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FEnt les tasques de millora del parquet de la pista del pavelló

D’ençà de 1994, quan es va inaugurar, el parquet
de la pista s’havia repintat diverses vegades, però mai
no s’havia rebaixat i tornat a pintar de nou com s’ha
fet ara.

Aquesta intervenció s’ha fet aquest mes de juliol
aprofitant les vacances dels equips que la utilitzen.

Agost 2012

Això és perquè després de 18 anys d’intensa utilització convenia fer aquest tipus de manteniment per tal
de deixar la pista en perfectes condicions.

El Portal de Centelles

S’ha fet el
manteniment
del parquet de la pista
del Poliesportiu
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Dimecres 29 d'agost de 2012
19.00 Masterclass de swing. Grup Swing de Sis. Plaça Major.
20:00 Inauguració 21a Tómbola de la Solidaritat de
Mans Unides. Antic Celler d’en Toni. (av. Escoles, 3).
22:00 Una nit de swing. Grup Swing de Sis. Plaça Major.
24:00 a 6:00 Centelles Jamaican Beats. Riera Blanca. (Majors de 18 anys)

Dijous 30 d'agost de 2012
19:00 Cursa embruixada (6 km. aprox.). Org.: Comissió de
Festa Major. Sortida del Portal de l’Ajuntament.
21:30 Presentació de la ratafia embruixada de Mercè
Boix i projecció audiovisual Centelles és Màgia. Plaça
Major.
22:00 Cinema: Intocable. Org.: Comissió de Festa Major.
Plaça Major.
24:00 a 6:00 La Vinguikitaja. Org.: Guapamente. Riera Blanca. (Majors de 18 anys).

Divendres 31 d'agost de 2012
11:00 Vici-aigua (a partir de 5 anys). Org.: Comissió de Festa
Major. Parc del Pla del Mestre.
11:30 El camí de l’aigua: de l’aixeta al riu. Passejada i visita a
la depuradora. Sortida de la capella de Sant Antoni.
18:00 Jocs infantils al Parc del Pla del Mestre. Org.: comissió
Festa Major. (a partir de 3 anys).
20:30 Pregó de Festa Major a càrrec d’Alícia Fernández
Vázquez. Casal Francesc Macià.
22:00 Teatre: Entre lianes amb el grup El Triquet. Casal
Francesc Macià.

Agost 2012

22:30 Correfoc amb Diables Cabrons i Bruixes de Centelles. Centre del poble.
23:30 50 anys de rock. La Pista. Org.: Comissió de Festa
Major. Col.: Nouestil i Dj Nino.
24:00 a 6:00 Festalateva (música amb Dj) The Kimberleys.
Riera Blanca. (Majors de 18 anys).

Dissabte 1 de setembre de 2012

El Portal de Centelles

08:00 Despertada amb els Baliga-Balaga. Carrers de Centelles.
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10:00 a 15:00 Ruta de tapes pels bars del poble. Bars del
poble. Org.: Comissió de Festa Major.
10:00 Baixada de carretons. Del CAP fins al pont de les
Bruixes. Org.: Comissió de Festa Major (a partir de 8 anys).
12:00 Plantada de gegants amb Geganters de Centelles.
Plaça Major.
16:00 Torneig de billar de Centelles. Penya Escacs secció billar (St. Joan, 25).

16:00 Campionat de Futbol Fang. Org.: Comissió de Festa
Major. Riera Blanca.
16:30 Concentració de vehicles clàssics. Org.: Amics dels
Clàssics. Capella de St. Antoni.
17:00 Recorregut de vehicles clàssics. Carrers del poble.
18:00 Manifest pel civisme del Consell d’Infants de
Centelles. Plaça de Catalunya.
18:00 Espectacle d’animació infantil: Can seixanta amb
Cia. Pep López. Plaça de Catalunya (a partir de 3 anys)
19:00 Concert de Festa Major amb l’Orquestra La Principal de la Bisbal. Plaça Major.
21:30 Sopar pícnic. Org.: Comissió de Festa Major. La Sagrera.
22:00 Teatre: Entre lianes amb el grup El Triquet. Casal
Francesc Macià.
22:30 Ball de Festa Major amb l’Orquestra La Principal
de la Bisbal. Plaça Major.
24:00 a 6:00 Festa Caribenya. Org.: Diables Cabrons i Bruixes de Centelles. (Majors de 18 anys). Riera Blanca.

Diumenge 2 de setembre de 2012
09:00 Esmorzar popular. Org.: Geganters de Centelles. Escola Ildefons Cerdà (escola de dalt).
10:00 Plantada de gegants. Org.: Geganters de Centelles.
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Plaça de Catalunya.

19:00 Sardanes amb la Cobla Lluïsos. El Passeig.

10:00 Intercanvi de plaques de cava. Org.: Col·leccionistes
de plaques de cava. El Passeig.

22:00 Havaneres amb el grup Peix Fregit. Plaça Major.

10:00 Partides d’escacs. Org.: Penya Escacs Centelles. El
Passeig.
12:00 Inici cercavila dels gegants. Recorregut pels carrers
del centre del poble.

24:00 a 2:00 Pep Sallent i Marc Puigdomènech- Duet
versions. Plaça Major.

Actes religiosos

12:00 Lliurament de premis LXX concurs de pintura
Premi de Centelles. Centre d’art el Marçó vell.

Divendres 31 d’agost de 2012

13:00 Ballada de gegants. Org.: Geganters de Centelles.
Plaça de Catalunya.

Dissabte 1 de setembre de 2012

16:30 Jocs d’aigua i festa de l’escuma. Parc del Poliesportiu. Org.: Comissió de Festa Major.

Diumenge 2 de setembre de 2012

12:00 Repic de campanes.
12:00 Ofici solemne en honor a Sant Llop.
12:00 Missa pels difunts.

17:00 Torneig popular de tennis taula. Org.: Tennis Taula
Centelles. Pavelló municipal.
18:00 Teatre: Entre lianes amb el grup El Triquet. Casal
Francesc Macià.

Atraccions
Aparcament de la Piscina Municipal coberta

Exposicions

Centelles ESTUDIS OBERTS 2012
Del 30 d’agost al 2 de setembre de 2012. Oberts cada dia de 19
a 21 hores
PERE BRUIX - pintura (c/ St. Ignasi de Loiola, 26)
DAVID CASALS - pintura (Av. de les Escoles, 15)
JORDI DÍEZ - escultura (Mas Can Victori, afores s/n)
EULÀLIA LLOPART - gravat (Mas Can Victori, afores s/n)
MARTA POSTICO - ceràmica (c/ Romaní, 7 - Sant Pau)
JORDI SARRATE - pintura (c/ Jesús, 36)
Pecats capitals
Exposició col·lectiva paral·lela dels artistes dels Estudis
Oberts

Del 30 d’agost al 2 de setembre de 2012. 30 i 31 d’agost de 19 a
21 hores, 1 i 2 de setembre d’11 a 13 i de 19 a 21 hores. Inauguració dimarts 28 d’agost a les 20 hores amb una degustació a
càrrec de Josep M. Ribé. Lloc a concretar.
El triomf del grafit de YOKOS d’Eloi Morera Serra.
31a gran exposició de grans artistes a la Festa Major Amics de Centelles
Del 29 d’agost al 9 de setembre de 2012. Inauguració i vernissatge el dimecres 29 d’agost a les 19 hores. Feiners de 19 a 21h.
Festius d’11 a 14 i de 19 a 21h. A la sala de baix de la Violeta (c/
Anselm Clavé, 1)
Patrimoni urbà
Del 26 d’agost al 16 de setembre de 2012. Inauguració diumenge 26 d’agost a les 19 hores. Can Manso. (Plaça Vella, 3).
Festius, matins d’11 a 14 i tardes de 18 a 21 hores.
Sala de Paleontologia
Dissabtes de 19 a 21 hores. Diumenges i festius de 12 a 14 i de
19 a 21 h. Centre d’art el Marçó vell

Agost 2012

Premi Centelles. LXX Concurs de Pintura
Del 26 d’agost al 28 d’octubre de 2012
Inauguració 26 d’agost a les 12 del migdia al Centre d’art el
Marçó vell. Dissabtes de 19 a 21 hores. Diumenges i festius de
12 a 14 i de 19 a 21 hores. Capella de Jesús i el Centre d’art el
Marçó vell

Durant els dies de Festa Major pengeu

NOTA INFORMATIVA: Com recollir el llibre de Festa Major 2012
El programa de la Festa Major d’Estiu 2012 s’haurà de recollir a les oficines municipals en horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres d’11 a 14 h a partir del 20 d’agost
Per tal que us lliurin el llibre de festa major s’haurà d’omplir la butlleta adjunta amb les dades
personals tenint en compte que es lliurarà un exemplar per família, tal com es feia fins ara.

El Portal de Centelles

la Senyera a finestres i balcons
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La importància de les petites empreses a
Osona Sud-Alt Congost
S’entén per esperit empresarial a l’habilitat
(personal, social, directiva), capacitat o qualitat
per concebre, pensar, raonar i fer realitat una
oportunitat de negoci. L’empresari/emprenedor és
una persona amb una necessitat constant de cercar i aconseguir coneixement i trobar noves oportunitats. El seu objectiu és obtenir un producte/
servei que proporcioni un valor afegit respecte a
productes i serveis ja existents. Gràcies a l’esperit
empresarial –o esperit emprenedor– es creen, tiren endavant i milloren, renoven i/o realitzen projectes que donen com a resultat final:
- Un valor econòmic (diners)
- Un valor social per a l’empresari i per als
seus grups d’interès (treballadors, clients, proveïdors, etc.)
La Unió Europea, conscient que patim un dèficit empresarial en comparació als Estats Units, i
que cal accentuar el mateix per al progrés d’Europa, va realitzar l’any 2000 un document anomenat
Carta Europea de les petites empreses, on dintre
de les seves àrees d’actuació dóna prioritat a
l’educació i formació en l’esperit empresarial.
L’any 2003, va publicar el llibre L’esperit empresarial a Europa. La importància que es dóna a l’esperit emprenedor ve donada perquè l’existència
de noves empreses repercuteix positivament en:
- Ocupació: Potser inicialment, a l’inici de la
seva activitat, la persona emprenedora no genera
molts llocs de treball, però com a mínim, ella mateixa ja està ocupada. Aquest concepte es coneix
com autoocupació. Es tracta d’una sortida que pot
ser beneficiosa per a col·lectius com persones
amb formació i/o experiència que estiguin a l’atur,
així com també per col·lectius desfavorits. Les
persones emprenedores solen treballar prop de
casa; per tant, no deslocalitzen l’empresa fora del
territori i són un element activador de l’economia local. Si la persona emprenedora necessita contractar personal, ho fa al seu territori
- Competitivitat: Les empreses petites reaccionen més ràpidament al canvi que les empreses grans. Observen els mercats, busquen
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Agost 2012
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EL PIPA ET POSA AL DIA

solucions, s’adapten a les exigències dels consumidors i personalitzen els productes/serveis.
Són flexibles i innoven, milloren els productes i
els fan més accessibles.
- Desenvolupament personal: La persona
emprenedora se sent satisfeta de la seva feina,
de la seva tasca i del seu paper en la societat i en
el seu entorn. Psicològicament, està cobrint necessitats superiors (jerarquia o piràmide de Maslow). Es veu forçada a aprendre i observar, i millora les seves capacitats i habilitats.
- Benestar social: La persona emprenedora
contribueix amb les seves aportacions al benestar
de la societat. Sol donar més oportunitats a grups
més desfavorits (joves, dones, etc.).
Als Estats Units el 60% de les persones volen
ser emprenedores. A Europa aquest índex és
més baix (45%). El perfil més habitual de la persona emprenedora a Europa és el d’un home jove,
amb estudis, que actualment viu a casa dels pares.
Entre les actituds més habituals que s’observen en les persones emprenedores, destaquem
les següents: Creatius. Perseverants. Compromís
amb el projecte o empresa. Integres. Optimistes.
No es rendeixen davant el fracàs. Estan insatisfets amb l’estat actual de les coses i busquen millorar-les. Eficients (fan les coses amb els mínims
recursos possibles). Eficaços (les fan amb la màxima qualitat). Tenen coneixements previs del
sector i/o contactes
A Osona Sud la major part d’empreses són de
la categoria de pimes, d’entre els quals també hi
ha moltes microempreses (amb menys de deu
empleats). Al Servei de Promoció Econòmica i
Ocupació d’Osona Sud-Alt Congost els emprenedors poden rebre assessorament per a realitzar el
seu Pla d’empresa i iniciar el seu negoci. Les empreses ja consolidades (amb més de tres anys)
també poden rebre assessorament sobre subvencions, ajuts, etc., i, finalment, amb els candidats
inscrits a la Borsa de Treball, es poden cobrir les
demandes de personal sorgides en l’empresa.
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

Biblioteca Municipal La Cooperativa
MÉS ESTADÍSTIQUES DE LA BIBLIOTECA
A principis d’any us donàvem les xifres de la utilització de la biblioteca l’any 2011, ara us donem les d’aquest primer mig any.
• 9.920 persones l’heu utilitzada. Aquesta xifra no significa persones
diferents, és el nombre de gent que hi heu entrat alguna vegada.
• Què us heu endut a casa en préstec? 13.347 documents, entre llibres, revistes, CDs, DVDs, etc.
• Quanta gent heu utilitzat el servei d’Internet? 2.157 persones de

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

TANQUEM PER VACANCES EL MES D’AGOST
Festa Major. Inscripcions obertes
- 6a Baixada de carretons. 1 de setembre a les
10h.
- 2n Campionat de Futbol
fang. 1 setembre a les 4h
a la Riera Blanca. Equips
de 5 jugadors.
Pots descarregar-te el full d’inscripció a centelles.cat/elpipa i
portar-lo a l’Ajuntament

Assessoria d’estudis i professions
Quin curs t’agradaria fer aquest any? Al PIPA t’orientem per
a trobar la millor opció: cursos d’idiomes, proves d’accés a la
formació professional, graduat en educació secundària, curosos d’informàtica, formació ocupacional per a gent a l’atur

I també:
· Tallers d’art per a joves de secundària. Inscripcions
obertes
· 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 particulars. Feina compatible amb els estudis
· Informació de Beques, Residències d’estudiants, etc

Excursionisme
Si t’agrada fer sortides a la natura, al PIPA et facilitem la informació, rutes, plànols... que necessitis.
- Informació de rutes a peu, en BTT...
- Llocs per visitar
- Plànols, guies d’allotjament, guies de diferents països, etc.
- Carnets internacionals (alberguista, estudiant, professor)

Activitats de setembre
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 6 al 9 de setembre
- El Mercat de Música Viva de Vic. Del 12 al 16 de setembre

C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES
Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38
Adreça electrònica: b.centelles.lc@diba.cat
web: bibliotecadecentelles.blogspot.com
Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. Dimecres, divendres i dissabtes de 10 a 13.30 h. (del 15 de juny al 15 de setembre, només dimecres)
totes les edats. Els que més, la quitxalla.
• I el servei wi-fi o connexió a internet amb el propi portàtil? 1.137
persones.
• Finalment, el nombre de carnets nous ha estat de 177 i aquí hi hem
d’incloure els d’algunes persones, poques, que l’han hagut de renovar
per pèrdua del que tenien.
Tothom qui l’heu visitada ja en coneixeu la utilitat, ara us animem a
recomanar-ne la visita a qui encara no la coneix.

