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Agenda d’activitats de gener de 2019
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: Claude Debussy
i el so de l’impressionisme, a càrrec de Joan Vives i Bellalta, professor d’Història de la música.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat per
assistir a l’Aula).

Dissabte 12

Acapte de sang.
De 10 a 2 i de 4 a 8 al CAP- Centelles.
Sorteig de la Campanya de Nadal de la Unió de comerços de
Centelles amb xocolatada i inflable.
A les 4 de la tarda a la plaça Major.

Diumenge 13

4a mostra de dansa a càrrec de Nova Generació. A 2/4 de 5 de la
tarda i a 2/4 de 8 del vespre (2 sessions) al Casal Francesc Macià.
Preu 5 euros (una part de la recaptació es destinarà a l’Associació
de diabètics de Catalunya).

Dimarts 15

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: Un món ple
també de bones notícies, a càrrec de Salvador Cardús i Ros, professor de sociologia a la UAB i periodista.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat per
assistir a l’Aula)

Dijous 17

Programa Centelles Famílies: Educar en la diversitat de capacitats, a càrrec de Jordi Serra Garcia per a famílies amb infants de
0 a 6 anys.
A 2/4 de 9 del vespre a l’escola Bressol Niu d’Infants. Inscripcions
a www.centelles.cat

Dissabte 19

Festa de Sant Antoni Abat
Missa i esmorzar a les 9 del matí a la capella de Sant Antoni.
Tot seguit el passant per diversos carrers del poble
Benedicció dels animals a les 12 del migdia a la plaça Major.
Arrossada popular i ball a partir de les 2 del migdia al pavelló
vell.
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L’hora del conte: La gota d’aigua, amb Inés Castel-Branco (conte-taller a partir de 6 anys).
A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Dissabte 26

Teatre: Pel Davant i pel darrera, de Michael Frayn.
A càrrec del grup de teatre Ramon Sans i Associació Kihaviadeser.
A les 10 de la nit al Casal Francesc Macià. Preu 10 euros.

Diumenge 27

Teatre: Pel Davant i pel darrera, de Michael Frayn a càrrec del
grup de teatre Ramon Sans i Associació Kihaviadeser.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu 10 euros.

Dilluns 31

Tertúlia literària. Llegim: Las Inviernas, de Cristina Sánchez-Andrade.
A 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

CONCURSOS
41è CONCURS DE FOTOGRAFIA FESTA DEL PI
Els treballs es poden lliurar fins el 5 de febrer de 2019 al migdia
als llocs de recepció. (vegeu les bases a part). Organitza: Amics
de Centelles.

EXPOSICIONS
Fins el 27 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 6 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.

Diumenge 20

Fins el 6 de gener
Exposició de pessebres
Dissabtes i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 i de 6 a 8.
Dia 5 de gener de 6 a 8.
Sala d’exposicions de Centelles. Carrer de Jesús, 15.

Dimarts 22

Fins el 13 de gener
Pessebres de Xavier Prims
Diumenges i festius de 12 a 2 i de 6 a 8.
Carrer Indústria, 12.

Festival de dansa Pirates a la vista a càrrec de Nouestil.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià.
Preu 7 euros (una part de la recaptació es destinarà a Sant Joan
de Déu).
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Dijous 24

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: La gestió de residus: respecte i responsabilitat, a càrrec de Montse Bosch i Coma,
diplomada en Ciències Empresarials.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat per
assistir a l’Aula).

Dimecres 23

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

Fins el 29 de setembre de 2019
Museu a l’aire lliure Espai Cerdà i exposició A Cerdà,
de David Casals
De dimecres a divendres de 10 a 1.
Dissabtes i diumenges de 10 a 12
Mas el Cerdà (afores s/n).

11a Fira de la Tòfona
El passat cap de setmana, 15 i 16 de desembre, Centelles va
acollir una nova edició de la ja reconeguda fira de la tòfona.
El municipi, que es va convertir durant aquests dos dies en
la capital d’aquesta joia culinària, va aplegar una vintena
de parades.
El 6è concurs de gossos tofonaires, que va comptar amb la
participació de deu concursants, va ser una de les activitats
més esperades.
Malgrat tot, el plat fort d’aquesta edició va tenir lloc diumenge amb la classe magistral que va impartir la xef, escriptora i cuinera amb estrelles Michelin, Carme Ruscalleda.
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Un any més, Centelles s’ha vestit de llums i il·lusió aquests
dies de Nadal. Activitats de tota mena han tingut lloc al llarg
d’aquestes setmanes. A més de les tradicionals, com el caga
tió gegant a la plaça Major o alguns tallers nadalencs, hi ha
hagut novetats importants com el retorn dels Pastorets o la
cinquena enlairada de fanalets de la mà d’Osona contra el
Càncer. Per la seva banda, el grup de teatre El Triquet s’ha
vestit de groc a la seva obra “Nadal en groc mut”. També
s’han estrenat lluminàries nadalenques a diversos carrers del
centre del poble.

Centelles, propietària de la biblioteca de Josep Maria
Font i Riu
Per voluntat del seu pare, Josep Maria Font i Llovet i Tomàs Font
han donat la seva biblioteca al poble de forma gratuïta. Aquest gest
ha tingut lloc després del recent traspàs del doctor. L’arxiu compta amb material divers sobre Centelles i els municipis veïns, a la
vegada que recull apunts i feina feta pel propi Josep Maria Font
Rius. Entre els documents destacats, existeix una acta de consagració del 898 que s’erigeix com la primera referencia a l’existència de
Centelles i altres zones properes. Des de l’Ajuntament es procedirà
properament a la catalogació de la resta de material.

Per què el poble se’ns omple de cotxes per
anar a l’escola?
Sota aquest títol va tenir lloc la xerrada organitzada per la Taula
Tècnica del Camí Escolar de Centelles. Màrius Navazo, expert
en mobilitat sostenible i segura, va ser l’encarregat de donar resposta a aquesta pregunta de forma amena i dinàmica. A més de
la conferència, on es va parlar de la dependència que mostrem
envers els vehicles actualment, també es va presentar el logotip
oficial del Camí i es va fer l’entrega de premis als guanyadors i
finalistes del concurs que es va dur a terme per decidir aquest
logotip. A la xerrada hi van assistir una quinzena de persones.
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Cartografia topogràfica actualitzada
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Els serveis tècnics de l’Ajuntament de Centelles van rebre l’última
setmana de novembre la cartografia topogràfica 1:1000 actualitzada, eina bàsica pel planejament urbanístic. La Diputació de
Barcelona ha posat a disposició de tots els ciutadans de municipis
menors de 20.000 habitants aquest material que podran descar
regar en format pdf geolocalitzat. Actualment es poden descar
regar 139 cartografies municipals de la demarcació de Barcelona.
Els municipis les poden cercar de dues maneres: en un mapa interactiu i fent una cerca mitjançant el cercador municipal.

Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web: www.centelles.cat

Recomanacions que cal seguir a l’hora
d’afrontar una entrevista de feina?
Existeixen tres moments clau en l’entrevista de feina: abans d’anar-hi,
durant la mateixa i quan sortim de l’entrevista. Moltes vegades l’èxit
d’aconseguir una feina resideix en la preparació d’aquestes fases. Alguns consells bàsics per afrontar l’entrevista amb més garanties són:
1. Abans de l’entrevista…
• Consulta informació sobre l’empresa i el sector al qual pertany (pàgina web corporativa, anuaris, informes del sector i competència, persones conegudes, etc.). Demostraràs més interès i tindràs més discurs a
l’entrevista. També disposaràs de més recursos per saber quina imatge
personal has de projectar: clàssica, moderna, creativa, etc.
• Procura esbrinar quina posició ocupa en l’organització la persona
que et farà l’entrevista. Tindràs la possibilitat de deduir quina tipologia de preguntes et faran a l’entrevista si la persona que et fa l’entrevista és un/a cap de RRHH (cap a una vessant psicològica), el/la
responsable de la teva possible àrea (cap a una vessant professional o
tècnica) o el/la director/a general (cap a una vessant organitzativa).
• Estudia possibles preguntes que et puguin fer i assaja les possibles
respostes. Això farà que et sentis més segur/a.
• Tingues clar el teu objectiu professional.
• Repassa el teu currículum per tenir present la teva trajectòria formativa i professional.
• Reflexiona sobre les teves competències tant personals com professionals. Intenta realitzar un balanç sobre quins coneixements, habilitats i aptituds s’adapten millor al perfil requerit per l’empresa.
2. Durant l’entrevista…
• Recorda que has de prestar atenció a totes les fases de l’entrevista:
salutació, conversa introductòria, conversa sobre el llocs de feina,
clarificació de dubtes i acomiadament.
• Practica l’escolta activa en tot moment.
• Aporta optimisme en les teves respostes, encara que parlis de febleses o mancances demostra la intenció de millorar o d’aprendre.
• Argumenta les teves respostes i mai responguis amb un sí o un no.
• Utilitza un llenguatge natural i educat.
• Para atenció a la comunicació no verbal: donar la mà amb fermesa, posició de cos i mans, mirada atenta als ulls sense envair l’espai,
somriu per demostrar positivisme.
• Demostra interès pel lloc que cal cobrir fent preguntes sobre l’empresa i el seu funcionament, les tasques o l’equip de treball, deixant
les qüestions sobre el sou pel final de l’entrevista.
• Destaca els punts positius de les empreses a les quals has treballat,
i mai els negatius.
3. Després de l’entrevista…
• Acomiada’t de totes les persones que t’han atès a l’empresa.
• Analitza els punts forts i els punts febles de l’entrevista.
• Si aconsegueixes la feina, recorda que: o Pots tenir un parell de dies
per consultar abans de dir que sí. o Pots demanar un precontracte
per escrit, sobretot si deixes una feina per una altra.
Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació
C/ Nou, 11 08540 Centelles Telèfon: 93 881 12 57

Punt Jove el PIPA

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

Biblioteca Municipal La Cooperativa
C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES

Horari: De dilluns a divendres de

Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38

15.30 a 20 h. Dimecres, divendres

b.centelles.lc@diba.cat

i dissabtes de 10 a 13.30 h.
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Centelles és màgia per Nadal

bibliotecadecentelles.blogspot.com
Biblioteca de Centelles

bcentelleslc
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