
Climatització de l’Escola de Música i la Sala de Vidre
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Ajuntament de Centelles

Núm.
268

En el decurs dels mesos de setembre i d’octubre s’ha ins-
tal·lat un nou sistema de climatització a l’Escola de Músi-
ca i a la Sala de Vidre. S’han retirat els antics i ineficients 
panells elèctrics i s’ha col·locat una moderna i eficient 
instal·lació de climatització.  S’ha posat una bomba de ca-
lor del tipus VRV que en funció de la necessitat escalfa 
o refreda el gas i posteriorment, a través d’unes canalit-
zacions d’alta pressió de coure, el reparteix pels diferents 
Fan Coils (radiadors) instal·lats en cadascuna de les aules. 
Cada local podrà regular de forma autònoma la tempera-
tura i també s’ha telegestionat la instal·lació per poder-ne 

controlar el funcionament i el manteniment. Tal i com 
marca la normativa s’ha muntat un sistema de ventilació 
forçat amb un recuperador energètic. 

La nova instal·lació ha requerit  col·locar un nou sostre 
fals al passadís de l’Escola de Música i s’ha aprofitat l’ac-
tuació per posar nous llums encastats de LED i un siste-
ma de Wi-Fi d’última generació. 

S’han col·locat 5 antenes Wi-fi de doble banda  entre l’Es-
cola de Música i la Sala de Vidre. 

Dissabte 4
Trobada de teatre - Màster class: El joc del teatre, per Jordi Arqués, ac-
tor i director. A les 4 de la tarda a la sala de baix de la Violeta. Preu: 5 €.

Trobada de teatre - Teatre: Moha, amb la companyia Lou Cost. A les 10 
de la nit al Casal Francesc Macià. Preu: 8 € anticipada i 10 € a taquilla.

Trobada de teatre – Cafè teatre. El Triquet convida a “Xupitos de teatre 
I”, amb el grup El Triquet. A partir de les 11 de la nit a la sala de baix de 
la Violeta.

Diumenge 5
9è Mercat anticrisi “Mercat del trasto”. De 9 a 2 del migdia a l’avinguda 
de Rodolf Batlle.

Inauguració de l’exposició Fotos de teatre d’Osona, de Joan Parera, 
dins els actes de la Trobada de Teatre. A les 12 del migdia a la sala d’ex-
posicions de Centelles, carrer de Jesús, 15.

Dimarts 7
Aula d’extensió universitària de la gent gran: El creixement econòmic 
de la Xina i el seu impacte en el món,  a càrrec d’Eugeni Bregolat i Obiols, 
tres vegades ambaixador d’Espanya a la Xina. A les 6 de la tarda al Casal 
Francesc Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dijous 9
Xerrada: Malalties infeccioses en col·laboració amb la Fundació Mara-
tó de TV3. A 2/4 de 7 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Divendres 10
Trobada de teatre - Teatre: L’armari, amb la companyia de la Trobada. 
A les 10 de la nit al Casal F. Macià. Preu: 8 € anticipada i 10 € a taquilla.

Trobada de teatre – Cafè teatre
Matx d’improvisació. A partir de les 11 de la nit a la sala de baix de la 
Violeta.

Dissabte 11
Trobada de teatre - Teatre: L’armari, amb la companyia de la Trobada. 
A les 10 de la nit al Casal F. Macià. Preu: 8 € anticipada i 10 € a taquilla.

Trobada de teatre – Café teatre
El Triquet convida a “Xupitos de teatre II”, amb el grup El Triquet. A 
partir de les 11 de la nit a la sala de baix de la Violeta.

Diumenge 12
Cicle de teatre familiar – Trobada de teatre: En Jan Totlifan (titelles), 
de la companyia L’Estaquirot teatre. A les 6 de la tarda al Centre parro-
quial. (preu 5 €, infants a partir d’1 any i acompanyants).

Trobada de teatre - Teatre: L’armari, amb la companyia de la Trobada. 
A les 7 de la tarda al Casal F. Macià. Preu: 8 € anticipada i 10 € a taquilla.

Dimarts 14
Aula d’extensió universitària de la gent gran: Mites en l’alimentació, 
a càrrec d’Abel Mariné i Font, professor emèrit  de Nutrició i Broma-
tologia de la Facultat de Farmàcia de la UB. A les 6 de la tarda al Casal 
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Francesc Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dijous 16
Hora del conte: El tigre que no tenia ratlles, amb Cristina Piñol. A 2/4 de 
6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Dimarts 21
Aula d’extensió universitària de la gent gran: Les principals institucions 
a Catalunya, a càrrec de Francesc Pau Vall, director de l’Oficina de Dret 
Comparat del Parlament de Catalunya al Casal Francesc Macià. (cal ser 
associat per assistir a l’Aula).

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

Diumenge 26
Concert de Santa Cecília de l’Escola municipal de Música de Centelles 
amb l’Orquestra de Corda i l’Orquestra Juvenil. A les 6 de la tarda al Ca-
sal Francesc Macià. Preu: 5 € (entrada gratuïta amb el Carnet d’alumne 
de l’Escola de Música).

Dijous 30
Formació per a emprenedors i empreses: Com captar els primers 
clients. De 9 del matí a 3 de la tarda al Casal Francesc Macià.

Tertúlia literària. Llegim: Persuassió, de Jane Austen. A 2/4 de 4 de la 
tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Hora del conte: Un nen molt especial, amb Salomé Fernàndez, catequis-
ta. A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

EXPOSICIONS 

Fins l’1 de novembre 
Repujats i escultures. L’artesania d’un centellenc de Jaume Puigdomè-
nech Soler. Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Sala d’exposi-
cions de Centelles. Carrer de Jesús, 15

Del 5 al 19 de novembre
Teatre proper d’Osona – Trobada de Teatre de Joan Parera 
Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Sala d’exposicions de Cen-
telles. Carrer de Jesús, 15.

Del 15 de novembre al 5 de desembre
La desmesurada vida de Ramón Llull
Feiners de 5 a 8 de la tarda. Biblioteca la Cooperativa.

Del 21 d’octubre al 19 de novembre
Matances. Fotografies de Joan Ramon Bonet. 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 7 a 9 i festius de12 a 2 i de 7 a 9. Centre d’art el Marçó vell.

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



Informació Municipal

2

N
ov

em
br

e 
20

17

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

Trobada anual de delegats 

El 25 d’octubre va tenir lloc un any més la trobada de delegats anual 
que organitzen conjuntament les dinamitzadores del PIPA, el Flik 
Flak Punt Jove d’Hostalets de Balenyà i l’Espai Jove de Centelles. 54 
delegats i subdelegats de l’institut Pere Barnils i l’escola Sagrats Cors 
es van reunir al matí a la sala de baix de La Violeta per fer dinàmi-
ques i exercicis de motivació, coneixement i conscienciació sobre 
la importància i la responsabilitat d’aquest càrrec. L’activitat es va 
aprofitar per recordar als alumnes quins són els drets i els deures 
d’un delegat. La jornada es va dividir en dues parts. La primera va 
comptar amb la participació dels alumnes de 1r i 2n d’ESO i a la 
segona s’hi van afegir els de 3r i 4t. En el descans es va esmorzar. 

XXXIV Caminada popular

El segon diumenge d’octubre es va celebrar la XXXIV edició de la 
Caminada popular de Centelles. Amb sortida i arribada al parc del 
Pla del Mestre, es va donar el tret de sortida al recorregut entre dos 
quarts de 8 i les 8 del matí. La caminada presentava dues alternati-
ves: un itinerari de 12 km i un altre de 20 km. Tots dos comptaven 
amb els avituallaments necessaris i esmorzar per als assistents. Els 
primers en arribar ho van fer al voltant de les 10 del matí. Aproxi-
madament, un total de 367 persones van participar a la caminada. 
A l’arribada se’ls va lliurar un petit obsequi per agrair la seva par-
ticipació. 

Presentació de l’espai Centelles Famílies

Divendres 27 d’octubre es va presentar oficialment Centelles Fa-
mílies, un espai de trobada, formació i activitats per als pares i 
mares del municipi. Es tracta d’una iniciativa que uneix les dife-
rents AMPA de les escoles municipals amb l’objectiu d’impulsar 
accions conjuntes. La primera d’elles es va dur a terme el mateix 
divendres amb la conferència “Elogi de les famílies sensatament 
imperfectes” a càrrec de Gregorio Luri. Un cop finalitzada aques-
ta xerrada inaugural del curs 2017-18 hi va haver pica-pica i un 
espai de participació on els assistents van poder opiniar sobre al-
guns punts a tenir en compte de cara a futures activitats. 

Obert el període d’inscripcions pel curs 
de monitor i director de lleure

Ets major d’edat i vols obtenir el títol de director/a o monitor/a 
d’activitats de lleure infantil i juvenil? Aquest desembre i gener 
2017-2018 s’inicia el curs de director/a d’activitats de lleure in-
fantil i juvenil a Centelles i el de monitor/a d’activitats de lleure 
infantil i juvenil. Per més informació, passa pel PIPA o el Flik-Flak 
de Balenyà.

Reformes a la xarxa d’instal·lació elèctrica

Aquest mes s’han donat per finalitzades les obres de millora a la xarxa 
d’instal·lació elèctrica als punts de transformació de mitja tensió a la 
central de Banyeres del Servei Elèctric Municipal. L’objectiu d’aques-
tes millores ha estat el d’adequar la instal·lació a les necessitats actuals 
i aprofitar per convertir-la en una xarxa elèctrica més segura i fiable. 
Entre d’altres, s’han canviat interruptors manuals per automatitzats 
mecanitzant-los i aconseguint així que es puguin controlar per via te-
lemàtica. Donats aquests canvis, també es va aprofitar per organitzar 
una visita amb els treballadors i els tècnics municipals a la central de 
Banyeres per tal de veure quin havia estat el resultat. 

Informació Municipal

Punt Jove el PIPA

Segurament alguns dels que esteu llegint aquestes línies us heu 
quedat sense feina, i us trobeu de cop i volta, sense per on co-
mençar per buscar feina. Aquí teniu un petit resum dels passos 
que cal seguir:
1. Inscriure’s a l’OTG: apunta’t com a demandant d’ocupació a 
l’Oficina de Treball de la Generalitat, ubicada a Vic, sol·licitant 
cita prèvia a www.sepe.es,  i de forma freqüent, consulta les ofer-
tes de feina de les que disposen a www.feinaactiva.cat

2. Apunta’t al Servei de Promoció Econòmica. En el nostre Ser-
vei t’oferirem orientació i assessorament, a més a més, d’ofertes de 
feina que pots consultar a www.diba.cat/slo.

3. Fer el currículum: anotar-hi les nostres dades personals, aca-
dèmiques i laborals. El currículum sempre ha de ser fet a ordina-
dor, ben estructurat, sense faltes d’ortografia i amb una fotografia 
recent.

4. Saber de què podem treballar: Hem de saber quin tipus de 
feina podem accedir en funció dels nostres estudis i de la nostra 
experiència laboral. També hem de tenir en compte les nostres 
habilitats (què sé fer) i competències (com ho sé fer).

5. Formar-nos per ser més competents en el món laboral: és a 
dir si no estem prou preparat per exercir una feina a la que aspi-
rem, tenim la possibilitat de preparar-nos mitjançant cursos de 
formació ocupacional; i a més a més de forma gratuïta. Per més 
informació: www.oficinadetreball.cat o bé, www.osonaformació.
org

6. Enviar el currículum a les empreses que ens interessaria tre-
ballar: Hem de plantejar-nos quin tipus d’empreses poden neces-
sitar persones que es dediquin a allò al que aspirem. Caldrà fer-los 
arribar un currículum junt a una carta de presentació. 

7. Buscar ofertes de feina per Internet: existeixen moltes pàgines 
web dedicades a la recerca de feina. Si no teniu Internet a casa, 
sempre podeu connectar-vos des del Club de la Feina. Aquest 
és un espai de recerca activa de feina, obert a totes les persones 
inscrites en el Servei de Promoció Econòmica, on hi pots trobar: 
accés a Internet, informació sobre ofertes de feina i de formació. 

8. Repetir el procés fins a trobar una feina: Després d’haver en-
viat els currículums, caldrà fer un seguiment de totes les ofertes 
de treball a les que ens haurem apuntat per tal de saber si ja són 
cobertes amb algun candidat.

Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació 
C/ Nou, 11  08540 Centelles  Telèfon: 93 881 12 57 
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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

b.centelles.lc@diba.cat  

bibliotecadecentelles.blogspot.com

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 
dimecres i divendres de 10h a 13h
pij.centelles@diba.cat   www.centelles.cat/elpipa

M’he quedat sense 
feina... què faig ara?

Horari: 

De dilluns a divendres de 15.30 

a 20 h. Dimecres, divendres i 

dissabte de 10 a 13.30 h


