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L’alcalde, Miquel Arisa; la regidora de Cultura, Anna Chavéz; Manel Gómez i la bibliotecària, Marta Pujol

Cessió de llibres per part de la “Biblioteca Nacional”
La Biblioteca Municipal ha rebut en concepte de PRÉSTAMO
INDEFINIDO un valuós lot de llibres procedents de la “Biblioteca
Nacional”.
Una de les funcions d'aquesta institució és la de ser dipositària
de tots els títols que es publiquen a Espanya.

El fet que una neboda d'en Manel Gómez treballi a la seu de
la “Biblioteca Nacional” a Alcalá d'Henares, lloc on hi ha dipositats aquests documents, va propiciar l'oferta a la nostra biblioteca
d'aquest lot.

Agost 2010

Des de la Biblioteca Municipal es va adreçar una carta a la directora de la “Biblioteca Nacional” per fer la petició formal de tot
aquest material, que consta de 26 caixes, amb un total de 1653
volums.

El Portal de Centelles

En aquests moments la biblioteca tenia un romanent de llibres
reeditats que en determinades circumstàncies es poden cedir,
sota aquell concepte, a altres biblioteques o centres públics.

S'ha començat a treballar en la incorporació del material considerat prioritari al nostre fons. Dels duplicats que la biblioteca ja
posseeix, se'n farà un llistat que s'oferirà a la resta de biblioteques de la zona i a d'altres institucions per si hi estan interessades.
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Resum de l’acta de la sessió ordinària de 22 de juny de 2010

24

A les 10 del vespre, després de la convocatòria prèvia i sota la presidència de Miquel Arisa Coma, es reuneix l’Ajuntament en Ple a la casa de la
vila per fer la sessió ordinària de primera convocatòria. Hi assisteixen els
regidors i el secretari que subscriu. Excusen l’assistència Anna Maria
Chávez Calm i Margarida Prat Creus. 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, EL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, EL DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA SANT GABRIEL, EL DE L’ELECTRADISTRIBUCIÓ CENTELLES, SLU I EL DE L’ELECTRACOMERCIAL CENTELLES, SLU, EXERCICI 2009. Formulats i lliurats el Compte general del
pressupost de l’Ajuntament, el de l’Organisme autònom local residència
Sant Gabriel, el de l’Electradistribució Centelles, SLU, i el de l’Electracomercial Centelles, SLU, corresponents a l’exercici 2009 i, exposats al públic mitjançant anunci al BOP, juntament amb els seus justificants i l’informe de la Comissió Especial de Comptes que és el que segueix:
A) COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA ST. GABRIEL. B) COMPTES GENERALS DE L’ELECTRADISTRIBUCIÓ CENTELLES, SLU i
DE L’ELECTRACOMERCIAL CENTELLES, SLU (integrades).
Examinats aquests documents i confrontats els comptes generals amb
el Pressupost refós, els acords de modificació de l’Estat de despeses,
les liquidacions dels pressupostos, les obligacions reconegudes netes,
els pagaments realitzats, els drets reconeguts nets, la recaptació neta i
el resultat de l’Acta d’Arqueig, la Comissió estima que els comptes estan
justificats. Presentades i llegides per l’òrgan d’administració de les societats mercantils Electradistribució Centelles, SLU i Electracomercial Centelles, SLU, la memòria, el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la
proposta de distribució de resultats dels comptes de pèrdues i guanys
de l’exercici de 2009 de la societat mercantil Electracomercial Centelles,
SLU (70.689,58 €; compensar pèrdues d’exercicis anteriors) i la societat
mercantil Electradistribució Centelles, SLU (417.895,28 a reserves voluntàries i 417.895,28 a dividends).
Segons els informes favorables dels membres de la Comissió Especial
de Comptes: Josep Paré Aregall, Miquel Garcés Nadeu, Miquel Matavacas Bayés, amb excepció de M. Assumpta Falgueras Marsal, que s’absté. Excusa la seva assistència Margarida Prat Creus i Anna Maria Chávez Calm. Atès que no consta en l’expedient que s’hagin presentat reclamacions i d’acord amb les bases del règim local i la Llei reguladora de
les hisendes locals és procedent aprovar els comptes esmentats. L'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, amb deu vots favorables i una abstenció (APC-EPM) va adoptar: Primer. Aprovar el Compte
general de l’Ajuntament i de l’Organisme autònom local residència Sant
Gabriel, exercici 2009, en la seva integritat. Segon. Aprovar la memòria,
el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la proposta de destí dels resultats socials corresponents a l’exercici immediatament anterior de
l’Electradistribució Centelles, SLU i de l’Electracomercial Centelles, SLU,
exercici 2009, en la seva integritat. Tercer. En relació als comptes de les
societats mercantils Electradistribució Centelles, SLU i Electracomercial
Centelles, SLU, facultar al secretari Josep Lluís Bergés Collado perquè,
si fos necessari, i en exercici de les atribucions de l’art.107 i següents del
Reglament del registre mercantil, pugui comparèixer davant notari, i elevar a públics els acords precedents, subscrivint-se a l’efecte tots els documents públics o privats que siguin necessaris fins a procedir a la seva
inscripció en els registres competents.
2. APROVAR, SI ESCAU, LA REDUCCIÓ SALARIAL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT, DE L’ELECTRADISTRIBUCIÓ CENTELLES, SLU, DE L’ELECTRACOMERCIAL CENTELLES, SLU, DE
L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA ST. GABRIEL, DE
LA FUNDACIÓ PRIVADA OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPA-

MENT, DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, AIXÍ COM ELS CÀRRECS ELECTES LOCALS. Atesa la situació econòmica de l’Ajuntament de Centelles és important de destacar el rigor pressupostari amb el
qual hem treballat a l’Ajuntament i que queda reflectit en les ràtios d’estalvi net i d’endeutament que tenim. Aquest treball s’ha basat en: 1. La
voluntat política de gestionar austerament la despesa. 2. Treballar per
millorar la cohesió social i el benestar del municipi amb unes previsions
realistes del pressupost. 3. La capacitat d’obtenir recursos aliens, l’optimització dels recursos propis i, en definitiva, per la responsabilitat amb la
qual s’ha actuat per evitar endeutar als centellencs i centellenques.
Atès que estem en un moment socioeconòmic complex on s’apel·la als
valors de l’esforç i de la feina ben feta, lamentem que aquest Reial Decret no diferenciï entre els ajuntaments que han gestionat els recursos
públics amb eficiència i els que han optat per altres processos que els
deixen en una situació més complexa per fer front a les necessitats actuals. A Centelles, respecte a l’any passat, hem reduït la despesa corrent amb més de 200.000 €, hem reduït l’endeutament amb més de 6
punts (ara estem al 10%), hem augmentat l’estalvi net amb més de
300.000 euros i disposem de més de 1.700.000 € de tresoreria. Tot i
això, sense oblidar que el 2009 ha sigut l’any que s’ha invertit més en la
història del municipi i que el total dels últims 15 anys ha estat de més de
25 milions d’euros. És obvi que per imperatiu legal acatem les mesures
del Reial Decret referit pel bé de la societat i per la necessitat de reduir el
dèficit públic que té el país, però lamentem que no es valorin els ajuntaments que hem fet la feina correctament, [...]. Tot això amb l’efecte que
té sobre el poder adquisitiu del personal i per l’efecte econòmic que pot
repercutir al municipi i al seu entorn.
Atès que el pressupost inicial ja era auster i preveia la complexitat del
moment, no necessita de noves mesures restrictives per reduir la despesa pública, ja que lluny de discursos irresponsables i demagògics, reduir
la despesa pública també té un efecte negatiu sobre les empreses i els
serveis del municipi [...]. Tot i així, ja que el Reial Decret té un efecte sobre les retribucions, nosaltres aplicarem la mateixa reducció en les despeses que la que es generi en el capítol 1, per contribuir a l’estalvi net, ja
que tenim la voluntat política que, quan sigui possible i la normativa ho
permeti, es pugui restablir les mateixes condicions laborals que actualment té el personal. El Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, adopta
les mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic amb l’objecte de reduir les retribucions del personal del sector públic amb una
mitjana del 5% anual [...] aplicant criteris de proporcionalitat [...]. Pel que
fa a la cotització del personal funcionari i laboral subjecte al règim general de la Seguretat Social, continuarà cotitzant d’acord amb aquest règim, tenint en compte que la base de cotització per totes les contingències coincidirà amb la del mes de maig de 2010. Atès que encara que el
Reial decret llei no faci referència al personal electe hi ha precedents
que apunten cap a la translació a aquest col·lectiu d’alguna mena de reducció de les remuneracions.
Atès el dictamen de la Comissió Informativa l'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar: Primer. Aprovar la reducció de
les retribucions bàsiques dels funcionaris al servei de l’Ajuntament en
una mitjana del 5%, (en termes anuals) amb efectes d’1 de juny de
2010, a la paga extraordinària del mes de juny de 2010 no s’aplicarà la
deducció del 5 %, en termes anuals establerta a efectes d’1 de juny de
2010 i la paga extraordinària del mes de desembre de 2010 es reduirà
en un 5% amb efectes d’1-6-2010. Segon. Aprovar la reducció de la resta de retribucions complementàries del funcionariat en un 5% del conjunt
global de les retribucions, amb l’excepció del personal funcionari del
grup E, al qual se li reduirà en un 1%. Tercer. Aprovar la minoració de la
massa salarial en un 5% al personal laboral al servei de l’Ajuntament, de
l’organisme autònom local residència Sant Gabriel, de l’Electradistribució
Centelles, SLU, de l’Electracomercial Centelles, SLU, de la Fundació Pri-
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sió Informativa l'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar: Primer.
Aprovar la modificació de l’acord plenari, de 20-12-2007, relatiu a l’articulat de sancions de trànsit i suprimir 14 articles que desapareixen de la
nova normativa referida. Segon. Que la part dispositiva de l’acord es comuniqui als serveis de la Policia local per al seu coneixement i als efectes que calgui.
5. APROVAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA DE DELIMITACIÓ DE LA
TRAMA URBANA CONSOLIDADA ON S’ADMET LÚS COMERCIAL
DEL MUNICIPI. Atès que per donar compliment al Decret llei 1/2009, de
22 de desembre, d’ordenació d’equipaments comercials, pel que fa a la
planificació i l’ordenació territorial de l’ús comercial s’ha de delimitar el
perímetre de la trama urbana consolidada on és admès aquest ús. Segons la proposta de delimitació de la trama urbana consolidada d’aquest
municipi, elaborada pels serveis tècnics municipals. Atès que la proposta s’ha exposat al públic durant el termini reglamentari d’un mes al BOP,
al DOGC, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament i no s’ha
presentat cap al·legació ni cap reclamació. D’acord amb el Decret llei
d’ordenació d’equipament comercials i atès el dictamen de la Comissió
Informativa l'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va
adoptar: Primer. Aprovar la proposta de delimitació de la trama urbana
consolidada del municipi de Centelles, segons el plànol annex. Segon.
Comunicar l’acord a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat per al
seu coneixement i als efectes que calgui.
6. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚM. 87 I
116 DE L’ANY 2010. L’alcalde assenyala al secretari que llegeixi els
Decret núm. 87 i 116 de l’any 2010. DECRET NÚM. 87/2010 - contractar un/a treballador/a social per portar a terme la substitució per llicència
de maternitat de Mercè Moorey Sangenís a l’Àrea de Serveis Socials.
DECRET NÚM. 116/2010 - De resultes del temporal de neu de març de
2010 hi ha la necessitat de contractar sis persones que realitzin la tasca
de neteja de boscos. La contractació està subvencionada pel Servei
d’Ocupació de Catalunya – Fons social europeu i els serveis es realitzaran del 31 de maig fins al 30 d’agost de 2010.
L’Ajuntament en ple es dóna per assabentat.
7. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Intervé Miquel Matavacas i presenta una Moció, el contingut literal de la
qual és el següent: “MOCIÓ Que presenta al Ple de l’Ajuntament de
Centelles el Grup Municipal de Convergència i Unió: Atès que l’any
2010 ha estat “Any Cerdà”. Atès que s’han organitzat una sèrie d’actes,
entre ells una exposició sobre la persona i l’obra de l’urbanista Ildefons
Cerdà promoguda per la Diputació de Barcelona sobre el projecte de
l’Eixample de Barcelona. Atès que s’han fet xerrades sobre el tema,
tractant diferents temàtiques del fill de Centelles i que hi ha documentació sobre aquestes. Atès que existeix altre material d’exposicions anteriors de la mateixa temàtica. Acords: Primer. Que en el proper ple ordinari s’inclogui en l’ordre del dia l’aprovació d’un futur espai museístic o
arxiu municipal sobre la persona i obra d’Ildefons Cerdà. Segon. Que
es demani als ponents de les diverses conferències còpia del material i
permís per poder-lo utilitzar en el futur. Tercer. Que l’exposició “La política pràctica. Cerdà i la Diputació de Barcelona” un cop acabi el seu període d’exposició sigui entregada a la Vila de Centelles per un futur espai museístic o arxiu municipal.” S’acorda no aprovar la moció ja que
aquest tema ja s’està treballant i que per tant el grup de CiU es coordini
amb la regidora de cultura per presentar davant el Ple un document més
elaborat.
Entre d’altres temes, es va parlar de la piscina d’estiu, la contractació de
personal i serveis, la redacció del Projecte d’urbanització del Pla Parcial
del s. XV – Ciutat jardí – Sant Pau, la Festa Major, el pressupost municipal, la millora del riu Congost, el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, la plaça de Catalunya, els aparcaments públics del municipi, l’incivisme i les bandes sonores de la via pública.
S’aixeca la sessió a un quart d’una de la nit i signa aquesta acta el president i el secretari que la certifico.

El Portal de Centelles

vada Osona Formació i Desenvolupament, de l’Escola municipal de música i de les escoles bressol de les quanties de cadascun dels conceptes retributius que s’integren a la nòmina, a excepció de la que es refereix a la paga extraordinària del mes de juny a la qual no s’aplicarà cap
reducció. A part de les reduccions referides no s’aplicarà la minoració a
les retribucions que a jornada completa no superin en 1,5 el SMI (Salari
Mínim Interprofessional) de 949,95 €. Quart. Declarar recursos afectats
els derivats de l’aplicació de les mesures de reducció de costos de personal de l’exercici 2010 i 2011, que es destinaran, d’acord amb l’ordre
de preferència que es relaciona, a les finalitats següents (article 14 del
Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig): a) A sanejar el romanent de
Tresoreria derivat de l’última liquidació, si aquest ha estat negatiu. b) A
disminuir l’endeutament a llarg termini. c) Al finançament de les inversions. d) Quan no siguin aplicables els apartats a) o b), els recursos que
durant l’exercici no s’hagin aplicat al finançament per inversions es destinaran, en successius exercicis, a la finalitat establerta en els apartats a),
b) i c), amb el mateix ordre de prelació, fins a la seva aplicació total. Cinquè. Aprovar la reducció de les retribucions de l’alcalde en un 5% (Sou
reduït, 1.304,57 €). Sisè. Aprovar la reducció en un 5% de les despeses
de representació assignades a cadascun dels/de les regidors/ores, tant
individualment, com al grup polític, amb les quantitats reduïdes les percepcions són: Tinents d’alcalde (602,37 €/bimestrals), Regidors/ores de
l’equip de govern (470,59 €/bimestrals), Regidors/ores de l’oposició
(176,14 €/bimestrals). Cada grup polític disposa d’una dotació determinada d’acord amb un component fix en funció del nombre de membres.
Pel que la distribució de l’import total és la següent: PSC (345,30
€/mes), Alternativa per Centelles APC-EPM (34,53 €/mes) i CiU (69,06
€/mes). Setè. En atenció al Decret llei 3/2010, de 29 de maig, aprovat
per la Generalitat de Catalunya, en funció de la situació econòmica que
se’n derivi s’ha de procedir a l’adaptació de les mesures que siguin adequades per tal de recuperar gradualment els conceptes retributius afectats, en aplicació del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig.
3. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT I L’AJUNTAMENT
PER A LA CESSIÓ GRATUÏTA D’UN TERRENY EN EL QUAL ES
CONSTRUIRÀ UN NOU PARC DE BOMBERS. El Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat i l’Ajuntament té per objectiu la ubicació d’un nou
parc de bombers al municipi de Centelles i així millorar la prestació del
servei de prevenció, extinció d’incendis i salvament en aquest territori.
Atès el dictamen de la Comissió Informativa l'Ajuntament en Ple, per
majoria de més de dos terços, va adoptar: Primer. Aprovar el Conveni
de col·laboració entre el Departament d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació de la Generalitat i l’Ajuntament de Centelles per a la cessió
gratuïta d’un terreny en el qual es construirà un nou parc de bombers.
Segon. Facultar l’Alcaldia per a la signatura de tota la documentació que
sigui necessària. Tercer. Comunicar la part dispositiva de l’acord al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat per al seu coneixement i als efectes que calgui.
4. APROVAR, SI S’ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL
PLE DE L’AJUNTAMENT, DE DATA 20 DE DESEMBRE DE 2007,
RELATIU AL QUADRE DE SANCIONS DE TRÀNSIT ADAPTANT-LO
A LA LLEI 18/2009, DE 23 DE NOVEMBRE. Amb motiu de l’entrada en
vigor de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el
text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març,
en matèria sancionadora. Atès que l’Ajuntament de Centelles utilitza per
a la gestió de multes de circulació l’aplicació de gestió WTP de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació i aquest programa ha sofert
alguns canvis per adaptar-lo a la Llei abans esmentada, cosa que ha
comportat la necessitat de canviar l’actual sistema de regulació per ordenança municipal a regir-nos pel Reglament general de circulació
(RGC). Segons les bases de règim local i atès el dictamen de la Comis-
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M’HE QUEDAT SENSE FEINA... QUÈ FAIG ARA?
Segurament alguns dels que
esteu llegint aquestes línies us heu
quedat sense feina, i us trobeu de
cop i volta, en voler entrar de nou
en el món laboral, i no sabeu com
fer-ho. Aquí teniu un resum dels
passos que cal seguir:
1. Saber de què podem treballar: Primer de tot, 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 preferències (què m’agradaria fer) i habilitats (què sé fer).
2. Formar-nos per ser més
competents en el món laboral:
És a dir si no estem prou preparats
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. Més informació:
www.oficinadetreball.cat
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. 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 jo aspiro. Caldrà ferlos arribar un currículum junt a
una carta de presentació. Buscarem empreses lluny de casa o

a prop en funció de les nostres
preferències, necessitats i/o recursos.
5. Buscar ofertes de feina
per Internet: Existeixen un munt
de pàgines web dedicades a la recerca de feina. Recorda que les
empreses, cada vegada més, recorren a Internet per a buscar personal. Si no teniu Internet a casa,
sempre podeu connectar-vos des
del Club de la Feina. 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 i assessorament individualitzat.
6. Inscriure’s a l’OTG: Apunta’t com a demandant d’ocupació a
l’Oficina de Treball de la Generalitat, ubicada a Vic i, de forma freqüent, consulta les ofertes de feina
de les que disposen.
7. 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.
8. Apunta’t al Servei de Promoció Econòmica. En el nostre
Servei t’oferirem orientació i assessorament, a més a més, d’ofertes de feina per l’àmbit d’Osona
Sud Alt Congost.
Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica
i Ocupació Osona Sud- Alt Congost. C/ Nou, 11 08540 Centelles
Tel.: 93 881 12 57 Fax: 93 881
20 94
osonasud.altcongost@diba.es
www.osonasudaltcongost.org
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100 ANYS DEL NAIXEMENT DE MÀRIUS TORRES (1910-1942)
Màrius Torres va néixer a Lleida el 30 d’agost de 1910, fill del metge
Humbert Torres i de Maria Pereña. Seguint la tradició familiar estudià Medicina a la Universitat de Barcelona i exercí d’especialista en malalties internes no quirúrgiques a Lleida. Als 25 anys emmalaltí de tuberculosi i el
22 de desembre de 1935 va haver d’ingressar al sanatori antituberculós
de Puig d’Olena, a Sant Quirze Safaja. Allí, Màrius féu diverses coneixences, però sobretot en destacà la de Mercè Figueras, que esdevingué la
gran íntima amistat del poeta, amb la qual compartí una relació epistolar
des del 1936. Figueras, a més, li presentà l’escriptor Joan Sales, que havia anat a visitar-la, i entre els dos escriptors s’inicià un llarg epistolari.Al

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 pij.centelles@diba.cat
www.centelles.cat/elpipa Tel. 93 881 23 23
Jim Cama Jove + Sopar Jove
Nova activitat de Festa Major: JIM CAMA JOVE + SOPAR JOVE
Aquest any dividim el poble en dos, l’equip dels vermells i l’equip
dels grocs (colors de l’escut de Centelles), uns versus els altres.
Vine i participa amb un dels dos equips tot duent a terme diferents
proves on descarregaràs molta adrenalina!!!!
De quin grup vols ser? Del vermell o el groc?
Apunta’t a un equip o altre enviant un mail al PIPA
amb el teu nom, cognom i data de naixement
(edat mínima per participar 18 anys)
ets groc o
28 d’agost a les 16h al costat de la Riera blanca
vermell?
(Jim cama Jove)
i a les 21h al mateix espai Sopar Jove.
Preu del sopar: 3 euros.
+info a: www.centelles.cat/elpipa
Baixada de carretons
Dia 28 d’agost a les 18:30h.
Recorregut del c/ Torres i Bages fins al passeig.
Aquest any, com a novetat: PROVES SORPRESA!
Premis:
1. El que obtingui més punts
2. El més original
3. El més ecològic ( el construït amb més material reciclat)
Inscripcions fins al 26 d’agost al Pipa i a l’Ajuntament
Cal autorització familiar pels menors d’edat.
Viatgeteca d’estiu
Si encara no saps on vas de vacances... recorda
que al PIPA t’orientem per viatjar el més barat possible!
- Informació de rutes i llocs per visitar
- Plànols, guies d’allotjament, guies de diferents països, etc.
- Carnets internacionals (d’alberguista, d’estudiant, de professor,
etc.)
Vine, informa’t i envia’ns una postal
L’agost al PIPA
I aquest estiu al PIPA no tanquem per vacances! Per tant, podràs
gaudir del servei durant totes les tardes de dilluns a dijous de 17h a
20h i tots els divendres de 10h a 13h i de 17h a 19h.
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.

llarg d’aquesta etapa al sanatori fou on la trajectòria literària de Màrius, iniciada com a distracció mentre cursava els estudis de Medicina, adquirí
més importància. El 29 de desembre de 1942 morí envoltat de les seves
amistats. L’endemà fou enterrat al cementiri de Sant Quirze Safaja.Un dels
últims poemes que va escriure diu així: “¿No sents, cor meu, la soledat de
les estrelles / dins l’ordenació que ha constel·lat el cel? / En la nit de la terra, de fosca més rebel, / les ànimes estan ordenades com elles / amb el
silenci, entorn, d’una altra immensitat; / i tota vida és camí de soledat.”
La seva producció poètica va ser publicada pòstumament, amb el títol
Poesies, gràcies al seu amic, l’escriptor i editor, Joan Sales.
www.l-h.es/biblioteques/teclasala/comic.shtml.

