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Ajuntament de Centelles

Informació Municipal

Millores a l’edifici de baix l’escola Ildefons Cerdà
Dintre del pla de millora de les escoles s’han pogut
acabar les obres per a l’accés a les aules del mòdul del
fons del pati, que era provisional.
L’entrada a les aules es fa des del nucli de les escales, que fa de cancell. S’han substituït les finestres de fe-

rro per finestres d’alumini amb vidre de càmera i s’han
aïllat les parets. D’aquesta manera les aules queden
completament acabades i només hi ha pendent, a l’espera de consignació econòmica, el desmuntatge de la
instal·lació de calefacció que es va desviar provisionalment per poder fer les obres.
El Portal de Centelles
Juliol 2011
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Constitució del nou consistori municipal

Els membres del nou consistori municipal: Jordi Morera, Maribel Matas, Jacint Prado, Miquel Garcés, Sònia Higueruelo,
Josep Paré, Miquel Arisa, Anna Chávez, Neus Verdaguer, Josep Arisa, Maria Urpina, Assumpta Falgueras i Norbert Gómez
Benvolgudes regidores, benvolguts regidors.

El Portal de Centelles

Juliol 2011

Estic profundament agraït i orgullós a totes les persones de
Centelles i no cal dir que especialment a totes aquelles que
han donat suport, per cinquena vegada consecutiva, al nostre
projecte que tinc l’honor d’encapçalar.
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Tinc la ferma voluntat de continuar treballant pel poble amb
les mateixes ganes i il·lusió que ara fa 16 anys i dono les gràcies a tot el conjunt de persones que m’han acompanyat durant tots aquest anys i amb les quals hem format un equip de
treball per al nostre municipi per tal d’anar millorant dia a dia
la realitat de les persones que hi vivim, així com per tirar endavant tots aquells projectes que hem presentat a la ciutadania i pels quals ens ha fet confiança.

Com sempre, sóc i vull ser l’alcalde de tothom i per a tothom,
al servei de tots els centellencs i centellenques i de tot l’àmbit
territorial del municipi. Sóc i vull ser el mateix d’ara fa 16 anys
quan vaig començar a exercici la noble tasca de dirigir el municipi que m’ha vist néixer i que ha format part de les meves
il·lusions i projeccions, tant personals com col·lectives, participant amb moltes entitats del poble i intentant treballar sempre
al servei de la col·lectivitat.
Però la tasca que ens ocupa ara no és possible sense un
equip de persones que ha estat i està al meu costat per treballar colze a colze, dia a dia, compartint projectes i il·lusions.
Tots aquests plans que volem realitzar no serien possibles
sense el personal que treballa a l’Ajuntament i solament gràcies a ells i a elles i al seu treball, dedicació i esforç serem capaços de fer realitat els nostres projectes, donar tots els serveis que donem i atendre la ciutadania.

És de justícia tenir un record i un profund agraïment als sis
companys que no formaran part del nou equip de govern:
Margo Prat, Alexis Toll, Eduard Banqueri, Cristina Ramos, Joana Aragall i Pere Figueras, així com a Pere Mulero i Rosa
Díaz, que per motius professionals no varen poder continuar
la seva tasca. A tots, moltes gràcies pel seu esforç, dedicació
i amistat. Sé que hi puc comptar per continuar treballant en
qüestions puntuals per al nostre municipi.

No vull passar per alt tampoc tot el suport que hem tingut de
les empreses que treballen per a l’Ajuntament, que són moltes i majoritàriament del municipi; a totes, moltíssimes gràcies
i estic segur que podrem continuar comptant amb elles durant
aquests propers quatre anys.

El projecte que hem presentat a la campanya electoral amb el
nou equip i que ha estat el que ens ha portat avui aquí el volem fer realitat treballant amb il·lusió i amb moltes ganes durant aquests propers quatre anys.

Són un equip que volem fer un treball democràtic amb la participació de tothom, com fins ara, al servei de les persones i
per a les persones, amb diàleg i tolerància però amb el sentit
ferm de continuar dirigint aquest gran projecte que és el pro-
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I no voldria acabar sense esmentar un fragment del poema
de Josep Carner que com cada vegada que he estat nomenat
alcalde m’ha fet il·lusió de recitar.
M’agradaria fer-me vell dins una
ciutat amb uns soldats no gaire de debò,
on tothom s’entendrís de música i pintures
o del bell arbre japonès quan treu la flor,

Juliol 2011

Vull agrair molt especialment el suport constant de la meva
família, ja que, sense la seva comprensió, l’empenta, la il·lusió i el seu suport, aquesta tasca seria molt difícil i una vegada més els ho agraeixo, tal com vaig fer, per primer cop, el
dia 17 de juny de 1995.

on l’infant i l’obrer no fessin mai tristesa,
on veiéssiu uns dintres de casa aquilotats
de pipes, de parlades i d’hospitalitats,
amb flors ardents, magnífica sorpresa,
fins en els dies més gebrats.
I tot sovint, vora un portal d’església
hi hauria, acolorit, un mercat de renom,
amb botí de la mar, amb presents de la terra,
amb molt de tot per a tothom.
Una ciutat on vagaria
de veure, per amor de la malenconia
o per desig de novetat dringant,
cases antigues amb un parc on nien ombres
i moltes cases noves amb jardinets davant.
Hom trobaria savis de moltes maneres;
i cent paraigües eminents
farien –ai, badats- oficials rengleres
en la inauguració dels monuments.
I tot de sobte, al caire de llargues avingudes,
hi hauria les fagedes, les clapes dels estanys
per a l’amor, la joia, la solitud i els planys.

El Portal de Centelles

jecte del municipi de Centelles i això vol dir treballar per a la
indústria en pro de la indústria, del comerç, de la cultura, de
l’esport, de l’educació, del benestar social, del lleure i de tots
els àmbits que formen part de la vida quotidiana dels homes i
dones del municipi, ja que solament té sentit estar aquí si
s’està al costat de les persones i per a les persones.
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Segurament alguns dels que
esteu llegint aquestes línies us
heu quedat sense feina, i us voleu reincorporar en el món laboral, i no sabeu com buscar feina.
Aquí teniu un petit resum dels
passos que cal seguir:
1. Saber de què podem treballar: Primer de tot, hem de
saber quin tipus de feina podem
accedir en funció dels nostres
estudis i de la nostra experiència
laboral. També hem de tenir en
compte les nostres preferències
(què m’agradaria fer) i habilitats
(què sé fer).
2. Formar-nos per ser més
competents en el món laboral:
és a dir, si no estem prou preparats per exercir una feina a la
qual aspirem, en aquest cas, tenim la possibilitat de prepararnos mitjançant cursos de formació ocupacional.
3. Fer el currículum: anotarhi les nostres dades personals,
acadèmiques i laborals. El currículum sempre ha de ser fet a ordinador, ben estructurat, sense
faltes d’ortografia i amb una fotografia recent.
4. Enviar el currículum a
les empreses que ens interessaria treballar: Hem de plantejar-nos quin tipus d’empreses
poden necessitar persones que
es dediquin a allò al que jo aspiro. Caldrà fer-los arribar un
currículum junt a una carta de
presentació. Buscarem empreses lluny de casa o a prop
en funció de les nostres preferències, necessitats i/o re-
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M’he quedat sense feina... m’organitzo!
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cursos.
5. Buscar ofertes de feina
per Internet: existeixen un munt
de pàgines web dedicades a la
recerca de feina. Recorda que
les empreses, cada vegada
més, recorren a Internet per a
buscar personal.
Sempre podeu connectar-vos
des del Club de la Feina. Aquest
és un espai de recerca activa de
feina, obert a totes les persones
inscrites en el Servei de Promoció Econòmica, on hi pots trobar:
accés a Internet, informació sobre ofertes de feina i de formació
i assessorament individualitzat.
6. Inscriure’s a l’OTG: apunta’t com a demandant d’ocupació a l’Oficina de Treball de la
Generalitat, ubicada a Vic i, de
forma freqüent, consulta les ofertes de feina de les que disposen.
8. Apunta’t al Servei de
Promoció Econòmica. En el
nostre Servei t’oferirem orientació i assessorament en el procés
de recerca activa de feina i, a
més a més, disposem d’ofertes
de feina per l’àmbit d’Osona Sud
Alt Congost.

Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació Osona Sud- Alt
Congost. C/ Nou, 11 08540
Centelles. Tel.: 93 881 12 57
Fax: 93 881 20 94.
a/e:
osonasud.altcongost@diba.es
www.osonasudaltcongost.org

EL PIPA ET POSA AL DIA
De dilluns a dijous de 5h a 8h. Divendres de 10 a 13h i de
5h a 7h. C/ Jesús, 25 pij.centelles@diba.cat
www.centelles.cat/elpipa Tel. 93 881 23 23
Viatgeteca d’estiu
Prepara el teu viatge de la forma que més t’agradi:
- Informació de rutes i llocs per visitar
- Plànols, guies d’allotjament, guies de diferents països, etc.
- Carnets internacionals (d’alberguista, d’estudiant, de professor, etc.)

Baixada de carretons
Ja pots començar a fer el carretó per la festa major 2011

Assessoria d’estudis i professions del PIPA
Al PIPA t’orientem perquè puguis inscriure’t a la millor opció.
Preinscripcions.
- Preinscripció universitària. Fins al 5 de juliol a gencat.cat/universitatsirecerca.
- Escoles Oficials d’idiomes. Pels cursos d’estiu, del 14 de juny al 14 de juliol.

Estiu 2011
Civikè. Camp de treball urbà per a joves de 12 a 16 anys. Inscripcions al PIPA
Nits de piscina
Cada dijous de 21h a 24h: Nits de piscina (entrada gratuïta)
- Dijous 7: Inflables i tennis taula.
- Dijous 14: Aquagym i pel·lícula: Pluja de mandonguilles.
- Dijous 21/7/2011: Inflables i jocs.
Activitats de l’Espai Jove (de 12 a 17 anys)
Sortida a la Via Ferrada de les Baumes Corcades
Divendres 1 a les 15.30h. 6,00 euros (Cal autorització)
Taller de trenes africanes i henna
Dilluns 4 de juliol. A les 18h. Gratuït
Nit de cine al pati
Dimarts 5 i 19 de juliol. A les 21.30h. Pati de la casa de cultura i Espai Jove. Gratuït
Excursió Nocturna
Dimarts 12 de juliol de 2011. A les 21.30h. Gratuït (Cal autorització).
Sessió Aquagym
Dimecres 6 de juliol de 2011. Sortida a les 18.00h. Gratuït (Cal autorització).
Tardes a l’Espai Jove
A partir del dia 7, tots els dijous i divendres. De 17 a 21h. Gratuït.
Sessió de Ioga
Dilluns 11 de juliol. A les 17h. Pati de la casa de cultura i Espai Jove. Gratuït.
Cursa d’orientació en bicicleta de muntanya
Dimecres 13 de juliol de 2011. Sortida a les 18h. Gratuït (Cal autorització).
Taller de decoració amb càpsules reciclades
Dilluns 18 i 25 de juliol de 2011. A les 18h a l’Espai Jove. Gratuït.
Gimcana nocturna
Dimarts 26 de juliol de 2011. A les 21.30h. Gratuït (Cal autorització).
Jocs d’aigua
Dimecres 20 de juliol de 2011. A les 17h. Pati Casa de Cultura i Espai Jove. Gratuït
(Cal autorització).
Bus a Port Aventura
22 de juliol. Inscripcions a l’Espai Jove (Cal autorització).
Tarda d’esports: beisbol, futbol, volei...
Dimecres 27 de juliol de 2011. Sortida a les 18h. Espai Jove. Gratuït (Cal autorització)
I, a més, al PIPA t’informem de: Camps de treball, brigades de solidaritat, Cursos
d’idiomes a l’estranger, Colònies, campaments i estades a diferents llocs de Catalunya. I totes les activitats de Centelles per a joves.

Biblioteca Municipal La Cooperativa

C/ Sant Joan, 25 • 08540 CENTELLES
Tel. 93 881 03 34 • Fax 93 881 01 38
Adreça electrònica: b.centelles.lc@diba.cat
web: sites.google.com/site/bibliotecadecentelles
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 set., només dimecres).

ELS PICTOS DE LES NOVEL·LES DE GÈNERE
Moltes biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona opten per senyalar amb imatges representatives (pictos) les novel·les de gènere* i la Biblioteca “La Cooperativa” de Centelles és una d’elles.
Aquests pictos permeten trobar fàcilment les novel·les

d’un gènere determinat només fent un cop d’ull a la prestatgeria, ja que estan situats a la part superior del llom dels llibres.
A la secció de novel·les trobareu un full-guia per a saber
què significa cada picto.
* Novel·les de ciència-ficció, històriques, d’aventures, romàntiques, d’humor, etc.

