
Informació Municipal

1

N
ov

em
br

e 
20

18

Núm. 280

Aquest mes d’octubre s’han inaugurat les noves oficines de 
Benestar Social ubicades just al davant de l’actual edifici de 
l’Ajuntament. Aquest canvi ha permès reorganitzar i am-
pliar totes les dependències que fan referència a l’àmbit de 
l’atenció a la ciutadania, fent possible a la vegada una mi-
llora en aquest servei. 

A l’espai on fins ara hi havia aquestes oficines, a la planta 
baixa de la casa de la vila, hi haurà a partir d’ara el servei 
de la Policia local. D’altra banda, en el lloc on hi havia les 
dependències policials s’ubicarà l’Oficina d’Atenció al Ciu-
tadà on s’expediran els certificats municipals. El cost total 
de la inversió ha estat de 300.000 euros. 

Dissabte 3
Inauguració de l’exposició Robert Llimós: 1965-2018. A les 7 de la 
tarda al centre d’art el Marçó vell.

Diumenge 4
10è Mercat anticrisi “Mercat del trasto”. De 9 a 2 del migdia a 
l’avinguda de Rodolf Batlle.

Dimarts 6
Aula d’extensió universitària de la Gent Gran: Criptomonedes i 
blockchain,  a càrrec d’Albert Armisen i Morell, doctor en Manage-
ment Science en innovació digital. A les 6 de la tarda al Casal Fran-
cesc Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dijous 8
Hora del conte catequesi: Conte de Nadal, amb Concepció 
 Vall-llovera. A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa. 

Divendres 9
Bibliolab: Remolí animat! El meravellós país de l’Alícia en digital, a 
càrrec de Mariela Heredia. Per a infants de 7 a 12 anys acompanyats 
d’una persona adulta. A les 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperati-
va (Places limitades, inscripcions a la biblioteca).

Presentació de L’Abans. Recull gràfic de Centelles (1890-1976)
A les 7 de la tarda a la sala de vidre del casal Francesc Macià.

Trobada de teatre - Cabaret. Bloody Mary show, direcció de Mont-
se Albàs A les 10 de la nit a la sala de baix de la Violeta. Preu: 6 €.

Dissabte 10
Visita guiada per l’artista a l’exposició Robert Llimós: 1965-2018. 
A les 6 de la tarda al Centre d’art el Marçó vell.

Trobada de teatre - Dansa. Pensant strepitum (lectura dramatitzada 
al voltant de Britten i Ovidi). A les 10 de la nit al Casal Francesc 
Macià. Preu: 6 €.

Diumenge 11
Trobada de teatre - Teatre. Vivim, amb Taller Joves 2 Escènic Vic, 
direcció Jordi Arqués. A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. 
Preu: taquilla inversa.

Trobada de teatre - Cabaret. Bloody Mary show, direcció de Mont-
se Albàs. A les 7 de la tarda a la sala de baix de la Violeta. Preu: 6 €.

Dimarts 13
Formació per a emprenedors i empreses. De 9 a 1 del migdia al 
Casal Francesc Macià.

Aula d’extensió universitària de la gent gran: La teva ment crea 
l’oportunitat, a càrrec de Rosa Casafont i Vilar, llicenciada en medi-
cina i cirurgia. A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. (cal ser 
associat per assistir a l’Aula).

Dimecres 14
Bibliolab: Crea un conte animat, a càrrec de Lara Capella. Per a in-
fants de 4 a 8 anys acompanyats d’un adult. A 2/4 de 6 de la tarda a 
la biblioteca la Cooperativa (Places limitades, inscripcions a la bi-
blioteca).

Divendres 16
Trobada de teatre - Teatre. Argelers, amb la companyia de la Troba-
da i direcció de Jordi Arqués. A 2/4 de 10 de la nit al Casal Francesc 
Macià. Preu: 8 € anticipada i 10 € a taquilla.

Agenda d’activitats de novembre de 2018
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Trobada de teatre - Cabaret. Bloody Mary show, direcció de Montse 
Albàs. A 2/4 de 12 de la nit a la sala de baix de la Violeta. Preu: 6 €.

Dissabte 17
Presentació del llibre: 50 Poetes de la Terra, a càrrec de Jaume San-
tamaria i l’actuació de Maria Forment. A benefici de PROACTIVA 
OPEN ARMS. A 2/4 de 12 del matí a la biblioteca la Cooperativa

Trobada de teatre - Teatre. Argelers, amb la companyia de la Troba-
da i direcció de Jordi Arqués. A 2/4 de 10 de la nit al Casal Francesc 
Macià. Preu: 8 € anticipada i 10 € a taquilla.

Trobada de teatre - Cabaret. Bloody Mary show, direcció de Montse 
Albàs. A 2/4 de 12 de la nit a la sala de baix de la Violeta. Preu: 6 €.

Diumenge 18
Trobada de teatre - Teatre familiar. Ubuntu (teatre d’ombres), amb 
la Cia Olveira Salcedo. A les 6 de la tarda al Centre parroquial. (preu 
5 €, infants a partir d’1 any i acompanyants).

Trobada de teatre - Teatre. Argelers, amb la companyia de la Tro-
bada i direcció de Jordi Arqués. A les 7 de la tarda al Casal Francesc 
Macià. Preu: 8 € anticipada i 10 € a taquilla.

Dimarts 20
Formació per a emprenedors i empreses. De 9 a 1 del migdia al 
Casal Francesc Macià.

Aula d’extensió universitària de la gent gran: L’origen de l’ésser 
humà, a càrrec de Salvador Moyà-Solà, antropòleg i paleontòleg
al Casal Francesc Macià. (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dijous 22
Hora del conte: Remenat de contes, amb Cristina Piñol. A 2/4 de 6 de 
la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Diumenge 25
Dia internacional contra la violència de gènere. Acte commemo-
ratiu, a les 12 del migdia davant la Capella de Jesús. Organitza: Do-
nes de Centelles.

Concert de Santa Cecília de l’Escola municipal de Música de Cen-
telles amb el Quartet de Corda i l’Orquestra Juvenil.  A les 6 de la tar-
da al Casal Francesc Macià. Preu: 5 € (entrada a benefici de Centelles 
contra el càncer).

Dimecres 28
Unitat mòbil d’informació al consumidor. D’11 a 2/4 de 2 del mig-
dia a la plaça Major.

Dijous 29
Tertúlia literària. Llegim: Crònica de una reina, d’Ana Tortajada. 
A 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

EXPOSICIONS
Del 3 de novembre al 2 de desembre
Robert Llimós: 1965-2018. 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 de 12 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 hores convingudes tel. 938 
813 787. Avinguda de Rodolf Batlle, 15. 

Inauguració del nou local de Benestar Social
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Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat

Millores a la residència Sant Gabriel

Incloses dins de les tasques de manteniment de l’edifici de la 
Residència Sant Gabriel, s’han dut a terme diferents accions. 
Entre elles, les més destacades han estat les intervencions de 
millora a les baranes i mampares dels balcons de la façana. 
En referència als separadors, s’han mantingut totes les es-
tructures i s’han canviat un total de 135 vidres mentre que 
a les baranes se’ls ha donat una capa d’imprimació antioxi-
dant i s’han pintat amb esmalt. 21.714 euros ha estat el cost 
d’aquestes millores. 

Canvi del forn de ceràmica de la Casa de Cultura

Per tal de reduir el consum i millorar les prestacions s’ha canviat el forn 
que hi havia a la Casa de Cultura. L’antic forn, que s’utilitzava principal-
ment als tallers d’art i als de ceràmica, ha estat a l’escola durant més de 
20 anys i es calcula que, aproximadament, s’ha fet servir 1500 fornades. 
Tenia una capacitat de 90 litres i el seu consum era elevat degut a una 
tecnologia obsoleta i sense els suficients sistemes de seguretat. Ara, amb 
el nou forn, hi haurà una capacitat de 120 litres i una tecnologia i aïlla-
ment avançats que permetran uns consums molt menors tot i mantenir 
la temperatura de cocció (1250º C). A més té sistemes de seguretat, tant 
per evitar cremades gràcies a la doble paret, com per impedir l’encesa en 
cas d’un mal tancament. La vida útil estimada és de 30/35 anys. 

Vesprades de tardor

Aquest mes d’octubre ha tingut lloc una nova edició de les 
Vesprades de Tardor. Entre les actuacions hi va haver una 
projecció de la pel·lícula West Side Story com a homenatge 
i commemoració del centenari del naixement de Leonard 
Bernstein, autor de la banda sonora del film. Guillem Roma, 
músic manlleuenc, Adrià Garriga, Martí Pons, Pau Vendrell o 
Frederico Vannini van ser altres noms destacats. Un cop més 
l’èxit va ser rotund i la gent va poder gaudir d’unes interpreta-
cions d’alt nivell musical. 

Pròximament obrirem el període 
d’inscripcions pel curs de monitor/a i 
director/a de lleure

Ets major d’edat i vols obtenir el títol de director/a d’activitats 
de lleure infantil i juvenil? Aquest desembre i gener 2018-
2019 s’inicia el curs de monitor/a de lleure a Centelles i el de 
director/a de lleure a Hostalets de Balenyà. Per a més infor-
mació, passa pel PIPA o el Flik-Flak de Balenyà.

35a Caminada Popular de Centelles

El passat 21 d’octubre es va celebrar la 35a edició de la Caminada 
Popular de Centelles. 260 participants es van inscriure entre els 
dos recorreguts dels quals constava enguany l’activitat: un de 12 
quilòmetres i un de 24. 

El segon trajecte seguia els cingles de Bertí des de Sant Pere de 
Bertí i el Clascar, detall que dotava la passejada d’un interès par-
ticular. A l’organització hi van participar una cinquantena de 
persones. 
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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 atu-
rar-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 resultats que vols 
aconseguir. 
Per tant, el primer pas per a planificar-te és definir les accions i tas-
ques. Et pots fer algunes preguntes: On vull enviar el meu currícu-
lum? Tinc les adreces de les empreses? Disposo de la carta de pre-
sentació i del CV? Està ajustat a les empreses on vull enviar-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 du-
rant el procés de recerca de feina. 

Quines eines em fan falta?
Per començar la recerca de feina has de tenir clar què necessitaràs. 
Quan defineixis les accions i tasques has de preveure de quins recur-
sos i materials disposes, i en alguna ocasió pot passar que generar 
algun d’aquests materials (per exemple un llistat d’empreses) 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 important 
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?
Altra vegada torna a ser important gestionar bé els diversos temps 
que es posen en joc: l’encaix entre el temps de què disposes, el que 
necessites i el que ve marcat pels terminis d’algunes accions. 
D’entrada és important tenir en compte que el temps que es dedica 
a la recerca de feina no és un temps perdut, sinó invertit en unes ac-
cions que et vas plantejant realitzar amb la finalitat d’incorporar-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 diven-
dres, preferiblement al matí.

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

Planificació de la recerca de feina

Horari:  De dilluns a divendres de 

15.30 a 20 h. Dimecres i dissabtes 

de 10 a 13.30 h.


