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Obres al carrer del Marquès de Peñaplata

És la renovació total de la calçada, mantenint les voreres actuals i resolent l’accessibilitat i mobilitat de les persones, amb
la solució d’elevar els passos de vianants en tota al seva superfície al nivell de les voreres, tan a la cruïlla del carrer de
l’Hospital com al davant de l’estació, prioritzant d’aquesta ma-

nera la circulació de les persones i alhora es redueix la velocitat del trànsit rodat.
Aquesta obra s’ha adjudicat per 67.760€ a l’empresa Agustí y
Masoliver SA, que ha fet una baixa del 37,85%.
Es preveu que les obres es facin en dos mesos, tot i que
s’intentarà reduir el termini per tal restablir el trànsit dels vehicles el més aviat possible. En fer obra només a la calçada, es
pot mantenir el pas dels vianants per les dues voreres.
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S’han iniciat les obres de pavimentació de la calçada del carrer
del Marquès de Peñaplata, que es substitueix les antigues llambordes de pedra per un paviment d’asfalt, donant continuïtat
al carrer de l’Estació i el carrer d’Anselm Clavé.
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Fase prèvia del Campionat d’Espanya de
Seleccions territorials Sots 21 femení
Amb la col·laboració de l’Agrupació Esportiva, del 19 al 21
de febrer, Centelles va ser la seu de la fase prèvia del Campionat d’Espanya de Seleccions territorials Sots 21 femení
de futbol sala. Castella i Lleó, Madrid i Catalunya es van
disputar una plaça a la final en tres partits que van tenir lloc
al pavelló municipal d’esports. Finalment, va ser Madrid la
guanyadora amb dues victòries. La gran afluència de gent al
llarg dels tres dies va afavorir un ambient immillorable per a
la realització d’un esdeveniment d’aquestes característiques.

Portes obertes als centres escolars per al curs
2016-2017
Durant el mes de març es fan les jornades de portes obertes
als centres escolars del poble.
Escola Ildefons Cerdà, dilluns 14 de març a les 15 h, reunió
informativa a les 20.30 h.
Escola Xoriguer divendres 11 de març a les 15 h, reunió informativa a les 21 h.
Institut Pere Barnils (1r d’ESO), dimecres 2 de març a les 1 8
h visita guiada i a les 19 h, reunió informativa.
Escola Sagrats Cors, diumenge 13 de març d’11 a 13 h. reunió informativa P3: 10 de març a les 21h. 1r ESO: diumenge
13 de març d’11 a 13 h.

S’inicia el procés participatiu del Pla Jove
La regidoria de joventut treballa durant aquest mesos en
l’elaboració del Pla Jove 2016-2020, document que regirà
les polítiques que es duran a terme en el municipi durant
els propers quatre anys en relació a aquest àmbit. Per tal
de realitzar aquesta tasca, s’ha impulsant un procés participatiu. En el cas dels joves d’entre 12 i 16 anys, la primera sessió tindrà lloc el 26 de febrer a les 17:30h a la Casa
de Cultura de Centelles. El torn dels majors de 16 anys
serà el 5 de març a les 11h al mateix emplaçament. També es podrà participar al procés través de la web del PIPA.
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Èxit de les comparses centellenques
als carnavals de la comarca
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Enguany, la feina dels grups participants a la Gran Rua de
Carnaval no només s’ha vist reconeguda a Centelles. Diverses comparses del municipi han estat premiades als carnavals
que han tingut lloc aquestes setmanes a la comarca. Entre
d’altres, un dels més destacats va ser el de Terra Endins on el
Purgatori Parade va aconseguir el primer premi en categoria
B, Epoitaitaié van situar-se en segona posició i els Troneres
van ser tercers. Amics i Parents de també van ser quarts a la
categoria A i van endur-se el premi a la carrossa més original. A Taradell els Troneres van aconseguir el primer premi.

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

Eines per a la recerca d’una
ocupació: el currículum
A l’hora d’anar a buscar feina, cal tenir present que hi ha algunes eines que
hem de dominar i tenir en compte per tal de crear una imatge positiva a
l’empresa o entitat on volem accedir.
Un Currículum Vitae representa una de les primeres
formes d’accedir a una oferta
de treball. La seva correcta
elaboració i la informació que
donis en ell, és la clau que et
permetrà accedir a un altra fase de la selecció o la que et deixarà automàticament fora d’aquesta. Per aquest motiu la seva elaboració no ha de ser
ràpida, ni elaborada per ningú més que per tu!.
Una regla d’or, a part de les recomanacions que a continuació exposarem,
és que no s’ha de fer un sol Currículum per totes les ofertes, sinó que
s’ha d’adaptar i personalitzar en funció de l’oferta i els requisits que es
demanen.
RECOMANACIONS DE PRESENTACIÓ:
• Paper de bona qualitat, DIN-A4, i a ordinador (si no demanen expressament que estigui escrit a mà).
• Pulcre i respectant els marges i espais (si es fan fotocòpies que siguin de
bona qualitat).
• Sense faltes d’ortografia (poden ser motiu suficient per deixar-nos fora
de la selecció).

Biblioteca Municipal
La Cooperativa
Biblioteca de Centelles

bcentelleslc

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 DE CONTINGUT:
• Concís i breu. Ja que el seleccionador dedica molt poc temps en una
primera lectura, s’ha de facilitar la feina a qui ho llegeix, per que es pugui
fer una idea bona i completa del perfil. Ha d’ocupar el mínim nombre de
fulls; habitualment un màxim de 2 fulls
• Evitar detalls inútils. Seguretat Social, pes, alçada, (a no ser que ho demanin explícitament), els etc..., i altres vaguetats.
• Redactar en forma de noms i verbs en forma d’infinitius, per exemple:
“Responsable de personal” “Elaboració de nòmines, contractes i albarans”.
No redactar de forma autobiogràfica per ex: “jo vaig estudiar...”.
• Clar. La forma d’exposar les dades ha de ser clara, directa i senzilla.
• Sincer. S’ha de dir la veritat, evitant destacar punts febles.
• Ben estructurat i ordenat. És aconsellable fer blocs separats per als diferents apartats deixant espais en blanc entre cadascun. Utilitzant títols
per cada apartat i utilitzant la negreta per destacar la informació més important.
• Positiu. S’ha de posar allò que es té i no allò que no es té, per exemple si
no es té cotxe, simplement no s’ha de posar.
• No cal parlar si no ho demanen explícitament de: pretensions econòmiques, motius de baixa d’empreses anteriors, feines realitzades especificant
si eren o no amb contracte.
• No adjuntar fotocòpies acreditant formació o experiència si no ho demanen.
Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació Osona
C/ Nou, 11 08540 Centelles - Telèfon: 93 881 12 57

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)
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Agenda d’activitats de març de 2016
Dimarts 1

Aula d’extensió universitària de la Gent gran: Física quàntica:
aplicacions pràctiques i suggeriments espirituals, a càrrec de David Jou i Mirabent, catedràtic de Física de la UAB.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat per
assistir a l’Aula).

Dijous 17

L’hora del conte: Princeses blaves i prínceps encantadors, amb
Lídia Clua.
A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Dilluns 21

Xerrada: Educar amb humor, a càrrec del periodista Carles
Capdevila. A 2/4 de 9 del vespre a l’institut Pere Barnils.

Celebració del Dia internacional de la poesia.
Llegim poesia: amb diferents rapsodes i la col·laboració d’alumnes de l’Escola de Música de Centelles.
A les 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Dissabte 5

Dimecres 23

Dimecres 2

Festival contra el Càncer. A 2/4 de 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 5 euros.

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

Dijous 26

Tertúlia literària.
Llegim: El món per un forat i Petites històries al replà de l’escala,
de Maria Vilanova i Vila-Abadal. Amb la presència de l’autora.
A 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Diumenge 6

Teatre familiar: Contes empaperats, a càrrec de la companyia
Alma i la mar de contes.
A les 12 del migdia al Casal Francesc Macià. Preu: 5 euros.
Festival contra el Càncer. A 2/4 de 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 5 euros.

EXPOSICIONS
Fins el 27 de març

Travessia de Fernando Molero
Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8.
Centre d’art el Marçó vell.

Dissabte 12

8è Sopar de dones de Centelles. Amb espectacle de Dona
Cançó. A les 9 del vespre al restaurant Les Brases.
Organitza: Grup de dones de Centelles. Preu: 16 euros.

Diumenge 13

10è aniversari de la coral Veus de Tardor de l’Associació de la
Gent Gran amb la coral Bell Ressò de la Sagrera, cor Madrigalista de Mataró, coral La Violeta de Centelles i la coral Veus de
Tardor de Centelles.
A 2/4 de 6 de la tarda a la església de Santa Coloma de Centelles.
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Dimarts 8
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Aula d’extensió universitària de la Gent gran: El museu de
Santiago Rusiñol: els records del cor, a càrrec de Vinyet Panyella
i Balcells, biògrafa de Santiago Rusiñol.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat per
assistir a l’Aula).

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.

Diumenge 13

38è Concurs de fotografia Festa del Pi
dissabtes de 6 a 8 i festius d’12 a 2 i de 6 a 8
Capella de Jesús.

Lliurament dels premis del 38è Concurs de fotografia Festa
del Pi d’Amics de Centelles.
A les 12 del migdia a la Capella de Jesús.

Fins el 13 de març

