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Ajuntament de Centelles

Informació Municipal

MARATÓ DE SANG DE CENTELLES
9 d’abril de 2011 - 9 matí a 8 del vespre
CEIP lldefons Cerdà

Núm. 189

ACTIVITATS I ACTUACIONS:
(SPEAKERS: Mercè Vilà i Lourdes Tuneu)
• Inflable gegant per a la mainada (Diputació de Barcelona).
• Exposició de Dibuixos dels nens de P3- 6è de primària
de les escoles de Centelles (CEIP ILDEFONS CERDÀ –
SAGRATS CORS).
• Rocòdrom i/o Tirolina (Club Centre Excursionista de
Centelles).
• Exposició de les COPES DEL BARÇA (Penya Barcelonista de Centelles).
• A partir de les 12h diferents projeccions del DVD Lip
Dub Centelles Solidària “Sang per a tothom”.
• Música ambient i sonorització de les actuacions a càrrec de Josep Bruguera.
SI DONES SANG, PARTICIPARÀS EN UN
TALLER DE GOMETS DE COLORS, amb tots els gomets enganxats i ben posats, descobriràs una frase d’agraïment!
“CUINA DE LES AVIES PER ELS DONANTS
DE SANG” I algunes altres sorpreses! VINE A LA MARATÓ !!!

MATÍ
• Partides simultànies de Futbol de Botons (associació de Futbol
de Botons d’Osona)
• 10 -11h Esmorzar amb Coca i Xocolata (Ajuntament)
TARDA
• 17 a 20 h. Taller de Pintar Cares ( a càrrec de l’Espai Jove)
• 17 a 19 h. Tallers per els menuts (a càrrec de Adfo)
• 18 a 19h. Berenar (Bon Preu)
• A partir de les 18h per els carrers del poble, actuació de les diferents companyies de Teatre del Poble (Pierrot – Triquet –
Aquinahora)
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Horari de les activitats:
9h. Rua amb els Gegants/Grallers – Baliga-Balaga – Cotxes antics per als carrers dels municipi
10:30h. Actuació del grup Stradivàrius – Quintet de Violins (Escola de Música de Centelles)
11:00h. Arribada dels Gegants/Grallers i la tota la comitiva de la
Rua. INAUGURACIÓ OFICIAL DE LA MARATÓ
11:30h. Il·lustracions a càrrec del Pintor Centellenc David Casals, amb acompanyament dels músics Jordi Ginesta, David Nuri, Eli Oms que ens faran una petita mostra de la seva música i
tot seguit ens cantaran la Petita Rumba Solidària cançó del Lip
Dub Centelles Solidaria “Sang per a Tothom” – ACTUALITZA-

CIÓ DEL MARCADOR
i tot seguit estrena del DVD LIP DUB (es faran passes durant tot
el dia).
12h. Actuació de Dansa (Pili Nou Estil).
12:30h. Actuació de Cant Coral (Coral Jove de la Violeta).
13:30h. Actuació de Ball Sevillanes (Grup Osona) – ACTUALITZACIÓ DEL MARCADOR
14:00h. Núria Codina (cantant centellenca).
16:00h. Actuació de Cant Coral (Veus de Tardor) – ACTUALITZACIÓ DEL MARCADOR
16:30h. Adfo Gags adients a la jornada .
17:00h. Actuació de Dansa (El Gimnàs Montse Vilamajó).
18:00h. Actuació de l’esbart Dansaire (Esbart del Pi de Centelles) ACTUALITZACIÓ DEL MARCADOR.
18:30h. Actuació de Grup de Música “Versions Acústiques”
(Grup Nord - Est Balenyà).
19:00h. Arribada dels Teatres a l’escenari de la Marató (Pierrot
Teatre, Teatre El Triquet, Aquinahora Teatre). ACTUALITZACIÓ
DE MARCADOR.
19:30h. Actuació Cant Coral ( Coral la Violeta).
20:00h. Actuació dels Tabalers (Grup Samfaina ).
• Actualització final del Marcador amb el Grup Samfaina i cloenda amb correfoc dels diables "Cabrons i Bruixes" de Centelles.
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Curs de Redacció de textos administratius en català NOVETAT!
Dijous de 17 a 18.30 hores.
Adreçat a persones que tinguin el nivell C de català o
equivalent.

Encara queden places
Cultura Bàsica Nivell 3
De dilluns a dijous de 15 a 17 hores.
Català B2
Dimarts i dijous de 17 a 18.30 hores.

Centelles
Formació bàsica

Informàtica Majors de 60 anys Nivell 2
Dilluns i dimecres de 9 a 11 hores.

Anglès per a majors de 60 anys
Dilluns i dimecres de 10 a 11.30 hores.

Informàtica Majors de 60 anys Nivell 3
Dilluns i dimecres de 15 a 17 hores.
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Internet i Correu electrònic
Dimarts i dijous de 9 a 11 hores.
Adreçat als alumnes que vulguin assolir un nivell d’informàtica amb el qual es puguin defensar bé en aquests àmbits a casa o en una possible feina.
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Francès Nivell 1
Dilluns i dimecres de 18.30 a 20 hores.

Català B1 Intensiu
De dilluns a dijous de 10 a 11.30 hores.

Formació per al treball
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Anglès Nivell 3
Dimarts i dijous de 20.30 a 22 hores.

Treball en Equip NOVETAT!
Dimarts de 18.30 a 20.00 hores.
(3, 10 i 17 de maig).
Vine a aprendre tècniques administratives d’empresa,
tècniques bàsiques de comunicació (oral i escrita) i d’arxiu així com atenció telefònica i personal al client.
Atenció al Client NOVETAT!
Dilluns de 17.30 a 19 hores.
(9, 16, 23 i 30 de maig).
Anglès Comercial (Business English) NOVETAT!
Dijous de 19 a 20.30 hores.
El curs tracta, a nivell teòric i pràctic, les expressions i
fonètica angleses entorn de l’empresa i de les seves relacions comercials exteriors.
Anglès per a viatgers
Dissabte de 10 a 12 hores.
Anglès per a viatgers
Dilluns i Dimecres de 17 a 18.30 hores.

Ioga
Dijous de 20.30 a 22 hores.

Tallers
Facebook
Divendres de 9.30 a 11 hores.
(6, 13 i 20 de maig).
Reiki
Dilluns de 19 a 20.30 hores.
Ritmes Llatins i Caribenys
Dimecres de 18.30 a 19.30 hores.
La situació actual i els reptes del s. XXI
Divendres de 10 a 12 hores
Adreçat a qualsevol persona interessada per la situació
social, econòmica i política del Món actual i que vulgui assolir els nivells teòrics i conceptuals imprescindibles per
entendre les informacions que ens arriben del Món
d’avui.
Taller d’elaboració d’espelmes
Dimecres de 18 a 20 hores.
Tècniques bàsiques per a la creació d’una amplia varietat
de formes i models d’espelmes.
Taller de poemes
(Horari a concretar).
Taller de contes breus per a joves
(Horari a concretar).
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2. APROVAR, SI ESCAU, LA MOCIÓ A FAVOR QUE EL GOVERN REGULI UN PROCEDIMENT QUE GARANTEIXI EL SECRET DEL VOT A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL A LES PROPERES ELECCIONS MUNICIPALS
L’alcalde demana al secretari que llegeixi la Moció que presenta
la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Centelles, amb el contingut literal següent:
“MOCIÓ A FAVOR QUE EL GOVERN REGULI UN PROCEDIMENT QUE GARANTEIXI EL SECRET DEL VOT A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL A LES PROPERES ELECCIONS MUNICIPALS
Antecedents i motivació.
Fins a les eleccions generals de 9 de març de 2008, les persones
amb discapacitat visual, no podien exercir el seu dret al vot de

forma autònoma i secreta com garanteix la Constitució a tots els
ciutadans. L'article 87 de la Llei electoral, els obligava a servir-se
“d’una persona de confiança” per escollir la papereta i introduir-la
al sobre de votació.
Des de 2004, un grup d’invidents integrats en l'Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC), va reivindicar l'establiment
d'un sistema que garantís a aquest col·lectiu, mitjançant l'ús del
Braille, el secret i l'autonomia en l'exercici del vot, equiparant-se
així a la legislació d'altres països com Suècia i Alemanya en l'àmbit europeu, i altres llatinoamericans com El Salvador, Bolívia, o
Costa Rica, on ja es garanteix.
Després d'una llarga lluita, que va incloure la recollida de 21.011
signatures registrades al Congrés dels Diputats, diverses proposicions no de llei aprovades, manifestacions, reclamacions davant
les juntes electorals, el Síndic de Greuges, el Defensor del Poble,
i davant els tribunals, i una campanya de mocions aprovades pels
ajuntaments, en què 103 municipis catalans van recolzar la iniciativa, a l’octubre de 2007, es va aprovar una reforma de la Llei
electoral, que va garantir el vot secret dels cecs.
Així, la Llei electoral en el seu article 87.2, va autoritzar el Govern
a regular un procediment que garanteixi el secret del vot a les
persones amb discapacitat visual a tots els processos electorals.
Això ha permès votar secretament per primera vegada en la
història democràtica a 1.623 persones en les eleccions generals
de març de 2008, o 207 en les autonòmiques catalanes recentment portades a terme, per citar alguns exemples.
Però el Reial Decret 1612/2007, que va establir aquest procediment de vot accessible, va desenvolupar parcialment el mandat
legal, ja que va excloure expressament de la seva regulació les
eleccions municipals, que van quedar a regulació posterior condicionada a l’avaluació per part del Govern del funcionament del
sistema recentment implantat. Malgrat el que preveu aquesta norma, i a l’aprovació l’any passat d’una Proposició no de llei al Congrés dels Diputats en el mateix sentit, el Govern no ha procedit a
avaluar el funcionament del sistema implantat, i no ha regulat un
sistema que garanteixi el vot secret i autònom als invidents en les
eleccions municipals.
Atès que, de no regular el procediment de vot accessible en les
eleccions municipals, es produiria, a més d’una vulneració de la
Llei electoral i d’un dret fonamental al vot secret i autònom, una
greu discriminació de les persones amb discapacitat, que podrien
votar secretament en les altres eleccions, però no en l’elecció del
seu Ajuntament, l’Administració més propera al ciutadà.
Per tot això, La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Centelles
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Instar al Govern de l’Estat Espanyol, a regular, de conformitat amb el mandat establert en la Constitució, i en el número 2
de l’article 87 de la Llei orgànica de règim electoral general, un
procediment que garanteixi el secret del vot a les persones amb
discapacitat visual a les pròximes eleccions municipals de maig
de 2011, similar al ja previst per a la resta de processos electorals.
Segon. Remetre la Moció per al seu coneixement i adhesió, a la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, a l’Associació Catalana de Municipis, al Govern de l’Estat Espanyol, al Govern de
la Generalitat, al Congrés dels Diputats i al Senat, i al Parlament
de Catalunya.”
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, l’aprova
integrament.
S’aixeca la sessió a un quart d’onze de la nit i signa aquesta acta
el president i el secretari que la certifico.
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Resum de l’acta de la sessió extraordinària de 16 de febrer de 2011
A les 10 del vespre, després de l’oportuna convocatòria prèvia i
sota la presidència de l’alcalde, Miquel Arisa Coma, es reuneix
l’Ajuntament en Ple a la casa de la vila per fer la sessió extraordinària de primera convocatòria. Hi assisteixen els regidors Josep
Paré Aregall, Anna Maria Chávez Calm, Miquel Garcés Nadeu,
Margarida Prat Creus, Alexis Toll Casadesús, Eduard Banqueri
Forns-Samsó, Cristina Ramos Capdevila, Pere Figueras Freixas,
Miquel Matavacas Bayés, Estanis Relats Canet i M. Assumpta
Falgueras Marsal i el secretari que subscriu Josep Lluís Bergés
Collado. S’excusa Joana Aragall Musach.
El president declara oberta vàlidament la sessió i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta anterior que s’aprova per majoria de
més de dos terços.
1. APROVAR, SI ESCAU, L’INICI DE L’EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE CENTELLES
El Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya en l’escrit de 26 de novembre de 2010,
amb registre d’entrada a l’Ajuntament número 2025, de 16 de desembre de 2010, comunica que d’acord amb el que preveu l’article 28.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
el Govern de la Generalitat ha d’impulsar l’elaboració del mapa
municipal i comarcal de Catalunya, documents cartogràfics que
determinen els límits territorials dels termes municipals i de les
demarcacions comarcals i que s’ajusten al que resulti dels expedients de delimitació entre els diferents municipis limítrofs. Per la
qual cosa, escau, que l’Ajuntament de Centelles adopti l’acord
plenari per a l’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal de Centelles.
Atès el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme; Obres i
Patrimoni, Qualitat ambiental i mobilitat, i Qualitat urbana de data
2 de febrer de 2011.
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar els acords següents:
Primer. Aprovar l’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal de Centelles.
Segon. Nomenar una Comissió municipal de delimitació que estarà formarà per:
L’alcalde president:
Miquel Arisa Coma
El 1r. tinent d’alcalde:
Josep Paré Aregall
La regidora:
M. Assumpta Falgueras Marsal
El secretari:
Josep Lluís Bergés Collado
L’arquitecta municipal:
M. Àngels Bardolet Casas
Tercer. Comunicar la part dispositiva dels acords al Departament
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya per al seu coneixement i als efectes que calgui.
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Informació Municipal ons socials al territori, de les que 545 són

El mes passat vàrem dedicar el nostre article a informar-vos dels tres eixos estratègics
que el Servei de Promoció Econòmica i Ocupació Osona Sud- Alt Congost promou el desenvolupament econòmic i social del nostre municipi. Aquests tres eixos són: ocupació, creació
d’empreses i suport a l’empresa consolidada.
SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES
El Servei de Promoció Econòmica forma
part de la Xarxa Inicia de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de donar un millor assessorament i recolzament a les persones emprenedores i fomentar la consolidació empresarial. Així, l’any 2010 es va atendre a 176 persones, de les que 69 eren de Centelles. Tot
plegat va generar un total de 502 entrevistes, i
s’ha dut a terme n tirat endavant 143 projectes
empresarials, la major part sota la forma jurídica d’empresari individual (autònom), per constituir majoritàriament empreses del sector dels
serveis.
Es van atendre 495 consultes realitzades
pels emprenedors. La informació més sol·licitada era el finançament, així com les ajudes per
a la constitució de l’activitat i els tràmits que
s’han de tenir en compte a l’hora de constituir
el negoci.
Es van tramitar un total de 62 ajudes, la
majoria per la promoció de l’ocupació autònoma i per la capitalització de l’atur. Es van constituir 36 negocis, dels quals 12 eren de Centelles. D’aquests, es van realitzar 9 seguiments
de negocis creats, mitjançant visites “in situ” al
lloc de treball, per tal de conèixer la realitat de
l’empresa amb les seves característiques i obtenir informació detallada del propi negoci.
SERVEI DE CONSOLIDACIÓ
D’EMPRESES
El Servei de Promoció Econòmica també
disposa d’un eix dedicat a l’atenció a l’empresa consolidada. Hi ha un total de 2591 ra-

empreses de Centelles.
S’ha visitat un total de 41 empreses, 12 de
Centelles. Es tractava majoritàriament d’un primer contacte, tot i que també s’han realitzat 9
visites de seguiment. La major part de les empreses visitades són del sector secundari, majoritàriament tallers, i empreses manufactureres, seguides del terciari. Les empreses visitades tenien la jurídica de societat limitada o empresari individual. Tanmateix, les empreses
també s’han adreçat directament al servei en
15 ocasions. El total de gestions realitzades
amb les empreses ha estat de 1692, corresponent 612 al municipi de Centelles. D’entre
aquestes gestions, algunes han estat la derivació d’ofertes de feina al servei d’inserció laboral
(14 ofertes, de les que 8 van ser a Centelles),
així com de nous emprenedors, familiars o
amics d’actuals empresaris (9 derivacions al
servei de creació d’empreses).
El Servei també realitza anualment moltes
altres actuacions, entre elles destaquem: l’organització de les Jornades de Qualitat Empresarial, amb l’objectiu de generar interès vers la
formació continuada, dinamitzar el teixit productiu local, desenvolupar tasques d’informació, orientació i assessorament a les empreses; la participació en el clúster de les llars de
foc, insertables i barbacoes Innofoc; la participació en el clúster hàbitat.
Si sou empresa, empresari/empresària, podeu consultar www.osonasudaltcongost.org.
Als apartats “Novetats Empresarials” i
“Agenda” trobareu informació rellevant per a
les empreses: cursos de formació, convenis,
centres de formació, ajuts i subvencions, eines
TIC, etc.
Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació
Osona Sud- Alt Congost
C/ Nou, 11 08540 Centelles
Tel.: 93 881 12 57
a/e: osonasud.altcongost@diba.es
www.osonasudaltcongost.org
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Biblioteca Municipal "La Cooperativa"

26

COM ACTIVAR L’HISTORIAL DE PRÉSTECS AL CATÀLEG COL·LECTIU ALADÍ
L’Aladí és el catàleg col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la
província de Barcelona i permet consultar-ne el fons. És accessible dins i fora
de les biblioteques: a través dels ordinadors que donen accés al catàleg des
de les biblioteques, a l'adreça web http://www.diba.cat/biblioteques/cataleg o
entrant al web http://www.diba.cat/biblioteques/default.asp (dins l'apartat Biblioteca electrònica, clicant a Catàleg col·lectiu o a Catàleg infantil chilias).
Una de les opcions més útils d’aquest catàleg és la consulta del vostre historial de préstecs, ja que això us permetrà saber quins documents heu tingut
en préstec des de l’activació d’aquesta opció.
Per activar l’historial de préstecs cal que seguiu els següents passos:

EL PIPA ET POSA AL DIA
De dilluns a dijous de 5h a 8h. Divendres de
10 a 13h i de 5h a 7h. C/ Jesús, 25
Tel. 93 881 23 23 pij.centelles@diba.cat
www.centelles.cat/elpipa
Informa-’t sobre estudis
Vols reincorporar-te als estudis? T’estàs plantejant el teu itinerari formatiu i preparar-te pel futur? Al PIPA t’assessorem.
Preinscripcions:
- Cursos de monitor/a i de director/a d’activitats en el
lleure infantil i juvenil. Intensius de Setmana Santa a Centelles i a Balenyà. Últimes places
- Batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i Programes
de Qualificació Professional Inicial. Del 9 al 20 de maig.
- Cicles formatius de grau superior. Del 23 de maig al 3
de juny
- Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny. Del 9 al 20
de maig.

Viatgeteca Setmana Santa
Prepara el teu viatge de la forma que més t’agradi:
- Informació de rutes i llocs per visitar.
- Plànols, guies d’allotjaments, guies de diferents països.
- Carnets internacionals (d’alberguista, d’estudiant, de professor, etc.).

Estiu Jove
Menors d’edat:
- L’estiu és teu. Estades temàtiques (d’idiomes, esportives,
de música...) en diferents albergs de Catalunya, per a joves
fins a 16 anys. Preinscripcions fins el 5 d'abril (a les 12h).
Més informació al PIPA o a xanascat.cat
- Colònies, camps de treball, activitats diverses per l’estiu
2011. Al PIPA t’informem i t’orientem per tal que puguis començar a planificar-te l’estiu. Per a totes les edats.
- Treball i cursos d’idiomes a l’estranger. Aprofita l’estiu
per aprendre un idioma. Ja pots informar-te.

Premi de relat breu i poesia per a joves
De 16 a 30 anys. Modalitat: prosa i poesia. Tema lliure. Presentació de les obres: Fins el 14 d’abril a l’Ajuntament o al
PIPA. Premis per a cada modalitat: 300€ (premi)/ 150€
(accèssit)
Tens entre 12 i 17 anys i ganes de passar-ho bé?

Activitats joves
- Tornejos esportius. Divendres 15 d’abril a les 4h a la pista
de l’IES Pere Barnils. Gratuït. Inscripcions fins el 13 d’abril a
l’Espai Jove
- L’espai jove participa a la Marató de Sang. Vols participarhi? Vine i t’informem.

C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES
Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38
Adreça electrònica: b.centelles.lc@diba.cat
web: sites.google.com/site/bibliotecadecentelles
Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. Dimecres, de 10 a
14 h. Dissabtes, de 10 a 13.30 h.
identifiqueu-vos a El meu compte, premeu el botó Historial de préstecs i, a
continuació, premeu el botó Activar historial. A partir d’aquest moment els vostres préstecs quedaran registrats. En qualsevol moment podreu: esborrar
aquella informació que no vulgueu conservar, exportar el llistat per mitjà del
correu electrònic o amb un dispositiu de memòria USB i desactivar l’opció per
a eliminar tota la informació registrada (clicant al botó Desactivar historial).
Amb l’opció Limitar a títols que no estiguin al meu Historial de lectura activada podeu fer consultes limitades a aquells documents que no es trobin al
vostre historial; així evitareu agafar en préstec documents que ja us hagueu
endut alguna vegada.
Podeu consultar la resta d’opcions d’aquest catàleg a
http://sinera.diba.cat/screens*cat/ajuda/ajuda_inici_cat.html.

