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Ajuntament de Centelles

Informació Municipal

Inauguració de l’aula del Cicle formatiu
de grau mitjà de conducció d’activitats
fisicoesportives en el medi natural

Aquest primer any estan cursant el Cicle 33 alumnes, que
és el màxim de places que hi havia; d’aquests, el 33% de
l’alumnat és de Centelles i el 16%, de municipis veïns, i han
quedat alumnes en llista d’espera.

- Instal·lacions esportives (pavelló, camp de futbol, etc.).
- Rocòdrom.
- Via ferrada.
- Aula per impartir el Cicle.
Aquesta aula es cedeix de forma provisional a causa de
la manca d’espai a l’Institut Pere Barnils que, en contra de
la seva voluntat, hauria hagut de rebutjar o ajornar aquesta
nova oferta educativa, i es perllongarà fins que sigui projectada l’ampliació de l’equipament a l’Institut que contempli
els espais per ubicar aquest nou cicle formatiu.
Per això, s’impartiran classes a l’Institut i a l’aula taller cedida per l’Ajuntament.
L’Ajuntament també ha facilitat la relació entre els centres
hípics de Centelles i l’Institut Pere Barnils per impartir el crèdit 5, conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques, en instal·lacions especialitzades i, a més a més, ha facilitat la realització de pràctiques a diferents empreses i serveis del municipi.
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El valor afegit del cicle formatiu que ofereix l’Institut Pere
Barnils respecte dels que es realitzen en altres centres educatius és que respon a les necessitats del món empresarial
del sector del lleure. Això ha permès adequar el currículum
d’aquest cicle formatiu per a l’obtenció d’una doble titulació:
la de tècnic en activitats fisicoesportives en el medi natural,
del Departament d’Ensenyament i la de monitor d’activitats
de lleure infantil i juvenil de la Direcció General de Joventut,
totes dues de la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament de Centelles per la realització del Cicle també cedeix l’ús de les instal·lacions següents:

El Portal de Centelles

El CFGM de conducció d’activitats fisicoesportives en el
medi natural ha entrat en funcionament aquest curs 20112012. S’aconsegueix així augmentar l’oferta formativa i recuperar la formació professional al nostre municipi. Això ha estat possible gràcies a la implicació i molt d’esforç per part de
l’Ajuntament, la insistència de l’Institut Pere Barnils i la implicació de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (ACELLEC).
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La 4a Fira de la Tòfona enceta els actes
de les Festes de Nadal
Dissabte, per als més matiners, s’oferirà una mostra elaborada
pels restauradors de Centelles de la samfaina, una recepta
gastronòmica tradicional i típica del municipi, que per aquells
que vulguin conèixer de què està feta, en realitat és sang i perdiu. Durant tot l’any molts visitants vénen expressament per delectar-se amb aquest saborós esmorzar de forquilla.
Els aficionats a la cuina també podran assistir als tallers que
portaran per nom “Perdre la por a cuinar amb tòfona”, amb receptes senzilles i accessibles. I per als que vulguin anar més
enllà, es faran altres demostracions de cuina amb tastets per
acostar aquest producte de la terra, misteriós i saborós, als cuiners domèstics, i també sibarites i cuiners professionals, amb
la presència activa de dos prestigiosos xefs de la comarca,
Nandu Jubany i Joan Font.

La celebració de la 4a Fira de la Tòfona, el cap de setmana de
17 i 18 de desembre, marca l’inici de les activitats de Nadal i
Reis a Centelles. Un any, per aquestes dates, l’agenda s’omple
d’activitats tradicionals: el tió solidari, el concert de Nadal, Els
Pastorets, el parc infantil, exposicions de pessebres, la Festa
del Pi, etc. i l’Ajuntament col·labora amb les entitats del poble
per tal que segueixin endavant. Les activitats nadalenques donen pas a la celebració de la Festa Major d’hivern, en honor a
Santa Coloma, amb la celebració de la Festa del Pi.

Tot voltant pel nucli antic, prenent una tassa de brou amb tòfona, aquells que vulguin conèixer més aspectes tècnics sobre la
tòfona podran visitar una exposició gràfica molt interessant a
càrrec del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
A la tarda, s’intentarà donar resposta a l’etern dubte de la conservació de la tòfona, des del bosc a la taula, amb una taula rodona on es debatrà sobre aquest tema.

Les activitats s’acaben el 5 de gener amb la cavalcada de Reis
pels carrers de la vila i el repartiment de dolços als nens i nenes al replà de l’església on també es fa el concurs de fanalets.
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La Fira de la Tòfona
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El cap de setmana del 17 i 18 de desembre,dissabte tot el dia i
diumenge al matí, al nucli antic de la vila, el públic podrà fer les
seves compres pre-nadalenques a les aproximadament 45 parades que configuraran l’espai firal. La major part oferiran al públic tòfona fresca, en conserva, embotits de tòfona, olis de tòfona, tòfona en embotit, xocolata amb tòfona, formatges i altres
delicatessen que la incorporen, així com altres parades de productes agroalimentaris de qualitat i artesanals.

Activitats complementàries i infantils
Els més petits també tenen activitats pensades per a ells. Dissabte al matí, d’11 a 1 del migdia, hi haurà el tió solidari a la
plaça Major i, a partir de 2/4 de 5 de la tarda i també a la Plaça,
es faran tallers infantils de Nadal.
Durant tot el dia hi haurà servei de ludoteca per als més menuts a la plaça Major.
Diumenge, coincidint amb el mercat setmanal, un dels
concorreguts de la comarca d’Osona, els visitants podran
tar torrades amb tòfona, per tal que puguin comprovar
canvia i s’enriqueix un plat senzill com seria una torrada,

més
tascom
amb
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Menja tòfona a Centelles
Els que desitgin allargar la seva visita a Centelles tindran l’opció de triar entre varis menús amb tòfona, oferts per diferents
restaurants i establiments de menjars preparats de Centelles,
que s’han agrupat per oferir a les seves cartes plats de tòfona
més enllà dels dos dies que dura la fira.
Des del 17 de desembre i fins al 5 de febrer, coincidint amb el
període de collita de la tòfona, aquells que vulguin gaudir d’una
oferta gastronòmica completa i variada amb tòfona podran tastar els diferents plats que s’oferiran durant aquest període en
tot el municipi, de tal forma que s’enllaçarà amb la festivitat
que Centelles té programada cada any pel mes de febrer: el
mercat màgic.

Parc Infantil de Nadal
una mica d’aquest diamant de la cuina ratllat per sobre.

També es lliurarà el 3r premi de ratafia embruixada de Centelles. Aquesta beguda digestiva tan típica del municipi és també
el lligam entre la Fira de la Tòfona, el Cau de Bruixes de febrer
i la Fira de la ratafia i el mercat de la Terra de juny. Precisament les dates de cada una d’aquestes activitats coincideixen
amb algun dels processos de preparació de la ratafia: recollida
d’herbes, maceració o consum. Tot embolicat sota el lema
“Centelles és màgia”, de tal forma que el municipi resulta captivador i atractiu durant tot l’any no només a nivell turístic, sinó
també a nivell comercial i cultural.

Les activitats preparades estan pensades per a nens i nenes
d’entre 3 i 12 anys. El preu de l’entrada serà de 2 euros.

Aquest any hi ha preparades un munt d’activitats com són: Inflables, Jocs Gegants, Tallers (Mandales, construcció de fanalets, disfresses, maquillatge, etc.), Jocs de Taula, Xanques, Mini Tennis Taula i Tennis Taula i Racó de contes.
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Simultàniament, s’han programat activitats lúdiques com són la
ruta amb burricleta o el simulador Prodrive on es podran viure
les emocions dels pilots de fórmula 1. Aquestes dues activitats
es podran fer tant dissabte com diumenge.

Una altra de les activitats que està arrelant és el Parc Infantil
de Nadal. Aquest any es farà els dies 27, 28 i 29 de desembre
de 5 a 8 de la tarda i serà organitzat per l’Ajuntament de Centelles i l’Esplai 100teies al pavelló vell municipal.

El Portal de Centelles

El matí estarà amenitzat amb la primera matinal motera Custom “Centelles”, amb una trobada de motos que finalitzarà amb
una ruta pel municipi.
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A quins ajuts pot accedir la meva empresa?
Les empreses poden acollir-se a diferents tipus d’ajuts: a fons
perdut, préstecs, avals. Aquests ajuts estan promoguts per diferents
programes de la Generalitat de Catalunya, l’Estat espanyol i la Unió
Europea.
Hi ha diversos tipus d’ajuts, en funció de les característiques de
l’empresa, si és de nova creació o consolidació de l’activitat empresarial. Per això us recomanem que abans de plantejar-vos qualsevol tipus d’inversió truqueu al Servei de Promoció Econòmica i consulteu quines línies de suport hi ha, d’acord amb les característiques de la vostra empresa, o si és per dur a terme un nou negoci.
Si prèviament voleu consultar-ho via Internet, podeu accedir a la
base de dades d’Acció 10, entitat coneguda amb el nom d’ACC1Ó
(http://www.acc10.cat/). En aquesta pàgina web, trobareu la pestanya “Ajuts i finançament”, que conté la base de dades de FISUB, que
conté més de 200 registres actualitzats directament. Mitjançant la
“base de dades d’ajuts i subvencions”, es poden visualitzar els ajuts
vigents en el moment de consultar la base, així com també els que
es convoquen durant l’any en curs.
En el cas que us plantegeu crear un nou negoci, podeu consultar la pàgina web (www.inicia.gencat.cat), plataforma web de la Generalitat de Catalunya per la creació d’empreses. Abans de tramitar
un possible ajut, cal tenir un petit esquema que ens pot ser molt útil:
1) Quina és l’entitat que convoca l’ajut.
2) Verificar que el tipus d’ajut convocat s’adapta a la nostra empresa, per tal de saber si ens en podem beneficiar o no.
3) Conèixer on ens hem d’adreçar si tenim dubtes, i on cal presentar la documentació final.
4) Hem de saber també quin és el termini per presentar l’ajut.
5) Finalment, per preparar la documentació necessària, cal fer
una lectura de la referència legal (ordre o resolució on es convoca i
es detallen les base de l’ajut).
La sol·licitud de l’ajut genera una mica d’enrenou, atès que requereix omplir impresos i presentar documentació. El Servei de
Promoció Econòmica us pot orientar a l’hora dels ajuts que us
podeu acollir, dels requisits i de l’elaboració d’aquests tràmits.
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.cat
www.osonasudaltcongost.org

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

ELS JOVES DE CENTELLES DONEM SUPORT A LA LLUITA
CONTRA LA SIDA
Concurs de curtmetratges

Concurs de curtmetratges Cau de Bruixes 2011. L’entrega de les
obres serà amb un DVD-R fins al dijous 19 de gener de 2012 al PIPA o a l’Espai Jove. No s’acceptaran les obres presentades fora de
l’horari d’atenció al públic d’aquests dos serveis. Pots consultar les
bases a www.centelles.cat/elpipa
Viatgeteca d’hivern

T’agraden els esports d’hivern? Al PIPA et donem la informació que
necessites per les teves sortides a la neu: Plànols de les pistes
d’esquí, allotjaments, transports, cursos d’esports a la neu...
I a més, expedició de carnets internacionals: Alberguista, Estudiant, Professor.
Assessoria sobre habitatge

- Informació de les promocions
d’habitatge protegit.
- Informació i assessorament per
l’accés a ajuts al lloguer.
- Informació i orientació per la
recerca i adquisició d’un habitatge.
Assessoria d’estudis i professions del PIPA

Al PIPA tenim informació dels cursos de monitor/a i de director/a
d’activitats en el lleure infantil i juvenil. Monitor/a d’activitats
en el lleure infantil i juvenil.
Activitats joves

Parlem de sexe? (Taller de sexualitat per a joves de 14 a 18 anys).
Divendres 2 de desembre a les 6 de la tarda a l’Espai Jove. Gratuït.
Concurs de Sing-Star! Dimecres 14 de desembre a les 5 de la tarda a l’Espai Jove. Gratuït. De 12 a 18 anys.
Recollida de jocs i material per l’Espai Jove. 27, 28 i 29 de desembre. Lloc a concretar.
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Biblioteca Municipal La Cooperativa
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BON NADAL!
Aprofitant que aquest mes celebrem el Nadal, us volem parlar del fons infantil sobre festes populars de la Biblioteca La Cooperativa de Centelles.
Hem decidit fer un apartat especial per aquests llibres ja que,
en determinades èpoques de l’any, en tenim una demanda elevada i, d’aquesta manera, els podeu trobar tots al mateix lloc.
Aquest fons inclou temes com el Carnestoltes, la Quaresma,
Sant Jordi, la Castanyada, el Nadal, etc.
Amb les següents estrofes del poema La lectura dels àn-

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 dissabtes de 10 a 13.30 h. (del 15 de juny al 15 de setembre, només dimecres)

gels, d’en Màrius Torres, us volem desitjar un Bon Nadal i un
Venturós any 2012.
No tots els àngels son iguals, ni els llibres. Uns,
Altres, com àngels de retaule, van cantant
de pàgines roents de lluita i aventura,
un llibre ple de flors com una primavera,
són murmurats per àngels lluminosament bruns
i l'alegria els fa la gràcia més d'infant,
que esborren amb la veu la sang de l’escriptura.
més blaus els ulls i més blonda la cabellera.

