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Informació Municipal 

Una nova edició del Parc Infantil de Nadal

Una de les activitats esperades per la mainada du-
rant les festes de Nadal és el Parc Infantil de Nadal
que organitzen l’Ajuntament de Centelles i l’Esplai
100teies.

Es farà els dies 27, 28 i 29 de desembre de les 5 a
les 8 de la tarda al pavelló municipal. Les activitats
estan pensades per a nens i nenes d’entre 3 i 12
anys. El preu de l’entrada serà de 3 euros.
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La 6a Fira de la Tòfona marca l’inici 
de les festes de Nadal
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Amb la celebració de la 6a Fira de la Tòfona, el cap de setmana del 21

i 22 de desembre, s’inicien els actes de les festes nadalenques a Cen-

telles. Les activitats són les tradicionals: el concert de Nadal, exposi-

cions de pessebres, parc infantil de Nadal, la Festa del Pi, cavalcada

de Reis, concurs de fanalets etc. i l’Ajuntament, una vegada més,

col·labora amb les entitats organitzadores per tal que les tradicions se-

gueixin endavant.

La Fira de la Tòfona

El 21 i 22 de desembre, dissabte durant tot el dia i diumenge al matí a

l’espai firal, al nucli antic, es podrà passejar i comprar per les prop de

setanta  parades. Oferiran al públic tòfona i productes agroalimentaris i

artesans de qualitat com: tòfona de Catalunya, Aragó i València; pro-

ductes trufats, embotits, formatges, xocolata, melmelades, bacallà, oli-

ves, cervesa artesana, ceràmica, tions, bijuteria, etc.

Els aficionats a la cuina podran participar dissabte 21 de desembre al

matí als tallers de cuina i degustació que comptaran amb els xefs Pere

Planagumà del Restaurant Les Cols d’Olot (amb 2 estrelles Michelin) i

Víctor Trochi del Restaurant Les Magnòlies d’Arbúcies (amb 1 estrella

Michelin). A la tarda també es farà una demostració en directe amb el

cuiner Cesc Molera i l’estudiosa Fina Vila per perdre la por a cuinar

amb tòfona. També es podrà fer un taller d’elaboració de cervesa arte-

sana o un de xocolata per a infants.

Una de les novetats d’enguany és el concurs de cuina Centelles, capi-

tal de la tòfona 2013. Els qui vulguin participar podran enviar la seva

recepta fins al 10 de desembre a través de la pàgina web de l’Ajunta-

ment www.centelles.cat, dipositant la butlleta al Servei de Promoció

Econòmica o al punt d’informació municipal que hi ha al mercat dels

diumenges. També es farà un concurs de fotografia de la millor recep-

ta. Els premis es lliuraran, igual que el premi al concurs de Ratafia Em-

bruixada el diumenge al matí. El dissabte a partir de 2/4 de 4 de la tar-

da es farà un concurs de gossos tofoners al Passeig de Sant Feliu (da-

vant de l’aparcament de l’institut Pere Barnils). El lliurament de premis

es farà a 2/4 de 6 de la tarda.

D’altra banda, del 21 de desembre al 15 de febrer es podran degustar

plats cuinats amb tòfona als establiments –bars i restaurants– adherits

a la campanya Menja Tòfona a Centelles. Paral·lelament s’han previst

actes per tal que els més petits també puguin gaudir de la Fira de la

Tòfona: Tió solidari i tallers nadalens al nucli antic; inflable a la plaça

Major i activitats amb poni. El diumenge al matí, coincidint també amb

el mercat setmanal, es farà la 3a Matinal Custom, el 2n Mercat motero

a més de demostracions de ball country.

La Festa del Pi amb pla de seguretat i sense pantalla gegant

El 30 de desembre es celebrarà un any més la Festa del Pi de Cente-

lles. Com ja és tradició després de la missa de 7 del matí s’anirà al

bosc a esmorzar i tallar el pi que s’haurà triat el dia de Sant Esteve (26

de desembre). A les 12 del migdia el pi al damunt de la carreta amb els

bous farà la seva entrada a la vila amb els músics, galejadors i el pú-

blic. A la plaça Major es farà la galejada general i el Ball del Pi amb

l’Esbart del Pi. A la 1 el pi es porta a l’església, on es descarrega i es

fa ballar al replà. L’encarregat de fer-lo ballar al replà serà Jaume Vi-

ñets. Seguidament el pi s’entrarà a dins i com ja és costum es penjarà

adornat amb pomes i neules tot cantant l’himne a Santa Coloma, pa-

trona de Centelles.

L’any passat va entrar en vigència la normativa del pla de seguretat

que impedeix sobrepassar l’aforament de l’església parroquial que està

sobre les 600 persones. Igual que va passar l’any passat el temple es-

tarà tancat fins a l’arribada del Pi i un servei de seguretat vetllarà per

aquesta normativa. Enguany no s’instal·larà la pantalla gegant que hi

va haver l’any passat a l’exterior de l’església.

La carreta dels bous estrena aquest any el jou nou que ha estat fabri-

cat a Fusteria Viñolas de Centelles.
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Resum de l’acta de la sessió ordinària núm. 6/2013 

de l’Ajuntament del 26 de setembre de 2013
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Sessió ordinària 6/2013. 26 de setembre de 2013. de 22:00 a les

23:07. Lloc: sala de Plens de l’Ajuntament. Assistents: Miquel Arisa

Coma, alcalde. Els regidors/ores i Josep Lluís Bergés Collado, secreta-

ri general. El president obre la sessió  i el secretari llegeix l’esborrany

de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per unanimitat.

1. APROVAR, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL

PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE

CENTELLES/BAE2009028

El Ple de l’Ajuntament de Centelles, en sessió extraordinària del dia 24

de setembre de 2009, va acordar acceptar la subvenció atorgada en

data 23 de juliol de 2009 per la Direcció General d’Arquitectura i Pai-

satge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la

Generalitat de Catalunya per al finançament del Projecte d’intervenció

integral del nucli antic de Centelles, anualitat 2009-2013 (Llei 2/2004,

de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requerei-

xen especial atenció).

Els motiu de la sol·licitud de pròrroga es justifica perquè la Generalitat

de Catalunya, que finança el 75% del Pla de barris, fa la prevenció per

l’any 2012 de no fer aplicacions pressupostàries per la impossibilitat de

finançar la part que li correspon. 

L’objectiu del nou Pla financer és reprogramar-lo, a dos anys màxim, i

distribuir els imports de les actuacions no finalitzades amb l’any/s co-

rresponent a la pròrroga.

Vist el nou Pla financer, excel adjunt.

D’acord amb el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desen-

volupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes

i viles que requereixen atenció especial.

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Ordenació del

Territori de data 18 de setembre de 2013.

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

suposa deu vots favorables i tres abstenció (CiU i Esquerra-AM) dels

tretze membres que formen la corporació municipal, va adoptar els

acords següents:

Primer. Aprovar la sol·licitud de pròrroga del Projecte d’intervenció inte-

gral del nucli antic de Centelles/BAE2009028, per un període de dos

anys.

Segon. Aprovar el nou Pla financer, excel adjunt.

Tercer.  Presentar el document per registre (inclòs el Pla Financer), di-

rigit a l’Oficina de Barris del carrer Aragó, o bé per eaCat adjuntant els

arxius, tant la sol·licitud en word com el pla financer amb excel.

2. APROVAR, SI ESCAU, LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2014

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

sol·licita que l’Ajuntament comuniqui les festes locals del municipi per a

l’any 2014.

D’acord amb l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol.

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Gestió i Ser-

veis generals de data 18 de setembre de 2013.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar els següents acords:

Primer. Acordar que les festes locals del municipi per a l’any 2014 si-

guin els dies 1 de setembre i 31 de desembre.

Segon. Comunicar l’acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la

Generalitat de Catalunya per al  seu coneixement i als efectes que cal-

gui.

3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 119

DE L’ANY 2013

L’alcalde assenyala al secretari que llegeixi la Resolució de l’Alcaldia

número 119 de l’any 2013, cosa que fa tot seguit:

“DECRET NÚMERO  2013/119

Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles.

Atès que es fa precís donar una solució global a la mobilitat, que inclo-

gui les necessitats escolars i també els nous usos esportius que revita-

litzen o que revitalitzaran la zona on s’ubiquen les naus industrials de-

nominades “El Vapor” tancades fa temps i la plaça dels Àngels.

Atès que en conseqüència queda justificada la modificació dels canvis

en el sentit del trànsit, així com l’establiment d’un pas exclusiu de via-

nants a la zona de la plaça dels Àngels, millorant amb això la mobilitat

de l’escola bressol Niu d’Infants i de l’escola dels Sagrats Cors.

Vist l’Estudi de circulació a la zona de la plaça dels Àngels i els plànols

annexos, així com la valoració estimativa dels seus costos, en la que

es proposa un espai exclusiu per a vianants, canvis de sentit i un únic

sentit de circulació de vehicles que permetin ampliar les voreres i dis-

posar de franges d’aparcaments als costats, la qual cosa milloraria la

mobilitat a la zona.

D’acord amb l’article 21.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora

de les bases de règim local.

Per tot això,

RESOLC:

Primer. Aprova l’Estudi de circulació a la zona de la plaça dels Àngels i

la valoració econòmica portada a terme pels serveis tècnics de l’Ajun-

tament, que tindrà efectes a partir del dia 7 de setembre de 2013.

Segon. Els costos de la modificació de la mobilitat aniran a càrrec del

promotor de les obres, Àngel del Moral Rabot, en representació de

GESPORT GLOBAL 2013, SL, ja que la nova activitat esportiva provo-

ca la necessitat de la modificació.

Tercer. Que de la part dispositiva de la Resolució es doni la màxima in-

formació a la població afectada.”

Josep Lluís Bergés, secretari general de l’Ajuntament, sol·licita la pa-

raula, [...] Assenyala que l’article 21 determina les competències de

l’Alcaldia i essent competent l’alcalde en l’assumpte que tractem es

pertinent que el Decret es fonamenti en l’article referit. Per altra part,

l’article 21 s’ha de relacionar, entre altres, amb l’article 25 del mateix

text legal. 

4. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS

TEMES TRACTATS:

placa commemorativa dedicada a Ildefons Cerdà, tancament de l’esco-

la bressol el Petit Pi,  les sessions de la Junta de Govern Local, la Fes-

ta Major, el pàrquing de l’avinguda Rodolf Batlle, rehabilitació d’un con-

junt industrial (per ús provisional) a l’avinguda Ildefons Cerdà, 1 i la

mobilitat a l’entorn de la plaça dels Àngels, regularitzar el voluntariat di-

rigit a les activitats esportives,  les caques dels gosses a les vies públi-

ques, la mobilitat al carrer dels Casals. 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc

aquesta acta.
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CENTELLES I LA TÒFONA: UNA 

RELACIÓ QUE OMPLE ELS 

CARRERS PROP DE NADAL

Ja l’any 1675 es té constància que a

Centelles es collien tòfones, enviades des

de Vic a la casa del Virrei de Catalunya a

Barcelona. Posteriorment de forma es-

pontània va néixer el mercat de la tòfona a

Centelles, que va perdurar mentre aquest

preuat fong anava a la Llotja de Vic.

Per això Centelles va apostar ja fa sis

anys per recuperar la tradició de la tòfona

realitzant la única fira a Osona dedicada a

la tòfona. El seu focus d’atracció gastronò-

mic i de demanda de tòfones fa que el

nombre de visitants de la fira creixi cada

any. S’ha convertit en l’ambaixadora a Ca-

talunya d’altres zones productores, com

per exemple el mercat francès, present

aquesta edició amb a visita del Syndicat de

truficulteurs de Vaucluse, de la Provença.

Es farà el 21 (dissabte, de les 9 del matí

fins a les 8 de la tarda) i 22 (diumenge, de

les 9 del matí a les 2 del migdia) de desem-

bre. Si assistiu a la fira, podreu fer moltes

coses interessants:

APRENDRE

El concurs de cuina “Centelles, capital

de la tòfona” 2013, permet descobrir, expe-

rimentar, assaborir, compartir i gaudir

d’aquest fong tan saborós. Les bases es

poden consultar a la web de l’Ajuntament,

www.centelles.cat, i les receptes que opten

als diferents premis, al blog centellescapi-

taldelatofona.wordpress.com. Hi haurà pre-

mis entre els votants de la millor recepta. 

Durant la fira, es realitzaran tallers de

cuina, la majoria gratuïts: elaboració de pi-

ruletes de xocolata, de cervesa, un taller de

cuina nadalenca, etc. Els més concorre-

guts presenten, potencien i optimitzen

l’aroma de la tòfona amb receptes con-

duïdes per dos prestigiosos xefs: Pere

Planagumà del restaurant Les Cols d’Olot

(2 estrelles Michelin) i en Víctor Trochi, cap

de cuina del restaurant  Les Magnòlies

d’Arbúcies. Podreu veure també exposi-

cions i vídeos sobre la tòfona, i tindrem

l’oportunitat aprendre a perdre la por a cui-

nar amb tòfona, en un taller-debat conduït

pels centellencs: Cesc Molera i Fina Vila. 

TASTAR

Podrem donar gust al paladar amb es-

morzant dissabte un plat típic de Centelles,

la samfaina, es farà al bar del Casal dels

Avis. Diumenge al matí podreu degustar to-

rrades amb tòfona. Els establiments adhe-

rits a la iniciativa “Menja tòfona a Cente-

lles”, durant la fira oferiran un menú amb

tòfona. Alguns d’ells l’allargaran fins el “Cau

de Bruixes” (prèvia reserva).  No us oblideu

de demanar la copa de ratafia embruixada,

un altre producte típic del nostre municipi.

COMPRAR

Podreu adquirir tòfona directament a

productors i recol·lectors que us guiaran

amb els seus consells. La mostra de para-

des s’amplia a altres sectors vinculats amb

la tòfona (productes trufats com formatges,

iogurts, crêpes, olives,  embotits, melmela-

des, licors, etc.) i productors agroalimenta-

ris i artesanals de qualitat. Diumenge, a

més, els establiments comercials estan

oberts, i es celebra el mercat setmanal.   

GAUDIR

Podreu veure als gossos tofoners en

acció descobrint les tòfones al camp que hi

ha al costat de l’institut al 1r concurs de

gossos tofoners.  Hem creat activitats pen-

sades per als grans i també  diversió ga-

rantida pels infants.  Diumenge es farà la

3a Matinal Custom Centelles i 2n Mercat

Motero. Una demostració de ball country al

carrer Anselm Clavé amenitzarà aquesta

festa. 

Per a més informació:

Servei de Promoció Econòmica i

Ocupació Osona Sud- Alt Congost

C/ Nou, 11  08540 Centelles 

T: 93 881 12 57

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 v pij.centelles@diba.cat    www.centelles.cat/elpipa 

Tel. 93 881 23 23

Informació Municipal 

T’agraden els esports d’hi-

vern? Al PIPA et donem la in-

formació que necessites per

les teves sortides a la neu:

Plànols de les pistes d’esquí,

allotjaments, transports, cur-

sos d’esports a la neu...

I a més, expedició de carnets

internacionals: Alberguista,

Estudiant, Professor.

Ara pots inscriure’t al registre

de sol·licitants de pisos amb

protecció oficial. Aquesta ins-

cripció et donarà la possibili-

tat d’accedir als pisos joves

de Centelles. 

Al PIPA t’assessorem de les

diferents possibil itats que

tens de formació. Entre elles

pots trobar: 

- Curs a distància de prepara-

ció de les assignatures espe-

cífiques per a accedir a la uni-

versitat. Propera matrícula del

14 al 21 de gener de 2014

- Cursos de monitors i de di-

rectors d’activitats en el lleure

infantil i juvenil

- Tallers d’art per a nens/es i

joves. Inscripcions pel segon

trimestre

- Cursos de formació ocupa-

cional de la comarca (subven-

cionats per a inscrits a l’ofici-

na de treball).

Al PIPA t’assessorem per a

millorar la teva ocupabilitat:

Fer el currículum, Acreditació

de competències, Formació

pel treball, Treball a l’estran-

ger, Consulta del recull d’ofer-

tes de treball de la setmana,

Recerca de feina 2.0 

T’atreveixes a fer un currí-

culum creatiu? El currículum

creatiu és la clau per a cridar

l’atenció en un procés de se-

lecció. A més, és una forma

d’exposar les teves com-

petències en tecnologies de

la informació i la comunicació,

per aquest motiu és important

que el facis tu amb els pro-

grames que coneguis. Al PI-

PA pots venir a veure una

mostra de currículums crea-

tius, que et poden donar ide-

es i inspirar per fer el teu. 

Tens una idea emprenedo-

ra? Vols posar-la en marxa?

A emprendexl.es hi trobaràs

informació, esdeveniments,

assessorament, formació i

fonts de finançament.

Festival de clipmetratges El

teu punt de vista pot can-

viar el món. Amb el tema El

desafiament de la fam al

món. Pots participar-hi fent un

vídeo d’1 minut amb el tema:

el desafiament d ela fam al

món. www.clipmetrajesmano-

sunidas.org 

Assessoria d’habitatge

Assessoria d’estudis 
i professions

Activitats joves

Jove, busques feina?

Biblioteca de Centelles bcentelleslc

Viatgeteca d’hivern
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