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Agenda d’activitats de maig de 2018
Diumenge 6
Visita guiada a l’exposició Natura. Si voleu de la A a la Z, per l’artista Jordi Sarrate. A les 12 del migdia al Centre d’art el Marçó vell.
Mini concerts de primavera de l’Escola municipal de Música. Concert vocal
del Grup KORUP. A 2/4 d’1 del migdia al pas de Cal Comte.
Concert de primavera de suport a Mans Unides amb l’Orquestra Juvenil de l’Escola de Música de Centelles. A les 6 de la tarda al Casal F. Macià. preu: 5 €.
Dimarts 8
Aula d’extensió universitària de la Gent Gran: Maig 68: els dies en què tot semblava possible, a càrrec de Marina Subirats i Martori, sociòloga, gestora pública, política i filòsofa. A les 6 de la tarda al Casal F. Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).
Divendres 11
Inauguració i visita guiada a l’exposició fotogràfica Creuant fronteres a Espanya
i a Europa . A les 7 de la tarda, a la sala d’exposicions de Centelles.
Cinema: Estiu 1993, de Carla Simón. A les 10 de la nit al Casal F. Macià. Preu: 6 €.

Dissabte 19
Setmana de la Cooperació i la Solidaritat. Taller: Sobreviure als murs (sobre les
persones refugiades i immigrants). De 2/4 d’11 a 1 del migdia a la sala de baix de la
Violeta. (inscripcions a www.centelles.cat).
Bonobos, últim concert. A 2/4 de 9 al Casal Francesc Macià. Preu: 5€ anticipada,
7 € el mateix dia. Reserva i venda d’entrades al T. 93 881 26 08 (de diamrts a divendres de 10 a 1 i de 3 a 5) o per mail centellescfm@gmail.com
Diumenge 20
Visita guiada a l’exposició Natura. Si voleu de la A a la Z, per l’artista Jordi Sarrate. A les 12 del migdia al Centre d’art el Marçó vell.
Mini concerts de primavera de l’Escola municipal de Música. Concert de rock.
A 2/4 d’1 del migdia al pas de Cal Comte.

Dissabte 12
Música per a infants (1-3 anys). A 2/4 d’11 del matí a la biblioteca La Cooperativa
(inscripció prèvia).
Centelles, 2n campament de pau. Programa de pau i no-violència. A partir de les
11 del matí a la plaça Major.

Dimecres 23
Unitat mòbil del consumidor. D’11 a 2/4 de 2 a la plaça Major.

Cinema: Estiu 1993, de Carla Simón A les 10 de la nit al Casal F. Macià. Preu: 6 €.

Dissabte 26
Audició de fi de curs dels alumnes de l’Escola municipal de Música. A les 5 de
la tarda al Casal Francesc Macià

Diumenge 13
Visita guiada a l’exposició Natura. Si voleu de la A a la Z, per l’artista Jordi Sarrate. A les 12 del migdia al Centre d’art el Marçó vell.

Diumenge 27
Visita guiada a l’exposició Natura. Si voleu de la A a la Z, per l’artista Jordi Sarrate. A les 12 del migdia al Centre d’art el Marçó vell.

Mini concerts de primavera de l’Escola municipal de Música. Concert de corda. A 2/4 d’1 del migdia al pas de Cal Comte.

Mini concerts de primavera de l’Escola municipal de Música. Concert d’acordions. A 2/4 d’1 del migdia al pas de Cal Comte.

1r torneig de futbol barri solidari amb El Salvador. De 4 a 8 de la tarda al costat
de la piscina municipal coberta. Preu: 20 €/equip (destinats a material esportiu
per El Salvador).

1r Torneig de futbol barri solidari amb El Salvador. De 4 a 8 de la tarda al costat
de la piscina municipal coberta. Preu: 20 €/equip (destinats a material esportiu per
El Salvador).

Cinema: Estiu 1993, de Carla Simón. A les 6 de la tarda al Casal F. Macià. Preu: 6 €.

Coral Tempus Musici, temes de Claudio Monteverdi i Leonard Bernstein (West
Side Story). A les 7 de la tarda al Centre Parroquial. Preu: 10 euros.

Dilluns 14
Petit concert amb el Quartet vocal Alosa. A 2/4 de 7 de la tarda a la biblioteca La
Cooperativa.
Dimarts 15
Setmana cultural japonesa. Taller d’escriptura japonesa, a càrrec de l’espai Daruma. A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa (inscripció prèvia).
Aula d’extensió universitària de la Gent Gran: Falsos mites sobre el sucre, a càrrec
Julio Basulto i Marset, professor associat de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVIC-UCC. A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat).
Dimecres 16
Setmana cultural japonesa. Taller de dibuix manga, a càrrec de l’escola Joso. A
2/4 de 6 de la tarda a l’Espai Jove.
Taller de fanalets d’aniversari amb l’Emili Calvés. A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa. (inscripció prèvia).
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Moments musicals i poètics amb les actuacions de la Xoricoral, a 2/4 de 6; Jordi
Ginesta i David Viñolas, a 2/4 de 7; Els vespres Malgastats, encontre poètic amb Misael Alerm i Guim Valls, a les 7. A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa.

Dimarts 22
Aula d’extensió universitària de la Gent Gran: Genètica al segle XXI: oportunitats
i consideracions ètiques sobre la seva aplicació en l’àmbit de la salut, a càrrec de Jordi
Surrallés i Calonge, director del Servei de Genètica de l’Hospital de Sant Pau. A les
6 de la tarda al Casal F. Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Festa de la Solidaritat i tast intercultural. Setmana de la Cooperació i la Solidaritat. A les 7 de la tarda al parc del Pla del Mestre.
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Divendres 18
Setmana cultural japonesa. Cinefòrum: Your Name (Kimi no na wa), del director Makoto Shinkai. A les 5 de la tarda a l’Espai Jove.

Dijous 17
Formació per a empreses i emprenedors: Com ser un venedor efectiu. De 9 a 1
del matí a la sala de Vidre del Casal Francesc Macià.
Setmana cultural japonesa. Taller sobre els 25 anys de manga a Catalunya, a
càrrec de l’espai Daruma. A 2/4 de 6 de la tarda al Punt Jove El PIPA.
L’hora del conte: Els contes de la Piñol. A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca La
Cooperativa.

Dimarts 29
Aula d’extensió universitària de la Gent Gran: El catarisme a Catalunya i les seves
bases socials, a càrrec de Carles Gascón i Chopo, doctor en Història per la UNED.
A les 6 de la tarda al Casal F. Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

El diputat d’Espais Naturals i Medi Ambient visita
la instal·lació solar fotovoltaica de la piscina
Aquest mes d’abril, el diputat d’Espais Naturals i Medi Ambient, Valentí Junyent, va visitar la instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum de la Piscina Municipal de Centelles, finançada per la Diputació de Barcelona en el marc del Pacte
d’Alcaldes pel Clima i l’Energia, una iniciativa europea de
lluita contra el canvi climàtic.

Junyent estima l’estalvi que es podrà generar amb aquesta instal·lació en més de mig milió d’euros. El 96 % de la producció
energètica de les plaques fotovoltaiques anirà destinada a l’autoconsum de la piscina municipal, mentre que el 4 % restant
s’injectarà al servei de la xarxa elèctrica, la qual cosa significa que el projecte cobrirà totalment el consum energètic de
l’equipament esportiu.

Dijous 31
Tertúlia literària. Llegim: La meitat de l’ànima, de Carme Riera.
A 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa.
EXPOSICIONS
Fins el 27 de maig
Natura. Si voleu de la A a la Z de Jordi Sarrate. 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.
De l’11 al 27 de maig
Creuant fronteres a Espanya i a Europa
de Fotomovimiento i NOVACT. 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)
Exposició permanent
Joan Muns Torrentgenerós. Artesà del ferro i miniaturista. Visites a hores convingudes telèfon 938 813 787. Avinguda de Rodolf Batlle, 15
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Dissabte 5
Jocs de carrer per a petits i grans. Cloenda de Centelles Famílies curs 2017-18 i
del Cicle de Teatre Familiar. Jocs, berenar com els d’abans i animació amb el grup
Xiula. A partir de les 5 de la tarda a la plaça Major.
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Segell Infoparticipa 2017
El passat 25 d’abril es va premiar l’Ajuntament de Centelles
amb el Segell Infoparticipa 2017, un reconeixement que des
de la Universitat Autònoma de Barcelona es fa a la transparència dels ens locals. En aquest sentit es té en compte
tota la informació sobre l’activitat que es desenvolupa en
el municipi. Durant els cinc anys al llarg dels quals s’han
fet aquestes valoracions, Centelles ha anat augmentant en
el compliment dels objectius fins arribar al 98% de transparència.

Millores a la Sala de Vidre

Punt Jove el PIPA

Davant una entrevista de feina és millor anar preparat/ada i no
deixar res a la improvisació:
1. Conèixer l’empresa i el lloc de treball:
és aconsellable “investigar” una mica i conèixer l’empresa, l’àmbit en al què treballa, els seus productes..... Avui en dia disposem d’una important font d’informació: INTERNET. Quan més
informació és tingui, més seguretat es mostrarà a l’entrevista.
Reflexionar sobre quines competències hauria de tenir la persona ideal.
2. Conèixer-vos a vosaltres mateixos:
primer analitzar molt bé el CV, els vostres punts fort i dèbils.
S’han de tenir preparats uns bons arguments per a defensar els
punts febles. Cal preparar amb atenció les preguntes a preguntes personals, perquè són de difícil improvisació, per fer-ho, cal
tenir molt clares quines són les competències millors pel lloc de
treball.

A cent cap als 100
El 10 d’abril, Centelles va acollir la quarta caminada del cicle “A cent cap
als 100”. Van visitar el municipi els pobles de Badia del Vallès, Balsareny
i el Prat de Llobregat. Van participar 170 persones. La jornada va començar al càmping Puigsagordi, on es va rebre als caminadors, es va repartir l’esmorzar i es va iniciar la caminada. Es va modificar el recorregut
per la previsió climatològica i les pluges del dia abans. La ruta va passar
pel Puig Vell, el mas Vinyoles, can Casas, el molí de la Llavina, el Rossell
i va acabar al Pavelló d’Esports, on es va fer el dinar. L’activitat, organitzada per l’Ajuntament de Centelles amb el suport de la Diputació de
Barcelona, va finalitzar amb una sessió de ball amb totes els participants.

“Sant Jordi serà sempre nostre!”
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Dintre del marc de les festes de primavera, el passat dissabte 21
d’abril, el grup de teatre Mai és tard, format per les persones que
fan el Taller de teatre per a la gent gran del municipi de Centelles
des de fa dos anys, van representar l’obra de teatre “Sant Jordi
serà sempre nostre!”. Va ser un èxit, tant per l’actuació dels actors
i actrius com pel públic assistent, que gairebé omplien el teatre
del casal Francesc Macià.

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

3. Consells a tenir en compte:
- Imatge / Aparença – utilitzar una vestimenta formal/informal,
d’acord sempre amb la filosofia de l’empresa, però que us faci
sentir còmodes.
- Puntualitat – arribar cinc minuts abans de la cita; no arribar
justos de temps per d’aquesta forma tindreu temps a tranquil·litzar-vos, i donareu una imatge de persona previsora.
- Portar una còpia del CV - si és possible, també portar còpia de
les titulacions o documents rellevants per al lloc de treball.
Heu de tenir autoconfiança i estar segurs de les vostres possibilitats.

Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació
C/ Nou, 11 08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57
Correu electrònic: cntl.ope@diba.cat

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

Horari:

Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38

De dilluns a divendres de 15.30

Informació i inscripcions al Punt Jove el PIPA

b.centelles.lc@diba.cat

a 20 h. Dimecres, divendres i

C/Jesús, 25 Tel: 93 881 23 23

bibliotecadecentelles.blogspot.com

dissabte de 10 a 13.30 h

Horari: de dilluns a dijous de 5h a 8h i dimecres i divendres de 10h

Biblioteca de Centelles

bcentelleslc

a 13h
pij.centelles@diba.cat www.centelles.cat/elpipa

Maig 2018

Aquest mes d’abril s’han dut a terme tasques de manteniment a
la sala de vidre del Casal Francesc Macià. Una d’elles ha consistit
en pintar de nou tot l’espai. D’altra banda, al tractar-se d’una
sala on habitualment tenen lloc presentacions, xerrades, conferències i altres activitats similars, s’ha decidit instal·lar-hi un
projector fix per a millorar i facilitar el seu ús.
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Com afrontar una entrevista
de selecció
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