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S’ha acabat la renovació del carrer Sant Llop

Al carrer Sant Llop s’han fet obres per condicionar-lo i actua-
litzar els serveis. S’ha urbanitzat i asfaltat tot el carrer i a la con-
fluència amb el carrer Diagonal s’ha adaptat una placeta amb di-
verses places d’aparcament. També s’ha fet l’enllumenat i el cla-
vagueram nous. A més s’han actualitzat els serveis de baixa
tensió i s’han unit les ET (Estacions Transformadores) entre el

carrer Sant Llop i el carrer Verge de Montserrat a mitja tensió.

Les obres de remodelació del carrer de Sant Llop han costat
122.171,30 euros que s’han pagat íntegrament amb subven-
cions, una de la REE (Red Eléctrica Española) i l’altra del
PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya).
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Resum de l’acta de la sessió ordinària del 16 de juny de 2011

Resum de l’acta de la sessió ordinària del 5 de juliol de 2011
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A les 10 del vespre 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 extraordinà-

ria. Hi assisteixen els regidors i el secretari. El president declara oberta la

sessió i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta anterior que s’aprova per

unanimitat. 

1. APROVAR, SI ESCAU, L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE

LA NOVA CORPORACIÓ

(Es pot llegir al resum del Butlletí 192).

2. APROVAR, SI ESCAU, LA MOCIÓ DE L’ALCALDIA RELATIVA A LA

DELEGACIÓ DEL PLE D’ALGUNA DE LES SEVES COMPETÈNCIES A

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

El Ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions a l’alcalde o a la Junta

de Govern Local, llevat de les indelegables, les quals s’enumeren en el núm.

2, lletres a), b), c), d), e), f),g), h), i), l) i p) i en el núm. 3 de l’art. 22 de la Llei

7/85, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local.

L'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, la qual cosa suposa

onze vots favorables i dos vots en contra (dels representants de CiU) dels

tretze membres que formen la corporació municipal, va adoptar: Delegar a la

Junta de Govern Local les atribucions: L’exercici d’accions judicials i admi-

nistratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària,

art. 22.2 j). La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament, art. 22.2 K).

3. APROVAR, SI ESCAU, LA MOCIÓ RELATIVA A L’ASSIGNACIÓ DE

DESPESES DE REPRESENTACIÓ DELS/DE LES REGIDORS/ORES I LA

RETRIBUCIÓ DE L’ALCALDE (DE L’11 DE JUNY AL 31 DE DESEMBRE

DE 2011)

L'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, la qual cosa suposa

nou vots favorables i un vot en contra (de la representant d’ApC-E) i tres

abstencions (dels representants de CiU i del representant d’Esquerra-AM)

dels tretze membres que formen la corporació municipal, va adoptar: Primer.

Aprovar la distribució específica de les quantitats que en concepte d'indem-

nització percebran els membres de la corporació (establerta globalment en la

partida de despeses 91200 – 101.01 del Pressupost municipal per a l'exerci-

ci de 2011, segons semestre), en atenció a: Criteris objectius que justifiquen

la indemnització 

A) L'assistència a òrgans col·legiats:

1. Ple  2. Comissions  3. Comissions informatives

Desglossament:

1r.   tinent d'alcalde: 602,37 € íntegres cada dos mesos

2n.  tinent d'alcalde: 602,37 € íntegres cada dos mesos

3r.   tinent d'alcalde: 602,37 € íntegres cada dos mesos

4t.   tinent d'alcalde: 602,37 € íntegres cada dos mesos

Resta de membres del Ple i comissions informatives, exceptuant l'alcalde i

els tinents d'alcalde: 470,59 € íntegres cada dos mesos cadascun.

Regidors/ores de l’oposició: 176,14 € íntegres cada dos mesos cadascun/a.

B) Cadascun dels grups polítics municipals disposarà d’una dotació determi-

nada d’un component fix en funció del nombre de membres i la distribució de

l’import total és la següent:

PSC-PM: 310,77 € íntegres mensuals

CiU: 69,06 € íntegres mensuals

ApC-E: 34,53 € íntegres mensuals

Esquerra- AM: 34,53 € íntegres mensuals

Segon. L’alcalde president de la corporació, amb una dedicació parcial, i mit-

jançant contracte laboral a temps parcial tindrà una retribució mensual bruta

íntegra de 1.304,57 euros.

Tercer. El pagament es farà per mesos vençuts.

4. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 88/2011 D’HABILI-

TACIÓ DE LA INTERVENTORA I DE LA TRESORERA

“DECRET NÚMERO 88/2011

Primer. Ratificar en els seus càrrecs les funcionàries Margarita Camps Suñol

i Anna M. Bach Sardà com a interventora i tresorera habilitades respectiva-

ment fins que es cobreixin els llocs vacants. Segon. Que la part dispositiva

del decret sigui ratificada pel Ple en la pròxima sessió que es faci. Tercer.

Que la part dispositiva del decret es comuniqui a la Direcció General de la

Funció Pública Local.”

L'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, la qual cosa suposa

dotze vots favorables (el representant d’Esquerra-AM, Norbert Gómez i Sala,

vota a favor del nomenament del càrrec d’Intervenció i s’absté pel que fa al

càrrec de Tresoreria) dels tretze membres que formen la corporació munici-

pal, el ratifica íntegrament.

5. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.  89/2011

“DECRET NÚMERO 89/2011

Primer. Delegar al secretari de la corporació, Josep Lluís Bergés i Collado,

com a cap directe o immediat de tot el personal de l’Ajuntament, amb l'ex-

cepció del personal adscrit al servei de Policia Local, que recau en  l'alcalde.

Segon. La delegació tindrà efectes a partir de la data d’aquesta Resolució.”

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.”

6. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 90/2011

“DECRET NÚMERO 90/2011

Primer. Crear el Grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalun-

ya – Progrés Municipal essent el portaveu el regidor Josep Paré Aregall i

com a portaveu suplent la regidora Anna Maria Chávez Calm. Segon. Crear

el Grup polític municipal de Convergència i Unió essent la portaveu la regido-

ra Isabel Matas Babon i com a portaveu suplent el regidor Jordi Morera Ay-

za. Tercer. Crear el Grup polític municipal per Alternativa per Centelles – En-

tesa, essent la portaveu la regidora M. Assumpta Falgueras Marsal. Quart.

Crear el Grup polític municipal per Esquerra Republicana de Catalunya –

Acord Municipal, essent el portaveu el regidor Norbert Gómez i Sala.”

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

S’aixeca la sessió a les 10.50 de la nit i signa aquesta acta el president i el

secretari que la certifico. 

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 ordinària. Hi assisteixen els regi-

dors i el secretari. Excusa l’assistència Jordi Morera Ayza. El president de-

clara oberta 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 RE-

SIDÈNCIA SANT GABRIEL, EL DE L’ELECTRADISTRIBUCIÓ CENTE-

LLES, SLU I EL DE L’ELECTRACOMERCIAL CENTELLES, SLU,

EXERCICI 2010

Formulats i lliurats el Compte general del pressupost de l’Ajuntament, el

de l’Organisme autònom local residència Sant Gabriel, el de l’Electradistri-

bució Centelles, SLU, i el de l’Electracomercial Centelles, SLU, correspo-

nents a l’exercici 2010 i, exposats al públic mitjançant anunci al BOP núm.

119, de 27 de maig de 2011, juntament amb els seus justificants i l’informe

de la Comissió Especial de Comptes que és del tenor literal que segueix:

A) COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I DE L’ORGA-

NISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA SANT GABRIEL.

B) COMPTES GENERALS DE L’ELECTRADISTRIBUCIÓ CENTELLES,

SLU i DE L’ELECTRACOMERCIAL CENTELLES, SLU (integrades).

Presentades i llegides per l’òrgan d’administració de les societats mercan-

tils Electradistribució Centelles, SLU i Electracomercial Centelles, SLU, la

memòria, el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la proposta de destí

dels resultats socials corresponents a l’exercici immediatament anterior.

La distribució de resultats dels comptes de pèrdues i guanys de la societat

mercantil Electracomercial Centelles, SLU,  de l’exercici de 2010, serà:

Base de repartiment

Pèrdues i guanys  145.017,51

Romanent
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Reserves voluntàries

Reserves

Total 145.017,51

Distribució

A reserva legal

A reserves especials

A reserves voluntàries

A altres reserves

A dividends

A compensació pèrdues exer. ant.145.017,51

A romanent

A altres aplicacions

Total distribuït 145.017,51

La distribució de resultats dels comptes de pèrdues i guanys de la socie-

tat mercantil Electradistribució Centelles, SLU,  de l’exercici de 2010, serà

el següent:

Base de repartiment

Pèrdues i guanys  905.837,09

Romanent

Reserves voluntàries

Reserves

Total 905.837,09

Distribució

A reserva legal

A reserves especials

A reserves voluntàries 452.918,54

A altres reserves

A dividends 452.918,55

A compensació pèrdues exer. ant .

A romanent

A altres aplicacions

Total distribuït 905.837,09

L'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, –nou vots favora-

bles i tres abstencions (de la representant de CiU, de la representant

d’ApC-E M. i del representant d’Esquerra-AM) dels tretze membres que

formen la corporació municipal, va adoptar: Primer. Aprovar el Compte

general de l’Ajuntament i de l’Organisme autònom local residència Sant

Gabriel, exercici 2010, en la seva integritat. Segon. Aprovar la memòria,

el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la proposta de destí dels resul-

tats socials corresponents a l’exercici immediatament anterior de l’Electra-

distribució Centelles, SLU i de l’Electracomercial Centelles, SLU, exercici

2010, 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 ne-

cessari, pugui comparèixer davant notari, i elevar a públics els acords

precedents, se subscriuen a l’efecte tots els documents públics o privats

que siguin necessaris fins a procedir a la seva inscripció en els registres

competents.

2. RATIFICAR EL NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE

DELIMITACIÓ DE L’EXPEDIENT DE DETERMINACIÓ DELS LÍMITS

DEL TERME MUNICIPAL DE CENTELLES

El Departament de Governació i Administracions Públiques de la Genera-

litat ha d’impulsar l’elaboració del mapa municipal i comarcal de Catalun-

ya, documents cartogràfics que determinen els límits territorials dels ter-

mes municipals i de les demarcacions comarcals i que s’ajusten al que re-

sulti dels expedients de delimitació entre els diferents municipis limítrofs.

L'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, la qual cosa su-

posa onze vots favorables i un vot en contra (de la representant de CiU)

dels tretze membres que formen la corporació municipal, va adoptar: Pri-

mer. Ratificar el nomenament, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 16-2-

2011, de la comissió municipal de delimitació formada 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

Segon. Comunicar la part dispositiva de l’acord al Departament de Gover-

nació i Relacions Insti-

tucionals de la Generalitat per al seu coneixement i als efectes que calgui.

3. APROVAR LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2012

El Departament de Treball de la Generalitat sol·licita que l’Ajuntament  co-

muniqui les festes locals del municipi per a l’any 2012. L'Ajuntament en

Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar els acords: Primer.

Acordar que les festes locals del municipi per a l’any 2012 siguin els dies

1 de setembre i 31 de desembre. Segon. Comunicar l’acord al Departa-

ment d’Empresa i Ocupació de la Generalitat per al seu coneixement i als

efectes que calgui.

4. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE

L’AJUNTAMENT DE CENTELLES I LA FUNDACIÓ PRIVADA PER A

LA XARXA OBERTA, LLIURE I NEUTRAL GUIFI.NET

El Conveni entre l’Ajuntament de Centelles i la Fundació privada per a la

xarxa oberta, lliure i neutral GUIFI.NET té per objecte continuar col·labo-

rant amb la millora i l’ampliació de la xarxa oberta i lliure sense fils.

L’abast del Conveni afecta la xarxa sense fils, a la xarxa de fibra òptica i a

la futura extensió de l’anella industrial.

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cente-

lles i la Fundació privada per a la xarxa oberta, lliure i neutral GUIFI.NET.

Segon. Facultar l’Alcaldia per a la signatura de tota la documentació que

sigui necessària. Tercer. Comunicar la part dispositiva de l’acord a la Fun-

dació privada per a la xarxa oberta, lliure i neutral GUIFI.NET, per al seu

coneixement i als efectes que calgui.

5. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE

L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT, MITJANÇANT EL DEPAR-

TAMENT D’ENSENYAMENT, L’AJUNTAMENT DE CENTELLES I

L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESES DEL LLEURE, L’EDUCA-

CIÓ I LA CULTURA (ACELLEC), PER IMPARTIR EL CICLE FORMA-

TIU DE GRAU MITJÀ DE CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ES-

PORTIVES EN EL MEDI NATURAL ADAPTAT A LES NECESSITATS

DEL LLEURE PROFESSIONAL, A L’INSTITUT PERE BARNILS

Vist el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de

Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament de

Centelles i l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la

Cultura (ACELLEC) que té per objecte impartir el cicle formatiu de grau

mitjà (CFGM) de conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural

a l’Institut Pere Barnils de Centelles, i formar persones tècnicament quali-

ficades per respondre a les demandes de formació i qualificació de treba-

lladors de les empreses i entitats de l’entorn.

L'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar: Pri-

mer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Gene-

ralitat, mitjançant el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament de Cente-

lles i l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura

(ACELLEC), per impartir el cicle formatiu de grau mitjà de conducció d’ac-

tivitats físiques i esportives en el medi natural adaptat a les necessitats

del lleure professional, a l’Institut Pere Barnils, de Centelles, el qual en-

trarà en vigor a partir del curs escolar 2011-2012 i serà vigent fins al final

del curs escolar 2014-2015 (clàusula onzena del Conveni). Segon. Facul-

tar l’Alcaldia per a la signatura de tota la documentació que sigui ne-

cessària. Tercer. Comunicar la part dispositiva de l’acord al Departament

d’Ensenyament de la Generalitat i a l’Associació Catalana d’Empreses del

lleure, l’Educació i la Cultura per al seu coneixement i als efectes que cal-

gui.

6. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS

Entre d’altres temes es va parlar de: tancament de la piscina municipal el

24 i 30 de juny, plens ordinaris abans d’acabar l’any, obres de la plaça

Estació, pla de participació ciutadana, plans d’ocupació, aparcament ca-

rrer Diagonal, deteriorament dels senyals de limitació de velocitat, adjudi-

cació dels pisos de lloguer, safareigs del carrer Serrat, calendari fiscal

dels impostos, arranjament del carrer Sant Josep, creació policia local de

barris i cursos de formació de la policia local, nom de la nova escola.

S’aixeca la sessió a les 11 de la nit i signa aquesta acta el president i el

secretari que la certifico. 
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El passat mes de juny es va realit-

zar a Centelles el Mercat de la Terra i

la Fira de la Ratafia. L’atractiu d’aques-

ta fira és l’oferta combinada de produc-

tes locals agroalimentaris de qualitat,

que permet, entre d’altres, trobar les

herbes necessàries per  elaborar la ra-

tafia, així com aquest tradicional licor

tan arrelat al nostre municipi. 

Els nombrosos visitants que va aco-

llir la fira van poder passejar-se entre

parades de ratafia, de licors artesanals,

cava, embotits, melmelada, mel, tòfona

d’estiu, castanyes, bolets, etc.  La fira

es complementava amb un petit apar-

tat de productes artesanals i/o ecolò-

gics, com roba, bijuteria, mandales, lli-

bres, etc.

Durant la Fira es van realitzar dife-

rents activitats, com ara una sortida per

conèixer la vila modernista, una excur-

sió per collir herbes per fer la ratafia

amb esmorzar de formatges del Molí

de la Llavina, un taller amb en Faustí

Bosch, de Ratafia Bosch, per aprendre

a elaborar aquest preuat licor, una

mostra per aprendre a cuinar receptes

utilitzant la ratafia (amb tastet final) a

càrrec de Cesc Molera, una conferèn-

cia sobre les herbes d’Osona, amb re-

ferència a les de la ratafia i les seves

propietats amb el naturista osonenc

Toni Vilaró, un maridatge de vins fres-

cos i embotits amb tòfona d’estiu, amb

la col·laboració de Vins Parés i Embo-

tits Gely,  i una ludoteca infantil entre

d’altres. 

Us animem, com a ratafiaires en

potència, a presentar-vos al 3r Con-

curs ratafia embruixada de Cente-

lles.  Les bases, que es van donar a

conèixer durant el Mercat de la Terra i

la Fira de la Ratafia, es poden trobar a

la pàgina web de l’Ajuntament

(www.centelles.cat). Ara és el moment

de començar a preparar aquest licor

tan preuat!  A més, si no disposeu dels

ingredients, podeu adquirir el kit d’her-

bes per fer la ratafia al punt d’informa-

ció del mercat de diumenge, amb re-

cepta inclosa. La ratafia s’haurà de lliu-

rar a l’Ajuntament de Centelles de 8 a

15 hores del 21 de novembre al 2 de

desembre. El premi es lliurarà en el

marc de la 4a Fira de la tòfona de Cen-

telles, que es realitzarà el 17 i 18 de

desembre.

Aquestes dues fires, una a l’estiu i

l’altra a l’hivern, permeten al públic

conèixer dos productes vinculats a

Centelles: un bolet misteriós i cobdiciat,

de propietats afrodisíaques, que neix

amagat sota terra, i que compta amb

varietats tant d’estiu com  d’hivern, i un

licor embruixat, d’elaboració secreta i

casolana, amb propietats digestives i

vinculat a les herbes de Sant Joan i al

sol i serena. La ratafia i la tòfona, i en-

tremig, el cau de Bruixes, tanquen

aquest cercle misteriós i gastronòmica-

ment fascinant.    

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. 

a/e: 

osonasud.altcongost@diba.es

www.osonasudaltcongost.org

LA COL·LABORACIÓ DE LA BIBLIOTECA AMB ALTRES EQUIPA-

MENTS DEL POBLE: el Servei de Promoció Econòmica

Les sinergies entre equipaments i entitats locals són molt útils tant per a

optimitzar recursos com per a enriquir els serveis oferts. En el cas de la

col·laboració entre la Biblioteca i el Servei de Promoció Econòmica de Cen-

telles, de moment ha consistit en una sessió informativa sobre recursos i

tècniques per a cercar feina, que es va fer el maig a la Biblioteca, però espe-

rem que aquesta no sigui l’única activitat col·laborativa entre ambdós equi-

paments. Podeu trobar el Servei de Promoció Econòmica de Centelles al

carrer Nou, núm. 11 (Tel. 938 811 257) i al web

www.osonasudaltcongost.org/. Trobareu els següents recursos a Internet:

- Recull de recursos per a trobar feina elaborat per la Biblioteca Caterina

Figueres de Tona: www.delicious.com/bibtonacf/Treball

- Guia de lectura “Com superar la crisi” elaborada per la Biblioteca Josep

Janés de l’Hospitalet: www.l-h.cat/gdocs/d1857595.pdf

- Guia d’eines contra la crisi per a persones i empreses, elaborada per la

Generalitat: www.gencat.cat/especial/einescontralacrisi/cat/

- Recull de recursos per a l’elaboració de currículums:

bbclicaiapren.blogspot.com/p/curriculum.html

- Models i plantilles de currículums i cartes de presentació: www.modelo-

curriculum.net/

- Guia de recursos per a buscar feina i superar la crisi elaborada per la

nostra Biblioteca: bit.ly/l16TDM

Biblioteca Municipal La Cooperativa

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, divendres i dis-

sabtes de 10 a 13.30 h. (del 15 de juny al 15 de set., només dimecres).
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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

Informació Municipal 

Festa Major. Inscripcions obertes

- 5a Baixada de ca-
rretons. 1 de setem-

bre a les 10h. 

- 1r Campionat de
Futbol fang. 27

d’agost a les 6h a la

Riera Blanca. Equips

de 5 jugadors. 

Pots descarregar-te

el full d’inscripció a centelles.cat/elpipa i portar-lo al PIPA o a
l’Ajuntament

Quin curs t’agradaria fer aquest any? Al PIPA t’orientem per a
trobar la millor opció: cursos d’idiomes, proves d’accés, curo-
sos d’informàtica, preparació d’oposicions, formació ocupacio-
nal per a gent a l’atur, graduat en educació secundària, etc. 

Estàs preparant un viatget? Una escapada de cap de setma-
na? Al PIPA trobaràs 

- Informació de rutes i llocs per visitar

- Plànols, guies d’allotjament, guies de diferents països, etc
- Carnets internacionals (alberguista, estudiant, professor)
De cara a setembre, al Pipa hi trobaràs informació de: 
- L’espai jove. Activitats per a joves de 12 a 18 anys
- La Fira de Teatre de Tàrrega. Del 8 al 11 de setembre
- El Mercat de Música Viva de Vic. Del 14 al 18 de setembre
- Excursionisme (rutes a peu i en BTT, caminades, etc.)

Assessoria d’estudis i professions 

Viatgeteca d’Estiu 2011

Activitats de setembre

Èxit del Mercat de la Terra i Fira de la Ratafia

I també: 

· Borsa de pisos i de transport. Per a compartir el cotxe

per anar a la universitat o institut. Per buscar company de pis

o bé pis d’estudiants... Inscriu-te a la borsa 

· Borsa de cangurs i de professors de classes particu-
lars. Feina compatible amb els estudis

· Informació de Beques, Residències d’estudiants, etc
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