit professional: 
roba, entorn on faràs la videoentre-vista i la imatge que tens a 
les xarxes socials.
- Avisar les persones de casa per a evitar sorolls o interrupcions 
inesperades (també pots posar un cartell a la porta de l’habita-
ció on facis la videoentrevista)
- És preferible utilitzar l’ordinador per a la videotrucada. Si fi-
nalment haguessis de fer la conne-xió amb el mòbil o tablet, és 
aconsellable utilitzar un trípode.
- Desconnectar el mòbil.
- Assegurar que la càmera i el so funcionen bé. Pots fer una 
sessió de prova i comprovar: 
       o Que el volum del micròfon sigui l’adequat i si convé apro-
par-lo a la boca. És preferible un auricular inhalàmbric, per a 
tenir més llibertat de moviments.
       o Que la càmera ofereixi una imatge de la cara fins a la taula, 
on es vegin també les mans sobre la taula, que l’enfoc sigui recte 
(ni des de dalt ni des de baix).

Durant la videoentrevista: 
- Estar en un bon lloc, per assegurar que durant l’entrevista no 
hagis de desplaçar-te. No estar excessivament estàtic/a, gesticu-
lar i cuidar l’expressivitat.
- Actuar com si fos una entrevista presencial.
- Seure correctament.
- Mirar la càmera (no la pantalla) per a mantenir contacte visual 
amb l’entrevistador/a.

Al final de la videoentrevista: 
De la mateixa manera que faries en una entrevista presencial, 
per a cloure la videoentrevista pots:
- Agrair l’entrevista. 
- Demanar un contacte (nom i correu electrònic) per a fer el 
seguiment.

I recorda, els coneixements sumen i l’actitud multiplica

Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació

C/ Nou, 11  08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57

Biblioteca Municipal La Cooperativa

Biblioteca de Centelles bcentelleslc

C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES

Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38

b.centelles.lc@diba.cat  

bibliotecadecentelles.blogspot.com

Objecte:
Els ajuts que es poden sol·licitar poden ser destinats a subminis-
traments energètics o aliments.

1. Els ajuts destinats a subministraments energètics tenen per 
finalitat cobrir les despeses bàsiues de subministraments d’ener-
gia destinada al consum domèstic (entre d’altres, aigua, electri-
citat, gas, gasoil, butà, llenya, etc.) dels habitatges on resideixen 
famílies que es trobin en situació de vulnerable per la situació 
de Covid19 residents a Centelles, així com també famílies que 
ja presentaven necessitat econòmica i social de Centelles prè-
viament.
2. Els ajuts destinats a la cobertura de l’alimentació poden ser 
coberts amb l’entrega d’uns lots mensuals del centre de distribu-
ció d’aliments i/o l’accés d’aliments fresc a través d’una targeta 
de dèbit nominal, amb un valor monetari definit, d’ús exclusiu 
amb per alimentació.

Persones destinatàries:
- Els ajuts van adreçats a ciutadans o o unitats familiars empa-
dronats a Centelles a 1 de gener de 2020.
- En el cas dels ajuts destinats a subministraments energètics 
només cobrirà l’habitatge habitual, per factura pagada o per fac-
tura deutora. 

Termini de sol·licitud:
Del 27 de juliol al 15 de de setembre de 2020 o finalització de la 
partida pressupostària. 

Despeses subvencionables:
Les subvencions convocades han d’anar destinades a cobrir o 
finançar a fons perdut les següents necessitats o objectius:
1. Pagaments de subministraments energètics de consum do-
mèstic (entre d’altres, aigua, electricitat, gas, gasoil, butà, llenya, 
etc).
2. Despeses d’alimentació.

Com sol·licitar-ho presencialment: 
La sol·licitud s’ha de presentar per via electrònica o s’admetran 
presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà amb cita prèvia, 
fins que es comuniqui la finalització de la partida pressupostària 
per a l’exercici 2020 o s’acabi el termini establert.
Us recomanem però que si teniu dubtes en la documentació que 
heu d’aportar abans de sol·licitar cita prèvia us poseu en contac-
te amb Serveis Socials per tal que us assessorin i us donin hora 
per a la tramitació:

» Telèfon: 938 810 400 (d’11 a 14.30h)

» Correu electrònic: villanuevacl@centelles.cat

Videoentrevista de treball

Horari:  De dilluns a divendres 

de 15.30 a 20 h. Dimecres de 10 a 

13.30 h.  Fins el 15 de setembre



30

Informació Municipal
Ag

os
t 

20
20

Dimecres 5
Càpsula de contes a 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca 
la Cooperativa. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia. 
Consulteu més informació al 938 810 334

Dimecres 12
Càpsula de contes, a 2/4 de 6 de la tarda, a la biblio-
teca la Cooperativa. Aforament limitat. Cal inscripció 
prèvia. Consulteu més informació al 938 810 334

Dimecres 19
Càpsula de contes, a 2/4 de 6 de la tarda, a la biblio-
teca la Cooperativa. Aforament limitat. Cal inscripció 
prèvia. Consulteu més informació al 938 810 334.

Diumenge 23 d’agost
Obertura i lliurament de premis del LXXVIII Con-
curs de pintura Premi Centelles, a les 12 del migdia, al 
Centre d’art el Marçó vell.

Dimarts 25 d’agost
Descobreix nous camins. Activitat participativa per 
atrevir-se a conèixer noves maneres de pensar a partir dels 
àlbums il·lustrats. Dirigida a joves de 14 a 16 anys, a les 5 de 
la tarda, a la biblioteca la Cooperativa. Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia. Consulteu més informació al 938 810 
334.

Dimecres 26
Càpsula de contes, a 2/4 de 6 de la tarda, a la biblio-
teca la Cooperativa. Aforament limitat. Cal inscripció 
prèvia. Consulteu més informació al 938 810 334

Festa Major d’Estiu 
del divendres dia 28 d’agost 
al dimarts dia 1 de setembre

Agenda agost 2020

EXPOSICIONS

Del 24 de juliol al 16 d’agost. Racons oblidats: 
l’essència del passat, fotografies d’Anna Puigdo-
mènech, dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 
6 a 8 h. Sala d’exposicions Niu del Palau (plaça 
Major).

Del 23 d’agost al 12 d’octubre
Premi Centelles. LXXVIII Concurs de pintura
dissabtes de 6 a 8 del vespre, diumenges i festius 
de 12 a 2 i de 6 a 8. Centre d’art el Marçó vell

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
(només obert quan hi ha exposició temporal)

Ajuts socials per activitats esportives 
dins el programa “Esport per a tothom”

Els ajuts socials per activitats esportives dins el programa 
“Esport per a tothom” van dirigits a les famílies residents a 
Centelles amb fills de 3 a 18 anys.

En aquesta convocatòria, els ajuts atorgats es destinaran a 
reduir part del cost de la quota periòdica (sigui mensual, 
trimestral o anual) de l’activitat esportiva que s’hagi realit-
zat durant l’any 2020-2021.
Aquests ajuts són subvencionats pel Departament d’Es-
ports de la Diputació de Barcelona i per l’Ajuntament de 
Centelles.

El termini és del 29 de juliol al 7 d’octubre del 2020 o fins 
esgotament de les partides pressupostàries.
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