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Nova ubicació de l’Arxiu Municipal
a 3850 caixes. L’habilitació d’aquest nou emplaçament permet
fer la redistribució de la documentació de l’arxiu i solucionar
el problema de l’ocupació dels dipòsits, a més de possibilitar la
transferència de documents dels diversos serveis i millorar-ne les
condicions de conservació.
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Nova ubicació de l’Arxiu Municipal. Aquestes últimes setmanes
s’ha començat a traslladar documentació de l’Arxiu Municipal al
nou espai de l’avinguda de les Escoles, número 8 on s’han instal·lat
armaris compactes que permeten duplicar la capacitat del dipòsit
i ubicar 477,70 metres lineals de documentació, que corresponen
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Informació Municipal
Dia mundial del refugiat
Com la vida, com la llibertat, l’asil és un dret universal. Aquest és l’eslò
gan que la xarxa Asil.cat ha escollit per reivindicar el dia mundial del re
fugiat, celebrat aquest passat 20 de juny. El missatge s’ha plasmat en unes
banderoles que es troben penjades a diversos municipis catalans, entre
ells Centelles, que s’han adherit a la campanya de sensibilització presen
tada sota el nom #somrefugi. A més de les banderoles, també s’ha fet
difusió d’un vídeo de trenta segons que reivindica el dret d’asil a Catalun
ya. La iniciativa s’emmarca dins del projecte “En defensa del dret d’asil:
consolidació de la Xarxa Asil.cat i campanya de sensibilització” que es
desenvolupa amb el suport del Fons Català de Cooperació al Desen
volupament, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

Projecte Enxaneta
Dissabte, 18 de juny, l’aula magna de la UVIC va acollir el tancament de
la primera edició del projecte Enxaneta. A l’acte hi va assistir tot l’alum
nat que hi ha participat, les seves famílies i representants de les escoles i
institucions implicades. Es tracta d’un projecte impulsat des del Consell
Comarcal d’Osona, amb la col·laboració de la UVIC i els ajuntaments
dels municipis, que neix amb l’objectiu de potenciar l’acompanyament
cap a l’èxit escolar a partir del treball conjunt de totes les parts. L’escola
Ildefons Cerdà és un dels centres que ha format part de la prova pilot
que s’ha realitzat al llarg d’aquest curs. Després dels parlaments i l’entre
ga de diplomes, els nens i nenes assistents van poder gaudir d’una sèrie
d’activitats.

Millores al paviment
Amb el propòsit de millorar l’accessibilitat de vianants per la zona de l’entorn de
l’edifici de l’església parroquial, s’ha dut a terme un rebaix de les llambordes de
pedra de la zona de la Sagrera. El paviment actual ha anat presentant dificultats
per transitarhi a peu, per la qual cosa s’ha cregut necessari allisar la superfície
de les llambordes fent més còmode el pas de les persones. La primera acció va
estar buixardar la pedra per desbastarla. A continuació, s’ha anivellat amb disc
de diamant. Aquest treball s’ha realitzat als carrers de Sant Cristòfol, de Santa
Anna, a la plaça de Mossèn Xandri i al peu de les escales de l’edifici de l’església. En
total han estat 640 m2. D’altra banda, s’ha arreglat el paviment de la coberta pla
na del Portal, ja que amb el pas dels anys les peces de gres s’havien anat trencant.

Fira de la ratafia
El passat 11 de juny es va celebrar la setena edició de la Fira de
la ratafia de Centelles. Enguany va presentar alguns canvis d’em
plaçament: amb el trasllat de l’activitat principal a la plaça Ma
jor i d’organització que en aquesta ocasió anava a càrrec d’una
comissió vinculada en l’elaboració artesanal d’aquest producte.
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Entre les activitats previstes va tenir lloc el 8è concurs de ratafia. De les 29
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ratafies presentades, el jurat va escollir les tres guanyadores. La primera po
sició va ser per a Ramon Baró, de la Seu d’Urgell; la segona per a Maria Dolors
Argelagués, de Centelles i la tercera per a Jordi Llimós, també centellenc.
El festival Ratakè?, que va comptar amb la participació de di
versos grups musicals locals, va posar punt i final a la jornada.

Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web: www.centelles.cat
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Punt Jove
Existeixen tres moments clau en l’entrevista de feina: abans d’anar-hi,
durant la mateixa i quan sortim. Moltes vegades l’èxit d’aconseguir
feina resideix en la preparació d’aquestes fases. Consells bàsics per
afrontar l’entrevista amb més garanties:
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: a) Pots tenir un parell de dies
per consultar abans de dir que sí. b) 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

Biblioteca Municipal
La Cooperativa

EL PIPA
JULIOL JOVE ’16 a l’ ESPAI JOVE
De 12 a 17 anys. Activitats gratuïtes

Maquillatge de fantasia. Dilluns 4 de juliol a les 18h
Cine al pati “La familia Béllier”. Dimarts 5 de juliol a les 21.45h
Decora la teva gorra. Dimecres 6 de juliol a les 18h
Tarda de futtoc. Dijous 7 de juliol a les 17h
Sortida a la Via Ferrada. Divendres 8 de juliol a les 15.30h. Preu: 5€
Percussió Corporal. Dilluns 11 de juliol a les 18h
Joc urbà nocturn. Dimarts 12 de juliol a les 21h
Taller i concurs de còctels. Dimecres 13 de juliol a les 18h
Tarda de beisbol. Dijous 14 de juliol a les 17h
Sortida a muntar a cavall. Divendres 15 de juliol 17.15h
Taller de Matx d’impro. Dilluns 18 de juliol a les 18h
Excursió nocturna. Dimarts 19 de juliol a les 21h
Tatuatges de Henna. Dimecres 20 de juliol a les 18h
Tarda de futbol sala. Dijous 21 de juliol a les 17h
Tir amb arc. Divendres 21 de juliol a les 17.15h
Taller d’il·lustració i còmic. Dilluns 25 de juliol a les 18h
Sopar jove al pati. Dimarts 26 de juliol a les 21h
Crea la teva funda pel mòbil. Dimecres 27 de juliol a les 18h
Tarda de bàsquet. Dijous 28 de juliol a les 17h
Excursió jove. Divendres 28 de juliol a les 17h
Inscripcions a l’Espai Jove
c/ Rafael Casanova, 8. / Tel: 93 881 12 12

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 divendres de 10h a
13h i de 5h a 7h pij.centelles@diba.cat www.centelles.cat/elpipa
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
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Recomanacions principals que cal seguir
a l’hora d’afrontar una entrevista de feina

Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. Dimecres, divendres i dissabtes de 10 a 13.30

Biblioteca de Centelles

bcentelleslc

h. (del 15 de juny al 15 de setembre, només dimecres)
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Agenda d’activitats de juliol de 2016
Divendres 1

Inauguració de l’exposició col·lectiva dels alumnes del Taller
de ceràmica i del Taller de dibuix i pintura de l’Escola Municipal d’Art - Tallers d’Art. A les 7 de la tarda al Centre d’art
el Marçó vell.

Dissabte 2

Acapta de Sang i de plasma. De 10 a 2 i de 4 a 8 al CAP- Centelles.

Dissabte 16

20a Caminada nocturna. Inscripcions i
sortida de 9 a 2/4 de
10 del vespre al parc
del Pla del Mestre.
Preu caminada: 5 euros adults / 2 euros
menors de 10 anys.

Dijous 21

IX Festa de l’Esport. De
10 a 13 del matí a la piscina municipal descoberta.

Nits de piscina Wii
just dance i cinema
a la fresca amb la pel·lícula Step up revolution. De 9 a 12 de la nit a la piscina municipal descoberta.

28a Botiga al carrer. Activitats infantils, actuacions musicals, activitats
al carrer,... i sorteig de les
paneres de la campanya
comercial del Pla de barris. A partir de les 6 de la
tarda al nucli antic.

Dissabte 23

Inauguració de l’exposició 4a Col·lectiva Aleix Art - Els altres
de la Terra. A les 7 de la tarda al Centre d’art el Marçó vell.

Dimecres 27

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

Zendadansa Dansant
els elements. La màgica
nit de la dansa oriental.
A les 10 de la nit al Casal
Francesc Macià. Preu: 8
euros.

fins el 28 de juliol

EI! TORNEM-HI? 8a edició
T’apuntes a caminar?
Programa de Promoció de la
salut. Els dilluns i els dijous.
Inscripcions al CAP-Centelles.

Diumenge 3

Diada Castellera amb
els Sagals d’Osona, els
Castellers de Berga i
els Marrecs de Salt. A
les 12 del migdia a la
plaça Mossèn Xandri
Final de curs de dansa del Nouestil Deixa’t
lluir! A les 6 de la tarda
al Casal Francesc Macià. Preu: 5 euros.

Dijous 7

Xerrada ANC - Centelles. El parlament t’escolta, Lluís Llach respon. A
les 8 de la tarda al Casal
Francesc Macià.
Nits de piscina. Pista lliscant i inflable aquàtic. De 9 a 12 de la
nit a la piscina municipal descoberta.

Dissabte 9

3a Centelles summer festival(majors de 16 anys). A les 12 de
la nit a la Riera Blanca.

Diumenge 10
Juliol 2016

Sardanes amb la cobla Sant Jordi. A les 7 de la tarda al Passeig.
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Dijous 14

Nits de piscina. Nit esportiva i inflable aquàtic. Tennis taula,
voleibol aquàtic i waterpolo. De 9 a 12 de la nit a la piscina
municipal descoberta.

EXPOSICIONS
Fins el 17 de juliol

Canvi del negre al vermell, de Diego Osorio.
Dissabtes de 7 a 9 i festius de 12 a 2 i de 7 a 9. Centre d’art el
Marçó vell.

De l’1 al 17 de juliol

Col·lectiva dels alumnes del Taller de ceràmica i del Taller
de dibuix i pintura de l’Escola Municipal d’Art - Tallers d’Art
dissabtes de 7 a 9 i festius de 12 a 2 i de 7 a 9
Centre d’art el Marçó vell
Del 23 de juliol al 15 d’agost
4a Col·lectiva Aleix Art - “Els altres de la Terra”
dissabtes de 7 a 9 i festius de 12 a 2 i de 7 a 9
Centre d’art el Marçó vell
Exposició permanent: Sala de Paleontologia i Selecció del
patrimoni pictòric
dissabtes de 7 a 9 i festius de 12 a 2 i de 7 a 9. Centre d’art el
Marçó vell.
Exposició permanent: Joan Muns Torrentgenerós, Artesà del
ferro i miniaturista
Visites a hores convingudes tel. 938 813 787. Avinguda de Rodolf Batlle, 15

