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Obres al cementiri
recollida de les aigües pluvials i la conducció posterior
fins al torrent del Bellesguard. També s’ha dut a terme
el rebaix del terreny format per gravetes i l’execució
posterior de la caixa de paviment amb acabat de peces de
llambordes de formigó de color sorra. Al mateix temps
s’han fet les obres d’ampliació de 29 nínxols al bloc G,
adjudicades a l’empresa Xavier Muntadas Pujol, SL
i s’ha afegit un quart pis als que hi havia de la mateixa
tipologia. Encara queda pendent pintar tot el recinte. De
moment s’han sanejat parets i reparat arestes dels nínxols.
La voluntat municipal és la d’aconseguir renovació del
cementiri.
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Durant aquests dies s’han portat a terme obres de millora
i ampliació al recinte del cementiri. Aquestes obres, amb
un pressupost de licitació de 176.739,64 euros, es van
adjudicar a l’empresa HPSA, Construcción y Servicios
mediambientals, SA per un import de 116.395,40 euros.
L’adjudicació, que ha estat subvencionada el 100% per
la Diputació de Barcelona, ha tingut com a objectiu
principal pavimentar el cementiri per tal de treure les
humitats que hi havia als nínxols per les aigües de la
pluja que s’hi estancaven i millorar-ne l’accessibilitat i
el manteniment. Aquestes accions han consistit a grans
trets en la construcció del clavegueram interior per a la
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Obres als lavabos de l’escola Ildefons Cerdà
Aquest estiu s’ha fet una renovació dels lavabos de l’edifici de dalt
de l’escola Ildefons Cerdà. A la primera planta s’han reformat totalment, eliminant els urinaris i introduint espais per a la neteja i per
a ús exclusiu del professorat. A la planta baixa fa pocs anys que ja es
van introduir millores i es va afegir un lavabo adaptat per a persones
amb dificultats físiques; ara s’han resolt els problemes de ventilació
i instal·lacions. També s’ha tingut present el criteri d’estalvi energètic i per aquest motiu s’han agrupat tots els serveis en un mateix
sector, s’han instal·lat aixetes automàtiques i enllumenat amb detector de presència i s’ha optat per inodors amb reguladors de fluxos. El pressupost total d’aquesta actuació ha estat de 49.120,55 €.

Millora de la recollida selectiva
Les dades de recollida del 1r semestre de l’any mostren una millora de la recollida
selectiva de residus respecte el mateix període de l’any passat. Les quantitats recollides
de brossa orgànica, multiproducte (envasos i paper i cartró) i vidre, han augmentat
mentre que el rebuig recollit ha estat inferior. A la deixalleria també s’ha comptabilitzat un nombre més elevat de persones que porten residus especials o de gran volum
perquè siguin reciclats correctament en comparació als sis primers mesos del 2016. Si
segueix la tendència positiva, aquest any es podrien reciclar la meitat dels residus que
es generen. A més dels beneficis ambientals, hi haurà un estalvi econòmic que es podrà
destinar a la millora d’altres aspectes del poble. Encara hi ha molta feina a fer i és necessari que tothom col·labori en la recollida selectiva. És important que es reciclin tots
els residus orgànics i que es portin els mobles vells i electrodomèstics a la deixalleria.

LXXV Concurs de Pintura Premi Centelles
El diumenge 27 d’agost es va fer el lliurament de premis del
LXXV Concurs de Pintura Premi Centelles. L’acte va tenir
lloc al Centre d’Art el Marçó vell. Enguany, el guanyador del
certamen va ser Javier Erre per l’obra número 24 titulada “El
verano de la tortuga (2016)”.
L’exposició amb les obres finalistes i guanyadora es pot visitar
fins el 15 d’octubre al Centre d’Art el Marçó vell.
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Inscripcions a l’Escola d’Adults
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Properament s’iniciarà el nou curs escolar i, per aquest motiu, del
proper dilluns dia 4 de setembre fins al dia 15 hi haurà obert el termini d’inscripció als cursos que ofereix l’Escola de persones adultes
de Centelles. Entre ells, com ja és habitual, s’ofereix formació bàsica, cursos per aconseguir el graduat en educació secundària, tallers
creatius i corporals, cursos d’idiomes i formació informàtica. L’horari d’atenció al públic serà de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de
dilluns a dijous de 16 a 20 h. L’escola també ha aprofitat per renovar
la imatge de la seva pàgina web.

Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web: www.centelles.cat
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Com afrontar una
entrevista de selecció

Punt Jove el PIPA

Davant una entrevista de feina és millor anar preparat/ada i no
deixar res a la improvisació:
1. Conèixer l’empresa i el lloc de treball: és aconsellable “investigar” una mica i conèixer l’empresa, l’àmbit en al què treballa, els seus productes..... Avui en dia disposem d’una important font d’informació: INTERNET. Quan més informació
és tingui, més seguretat es mostrarà a l’entrevista. Reflexionar
sobre quines competències hauria de tenir la persona ideal.

2. Conèixer-vos a vosaltres mateixos: primer analitzar molt
bé el CV, els vostres punts fort i dèbils. S’han de tenir preparats uns bons arguments per a defensar els punts febles. Cal
preparar amb atenció les preguntes a preguntes personals, perquè són de difícil improvisació, per fer-ho, cal tenir molt clares
quines són les competències millors pel lloc de treball.

3. Consells a tenir en compte:
- Imatge / Aparença – utilitzar una vestimenta formal/
informal, d’acord sempre amb la filosofia de l’empresa, però
que us faci sentir còmodes.
- Puntualitat – arribar cinc minuts abans de la cita;
no arribar justos de temps per d’aquesta forma tindreu temps a
tranquil·litzar-vos, i donareu una imatge de persona previsora.
- Portar una còpia del CV - si és possible, també portar còpia de les titulacions o documents rellevants per al lloc
de treball.

Heu de tenir autoconfiança i estar segurs de les vostres possibilitats.
Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació
C/ Nou, 11 08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57
Correu electrònic: cntl.ope@diba.cat

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

C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES
Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38
b.centelles.lc@diba.cat
bibliotecadecentelles.blogspot.com
Biblioteca de Centelles

bcentelleslc
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Biblioteca Municipal La Cooperativa
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Agenda d’activitats de Setembre de 2017
Divendres 8

Marxa dels vigatans. “Columna de Centelles 28 de febrer de
1714”. (Caminada de Malla a Vic).
Sortida a les 6 de la tarda de davant la seu de l’ANC-Centelles
(Antic bar Celler d’en Toni). Inscripcions en línia a: wwwmarxadelsvigatans.cat
Teatre: Hakuna Matata, el
musical, amb el grup Aquinahora Jove. A 2/4 de 10 de la
nit al Casal Francesc Macià.
Entrades: 12 euros (8 euros
fins a 10 anys).

Dissabte 9

10 anys).

Teatre: Hakuna Matata, el
musical, amb el grup Aquinahora Jove. A 2/4 de 6 de la
tarda i a 2/4 de 10 de la nit al
Casal Francesc Macià. Entrades: 12 euros (8 euros fins a

Diumenge 10

Concert de Cançó catalana -125 anys de la Societat
Coral La Violeta -concert
de la Societat Coral La
Violeta i Cantus Firmus
-Cor Jove- de la Societat
Coral La Violeta i Acte
institucional de la Diada
Nacional. Lectura de poemes. A les 5 de la tarda a
la Sala de la Violeta.

Dijous 21

L’hora del conte: Tornem a l’escola! Això és una festa!, amb Lídia
Clua. A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Dissabte 23

6a Passejada nocturna amb
bici. Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura. Sortida
a les 8 del vespre de la plaça
Major. Inscripcions al Biciequip i al Punt Jove El PIPA

Dimarts 26

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Omplir-se de saviesa. Un camí per fluir amb la vida, a càrrec
d’Assumpció Salat i Bertran, psicòloga.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. (cal ser associat per
assistir a l’Aula).

Dijous 28

Tertúlia literària. Les lectures de l’estiu. A 2/4 de 4 de la tarda a
la biblioteca la Cooperativa.

EXPOSICIONS
Premi Centelles. LXXV Concurs de Pintura
Fins el 15 d’octubre. Dissabtes de 7 a 9 del vespre. Diumenges i
festius de 12 a 2 h i de 7 a 9 del vespre. Centre d’art el Marçó vell

Dilluns 11

75 anys de Premi Centelles
Fins el 15 d’octubre. Exposició col·lectiva d’artistes del Patrimoni. Dissabtes de 7 a 9 i festius de 12 a 2 i de 7 a 9. Centre d’art
el Marçó vell.

Dimecres 13

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

Diumenge 17
Setembre 2017

Dimarts 19

Aula Extensió Universitària de la Gent Gran
La xocolata, les xocolateries i els xocolaters, a càrrec de Joan
Rosàs i Reverté, llicenciat en Història. A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Teatre: Hakuna Matata, el musical, amb el grup Aquinahora
Jove. A 2/4 de 7 de la tarda al Casal Francesc Macià. Entrades:
12 euros (8 euros fins a 10 anys).

Sardanes amb la cobla Jovenívola de Sabadell. A les 6 de la
tarda al Passeig.
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Setmana de la mobilitat sostenible i segura 2017
Festa de la mobilitat sostenible (circuits per a bicicletes, exposicions, hoquei, etc.). A les 5 de la tarda a la plaça Major.

Setmana de la mobilitat sostenible i segura 2017. Pedalada
popular (és obligatori l’ús del casc). A les 5 de la tarda
sortida de la plaça Major.

Dilluns 18

Formació Seguretat alimentària. De 2 a 4 o de 5 a 7 al Casal
Francesc Macià.

Exposició permanent
Sala de Paleontologia i Selecció del patrimoni pictòric
dissabtes de 7 a 9 i festius de 12 a 2 i de 7 a 9.
(obert els dies d’exposició). Centre d’art el Marçó vell.
Què t’emociona? Projecte Valora’T i Emociona’T
Del 16 al 24 de setembre. Dissabtes de 7 a 9 i festius de 12 a 2
i de 7 a 9. Sala d’exposicions de Centelles (carrer de Jesús,15).
Exposició permanent. Joan Muns Torrentgenerós.
Artesà del ferro i miniaturista. Visita a hores convingudes. Tel.
938 813 787. Avinguda de Rodolf Batlle, 15

