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Agenda d’activitats de setembre de 2018
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: www.omnium.cat/ca/seus/osona/
Teatre: El malson, el musical, amb el grup de teatre El Triquet.A
les 9 de la nit al Casal Francesc Macià. Entrades: consultar programa.

Dissabte 8

Teatre: El malson, el musical, amb el grup de teatre El Triquet. A
les 9 de la nit al Casal Francesc Macià. Entrades: consultar programa.

Diumenge 9

Teatre: El malson, el musical, amb el grup de teatre El Triquet. A
les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià.Entrades: consultar programa.

Dilluns 10

11 de setembre a Centelles. Concert de música tradicional
concert de la Coral La Violeta i Cantus Firmus -Cor Jove- de la
Societat Coral La Violeta i Acte institucional de la Diada Nacional. A les 8 del vespre a la Sala de la Violeta.

Dimarts 11

Sardanes amb la cobla Jovenívola de Sabadell. A les 6 de la tarda
al Passeig.

Divendres 14

Inauguració curs escolar 2018-2019: Escola i família, remant en
una mateixa direcció. Tots a una per educar amb Eva Bach, pedagoga i escriptora. 10 claus per afavorir el respecte mutu, el diàleg i
la cooperació entre escola i família. Alguns fins educatius últims i
valors essencials que puguin ser compartits. A 2/4 de 9 del vespre
al Casal Francesc Macià

Dissabte 22

7a 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.

Diumenge 23

Concert de piano i dues veus a càrrec d’Irene Mas, soprano, Helena Ressureiçao, mezzosoprano i Neus Garcia Puigdollers, piano. A
les 6 de la tarda al Centre parroquial. Preu: 10 euros.

Dimarts 25

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran: 200 anys de la
mort de Domènec Badia “Ali Bey”, a càrrec de Maria Mercè Viladrich i Grau, doctora en Història Medieval. A les 6 de la tarda al
Casal Francesc Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dimecres 26

Formació Seguretat alimentària. De 2 a 4 o de 5 a 7 al Casal Francesc Macià. Inscripcions a l’oficina de Promoció econòmica.
Unitat mòbil d’informació al consumidor. D’11 a 2/4 de 2 a la
plaça Major

Dissabte 15

Tertúlia literària. Llegim: El camí de les aigües, de Carme Martí. A
2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Diumenge 16

Vertical pel Morro. Sortida de la plaça de Catalunya. A les 9 del
matí. Preu: a concretar.
Setmana de la mobilitat sostenible i segura 2018. Pedalada popular (és obligatori l’ús del casc). A les 5 de la tarda. Sortida de la
plaça Major.
Teatre: El malson, el musical, amb el grup de teatre El Triquet.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. Entrades: consultar
programa.

Dilluns 17

Setembre 2018

L’hora del conte: L’escola de l’avi, amb Cris Piñol. A 2/4 de 6 de la
tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Teatre: El malson, el musical, amb el grup de teatre El Triquet
a les 9 de la nit al Casal Francesc Macià. Entrades: consultar programa.
Teatre: El malson, el musical, amb el grup de teatre El Triquet
a les 9 de la nit al Casal F. Macià. Entrades: consultar programa.
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Dijous 20

Setmana de la mobilitat sostenible i segura 2018. Circuit de mobilitat sostenible per bicicletes i patinets. A 2/4 de 6 de la tarda a
la plaça Major.

Dimarts 18

Aula Extensió Universitària de la Gent Gran: Què és, què no és
i futur de la intel·ligència artificial, a càrrec de Joan Ramon Soler i
Cabrejas, Enginyer informàtic. A les 6 de la tarda al Casal Francesc
Macià. (cal ser associat per assistir a l’Aula).

Dijous 27

Dissabte 29

Fira del consum responsable durant tot el dia (veure programa a
part). Organitza: CDR-Centelles.

Manteniment de les escoles públiques del municipi
Aprofitant aquests mesos de vacances d’estiu,
s’han dut a terme diferents treballs de manteniment a les escoles públiques del municipi. En
el cas de l’escola Ildefons Cerdà, s’ha pintat tot
l’edifici de baix. El mateix s’ha fet a l’escola bressol Niu d’Infants, on s’han pintat tots els marcs
de les portes i s’ha pintat l’aula gran. En el cas de
l’escola Xoriguer s’ha fet una nova instal·lació de
telefonia perquè els porters automàtics funcionin correctament, s’han posat bancs i dues fonts
noves. Totes aquestes millores han comportat
una inversió de manteniment important econòmicament.

Diumenge 30

Fira del consum responsable durant tot el dia (veure programa a
part). Organitza: CDR-Centelles.

EXPOSICIONS
Fins el 14 d’octubre
Premi Centelles. LXXVI Concurs de Pintura
Dissabtes de 6 a 8 del vespre. Diumenges i festius de 12 a 2 i de 6 a
8 al 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.
Exposició permanent Joan Muns Torrentgenerós
Artesà del ferro i miniaturista. Visites a hores convingudes telèfon 938 813 787
Avinguda de Rodolf Batlle, 15
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Segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), el reciclatge
de residus l’any 2017 a Centelles va ser del 45,9%. S’ha aconseguit millorar més de 9 punts en els darrers 5 anys, els residus que es reciclen, i
ens apropem al 50% de reciclatge com a objectiu fixat a l’Agenda 21 Ambiental. També segons l’ARC, Centelles va ser el municipi de Catalunya
amb el menor percentatge d’impropis a la matèria orgànica; és a dir, amb
menor presència a la recollida dels residus orgànics barrejats. Tot i els
bons resultats, encara hi molts residus orgànics que van a parar al rebuig
i implica uns costos econòmics i ambientals elevats. Cal que tothom en
sigui conscient per tal d’augmentar el reciclatge en benefici de tot el poble.

Canvis en la il·luminació dels carrers
Fa unes setmanes es van dur a terme una sèrie de canvis a les lluminàries de diversos carrers del municipi inclosos en el projecte
de Pla de Barris. Les antigues llums de vapor de sodi a alta pressió
(vsap) de 150 watts s’han substituït per noves de LED de 50 watts.
Amb aquesta acció s’ha aconseguit augmentar el nivell de llum als
carrers, la reproducció cromàtica dels colors i, per últim, s’ha aconseguit consumir un 300% menys d’electricitat que amb les anteriors.
En total s’han canviat 153 punts de llum per un cost aproximat de
70.000 euros. Un 75% de l’actuació s’ha subvencionat amb el Pla de
Barris i el 25% restant ha anat a càrrec de l’Ajuntament.

Renovació de les persianes de l’escola I. Cerdà
A l’edifici de baix de l’escola Ildefons Cerdà s’han substituït les
persianes actuals de llibret de fusta per unes d’alumini motoritzades, molt més lleugeres i pràctiques que les anteriors. D’altra
banda, s’han restaurat les finestres de fusta, s’ha posat vidre amb
doble càmera d’aire i juntes de gomes per millorar l’aïllament
tèrmic i s’han pintat de nou. Totes aquestes accions s’han fet
mantenint l’estètica de l’edifici catalogat i seguint les actuacions
que ja havien tingut lloc a l’ala de ponent fa uns anys. D’aquí en
endavant està previst fer el mateix al cos central de l’edifici, on
hi ha ubicats el gimnàs, la sala d’actes i les oficines de l’escola.
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Restauració del Sagrat Cor i la font
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Durant aquestes setmanes s’ha dut a terme una actuació per a la
conservació de la font monumental del sagrat cor de la plaça Major. Aquest element està catalogat pel Pla especial de protecció del
centre històric i dels elements d’interès de Centelles. Així doncs,
s’ha restaurat i consolidat la imatge del Sagrat Cor i la font de pedra que la suporta.

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

M’he quedat sense feina... o vull una
millora de feina... què faig ara?

Punt Jove el PIPA

Segurament alguns dels que esteu llegint aquestes línies us heu quedat sense feina o busqueu una millora d’ocupació, i no sabeu per on
començar. Aquí teniu un petit resum dels passos a 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 ofertes de
feina de les que disposen a www.feinaactiva.cat
2. Apunta’t al Servei de Promoció Econòmica. En el nostre Servei
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, acadèmiques i laborals. El currículum sempre ha de ser fet a ordinador,
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 aspirem,
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 treballar: Hem de plantejar-nos quin tipus d’empreses poden necessitar
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 (Casa de cultura
– C/ Jesús, 25). 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 enviat
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: 938 811 257
Adreça electrònica: cntl.ope@diba.cat

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

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de

Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38

setembre): De dilluns a divendres

b.centelles.lc@diba.cat

de 15.30 a 20 h. Dimecres de 10 a

bibliotecadecentelles.blogspot.com

13.30 h.

Biblioteca de Centelles

bcentelleslc

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
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Millora la recollida selectiva de residus
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