
El dissabte 8 d’octubre es celebrar del 
25è aniversari del trasllat de la cape-
lla de Sant Antoni. Durant l’acte es 
va fer una missa que va cloure amb 
una cantata per part de la Societat 
Coral La Violeta. 

Seguidament l’alcalde va explicar 
com es va desenvolupar el trasllat 
i el bon resultat final de la nova 
instal·lació de la capella a la zona. 
L’acte es va acabar amb una xocola-
tada.

Celebració del 25è aniversari del trasllat 
de la capella de Sant Antoni
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Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat

Instal·lació de cistelles de bàsquet

Amb la intenció de seguir millorant els espais públics, fa unes setma-
nes es va dur a terme la instal·lació de cistelles de bàsquet a dos em-
plaçaments clau del municipi: el parc del Pla del Mestre i la plaça 
Catalunya. Ambdós són punts molt concorreguts per als més pe-
tits i joves de Centelles i és per això que s’ha cregut convenient am-
pliar les possibilitats d’esbarjo amb aquests elements ja instal·lats 
en altres ubicacions, com per exemple al parc de la zona esportiva.  

Celebració dels 80 anys

El diumenge 23 d’octubre va tenir lloc la celebració de la gent gran que 
enguany fa 80 anys. La festa es va iniciar amb la tradicional missa a la 
Residència Sant Gabriel. Tot seguit va tenir lloc un concert de la coral 
Veus de Tardor i es va cloure amb un pica-pica per a tots els assistents, en 
total 35 persones entre convidats i familiars. Per culminar la jornada es 
va gaudir d’un dinar a la sala de baix de La Violeta.   

Millores al carrer de Torres i Bages

A causa del desgast i per tal de seguir vetllant pel bon estat dels carrers 
del municipi, s’han arranjat les tapes de clavegueram ubicades al carrer 
de Torres i Bages de manera que no suposin cap problema per a la circu-
lació de vehicles o per als vianants. 

Millores a l’Escola d’Adults de Centelles

Fruit de la voluntat de continuar potenciant la formació en tots els seus 
àmbits,  s’ha habilitat un nou despatx de direcció a l’Escola d’Adults de 
Centelles. L’objectiu és continuar impulsant la formació de persones 
adultes, apropar la figura de direcció a l’alumnat i al cos docent i conti-
nuar donant resposta formativa a totes les persones majors de 18 anys. 
L’escola treballa en tres àmbits formatius: formació bàsica, formació per 
al treball i formació per al lleure i, actualment, compta amb 460 places 
ocupades. Podeu consultar la programació i els cursos de proper inici al 
web de l’Ajuntament o a www.osonaoformacio.org.

Jornada prèvia al Dia de la conscienciació 
de l’aturada cardíaca

El dia 15 es va fer la Jornada prèvia al Dia europeu de la conscienciació de 
l’aturada cardíaca. Al matí es va fer un curs destinat a monitors i monitores 
sobre com funciona el DEA (Desfibril·lador extern automàtic) i en quins 
moments s’ha de fer servir; i a la tarda es va donar informació a la població 
en general per tal de tenir consciència del problema de les aturades cardía-
ques. Una quinzena de monitors van participar a la formació i una seixan-
tena de persones van passar per la caseta informativa de la plaça Major. 
La jornada pretenia sensibilitzar la ciutadania sobre la mort sobtada i de 
la possibilitat de formar-se en suport vital i promoure la divulgació de l’ús 
dels DEA. El lema era que fins i tot els nens poden salvar vides.
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Avui us parlarem de la importància 
que tenen la creativitat i la innova-
ció en el procés emprenedor i en 
les empreses, independentment 
de la seva dimensió i del temps 
que porten operant. En l’entorn 
actual, de molta competitivitat, és 
fonamental ser creatius i promoure 
noves idees, que al seu torn, pro-
voquin innovació en el sector on 
ens movem.
Per això és molt important, en el sí 
de les empreses valorar què po-
dem fer per millorar determinats 
circuits, serveis, prestacions, pro-
cessos, etc. i deixar volar la imagi-
nació. Existeixen moltes eines per 
poder-ho dur a terme. Us farem 
esment d’unes quantes:

La tècnica del Brain-storming o 
pluja/tempesta d’idees: Es tracta 
d’una tècnica creativa grupal molt 
coneguda. Se sol reunir un grup de 
persones per reunir informació, re-
soldre problemes concrets, obtenir 
noves idees, etc. Parteix de 4 nor-
mes bàsiques:
1) Les crítiques estan prohibides
2) Qualsevol idea, per ridícula que 
sembli, és benvinguda
3) Cal dir tantes idees com sigui 
possible
4) És desitjable el desenvolupa-
ment i associació d’idees.
Les idees recollides s’agrupen i es 
revisen, arribant a conclusions

La tècnica dels mapes mentals: 
Es tracta d’escriure en un cercle, 
al mig d’un foli,  una paraula o un 
concepte que volem treballar a 
l’empresa, i al seu voltant, escriu-
rem 5 o 10 idees bàsiques que es 
relacionen amb aquesta paraula. 
I així successivament. El mapa 
mental ens mostra una realitat mul-
tidimensional sobre un tema.  Molt 
sovint es juga amb els colors en 
aquests mapes. Ajuda a organitzar 
projectes en pocs minuts, supera 
els obstacles de l’expressió escri-
ta, í permet produir i intercanviar 
idees en grup. 

La tècnica del rat-penat: Els 
rat-penats dormen penjats de cap 
per avall durant el dia. Per tant, 
tenen una perspectiva inversa i 
renovada de la vida. Aquesta tèc-

nica consisteix en centrar la nostra 
atenció visualitzant de forma inver-
sa un problema, canviant la pers-
pectiva i intentant veure les coses 
des d’uns altres ulls. D’aquesta 
tècnica en podeu veure un exem-
ple a la pel·lícula “El club dels poe-
tes morts”, on el mestre suggereix 
als alumnes una nova dinàmica: 
els fa pujar a la taula del professor, 
i veure la classe des d’aquest nou 
punt de vista. 

La tècnica dels cinc per quès / 
faci preguntes: Davant d’un tema, 
es tracta de demanar-se “perquè?” 
almenys 5 vegades. Exemple: Per-
què he perdut tal client? Perquè 
vaig arribar tard. Perquè vaig arri-
bar tard? Perquè em vaig adormir. 
Perquè em vaig adormir? Perquè 
vaig parar el despertador i vaig 
continuar dormint . Perquè vaig fer 
això? Perquè tenia por d’enfron-
tar-me amb el client, que venia a 
fer una queixa. Perquè tenia por 
d’enfrontar-m’hi? Perquè sóc tími-
d/a. Aquesta tècnica en l’exemple 
ens permet veure que hi ha un pro-
blema de timidesa i que cal buscar 
solucions. 
Amb les tècniques de creativitat es 
poden obtenir solucions:
- Que poden ser viables econòmi-
cament 
- Que poden ser viables legalment
- Ecològiques
- Sostenibles
- Preventives (eviten que certes si-
tuacions es tornin a repetir)

Al Servei de Promoció Econòmica 
i Ocupació utilitzem aquestes tèc-
niques en l’assessorament a em-
prenedors per a realitzar el seu Pla 
d’empresa i iniciar així el seu nego-
ci. Les empreses ja consolidades 
(amb més de tres anys de rodatge) 
també poden rebre assessorament 
sobre aquest i altres temes (sub-
vencions, ajuts, etc.). Finalment, 
amb els candidats inscrits a la Bor-
sa de Treball, es poden cobrir les 
demandes de personal sorgides en 
el sí de l’empresa. 
Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica 
i Ocupació 
C/ Nou, 11  08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57

La importància de la creativitat 
en les empreses i negocis

Informació i inscripcions 
al Punt Jove el PIPA

C/Jesús, 25  
Tel: 93 881 23 23
De dilluns a dijous de 17h a 20h i divendres 
de 17h a 19h
centelles.cat/elpipa elpipacentelles@gmail.com
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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)



Dijous 3
Xerrada: Espurnes de vida  dels voluntaris i refugiats al camp de Filip-
piada (Grècia), a càrrec de Teresa Vallvé, exermitana del mas Blanc. A 
2/4 de 9 del vespre a la Sala de Vidre del Casal Francesc Macià.

Diumenge 6
8è Mercat anticrisi “Mercat del trasto”. De 9 a 2 del migdia a l’avin-
guda de Rodolf Batlle.

Cicle de teatre familiar:  Mal de closca, (teatre per a més petits), de 
la companyia Taaat/Farrés Brothers i Cia. A les 12 del migdia al Casal 
Francesc Macià. (preu 5 €, infants a partir d’1 any i acompanyants).

Visita guiada a l’exposició Sempre voldré voler (Segimon Serrallonga 
1930-2002), amb Jordi Sarrate. A les 12 del migdia al centre d’art el 
Marçó vell.

Recital de textos poètics de Segimon Serrallonga Véns?, amb Mont-
serrat Grau. A 2/4 de 7 de la tarda al centre d’art el Marçó vell.

Dimarts 8
Aula d’extensió universitària de la gent gran: Jheronimus Bosch (El 
Bosco), a càrrec de Rosa Alcoy i Pedrós, catedràtica d’Història de l’art 
a la UB. A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià (cal ser associat 
per assistir a l’Aula).

Dijous 10
Xerrada: L’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques.
En col·laboració amb la Fundació Marató de TV3. A les 7 de la tarda 
a la biblioteca la Cooperativa.

Divendres 11
Trobada de teatre d’Osona - Teatre
Fugaç, amb la companyia de la Trobada. A 2/4 de 10 del vespre al 
Casal Francesc Macià. Preu: 10 € anticipada i 12 € a taquilla.

Trobada de teatre d’Osona – Cafè musical
Smoothie d’Ikea, amb El club de la tragèdia. A partir de les 11 de la nit 
a la sala de baix de la Violeta.

Dissabte 12
Trobada de teatre d’Osona - Teatre
Fugaç, amb la companyia de la Trobada. A 2/4 de 10 del vespre al 
Casal Francesc Macià. Preu: 10 € anticipada i 12 € a taquilla.

Trobada de teatre d’Osona – Café teatre
4t trobada improvisada – Matx improvisació, amb Matx-group.
A partir de les 11 de la nit a la sala de baix de la Violeta.

Diumenge 13
Trobada de teatre d’Osona – Teatre familiar
Môesia, amb Mô clown cia. A les 12 del migdia a la sala de baix de la 
Violeta. Preu: 2 € 

Trobada de teatre d’Osona - Teatre
Fugaç, amb la companyia de la Trobada. A les 7 de la tarda al Casal 
Francesc Macià. Preu: 10 € anticipada i 12 € a taquilla.

Dimarts 15
Aula d’extensió universitària de la gent gran: Literatura i medicina. 
La tuberculosi en la novel·la europea dels segles XIX i XX, a càrrec de 
Josep Roig i Garcia, metge, cirurgià i doctor en Història. A les 6 de la 
tarda al Casal Francesc Macià. (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dimecres 16
Solidaritat amb les persones refugiades
Projecció del documental Astral, de Jordi Évole. A les 9 del vespre al 
Casal Francesc Macià. Preu:  aportació voluntària per a l’ONG Proac-
tiva Open Arms.

Divendres 18
Presentació del llibre: Los sabios de la luz, amb l’autor Rodolfo Alabí. 

Agenda d’activitats de novembre de 2016
Informació Municipal
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A les 7 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Dissabte 19
Jornada de prevenció de residus a Centelles
Recollida solidària d’aparells elèctrics i electrònics i al matí tallers de 
reciclatge per a infants. De 10 del matí a 6 de la tarda a la plaça Major.

Trobada de teatre d’Osona - Teatre
Els 4 Barres, amb la companyia Loropardos. A 2/4 de 10 de la nit al 
Casal Francesc Macià. Preu: 10 € anticipada i 12 € a taquilla.

Diumenge 20
Visita guiada a l’exposició Sempre voldré voler (Segimon Ser rallonga 
1930-2002), amb Jordi Sarrate. A les 12 del migdia al centre d’art el 
Marçó vell.

Dimarts 22
Formació per a emprenedors i autònoms 
Treballador autònom: informa’t de totes les obligacions i drets que tens 
(I) De 2/4 de 10 a 2/4 d’1 al Casal Francesc Macià.

Aula d’extensió universitària de la gent gran
Saviesa monàstica pel dia a dia, a càrrec d’Ignasi M. Fossas i Colet, 
prior de l’Abadia de Montserrat. A les 6 de la tarda al Casal Francesc 
Macià. (cal ser associat per assistir a l’Aula).

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

Dijous 24
Formació per a emprenedors i autònoms 
Treballador autònom: informa’t de totes les obligacions i drets que tens 
(II) De 2/4 de 10 a 2/4 d’1 al Casal Francesc Macià.

Hora del conte
Roba estesa, amb Lídia Clua. A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la 
Cooperativa.

Divendres 25
Dia internacional contra la violència de gènere
Acte contra la violència de gènere.  A les 6 de la tarda a la plaça Major.

Diumenge 27
Visita guiada a l’exposició Sempre voldré voler (Segimon Serrallonga 
1930-2002), amb Jordi Sarrate. A les 12 del migdia al centre d’art el 
Marçó vell.

Concert de Santa Cecília a càrrec l’Orquestra de Cambra i l’Orques-
tra Juvenil de Centelles. A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià.  
Preu: 5 € (entrada gratuïta amb el Carnet d’Alumne de l’Escola de 
Música).

EXPOSICIONS

Fins el 27 de novembre. Xavier Serra de Rivera (Pintures). Dissab-
tes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Centre d’art el Marçó vell.

Fins el 4 de desembre. Sempre voldré voler. Segimon Serrallonga 
1930-2002. 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.

Del 15 de novembre al 9 de desembre. Oído cocina! Humor gràfic a 
la cuina. Feiners de 5 a 8 de la tarda. Biblioteca la Cooperativa.

Exposició permanent. Joan Muns Torrentgenerós. Artesà del ferro 
i miniaturista. Visites a hores convingudes tel. 938 813 787. Avingu-
da de Rodolf Batlle, 15. 
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