
Divendres 7
Nits de piscina. Inflables aquàtics i música d’ambient.
De 9 a 12 de la nit a la piscina municipal d’estiu.

Dissabte 6
Acapte de sang 
De 10 a 2 i de 4 a 8 al CAP- Centelles.

Festa de l’Esport
Inflables i activitats per a tota la família.
De 10 a 2 del matí a la piscina municipal d’estiu.

Diumenge 7
Cinema: El mejor verano de mi vida, direcció de Dani de la 
Orden.
A les 7 de la tarda al Centre Parroquial.
Preu: 7 euros adults i 5 euros els menors de 14 anys.

Dijous 11
Nits de piscina. Nit es-
portiva i inflable aquà-
tic.
Tennis taula, voleibol 
aquàtic i waterpolo.
De 9 a 12 de la nit a la 
piscina municipal d’es-
tiu.

Divendres 12
Inauguració de l’exposició Sóc cos, dels alumnes dels tallers 
d’art -dibuix, pintura, gravat i ceràmica adults-.
A les 7 de la tarda, sala d’exposicions de Centelles (carrer de 
Jesús, 15).

Diumenge 14
Sardanes amb la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona.
A les 7 de la tarda al Passeig.

Dijous 18
Nits de piscina. Wii: Just dance  
i cinema a la fresca. 
amb la pel·lícula Coco.
De 9 a 12 de la nit a la piscina 
municipal d’estiu.

Dissabte 20
23a Caminada nocturna 
Inscripcions i sortida de 9 a 2/4 
de 10 del vespre al parc del Pla 
del Mestre. Preu: 5 euros adults / 
2 euros menors de 10 anys.

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

Divendres 2 d’agost
Inauguració de l’exposició Joaquim Renart entra a casa dels 
centellencs, del comissari Jordi Sarrate.
A les 6 de la tarda sala d’exposicions de Centelles (ca-
rrer de Jesús, 15).

Diumenge 25 d’agost
Lliurament de premis del LXXVII Concurs de pintura Pre-
mi Centelles
A les 12 del migdia al Centre d’art el Marçó vell.

Agenda d’activitats de juliol de 2019
Informació Municipal
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Altres activitats:

Ei! tornem-hi? 11a edició T’apuntes a caminar?
Programa de Promoció de la salut 
Fins el 25 de juliol els dilluns i els dijous.
Inscripcions al CAP-Centelles.
Festa Major d’Estiu del dimecres dia 28 d’agost al diumenge 
dia 1 de setembre

EXPOSICIONS

Fins el 7 de juliol
Treballs de la gent 
gran
Dissabtes de 6 a 8 i fes-
tius de 12 a 2 i de 6 a 8.
Sala d’exposicions de 
Centelles (carrer de Je-
sús,15).

Del 12 al 28 de juliol
Sóc cos
dels tallers d’art  -dibuix, pintura, gravat i ceràmica adults-Dis-
sabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8.
Sala d’exposicions de Centelles (carrer de Jesús,15)

Fins el 14 de juliol 
Aznar Chagall. Les edats contingudes
Artista guanyador del XXLVI Premi Centelles de pintura 2018
dissabtes de 6 a 8 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.

Del 2 al 18 d’agost
Joaquim Renart entra a casa dels centellencs
del comissari Jordi Sarrate
Feiners i dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8.
Sala d’exposicions de Centelles (carrer de Jesús,15).

Del 25 d’agost al 13 d’octubre
Premi Centelles. LXXVII 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.

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).

Informació Municipal
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Núm. 288

El passat 27 de juny va tenir lloc el ple on va quedar 
aprovat el nou organigrama de l’Ajuntament de Cente-
lles. Per primer cop després dels últims anys de majo-
ria absoluta del PSC-CP, el partit encapçalat per Josep 
Paré Aregall, lidera un inèdit pacte a 4 per governar el 
poble amb els grups municipals de la CUP, Junts per 
Catalunya i Fem Centelles.
 
D’aquesta manera, les regidories han quedat repartides 
donant com a resultat una variada divisió que obliga 
a treballar conjuntament als diferents partits. D’una 
banda, les regidories d’Igualtat, Cooperació i Comerç 
i Fires dependran de Dolors Calm que, alhora, també 
passarà a formar part de les juntes de govern com a 
quarta tinenta d’alcalde. Carme Sayós serà la respon-
sable de les àrees de Sanitat i Modernització Adminis-
trativa, mentre que Víctor Barquer serà l’encarregat 
de gestionar la regidoria de Participació Ciutadana i 
Transparència i la d’Economia Social i Solidària. La 
resta d’àmbits quedaran repartits entre els membres 
del PSC-CP.
 
A més de Josep Paré, alcalde i responsable d’urbanis-
me i hisenda, Josep Arisa, primer tinent d’alcalde, se-
guirà al capdavant de la regidoria d’Esports i Procés 
Nacional i passarà també a ser responsable de les àrees 
de Promoció Econòmica, Manteniment i Serveis Mu-
nicipals (Piscines). Les regidories de Cultura, Festes, 
Normalització Lingüística, Formació d’Adults, Musi-

cal i Artística i Patrimoni dependran d’Anna Chávez, 
mentre que Obres, Sant Pau, Governació, Seguretat, 
ADF, Mobilitat, Participació i Serveis Municipals (So-
rea) tindran com a referent a Toni Castells, tanmateix, 
segon tinent d’alcalde. Neus Verdaguer serà regidora 
de Medi Ambient, Gent Gran i Benestar Social, alhora 
que també formarà part de les juntes de govern com a 
tercera tinenta d’alcalde. Finalment, serà Víctor López 
qui presidirà les regidories d’Educació i Joventut.++

Aprovat l’organigrama del nou Ajuntament de Centelles
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Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat

Informació Municipal

Punt Jove el PIPA
Quines tasques haig de realitzar?
El procés de recerca de feina implica acció, per això t’anirà bé atu-
rar-te un moment i pensar què necessites fer per trobar la feina que 
busques. És bo que et prenguis aquest procés com una feina en sí 
mateixa; això significa que li has de dedicar temps i que has de tenir 
ben clares les tasques que hauràs d’anar fent i els resultats que vols 
aconseguir. 
Per tant, el primer pas per a planificar-te és definir les accions i tas-
ques. Et pots fer algunes preguntes: On vull enviar el meu currícu-
lum? Tinc les adreces de les empreses? Disposo de la carta de pre-
sentació i del CV? Està ajustat a les empreses on vull enviar-lo? On 
i com buscaré ofertes de feina que m’interessin? He practicat prou 
l’entrevista de selecció? Etc.  Aquest tipus de preguntes t’ajudaran 
a definir les accions, tasques, gestions etc. que has d’anar realitzant 
durant el procés de recerca de feina. 

Quines eines em fan falta?
Per començar la recerca de feina has de tenir clar què necessitaràs. 
Quan defineixis les accions i tasques has de preveure de quins re-
cursos i materials disposes, i en alguna ocasió pot passar que ge-
nerar algun d’aquests materials (per exemple un llistat d’empreses) 
sigui una acció en sí mateixa. 
En tot cas disposar del màxim de recursos i materials un cop et 
posis a cercar feina et facilitarà el procés de treball. Per això és im-
portant preveure i llistar els recursos que necessites per a realitzar 
les accions que t’hagis plantejat. 
Alguns dels recursos i materials que actualment són necessaris per 
a cercar feina són: 
• Ordinador amb connexió a Internet, impressora 
• Adreça de correu electrònic i Telèfon de contacte 
• Llista d’empreses del territori 
• Diaris i revistes especialitzades 
• Contactes personals 
• Currículum vitae i carta de presentació

Quant de temps li puc dedicar?
D’entrada és important tenir en compte que el temps que es dedica 
a la recerca de feina no és un temps perdut, sinó un temps invertit 
en unes accions que et vas plantejant realitzar amb la finalitat d’in-
corporar-te al mercat de treball. Per això has de tenir en compte 
que com a mínim, has de dedicar a la recerca de feina 2 hores al dia 
de dilluns a divendres, preferiblement al matí.

Per a més informació:
Ajuntament de Centelles
Servei de Promoció Econòmica
C/ Nou, 11  08540 Centelles  Telèfon: 938 811 257
Correu electrònic: cntl.ope@diba.cat
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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

Planificació de la recerca de feina

Horari:  De dilluns a divendres de 

15.30 a 20 h. Dimecres, divendres 

i dissabtes de 10 a 13.30 h.


