
Seguint amb el propòsit de millorar i canviar la imatge del 
bar del Casal Francesc Macià, s’hi ha fet una nova inversió 
amb l’objectiu de renovar una part del mobiliari. 8 taules i 
32 cadires noves supleixen les que hi havia hagut fins al mo-
ment. 

Amb aquesta aportació es culminen les tasques 
d’acondiciament que es van iniciar fa uns mesos i que pre-
veien la realitzar diferents accions, entre elles la de pintar de 
nou tot l’espai.

Es canvia el mobiliari del bar 
del Casal Francesc Macià
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Ajuntament de Centelles

Núm.
250



Esport i salut

El mes d’abril ha acollit un gran nombre d’activitats esporti-
ves, totes elles amb molt bona participació. Coincidint amb 
el dia mundial de l’activitat física, el 6 d’abril es van pro-
moure caminades per a adults i infants al llarg de diversos 
recorreguts marcats al municipi. El 9 d’abril també va tenir 
lloc una nova edició de la Cursa Solidària del Sàhara. Tan-
mateix, el següent cap de setmana la 7a cursa d’obstacles 
Finisher Non Stop es va traslladar a Centelles amb més de 
600 participants. El dimarts 19 es va commemorar el dia 
mundial de la bicicleta a l’IES Pere Barnils i el dissabte 30 
es va disputar la 4a Cursa infantil Cingles de Centelles.
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4t cicle de duets de Jazz i músiques improvisades

Des del 3 d’abril i fins el diumenge 24, Centelles ha estat 
un cop més l’escenari de diversos concerts i actuacions de 
jazz i músiques improvisades. Es tracta de la quarta edició 
d’aquesta iniciativa que de nou ha obtingut una gran acolli-
da. En aquesta ocasió Coloma Bertran i Quim Abramo van 
donar el tret de sortida. Més tard va ser el torn de Rubén 
Fernández i Andreu Zaragoza i els pianistes Marc Vernis i 
Pep Cols. El 17 d’abril va tenir lloc el monogràfic d’Under-
pool Records mentre que Paolo Angeli i Oriol Roca van ser 
els encarregats de posar punt i final al cicle.  

“La sort de donar sang”

Centelles va aconseguir arribar finalment a les 400 bos-
ses al llarg de la Marató de donació de sang que es va 
fer el dissabte, 16 d’abril. D’aquesta manera es va supe-
rar el nombre registrat l’any anterior de 390. Amb nom-
broses i diverses activitats durant tot el dia, la jornada 
va ser un èxit i va arribar als 415 participants, entre els 
quals hi va haver 15 oferiments i 52 nous donants. En-
titats i associacions del poble van formar part de la festi-
vitat que va finalitzar amb un multitudinari concert de 
presentació del nou disc de Bonobos a la plaça Major. 

5a Fira del col·leccionisme i Mercat d’art 

Inclosa dins la programació anual de “Centelles és Mà-
gia”, el 24 d’abril es va fer la 5a Fira del col·leccionisme i 
Mercat d’art al municipi. Aquest any s’hi van inscriure 20 
parades que  van oferir una gran varietat per a la com-
pra, venda i intercanvi de productes de col·leccionisme, 
art i antiguitats. Entre els participants n’hi havia de Tor-
tosa i artistes locals com Aleix Mataró o Pere Relats. El 
canvi d’ubicació de la fira, que en aquesta ocasió s’em-
plaçava als voltants de l’església, ha tingut molt bona va-
loració tant per part dels organitzadors com d’assistents. 

Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat
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Informació Municipal
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 defensar.
• Informa-te’n sobre l’empresa: servei que ofereix, producte que 
fabrica, 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, esti-
gues 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 mi-
llorar 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

El 6 d’abril  132 alumnes 
de 4t d’ESO de l’Escola 
Sagrats Cors i l’Institut 
Pere Barnils de Cente-
lles van participar a les 
Jornades CÀPSULA. 
Unes jornades d’orien-
tació acadèmica i pro-
fessional organitzades 
pel Consell Comarcal 
d’Osona, conjuntament amb les regidories de Joventut dels ajuntaments 
de la comarca, el 6, 7 i 8 d’abril de 2016 a Vic. 
L’objectiu de les Jornades CÀPSULA és donar a conèixer als joves, a les 
seves famílies i professionals de l’educació, les diferents opcions de for-
mació existents a Osona, per tal que aquests puguin dibuixar el circuit 
formatiu i professional més adequat per a cada alumne, finalitzats els 
estudis obligatoris.  
Al matí es van fer xerrades informatives, sobre els estudis postobliga-
toris, adreçades als alumnes de 4t d’ESO, i a la tarda es van fer xerrades 
adreçades tant als joves, famílies com a altres agents socioeducatius. 

Com afrontar una 
entrevista de selecció Jornades Càpsula

Biblioteca Municipal
La Cooperativa

Biblioteca de Centelles bcentelleslc

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
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 setembre, només dimecres)

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



Diumenge 1 de maig
 51è Aplec del turó de Puigsagordi. Tot el matí.

Dimarts 3
Aula d’extensió universitària de la Gent Gran: Recuperar el 
passat, qüestió d’Estat. Raons, proves, documents, a càrrec de 
Jordi Bilbeny, escriptor i investigador. A les 6 de la tarda al Ca-
sal Francesc Macià, (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Diumenge 8
Mini concerts de primavera de l’Escola municipal de música 

Concert de cor-
da. A 3/4 d’1 del 
migdia davant 
de la rectoria.

Dimarts 10
Aula d’exten-
sió universi-
tària de la Gent 
Gran: Josep Lli-
mona i l’escultu-

ra catalana entorn del 1900, a càrrec de Natàlia Esquinas i Gi-
ménez,  doctora en Història de l’Art. A les 6 de la tarda al Casal 
Francesc Macià, (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dijous 12
L’hora del conte: Pel maig cada dia un raig, a càrrec dels Contes 
de la Piñol. A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa.

Divendres 13
Conferència: El misticismo en el tiempo de Santa Teresa, a 
càrrec d’Alberto Blecua, catedràtic emèrit de la UAB. A 2/4 de 8 
de la tarda a la sala de Vidre del Casal Francesc Macià.

Dissabte 14
Teatre: Rumors, de Neil Simon amb el grup de teatre Aquina-
hora. A les 10 de la nit al Casal Francesc Macià. Preu: 8 euros 
anticipada i 10 euros a taquilla.

Diumenge 15
Teatre: Rumors, de Neil Simon amb el grup de teatre Aquina-
hora. A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 8 euros 
anticipada i 10 euros a taquilla.

Dimarts 17
Aula d’extensió universitària de la Gent Gran: Ramon Llull, 
una figura universal, a càrrec de Ferran Gadea i Gambús, Ca-
tedràtic de llengua i literatura catalanes. A les 6 de la tarda al 
Casal Francesc Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dijous 19
Xerrada per a empresaris i emprenedors: 10 coses que els au-
tònoms han de saber i ningú els ho explica. De 9 a 1 del matí al 
Casal Francesc Macià.

Dissabte 21
Festa de la Solidaritat i tast intercultural. Setmana de la Coo-
peració i la Solidaritat
A 2/4 de 7 de la tarda al parc del Pla del Mestre.

Cinema - Setmana de la Cooperació i la Solidaritat
La gran apuesta, d’Adam Mckay.
A les 10 de la nit al Casal Francesc Macià. Preu: 6 euros

Diumenge 22
Mini concerts de primavera de l’Escola municipal de música. 
Concert d’acordió. A 3/4 d’1 del migdia davant de la rectoria.

Agenda d’activitats de maig de 2016
Informació Municipal
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Cinema - Setma-
na de la Coope-
ració i la Solida-
ritat
La gran apuesta, 
d’Adam Mckay. A 
les 5 i a les 7 de 
la tarda al Casal 
Francesc Macià. 
Preu: 6 euros.

Dimarts 24
Aula d’extensió universitària de la Gent Gran: Les emocions 
mal gestionades provoquen malalties, a càrrec de Maria Rosa 
Pavón i Batlle,  especialista en salut mental. A les 6 de la tarda 
al Casal Francesc Macià, (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dijous 26
Tertúlia literària. Llegim: El silenci del far,  d’Albert Juvany i 
Blanch. A 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa.

Dissabte 28
Audició de fi de curs dels alumnes de l’Escola municipal de 
música. A les 5 de la tarda al Casal Francesc Macià.

Diumenge 29
Teatre familiar: Dibuixa’m un petó. Amb Èrica López i Arnau 
Casanovas, del grup Pierrot Teatre. A les 12 del migdia i a 2/4 
de 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 3 euros.

Mini concerts de primavera de l’Escola municipal de música.
Concert de jazz i de rock. A 2/4 d’1 del migdia davant de la 
rectoria.

Dimarts 31
Aula d’extensió universitària de la Gent Gran: La història de 
Reus i els edificis modernistes, a càrrec de Joan Navals i Icart, 
historiador. A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. (cal ser 
associat per assistir a l’Aula).

EXPOSICIONS

Del 23 d’abril al 8 de maig 
Racons de contes i històries. Mostra de dibuix escolar de 
Sant Jordi
Dissabtes de 7 a 9 i festius de 12 a 2 i de 7 a 9.
Capella de Jesús.

Del 16 d’abril al 22 de maig
“Univers Q” de Quim Domene
Dissabtes de 7 a 9 i festius de 12 a 2 i de 7 a 9.
Centre d’art el Marçó vell.

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.

27, 28 i 29 de maig 
El mur de la mediterrània. Vaixells per la pau
Divendres i dissabtes de 7 a 9 i festius de 12 a 2 i de 7 a 9.
Capella de Jesús.

Del 17 al 29 de maig 
Les Raons de la Cooperació. Setmana de la Cooperació i la 
Solidaritat
De dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda.
Biblioteca La Cooperativa.
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