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Torna el cinema a Centelles
El Centre Parroquial acull les projeccions que es fan
una vegada al mes.
La pel·lícula del mes d’octubre és La vida sense sense
Sara Amat. La de novembre és un documental: Me llamo Violeta. La pel·lícula del mes de desembre serà: Litus.

Octubre 2019

El Cicle Gaudí consolida una xarxa estable de més de
50 sales programant cada més el millor cinema català.
Centelles s’hi ha adherit enguany aquest mes de setembre. El projecte, iniciat el 2016 té l’objectiu de fer
arribar el cinema català als punts del territori que no
tenien accés a aquesta oferta.
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Obres de millora i manteniment a les escoles

Arranjament de la tanca perimetral i millora dels espais exteriors a l’Escola Ildefons Cerdà

Millora dels espais exteriors a l’Escola Xoriguer
Amb l’objectiu de mantenir el bon estat del equipaments
educatius municipals, al llarg d’aquests primers mesos de
curs escolar s’han dut a terme una sèrie de millores i accions a les diferents escoles, des d’Educació Infantil fins
a Primària.

Octubre 2019

Escola Ildefons Cerdà
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Per reforçar la seguretat de l’espai i la delimitació de l’edifici, s’ha fet un repàs al seu tancament arreglant desperfectes existents.
Paral·lelament, també s’han realitzat treballs de millora en
els espais exteriors dels que disposa el recinte, entre ells,
la pista poliesportiva i els accessos a l’escola de dalt. Per
acabar de vetllar pel manteniment d’aquest equipament,

han tingut lloc diverses accions al seu interior.

Escola Xoriguer

Seguint amb aquest propòsit, a l’escola Xoriguer s’han
realitzat millores als tancaments exteriors. D’altra banda,
també s’han millorat i posat a punt diferents espais exteriors i de la cuina de l’edifici del Petit Xoriguer.

Escola Bressol

Degut a la necessitat d’espai per a emmagatzematge que
pateix l’escola bressol, s’ha decidit adaptar una zona exterior independent al propi edifici per tal de guanyar lloc al
seu interior. De la mateixa manera, s’han realitzat treballs
de millora i manteniment en diversos espais interiors.

Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web: www.centelles.cat
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Joan Soler Mata va fer la xerrada inaugural del curs escolar 2019-2020

Joan Soler Mata, mestre, pedagog i professor
de la Universitat de Vic va ser l’encarregat de
fer la xerrada inaugural del curs escolar 20192020 dins el cicle Centelles Famílies, va ser el
divendres 27 de setembre al casal Francesc
Macià. Amb el títol “L’educació ens importa: de
l’escola bressol a l’institut”.
L’alcalde, Josep Paré Aregall, en la presen-

tació de Joan Soler va destacar la importància
dels valors en l’educació i el fet que Centelles
aposti per un Pla estratègic d’educació i cultura, projecte pilot a Catalunya.
El regidor d’educació, Víctor López Coronas, va presentar el projecte Centelles Famílies
acompanyat de representants de les AMPA de
les diferents escoles del poble. Durant el curs

s’han programat diferents activitats i xerrades.
Es pot consultar el programa al següent enllaç
www.centelles.cat/centellesfamilies.
L’acte proper serà dissabte 19 d’octubre:
Taller d’anellament científic d’ocells, activitat
conduïda per Aniol Puig, ambientòleg, a les 5
de la tarda, sortida del Parc del Pla del Mestre.
(Inscripcions a www.centelles.cat)

COM AFRONTAR UNA ENTREVISTA DE SELECCIÓ
• Porta el Currículum i tots els documents acreditatius.
•Estudia en profunditat el teu Currículum per saber-lo defensar.
• Informa’t sobre l’empresa: servei que ofereix, producte que fabrica, etc.
• Coneix-te a tu mateix i transmet aquesta impressió.
• Prepara’t bé l’entrevista, en especial aquelles preguntes que més
por et fan.
• Arriba amb temps, uns 10 minuts abans, per familiaritzar-te amb
l’entorn.
• Vés-hi sol.

Durant l’entrevista…

• Pensa positivament, estigues tranquil.
• Evita realitzar crítiques d’anteriors llocs de treball.
• No mostris actituds extremes.
• No contestis una pregunta amb una altra.
• No diguis que sí a tot, ni exageris l’afirmació o negació amb el
cap.
• És tant important el llenguatge verbal com el no verbal.

Després de l’entrevista...

• Hem de saber quan ens comunicaran la decisió final. Si no ens
comuniquem res en el temps previst, haurem de trucar per informar-nos del resultat final.

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

• Reflexionar sobre allò que ha anat bé i malament durant l’entrevista és una oportunitat d’aprenentatge. Només així podrem millorar en futures oportunitats.

Exemples de possibles preguntes d’una entrevista
Factors personals:

Com es definiria a si mateix?
Què fa en el seu temps lliure?
Quins objectius té a la vida?

Factors acadèmics i formatius:
Quins estudis ha realitzat?
Pensa continuar estudiant?

Factors referents a experiència laboral:

Quines tasques desenvolupava a les feines que has fet fins ara?
Per quins motius va deixar de treballar?
Què pot oferir vostè a la nostra empresa?
Quin sou creu que es mereix?
Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació
C/ Nou, 11 08540 Centelles.
Telèfon: 93 881 12 57
Inscripcions a l’oficina de
promoció econòmica de
l’Ajuntament (C/Nou, 11, baixos);
per telèfon: 938 811 257;
per mail: cntl.ope@diba.cat.

Octubre 2019

Abans d’anar a l’entrevista...
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Agenda d’activitats d’octubre de 2019
Dissabte 5

la tarda, al Casal F. Macià. Preu: 5 euros (alumnes de l’Escola de
música de Centelles, gratuït).

Teatre. Yerma, de Federico García Lorca i direcció de Pep Company pel grup Aquinahora teatre, a les 10 de la nit, al Casal Francesc Macià. Preu: 10 euros.

Dimecres 23

Inauguració de l’exposició fotogràfica L’altra frontera, de Marc
Sanyé, a les 7 de la tarda, a la Sala d’exposicions de Centelles (carrer de Jesús, 15).

Dijous 24

Diumenge 6

Divendres 25

Acapte de sang de 10 a 2 i de 4 a 8 al CAP- Centelles.

Teatre. Yerma, de Federico García Lorca i direcció de Pep Company, pel grup Aquinahora teatre, a les 6 de la tarda, al Casal
Francesc Macià. Preu: 10 euros.

Dimarts 8

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran. El talent de la
generació sènior: un valor a fer créixer, a càrrec de Maria Jesús
Comellas i Carbó, doctora en Psicologia i professora emèrita de
la UB. A les 6 de la tarda, al Casal F. Macià. (Cal ser associat per
assistir a l’Aula).

Dissabte 12

10 anys molt Cabrons! Celebració dels 10 anys de la colla Cabrons i Bruixes de Centelles . Tallers de tabals, foc i circ, de 10 a
1 del matí a la plaça Major. Cabrotukada, de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de
la tarda. Correfoc 10è aniversari, a les 9 del vespre. Botifarrada
popular per a tothom acompanyada de música en viu!

Diumenge 13

39è Festival de cant coral de la Societat Coral La Violeta amb
el Cor d’homes d’Osona; Coral Renaixença, de Sant Boi de Llobregat i la Coral la Violeta, a les 6 de la tarda, al Casal Francesc
Macià. Preu: taquilla inversa.

Dimarts 15

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran. Ausetans, visigots, carolingis i medievals al jaciment de l’Esquerda, a càrrec
d’Imma Ollich i Castanyer i Montserrat de Rocafiguera i Espona,
directores del jaciment de l’Esquerda, a les 6 de la tarda, al Casal
Francesc Macià. (Cal ser associat per assistir a l’Aula).

Divendres 18

Presentació del llibre. L’Ànima del silenci: tres escenaris que assetgen l’humanisme, de Joaquim Sala i Pujolràs, a 2/4 de 7 de la
tarda, a la biblioteca la Cooperativa.

Dissabte 19

Centelles Famílies -espai de trobada, formació i activitatsTaller d’anellament científic d’ocells, activitat conduïda per Aniol
Puig, ambientòleg, a les 5 de la tarda, sortida del Parc del Pla del
Mestre . (Inscripcions a www.centelles.cat)

Octubre 2019

Xerrada. Ser mare, dona i refugiada, amb Maria d’Oultremont i
Anaïs Esmerado, voluntàries de l’associació Ojalá Projects, a les
7 del vespre, al Casal Francesc Macià.

Vesprades de tardor. Ana Brenes i Toni Abellàn, (flamenc) a
2/4 de 9 del vespre, al Centre parroquial. Preu: 10 euros.
.
Diumenge 20

XXXVI Caminada popular,. Sortida del parc del Pla del Mestre,
de 2/4 de 8 a les 8 del matí, (vegeu programes a part).

Vesprades de tardor. Concert Joves intèrprets amb l’Escola

4 de música de Centelles i del Conservatori del Liceu, a les 6 de

Unitat mòbil d’informació al consumidor d’11 a 2/4 de 2 del
migdia, a la plaça Major.
L’hora del conte per la salut mental R.A.R.A, amb Lídia Clua, a
2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca la Cooperativa.
Cinema en català -Cicle Gaudí. La vida sense la Sara Amat, de
Laura Jou, 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 26
Vesprades de tardor. “La Menuda Flauta Màgica”, òpera de

Mozart per a nens i nenes de 0 a 100 anys, a les 6 de la tarda, al
Casal Francesc Macià. Preu: 10 euros.

Xerrada. El conflicte kurd des del camp de refugiats de Hawl (Síria), amb Judit Ramos, psicòloga i voluntària a les YPJ, a les 8 del
vespre, al Casal Francesc Macià

Diumenge 27

11è Mercat anticrisi “Mercat del trasto”, de 9 a 2 del migdia, a
l’avinguda de Rodolf Batlle. Preu: 10 euros. Inscripcions fins el 23
d’octubre al servei de promoció econòmica (C/Nou, 11 baixos) o
per correu electrònic a: cntl.ope@diba.cat.
Inauguració de l’exposició Entre el cel i les cèl·lules. La vida
des de la Terra, de Roser Cruells, a les 12 del migdia, al centre
d’art el Marçó vell.

Vesprades de tardor. Yadira Ferrer, que ens presenta “Del
jazz a la rumba”, a les 6 de la tarda, al Casal F. Macià. Preu: 10 €.
Dimarts 29

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran. Física Quàntica
II, a càrrec de Josep Lladó Guillera, metge, químic i divulgador
de la ciència, a les 6 de la tarda, al Casal Francesc Macià. (Cal ser
associat per assistir a l’Aula).

Dijous 31

Tertúlia literària. Llegim: El carrer de les Camèlies, de Mercè
Rodoreda, a 2/4 de 4 de la tarda, a la biblioteca la Cooperativa

EXPOSICIONS
Fins el 13 d’octubre. Premi Centelles. LXXVII Concurs de
Pintura, 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 5 d’octubre al 3 de novembre
L’altra frontera de Marc Sanyé. 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
Del 26 d’octubre a 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 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Centre d’art el Marçó
vell.

