
Claveguera i caixa de paviment a l’avinguda Ildefons Cerdà
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Ajuntament de Centelles

Núm.
270

La Junta de Govern Local en la sessió del dia 2 de març 
de 2017 va acordar adjudicar a l’empresa Obres i Serveis 
Presseguer, SL, la segona FASE de l’obra menor de repara-
ció de l’enfonsament del tram que va des de la plaça dels 
Àngels fins a la cruïlla del carrer de l’Estació amb l’avin-
guda d’Ildefons Cerdà, en concret part de la claveguera 
general (part que restava enfonsada) i formació de caixa 
de paviment amb acabat asfàltic en tot el tram.

El dia 20 de novembre es van iniciar les obres, donant-les 
per acabades el dia 1 de desembre. L’import total de les 
obres va ser el mateix de l’adjudicació 30.880,67 €, iva in-
clòs. 

Dimarts 9
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: Caminar és descobrir 
una cosa que ens desborda i només podem travessar, com la vida,  a càrrec 
de Albert Prat i Canas, enginyer tècnic industrial, amant de la natura. A 
les 6 de la tarda al Casal F. Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Diumenge 14
Teatre: Contes de Nadal: tres catalans i un rus. Amb Joan Massotkleiner 
(veu) i Anna Godoy (arpa). A les 6 de la tarda al Centre parroquial. 
preu: 13 euros.

Dimarts 16
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: El corredor del 
Mediter rani, a càrrec de Joan Amorós i Pla, president de Ferrmed. A 
les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. (cal ser associat per assistir a 
l’Aula).

Dissabte 20
Acapte de sang. De 10 a 2 i de 4 a 8 al CAP- Centelles.

Festa del Tonis
Missa i esmorzar. A les 9 del mati 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.

3a mostra de dansa
Típic o tòpic, a càrrec de  Nova Generació 
A les 4 i a les 7 de la tarda (2 sessions) al Casal Francesc Macià. Preu 
5 euros (una part de la recaptació es destinarà a una entitat social de 
Centelles).

Diumenge 21
Cicle de teatre familiar 
Kumulunimbu, (teatre) de la Cia. Ortiga.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu 5 euros, infants a partir 
d’1 any i acompanyants.

Dimarts 23
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: Olímpia, la pàtria 
dels jocs olímpics,  a càrrec de Felip Masó i Ferrer, arqueòleg i professor 
d’Història Antiga.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat per assistir 
a l’Aula).

Dimecres 24
Unitat mòbil del consumidor. D’11 a 2/4 de 2 del migdia a la plaça 
Major.

Dijous  25
Tertúlia literària. Llegim: La filla del capità Groc, de Víctor Amela.
A 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

21è Cau de Bruixes. L’hora del conte: Les pífies de les bruixes Pocatraça, 
a càrrec de Núria Clemares. A  2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la 
Cooperativa.

Agenda d’activitats de gener de 2018
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21è Cau de Bruixes. Conferència: Plantes i teràpies de la farmàcia obli-
dada, a càrrec de Josep Pàmies. A les 8 del vespre al Casal Francesc Ma-
cià.

Divendres 26
21è Cau de Bruixes. Conferència: Què són els Superaliments? Com in-
cloure’ls en el meu dia a dia, a càrrec de Núria Mas Cisa, nutricionista 
especialista en teràpies naturals i homeopatia. La Nunu.             
A 2/4 de 7 del vespre a la biblioteca la Cooperativa.

Sopar embruixat amb Imma del Destí . A les 9 del vespre a la sala de 
baix de la Violeta. Preu: 16 euros ( tiquets al Punt Jove El PIPA).

Dissabte 27
21è Cau de Bruixes: Mercat màgic, tallers, activitats familiars, cercavi-
les, bosc de les fades, espectacles esotèrics, màgia, rituals, carrers temà-
tics... (vegeu programes a part). Durant tot el dia.

Diumenge 28
21è Cau de Bruixes. Mercat Màgic.
De 9 a 1 del migdia al Passeig i a la Sagrera.

Pregó de carnaval. Versus carnavalescos, a càrrec dels més Cabrons del 
poble. A la 1 del migdia al Passeig.

Dimarts 30
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: Reptes actuals entorn 
de la gestió de la diversitat cultural a Catalunya, a càrrec de Sònia Parella 
i Rubio, doctora en Sociologia i professora del Departament de Socio-
logia de la UAB. A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. (cal ser 
associat per assistir a l’Aula).

CONCURSOS
40è CONCURS DE FOTOGRAFIA FESTA DEL PI 
Els treballs es poden lliurar fins el 6 de febrer de 2018 al migdia als llocs 
de recepció. (vegeu les bases a part). Organitza: Amics de Centelles
 
EXPOSICIONS
Fins el 21 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 14 de gener
Exposició de pessebres
Dissabtes i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 i de  6 a 8
Sala d’exposicions de Centelles. Carrer de Jesús, 15.
 
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

Del 15 de gener al 3 de febrer
Abracadabra pota de cabra
horari de biblioteca. Biblioteca la Cooperativa.
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Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat

Centelles és màgia per Nadal

De nou aquest any, aprofitant les festes de Nadal, s’han dut a 
terme una sèrie d’activitats pels més petits al centre del poble. 
La primera d’elles va tenir lloc el passat dissabte, 23 de novem-
bre, amb un espectacle infantil d’entreteniment i la cagada del 
tió gegant. Les següents es van dur a terme pocs dies abans de 
la nit de Reis. El dia 3 de gener els nens i nenes de Centelles 
van poder gaudir de l’inflable Guaypaut, la gran escola de circ 
i un taller d’embolicar regals. El programa es va tancar el dia 4 
de nou amb l’inflable i l’escola de circ, però en aquest cas amb 
un taller de fanalet de Reis. 

Millores al pati de l’escola Ildefons Cerdà

Durant aquestes setmanes de Nadal s’ha aprofitat les vacances es-
colars per extreure tota la graveta del pati de l’edifici de baix de 
l’Escola Ildefons Cerdà. L’objectiu és facilitar la mobilitat i l’accés 
al centre als nen/es amb discapacitat. Es tracta d’un emplaçament 
amb molta activitat i, a més, d’una escola inclusiva, motiu pel 
qual s’ha apostat per aconseguir la màxima accessibilitat per a 
tothom independentment de la seva condició. 

Obres al carrer de l’Hospital i carrers de 
Collsuspina i de la Font calenta

Al mes de gener s’iniciaran les obres d’urbanització de dos 
projectes ja adjudicats del centre del poble. Un projecte 
recull obres de Pavimentació de la part baixa del carrer de 
l’Hospital (part no remodelada) i un altre obres d’Adequació 
dels carrers de Collsuspina i de la Font Calenta.
Es començarà pel carrer de Collsuspina per la zona del 
passatge (subvencionada dins del Pla de barris) i pocs dies 
després i de manera paral·lela l’obra del carrer de l’Hospital 
(subvencionada per les Meses de Concertació 2016-2019).

Presentat el pla d’acció de Responsabilitat Social 
Corporativa

Sota la imatge de Centelles Responsable, dilluns, dia 20 de novem-
bre, es va presentar el pla d’acció de Responsabilitat Social Corpo-
rativa (RSC) de Centelles. El Pla, que es va fer conjuntament amb 
la Diputació de Barcelona, destaca 37 bones pràctiques que porta 
a terme l’Ajuntament de Centelles. També inclou les propostes de 
millora i la proposta de seguiment i avaluació del Centelles Res-
ponsable.
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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 defen-
sar.
• 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’en-
trevista 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
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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

b.centelles.lc@diba.cat  

bibliotecadecentelles.blogspot.com

Informació i inscripcions al Punt Jove el PIPA
C/Jesús, 25 Tel: 93 881 23 23 
Horari: de dilluns a dijous de 5h a 8h i dimecres i divendres de 10h 
a 13h 
pij.centelles@diba.cat   www.centelles.cat/elpipa

Com afrontar una entrevista 
de selecció

Horari: 

De dilluns a divendres de 15.30 

a 20 h. Dimecres, divendres i 

dissabte de 10 a 13.30 h


