
Ajuntament de Centelles
N

ú
m

. 
2

1
7

Informació Municipal 

Nous columbaris al cementiri

Seguint el mateix sistema dels nínxols s’han construït 24 nous

columbaris de formigó revestits amb marbre blanc, de 40x40x40

cm. en els quals s’hi poden encabir un mínim de tres urnes per

nínxol.

Aquests són un complement als que ja fa anys que hi eren

fets d’acer inoxidable. Tots estan ubicats a l’entrada del cementi-

ri a mà esquerra.
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Formació Bàsica i per al treball
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Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament

Centre de Formació Permanent d’Osona Sud
Centelles

Formació reglada (Titulacions oficials) 

Graduat en Educació Secundària Nivell 1
De dilluns a dijous de 10 a 14 hores.

Graduat en Educació Secundària Nivell 2 
De dilluns a dijous de 9 a 13 hores.

IOC (Institut Obert de Catalunya)
Ara pot estudiar el GES des de casa i amb el nostre su-

port.

Matrícula del 3 al 9 de setembre.

Hores a convenir.

Preparació per a les Proves d’Accés a Cicles Formatius de
Grau Mig
Dilluns i dimecres de 18.30 a 21.30 hores.

Dimarts i dijous de 19 a 22 hores. 

Divendres de 16 a 19 hores.

Preparació per a les Proves d’Accés a Cicles Formatius de
Grau Superior
Dilluns i dimecres de 19 a 22 hores. 

Dimarts de 18 a 22 hores.

Dijous de 17 a 20 hores. 

Divendres de 17 a 19 hores.

Curs de preparació a les Proves d’Accés a la Universitat
per a majors de 25 i de 45 anys NOVETAT
Dilluns i dimecres de 19 a 22 hores.

Dijous de 17 a 20 hores.

Anglès N1- Elementary EOI
Dilluns i dimecres de 20 a 22 hores.

Anglès N2-Pre-intermediate EOI
Dimarts  i dijous de 20 a 22 hores.

Anglès N3-Intermediate EOI
(Preparació per a l’examen de Nivell Intermedi).

Dimarts  i dijous de 20 a 22 hores.

Formació bàsica

Formació Bàsica Nivell 2
De dilluns a dijous de 15 a 16.30 hores.

Formació Bàsica Nivell 3
De dilluns a dijous de 15 a 16.30 hores.

Idiomes

Català A1
Dilluns i dimecres de 17 a 19 hores.

Castellà N1 NOVETAT
Dimecres i divendres  de 11 a 13 hores.

Català B
Dimarts i Dijous de 17 a 19 hores.

Català C
Curs de preparació per a la Prova del Certificat del Nivell C

de Català. Divendres de 17 a 19 hores.

Anglès Nivell 0- Beginner
Divendres de 9.30 a 11.30 hores.

Anglès Nivell 1- Elementary
Dimarts i Dijous de 19 a 20.30 hores.

Anglès Nivell 1 Curs Intensiu (Trimestral)
Dilluns, dimecres i divendres de 10.30 a 13.30 hores.

Anglès Nivell 2- Pre-Intermediate
Dilluns i dimecres de 19 a 20.30 hores.

Dilluns i  dimecres de 20.30 a 22 hores.

Anglès Nivell 2 avançat- Pre-Intermediate
Dimarts i Dijous de 20.30 a 22 hores.

Anglès Nivell 2- Pre-Intermediate
Dilluns i  dimecres de 19 a 20.30 hores.

Anglès conversa Nivell 3- Intermediate
Dimarts i Dijous de 18.30 a 20 hores.

Anglès comercial
Divendres de 9 a 10.30 hores.

Francès Nivell 1 - Grand Débutant
Horari a convenir.

Francès Nivell 2 - Débutant
Dimarts i dijous de 17 a 18.30 hores.

Francès Nivell 3 – Intermédiaire NOVETAT
Dilluns i Dimecres de 18.30 a 20 hores.

Iniciació a l’Alemany NOVETAT
Dilluns i Dimecres de 19 a 20.30 hores.

Informàtica

Iniciació a la informàtica
Divendres de 15 a 17 hores. 

Informàtica N1- COMPETIC 0 NOVETAT
Dilluns i Dimecres de 11 a 13 hores. 

Informàtica N1- COMPETIC 0 NOVETAT
Dimecres i divendres de  9 a 11 hores.

Informàtica Majors de 60 N1
Dimarts i Dijous de 17.30 a 19.30 hores.
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Informàtica N2 – COMPETIC 1 NOVETAT
Dilluns i dimecres de 15 a 17 hores.

Informàtica Majors de 60 N2
Dimarts i dijous de 9 a 11 hores.

Informàtica Majors de 60 N3
Dilluns i dimecres de 17 a 19 hores.

Informàtica Majors de 60 N3
Dimarts i dijous de 15.30 a 17.30 hores.

Informàtica N3
Dimarts i dijous de 20 a 22 hores.

ACTIC nivell bàsic NOVETAT
Divendres de 11 a 13 hores.

ACTIC nivell mitjà NOVETAT
Dimarts i dijous de 18.00 a 19.30 hores.

Xarxes socials (facebook i twitter). 
Divendres de 17 a 19 hores. (6 sessions).

Gestió de blogs amb Blogger i Wordpress.  NOVETAT
Divendres de 17 a 19 hores. (6 sessions).

Tallers

Història de Catalunya: del neolític a l’actualitat  
NOVETAT
Divendres 11.00 a 12.30 hores (semestral).

Conèixer Centelles a través de la història de l’art!
NOVETAT
Dilluns de 18 a 19.30 hores.

Exercici i Respiració
Dilluns de 20.30 a 22 hores.

Moviment conscient NOVETAT
Dilluns de 19.15 a 20.15 hores.

Ioga
Dimarts de 18.45 a 20:15 hores.

Dimarts de 20.30 a 22.00 hores.

Dijous de 20.30 a 22 hores.

Dibuix i Pintura
Dilluns i Dimecres de 17.30 a 19.30 hores.

Dilluns i Dimecres de 19.30 a 21.30 hores. 

Dimarts i Dijous de 19.30 a 21.30 hores.

Ceràmica
Dijous de 10 a 12 hores. Dijous de 19 a 21 hores.

Taller obert de ceràmica NOVETAT
Dijous de 9 a 10h. Dijous de 18.30 a 19.30 hores.

Patchwork-iniciació
Dilluns de 15 a 17 hores.

Patchwork-avançat NOVETAT
Dilluns de 17 a 19 hores.

Decoupage i scrapbooking (manualitats) 
Divendres  de 15 a 16.30 hores.

Sevillanes
Dijous  de 15 a 16.30 hores.

Feng Shui
Divendres  de 16.30 a 18 hores.

Bijuteria variada
Divendres  de 18 a 19.30 hores.

En 4 dies: Introducció al dibuix i la ceràmica
17, 24 de setembre, 1 i 8 d’octubre.

Dimarts, de 10 a 12 h. o de 17.30 a 19.30 hores.

Per a més informació i inscripcions:

EPA Centelles C/ Jesús, 25      CENTELLES

Atenció al públic: 

Dilluns i dimecres de 10 a 13 h Dimarts de 10 a

13 h i de 17 a 20 h Dijous de 9 a 11 h. Divendres

d’11 a 13 h. i de 16 a 20 h

Tel. 93 881 38 80

epacentelles@osonaformacio.org   

www.osonaformacio.org

Durant els dies de Festa Major pengeu 

la Senyera a finestres i balcons

NOTA INFORMATIVA: Com recollir el llibre de Festa Major 2013

El programa de la Festa Major d’Estiu 2012 s’haurà de recollir a les oficines municipals en ho-

rari d’atenció al públic a partir del 22 d’agost 
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TENS UNA IDEA EMPRESARIAL I NO

SAPS COM dur-la a terme?  NECESSITES

PERSONAL?  BUSQUES FEINA I NO SAPS

COM trobar-ne? 

➢ AJUTS: Economia social: 

La Generalitat de Catalunya ha posat en

marxa una nova línia de finançament per l’eco-

nomia social i cooperativa.El termini per a la

presentació de sol·licituds finalitza el proper 31

de desembre de 2013.

- Destinataris: Cooperatives, Societats La-

borals, Empreses d’Inserció i Centres Espe-

cials de Treball.

- Tipologia de préstecs: 

• Per a inversió: entre 30.000 € i 1 milió

d’euros a retornar en un termini de fins a 15

anys amb dos de carència addicionals;

• Per circulant: entre 30.000 € i 100.000 € a

3 anys amb un màxim de 2 de carència addi-

cionals;

• Per capitalització: entre 10.000 € i 60.000

€ per beneficiari amb un màxim de 100.000 €

per a empresa a retornar en 8 anys; 

• Per bestretes de contractes del sector pú-

blic: entre 30.000 € i 300.000 € a un any.

Segons els casos el departament d’Empre-

sa i Ocupació podrà garantir fins a un 80% del

risc del préstec. Les sol·licituds s’han de pre-

sentar a través del portal web de l’Institut Ca-

talà de Finances www.icf.cat. D’altra banda,

s’amplia la línia d’avals per a cooperatives i in-

cloure també com a beneficiaris les societats

laborals. Es podran cobrir despeses per circu-

lant i per inversió. Mitjançant l’Ordre

EMO/173/2013 les cooperatives i societats la-

borals que vulguin accedir a aquests avals po-

dran obtenir un ajut consistent en el 4% de

l’operació per tal d’adquirir participacions so-

cials d’Avalis, requisit indispensable per obtenir

l’aval. Per accedir a l’ajut cal omplir l’imprès

de sol·licitud i adreçar-se a qualsevol Oficina

de Gestió Empresarial.

➢ AJUTS: Finançament empresarial de

projectes autònoms, micro, petites i mitja-

nes empreses: 

Destinataris: els autònoms, les micro, les

petites i mitjanes empreses amb seu social o

activitat a Catalunya. Tipus de projectes ob-

jecte de l’ajuda:

1) Projectes d’inversió: l’adquisició d’un o

diversos actius fixos, materials o immaterials,

dels inclosos al grup 2 del Pla general de

comptabilitat, adscrits a la consecució d’una

mateixa finalitat. 

2) Projectes de circulant: relatius a l’activi-

tat del dia de l’empresa, necessitats de tresore-

ria, compra d’estocs o finançament dels clients. 

Les característiques dels ajuts són: l’Institut

Català de Finances (ICF) respondrà del 70%

del principal pendent de cada operació formalit-

zada a través de les entitats financeres col·la-

boradores (Banc de Sabadell o CaixaBank).

Les condicions de les operacions (préstecs o lí-

sings) són:

a) Tipus d’interès: l’euríbor a 12 mesos, més

un diferencial de fins 7 punts

b) L’import del préstec serà, com a mínim

de 10.000 euros i com a màxim de 100.000 eu-

ros per beneficiari

c) El termini màxim del préstec és de 5 anys

d) La carència d’amortització són 2 anys, in-

closos en el termini

e) El préstec es disposarà íntegrament en el

moment de la signatura

f) Les garanties seran aquelles que l’entitat

financera col·laboradora estimi adients i sufi-

cients per garantir l’operació

g) Les entitats no podran imputar cap co-

missió a les operacions amb els beneficiaris fi-

nals, tret d’una comissió d’obertura del 0,5% de

l’import del préstec formalitzat.

Per a més informació:

Servei de Promoció Econòmica i Ocupació

Osona Sud- Alt Congost 

C/ Nou, 11  08540 Centelles T.: 93 881 12

57 Fax: 93 881 20 94

a/e: osonasud.altcongost@diba.es

www.osonasudaltcongost.org

LA BIBLIOTECA A INTERNET: OBERTA 365 DIES A L’ANY, LES 24 HORES

DEL DIA

Des de fa un temps, la Biblioteca “La Cooperativa” és present a Internet. Actual-

ment, la hi podeu trobar des dels següents enllaços:

•  bibliotecadecentelles.blogspot.com: web de la Biblioteca, des d’on podeu consul-

tar les novetats, l’horari, l’agenda; renovar els documents que teniu en préstec o cercar

aquells que us interessin al Catàleg Col·lectiu.

• elblocdelscentellons.blogspot.com: bloc destinat als infants i joves de la Bibliote-

ca, on aquests poden trobar recomanacions de llibres, notícies, enquestes, guies de

lectura, etc.

• demusicaicinema.blogspot.com: bloc que us permet conèixer les últimes novetats

sobre música i cinema arribades a la Biblioteca i on trobareu informació sobre festivals,

concerts, premis i molts altres temes relacionats amb aquestes dues arts.

• ildefonscerda.blogspot.com: bloc sobre l’il·lustre centellenc Ildefons Cerdà; es trac-

ta d’un recull de recursos realitzat per a commemorar el 150è aniversari de l’aprovació

del Pla Cerdà.

• bibliotecavirtual.diba.cat/inici: nou portal web de la Xarxa de Biblioteques Munici-

pals de la Diputació de Barcelona.

• I, a més:                                                                                         

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: bibliotecadecentelles.blogspot.com

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 setembre, 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 

Vols estudiar? Necessites ampliar el teu currícu-

lum? Al PIPA t’assessorem perquè puguis estudiar

el que més s’adeqüi als teus objectius professio-

nals: formació professional, estudis universitaris,

formació no reglada, graduat, proves d’accés, exà-

mens actic (per a acreditar el teu nivell de Com-

petències en Tecnologies de la Informació i la co-

municació), idiomes...

I algunes dates a tenir en compte:

-  Procés extraordinari de preinscripció i matrí-

cula als cicles formatius. Presentació de sol·lici-

tuds al centre: 9 i 10 de setembre de 2013. Vine

abans al PIPA a informar-te dels centres on hi ha

places vacants. 

- Ajuts MOBINT 2013-2014, destinats a estudiants

de les universitats catalanes per fer una estada

acadèmica de mobilitat, en el marc de programes

d’intercanvi internacional. Sol.licituds fins el 3

d’agost

- Acreditació econòmica per formalitzar la matrí-

cula universitària sense efectuar-ne el pagament

per al curs 2013-2014 (MATRC). Termini de pre-

sentació de sol·licituds fins el 15 d’octubre.

Al PIPA t’informem i t’assessorem en la teva recer-

ca de feina: com fer un currículum, currículum per

competències, etc Així mateix, cada divendres pots

venir a consultar el recull d’ofertes de treball publi-

cat en diferents mitjans i utilitzar el servei de conne-

xió a internet per a enviar currículums, inscriure’t a

borses de treball, actualitzar el teu perfil de linkedin,

etc.

- FiraTàrrega. Teatre al carrer. Del 5 al 8 de setem-

bre www.firatarrega.cat 

- 25è Mercat de Música Viva de Vic. Del 12 al 15

de setembre. www.mmvv.net

Jove, busques feina?

Altres temes d’interès

Biblioteca de Centelles bcentelleslc

Assessoria d’estudis i professions del PIPA
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