
Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona, 
va visitar el passat 27 de gener l’Ajuntament de Centelles. 
La van acompanyar el director general de la presidència, 
el coordinador general, el president del Consell Comar-
cal d’Osona i alcalde de Gurb, Joan Roca, i el diputat de-
legat d’esports de la Diputació de Barcelona i alcalde de 
Tona, Josep Salom. 
Degut a la seva implicació en la temàtica, l’objectiu de 
la visita va ser conèixer de primera mà l’Espai Cerdà i la 
documentació trobada a Centelles entorn al fill il·lustre 
del municipi. Després de signar el llibre d’honor, Dolors 
Bernal va mostrar el fons documental del Cerdà a la pre-
sidenta. A continuació, Anna Chávez va ser l’encarregada 
d’explicar amb més detall com funciona l’Espai Cerdà.    

La presidenta de la Diputació visita Centelles
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Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat

20è Cau de Bruixes a Centelles

Un any més, les bruixes van envair Centelles durant el passat cap de set-
mana de l’11 i el 12 de febrer. Enguany, el Cau celebrava el seu 20è ani-
versari. El tradicional sopar embruixat va ser un dels actes que va donar 
el tret de sortida a les diferents activitats que es van anar succeint al llarg 
dels següents dies. Multitud de persones no es van voler perdre aquesta 
cita i van recórrer els carrers embruixats del poble i el mercat màgic 
que, amb més de 80 parades, va ambientar la festivitat. Un cop més, un 
dels actes estrella del cap de setmana va ser l’elecció de la Bruixa de l’any 
2017. Aquest any, l’escollida va ser Antònia Suárez, botiguera de Can Pla. 

Carnaval multitudinari

Centelles va celebrar la seva jornada més esbojarrada el passat 18 de febrer. 
El 37è Carnaval, que va comptar amb aproximadament uns 900 partici-
pants, va reunir a centenars de persones al municipi. En aquesta ocasió, 
el periodista osonenc, Xavier Ginesta, va ser l’encarregat d’iniciar la festa 
amb el pregó que va tenir lloc el diumenge abans de la Gran Rua. Donada 
la coincidència d’aquesta amb la manifestació promoguda per l’associació 
“Casa Vostra, Casa Nostra” a favor de les persones refugiades, enguany el 
carnaval va tenir un caire solidari. L’organització va repartir a comparses i 
assistents adhesius amb el logotip de la campanya per tal de mostrar suport 
a la iniciativa. 

Actuacions al clavegueram

La forta pluja que va caure la nit del dilluns 13 de febrer va ser la causant d’un 
esvoranc de grans dimensions a la baixada de l’escola bressol (avinguda d’Ilde-
fons Cerdà) on en diferents trams es va esquarterar i aixecar el paviment. El 
mateix dimarts 14 a primera hora del matí, davant la gravetat de la situació i la 
urgència de la intervenció es va buscar d’on venia el problema i es va desviar el 
trànsit per motius de seguretat. La claveguera general estava totalment desfeta i 
amb cavitats provocades per l’aigua de claveguera que s’empassava la terra. S’ha 
pogut solucionar aquest tram d’uns 23m on havia desaparegut el tub i s’ha hagut 
de substituir per un de nou. S’està estudiant la resta del ramal de la claveguera 
per comprovar el seu estat i si és necessari actuar en breu de manera preventiva.

Reparacions a l’Skate Park

Degut al mal estat d’una de les peces de l’Skate Park ubicat a l’espai de 
la Riera Blanca, durant la passada festa major es va decidir retirar tots 
els mòduls instal·lats a la zona per tal d’evitar qualsevol incident amb el 
compromís de tornar-los a reemplaçar un cop solucionada la problemà-
tica. Finalment, aquest mes de febrer s’ha procedit a realitzar el canvi de 
peça i s’han tornat a emplaçar tots els mòduls retirats. Aprofitant aques-
ta acció, també s’ha dut a terme una redistribució dels mateixos d’acord 
a la petició d’un grup de joves del municipi. 
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Punt Jove el PIPA

Quines tasques haig de realitzar?
El procés de recerca de feina implica acció, per això t’anirà bé 
aturar-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 resul-
tats que vols aconseguir. 
Per tant, el primer pas per a planificar-te és definir les accions i 
tasques. Et pots fer algunes preguntes: On vull enviar el meu cu-
rrículum? Tinc les adreces de les empreses? Disposo de la carta 
de presentació i del CV? Està ajustat a les empreses on vull en-
viar-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 necessi-
taràs. 
Quan defineixis les accions i tasques has de preveure de quins 
recursos i materials disposes, i en alguna ocasió pot passar que 
generar algun d’aquests materials (per exemple un llistat d’empre-
ses) 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 T.: 938 811 257 
Correu electrònic: cntl.ope@diba.cat

L’educació en el lleure són totes aquelles activitats i serveis 
que es presten en un entorn educatiu complementari a l’esco-
la i la família. La formació en aquest àmbit inclou el títol oficial 
de monitor i director de lleure. 

Pròximament es farà oficial la data d’inscripció, la data del 
curs i el preu. Per més informació, contacteu amb el PIPA 
Centelles (horari: de dilluns a dijous de 17 a 20h. i el dimecres 
i el divendres de 10 a 13h.) i el Flik Flak de Balenyà (horari: 
de dimarts a divendres de 16:30 a 19:30h).

Planificació de la recerca 
de feina
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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



Dimecres 1
Enterrament de la sardina
Activitats infantils i sardinada.
A les 5 de la tarda a la plaça Ma-
jor.

Diumenge 5
Ball per a la gent gran
A les 5 de la tarda al bar del Casal Francesc Macià.

Dimarts 7
Aula d’extensió universitària de la Gent gran: La veu femenina 
de la lírica medieval: Trobairitz i cançons de dona, a càrrec de 
Meritxell Simó i Torres, directora de l’Institut de Recerca de Cul-
tures Medievals de la UB.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat per 
assistir a l’Aula).

Divendres 10
9è Sopar de dones de Centelles amb espectacle. 
A les 9 del vespre al bar Can Pequeño.
Organitza: Grup de dones de Centelles. Preu: a concretar. 

Diumenge 12

Teatre familiar: Alone, circ a 
amb la Cia. Sebas.
A les 12 del migdia al Casal 
Francesc Macià. Preu: 5 euros 
(recomanat a partir de 6 anys).

Visita guiada a l’exposició Notes sobre París, de Joan Pu-
jol-Creus i Josep Pla.
A les 12 del migdia al Centre d’art el Marçó vell.

Lliurament dels premis del 39è Concurs de fotografia Festa del 
Pi d’Amics de Centelles.
A les 12 del migdia a la Sala d’exposicions de Centelles, carrer de 
Jesús, 15.

23è Festival Centelles contra el Càncer
A 2/4 de 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 5 euros.

Dimarts 14
Aula d’extensió universitària de la Gent gran
Montblanc, capital de la Conca de Barberà, a càrrec d’Enric Ba-
lauder i Miró, guia de Montblanc.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. (cal ser associat per 
assistir a l’Aula).

Dijous 16
L’hora del conte: La maleta viatgera, amb Lídia Clua.
A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Dissabte 18
Concert
Exili, cançons i poemes en escena de l’exili català. Organitza ANC 
Centelles.
A les 8 del vespre al Casal Francesc Macià.
Preu: 5 euros a benefici de la ONG Open Arms.

Diumenge 19
5è Cicle de duets de Jazz i músiques improvisades
Presentació del festival amb Víctor Nin i David Nuri

Agenda d’activitats de març de 2017
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A les 12 del migdia al Passeig.
5è Cicle de duets de Jazz i músiques improvisades
Dani Pérez & David Mengual duet 
A les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 5 euros.

Dimecres 22
Unitat mòbil del consumidor
D’11 a 2/4 de 2 del migdia a la plaça Major.

Xerrada: Coneix l’aigua: entendre el rebut de l’aigua per estalviar 
aigua i diners, a càrrec de la Diputació de Barcelona.
A les 7 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Dijous 23
Formació per a empreses i emprenedors 
Màrqueting directe: promoció d’un negoci amb pocs recursos
De 9 a 1 del migdia a la sala de Vidre del Casal Francesc Macià.
Inscripció gratuïta: Servei de Promoció Econòmica tel. 
938811257.

Diumenge 26
5è Cicle de duets de Jazz i músiques improvisades
Brox & Saigi Duo 
A les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià. Preu: 5 euros.

Dimarts 28
Aula d’extensió universitària de la Gent gran: Els clàssics gre-
collatins en la literatura osonenca, a càrrec d’Antoni Pladevall i 
Arumí, doctor en Filologia Clàssica, professor i escriptor.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat per 
assistir a l’Aula).

Dijous 30
Tertúlia literària
Llegim: Un matrimoni amateur, d’Anne Tyler.
A 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

EXPOSICIONS

Fins el 19 de març
Notes sobre París de 
Joan Pujol-Creus i Josep Pla
Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 

i de 6 a 8
Centre d’art el Marçó vell

Fins el 12 de març 
39è Concurs de fotografia Festa del 

Pi 
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).

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

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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