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Sala de plens de l’Ajuntament de Centelles

Millores d’eficiència energètica
El canvi climàtic és a dia d’avui una realitat. És per
aquest motiu que, per tal de revertir-lo, cal una transició energètica canviant els models de consum i descarbonitzant el model energètic actual. L’Ajuntament
de Centelles ja fa un temps que està posant en pràctica
accions en aquesta línia i any rere any destina part del
seu pressupost a actuacions d’eficiència energètica. En
el marc del pla de barris i en el decurs dels anys 2018 i
2019, el consistori ha executat les següents actuacions:

manteniment i, sobretot, s’ha reduït el consum energètic.
• S’han instal·lat plaques solars fotovoltaiques per autoconsum a l’edifici de l’escola d’Adults. S’han emplaçat
8KW de potència. La instal·lació permet que durant

• Als edificis de l’Ajuntament, de l’Electra, de promoció econòmica, de l’escola d’adults, de l’escola de
música i l’edifici del Punt Jove s’han canviat totes les
lluminàries per noves lluminàries LED. Aquest canvi
suposarà una millora dels nivells lumínics i el confort
lumínic i es reduirà en un 50% el consum energètic de
l’enllumenat.

• Paral·lelament, s’han instal·lat equips per domotitzar
o telegestionar la majoria dels equipament del consistori. Tanmateix, s’han instal·lat termòstats i així s’ha
aconseguit incrementar el confort. Alhora, amb els
canvis s’ha millorat la gestió energètica, la gestió del

Plaques solars a l’edifici de la Casa de Cultura

l’horari solar el 35% de l’energia que consumeix el centre sigui d’origen solar.
• S’han renovat totes les lluminàries de l’àmbit del pla
de barris. S’han canviat les de descàrrega existent per
noves lluminàries de tipus LED aconseguint una reducció del consum de més del 60%.
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• També a l’edifici de l’Ajuntament, l’any 2018 es va
canviar una de les bombes de calor per una de nova
d’alta eficiència energètica. Amb el canvi es redueix el
consum en un 15%.
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Noves lluminàries al Pavelló gran

Recàrrega per a vehicles elèctrics a la carretera de St. Feliu

Lluminàries noves als carrers del Pla de Barris

Nova il·luminació a les dependències municipals

Noves actuacions previstes

Al mateix moment que s’ha realitzat l’execució de les
actuacions des de l’Àrea de Serveis i d’Infraestructures de l’Ajuntament de Centelles, s’estan estudiant
i projectant noves actuacions. Algunes de els actuacions que es plantegen són les següents:
• Canvi del 100% de l’enllumenat públic i de l’enllumenat dels equipaments per lluminàries tipus LED.

Novembre 2019

• Instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum a tots els equipaments municipals.
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• Instal·lació d’una bateria de liti per reforçar l’autoconsum de l’escola CEIP Ildefons Cerdà que ja fa
més de cinc anys que disposa de panells fotovoltaics
per autoconsum.

• Nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
• Potenciar el servei ferroviari. Centelles serà la capital ferroviària del Sud d’Osona i el nord del Vallès
Oriental.

El Pla de Barris també cuida
el Medi Ambient
Les mesures del Pla de Barris s’han ampliat a tot
el municipi amb actuacions transversals. En són
exemple el punt de recàrrega, l’assessorament de les
companyies elèctriques per fomentar l’autoconsum
domèstic i industrial, o la millora de la il·luminació
del pavelló.

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

EXPOSICIONS

Com cada any per aquestes dates, volem recordar-vos la
importància que té la vacuna de la grip.
La grip és una malaltia produïda per un virus que afecta
a persones de totes les edats, que es pot complicar de forma greu en majors de 60 anys i quan es pateixen certes
malalties.
No hi ha un tractament específic per a combatre aquesta
malaltia, però l’Organització Mundial de la Salut recomana que es vacunin, abans de començar l’hivern, totes les
persones amb risc de patir complicacions, com:
Problemes de cor. Problemes pulmonars. Diabètis. Ser
més gran de 60 anys. Tenir baixes de defenses. O malalts
crònics.
Us aconsellem que truqueu de dilluns a divendres a l’Àrea
Bàsica de Salut de Centelles, telèfon 938 810 485, de 12 a
14h, per demanar dia i hora.
També us recordem que quan aneu a vacunar-vos, cal
portar la Targeta d’Identificació Sanitària (TIS) i el carnet
de vacunacions.

Fins l’1 de desembre
Entre el cel i les cèl·lules. La vida des de la Terra
de Roser Cruells
dissabtes de 6 a 8 del vespre
diumenges i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
Centre d’art el Marçó vell
Exposició permanent.
Sala de Paleontologia i
Selecció del patrimoni pictòric
dissabtes de 6 a 8 i festius de12 a 2 i de 6 a 8
(obert els dies d’exposició)
Centre d’art el Marçó vell
Del 10 al 17 de novembre
Cors oberts, oberts al món
De les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors de Jesús
i de Maria.
Feiners de 5 a 7, 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
Fins el 30 de novembre
Exploradors d’empremtes LandArt
Obres de frottage de l’activitat familiar de la Festa Major
De dilluns a divendres de 2/4 de 4 a 8 i dissabtes de 2/4
d’11 a 1. Biblioteca la Cooperativa

BUSQUES FEINA?
El model de treball ha canviat molt en els últims anys. Si antigament treballar suposava passar a formar part d’una empresa tota
la vida, amb una jornada completa, amb un contracte fix... actualment hi ha noves formes de treball i de relacions laborals entre
les persones treballadores i les empreses (diverses modalitats de
contractació, de jornades, coexistència de períodes d’ocupació i
d’atur...).
En aquest context, a l’hora de buscar feina has de tenir molt clar
què vols i què pots aportar a l’empresa. És a dir, les teves competències laborals:
- Coneixements (saber)
- Actituds (saber ser)
- Habilitats (saber fer)
- Comprensió (saber entendre)

Biblioteca Municipal La Cooperativa
C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES

Horari: De dilluns a divendres de

Tel. 93 881 03 34

15.30 a 20 h. Dimecres, divendres

b.centelles.lc@diba.cat

i dissabtes de 10 a 13.30 h.

bibliotecadecentelles.blogspot.com
Instagram (bibliotecadecentelles)

Biblioteca de Centelles

bcentelleslc

Amb el currículum adequat al sector, podràs definir també els canals i els recursos més eficients per a la teva candidatura, ja siguin
serveis d’ocupació, presentació d’autocandidatura, portals web del
sector...

Per a més informació:

Servei de Promoció Econòmica i Ocupació
C/ Nou, 11 08540 Centelles
Telèfon: 938 8112 57
Correu electrònic: cntl.ope@diba.cat
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Seguidament és important conèixer quines competències demana
el sector de treball en el qual et vols dedicar. Fer això et servirà per
identificar les que pots ressaltar al Currículum, les competències
que no tens però que pots aprendre o potser aquelles que ja tens
però que caldria acreditar amb una titulació.
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Agenda d’activitats de novembre de 2019
Diumenge 3

Música per escoltar i ballar amb Aires del Montseny, orquestrina de ball, a les 6 de la tarda, al Centre parroquial, preu: 12 euros.

Dimarts 5

BiblioLab. Improvisacions mòbils, a càrrec de la cooperativa
Drac Màgic. Taller per a joves de 12 a 18 anys, a les 5 de la tarda
a la biblioteca la Cooperativa (Places limitades, inscripcions a la
biblioteca).
Aula d’extensió universitària de la gent gran. Els bolets, com
són, com viuen, com creixen, a càrrec de Jaume Llistosella i Vidal,
professor de la Universitat de Barcelona, a les 6 de la tarda, al
Casal Francesc Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Divendres 8

TROBADA DE TEATRE.

Teatre: SVEJK, direcció Jordi Arqués i Joan Roura, a 2/4 de 10
de la nit, al Casal Francesc Macià. Preu: anticipades 8 euros i a
taquilla 10 euros - Telèfon 622193362 (tardes).

TROBADA DE TEATRE

Visita guiada a l’exposició Entre el cel i les cèl·lules. La vida des de
la Terra, per l’autora Roser Cruells, a les 12 del migdia, al Centre
d’art el Marçó vell.

TROBADA DE TEATRE

Teatre: 8 flors, amb el grup El Triquet, direcció de Jordi Relats
a les 6 de la tarda, al Casal Francesc Macià. Preu: anticipades 8
euros i a taquilla 10 euros - Telèfon 622193362 (tardes)

Dimarts 19

Aula d’extensió universitària de la gent gran
La Cuina sostenible, a càrrec d’Ada Parellada i Garrell, restauradora i propietària del restaurant Semproniana a les 6 de la tarda, al
Casal Francesc Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).
Centelles Famílies -espai de trobada, formació i activitatsXerrada-taller: Conflictes i col·laboració entre germans, a càrrec
d’Alba Castellví, sociòloga i educadora. A 2/4 de 9 del vespre a
l’escola Ildefons Cerdà (edifici de baix). (inscripcions a www.centelles.cat).

Una balada pokètica, direcció de Kim Blancafort, Jordi Codina i
Josep M. Casassas, a les 11 de la nit , a la sala de baix de la Violeta
preu: 5 euros (amb consumició).

Dijous 21

Dissabte 9

Divendres 22

TROBADA DE TEATRE

Teatre: SVEJK, direcció Jordi Arqués i Joan Roura, a 2/4 de 10
de la nit , al Casal Francesc Macià. Preu: anticipades 8 euros i a
taquilla 10 euros - Telèfon 622193362 (tardes).

TROBADA DE TEATRE

Hora del conte amb Cristina Piñol, a 2/4 de 6 de la tarda, a la
biblioteca la Cooperativa.
Setmana europea de la prevenció de residus. Taller: El menjar
no es llença de 2/4 de 8 a 9 del vespre, a la sala de Vidre del Casal
Francesc Macià. Organitza: Mans Unides

Diumenge 24

Una balada pokètica, direcció de Kim Blancafort, Jordi Codina i
Josep M. Casassas, a les 11 de la nit, a la sala de baix de la Violeta.
Preu: 5 euros (amb consumició).

Concert de Santa Cecília de l’Escola municipal de Música de
Centelles amb l’Orquestra Juvenil, a les 6 de la tarda, al Casal
Francesc Macià. Preu: 5 euros (entrada a benefici de Centelles
contra el càncer).

Diumenge 10

Dilluns 25

Inauguració de l’exposició Cors oberts, oberts al món de les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors de Jesús i de Maria, a les 12
del migdia, a la Sala d’exposicions de Centelles (carrer de Jesús,
15).

TROBADA DE TEATRE

Teatre: SVEJK, direcció Jordi Arqués i Joan Roura, a les 6 de la
tarda, al Casal Francesc Macià. Preu: anticipades 8 euros i a taquilla 10 euros - Telèfon 622193362 (tardes).

Dimarts 12

Aula d’extensió universitària de la gent gran. Margarida Xirgu,
la gran diva del teatre català del segle XX, a càrrec de Francesc Foguet i Boreu, professor de literatura de la UAB, a les 6 de la tarda
al Casal Francesc Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Divendres 15

TROBADA DE TEATRE

Formació per a emprenedors i empreses. Xarxes socials per difondre la teva marca i el teu negoci, de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 del
migdia, al Casal Francesc Macià.

Dia internacional contra la violència de gènere

Lectura del manifest a les 8 del vespre (pendent de confirmar)
a la plaça Major. Organitza: Dones de Centelles

Dimarts 26

Aula d’extensió universitària de la gent gran. Perquè les muntanyes són com són, a càrrec de Francesc Sàbat i Montserrat, professor
de Geologia de la Universitat de Barcelona, a les 6 de la tarda, al
Casal Francesc Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dimecres 27

Unitat mòbil d’informació al consumidor d’11 a 2/4 de 2 del
migdia, a la plaça Major

Teatre: 8 flors, amb el grup El Triquet, direcció de Jordi Relats, a
2/4 de 10 de la nit, al Casal Francesc Macià. Preu: anticipades 8
euros i a taquilla 10 euros - Telèfon 622193362 (tardes).

El conte de Nadal, a càrrec del grup de catequesi parroquial,
a 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca la Cooperativa.

TROBADA DE TEATRE.

Tertúlia literària. Llegim: Allò que va passar a Cardós, de Ramon
Solsona, a 2/4 de 4 de la tarda, a la biblioteca la Cooperativa.

Quartet, direcció de Xevi Conill, Marc Datzira i Xevi Font, a les
11 de la nit , a la sala de baix de la Violeta, preu: 5 euros (amb
consumició).
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Diumenge 17

Dissabte 16

TROBADA DE TEATRE

Teatre: 8 flors, amb el grup El Triquet, direcció de Jordi Relats
a 2/4 de 10 de la nit , al Casal Francesc Macià. Preu: anticipades 8
euros i a taquilla 10 euros - Telèfon 622193362 (tardes).

TROBADA DE TEATRE

Monòlegs societat limitada, amb Xevi Font, a les 11 de la nit

4 a la sala de baix de la Violeta. Preu: 5 euros (amb consumició).

Dijous 28

Divendres 29

Cinema en català -Cicle Gaudí. Me llamo Violeta, de Marc Parramon i David Fernández de Castro, a 2/4 de 9 del vespre, al Centre
parroquial. Preu: 4,50 euros, 3 euros Carnet Jove i associats a entitats de Centelles i Club La Vanguardia (2 x 1).

Dissabte 30

Bibliolab. La plastilina fa llum. Juguem amb l’electricitat, a càrrec
de la Fundació Pere Tarrés. Per a infants de 4 a 8 anys acompanyats d’una persona adulta, a les 11 del matí, a la biblioteca la Cooperativa (Places limitades, inscripcions a la biblioteca).

