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Carrer Sant Llop

Carrer Sant Llop

Carrer Tagamanent

Carrer Tagamanent

Obres d’urbanització a diversos carrers
Han començat les obres d’urbanització de la plaça de
Catalunya i del carrer de Sant Llop. També estem arreglant les instal·lacions d’aigua i llum dels carrers de Bar-

celona i de Tagamanent. La inversió de totes aquestes
obres, que estan finançades per diverses subvencions,
és de 750.000 euros.

Carrer Barcelona

Plaça de Catalunya

Plaça de Catalunya
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Dades estadístiques mercat laboral a
Osona Sud durant el desembre de 2010
Segons dades facilitades per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació, el
mes de desembre de 2010 tanca amb 11.899
persones demandants d’ocupació a la comarca d’Osona, de les quals 2.450 estan inscrites
als municipis del Pacte Territorial Osona SudAlt Congost, i 540 són de Centelles. L’informe
mensual de desembre 2010, de l’Observatori
per al Desenvolupament Local d’Osona mostra que l’atur registrat als municipis d’Osona té
una taxa del 15,17%, xifra similar a la de la
resta de Catalunya ( 14,26 %).
Pel que fa al sexe, la taxa d’atur femenina
a Osona l’any 2010 (17,74%) s’ha mantingut
respecte l’any 2009 (17,81%), i és lleugerament superior a la masculina (13,17%) l’any
2010 que també s’ha mantingut respecte al
2009 (13,77%)
Tenint en compte l’edat trobem que la taxa
més elevada és en el grup de persones compreses entre els 25 i 44 anys (48,02%), seguit
pel grup de més de 45 anys (43,54%). Els
sectors Serveis i Indústria són els que presenten un pes més alt d’aturats. Durant el mes de
desembre s’han registrat un total de 1.951
contractes, dels quals la major part han estat
temporals (1.651, és a dir, el 84,62%), i són la
resta (300) indefinits.
El Servei de Promoció Econòmica i Ocupació Osona Sud-Alt Congost compta amb el
Servei d’Inserció Laboral, amb una borsa de
treball gratuïta per a totes aquelles persones
que es troben en situació d’atur o volen una
millora laboral. També hi ha un espai de recerca activa de feina, obert a totes les persones
inscrites, ubicat a la Casa de Cultura. El Club
de la feina està obert dijous d’11 a 13 hores, i
divendres de 9 a 11 hores. En aquest espai
es pot tenir accés a ordinadors i a Internet,
rebre informació sobre el món laboral i accedir a ofertes de feina i formació, així com
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assessorament sobre tècniques de recerca de
feina: currículum, carta de presentació, etc.
També podeu consultar la web www.osonasudaltcongost.org. Entrant a la secció Ofertes de treball de la pàgina principal i clicant sobre la icona Xaloc, per poder accedir a les
ofertes de treball del territori. Si voleu ampliar
la cerca heu de clicar “cerca avançada” o bé
“veure les ofertes de tots els serveis”. Per poder optar a la candidatura d’aquestes ofertes
els interessats s’han d’haver inscrit prèviament
al Servei d’Inserció Laboral.
Entrant a la secció Agenda, podeu clicar
sobre l’opció “Formació a Osona”, on trobareu
l’oferta formativa de què ens ha arribat informació, tant per particulars com per empreses.
Per fer formació a Centelles, podeu visitar la
pàgina http://www.osonaformacio.org/
Ajudes: Pla Renova't de finestres, obertures i proteccions solars
A qui s’adreça? A habitatges particulars,
per a edificis plurifamiliars i per a edificis del
sector terciari.
En què consisteix? En un ajut per la renovació i la substitució d’obertures (finestres, portes, vidrieres, claraboies) i proteccions solars
tèrmicament eficients de les mateixes mitjançant persianes, gelosies, lamel·les o tendals.
Quin és l’objectiu? Millorar l’eficiència
energètica i reduir el consum d’energia a les
llars i al sector terciari català, així com potenciar l’ús racional de l'energia entre els ciutadans de Catalunya.
Quin termini té? del 17 de gener al 30
d’abril de 2011.
Qui convoca aquest ajut? La Generalitat, a
través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN).
On puc trobar més informació? A la web
del Pla Renova’t
(http://www.plarenovat.cat/2011-finestres).
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.es

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
Assessoria d’estudis i professions
Vols treballar aquest estiu? Al PIPA t’informem i orientem
dels cursos que et poden interessar més. I perquè no perdis
la plaça, t’avancem algunes propostes amb inscripcions
obertes:
- Cursos de monitor/a i de director/a d’activitats en el
lleure infantil i juvenil. Intensius de Setmana Santa.
- Curs de pre-monitor a Centelles de Setmana Blanca. Per
a joves de 14 a 17 anys. Del 28 de febrer al 4 de març de
10h a 14h. 58 euros.
- Curs de socorrisme aquàtic d’Osona.
- Graduat en educació secundària a distància. Matrícules
del 21 al 25 de febrer. www.xtec.cat/ioc
- Anglès bàsic a distància. Matrícules de l’11 al 16 de febrer. www.xtec.cat/ioc

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
- Convocatòria oberta per
sol.licitar l’accés als pisos de protecció oficial en règim de
compravenda (C. Can Minguet, núm 4 i 6). Presentació se
sol·licituds fins al 28 de febrer.

Setmana blanca. No saps què fer?
Al PIPA t’informem de les activitats que pots fer.

Activitats joves. Prepara l’agenda
Cau de bruixes. 19 i 20 de febrer.
Carnaval de Centelles. 26 de febrer.
Carnaval de Terra Endins (Torelló). 5 de març. Recorda que
pots utilitzar el BusNit per tornar (inscripcions al PIPA fins al
3 de març).
Duatló de Centelles. 13 de març.

www.osonasudaltcongost.org

Biblioteca Municipal “La Cooperativa”
CAMPANYES SOLIDÀRIES
Periòdicament, a la planta baixa de la biblioteca hi podeu trobar
una taula plena de documents en venda i un cartell que explica la
destinació que es donarà als diners obtinguts.
Aquest material, llibres, CDs, DVDs, vídeos, etc. és part del fons
que ha quedat obsolet, que s'ha renovat perquè n’ha sortit una nova edició o perquè s’han rebut documents més actualitzats. Davant
la impossibilitat d’emmagatzemar tot aquest material, que encara
pot ser útil o interessant per algú, es va decidir posar-lo a la venda
a un preu simbòlic i destinar els guanys a causes o entitats sense

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, de 10 a
14 h. Dissabtes, de 10 a 13.30 h.

ànim de lucre.
Fins aquest moment s’ha col·laborat en la construcció i compra
de material per a la biblioteca de Chagüite Blanco, una comunitat
rural de Nicaragua, i també amb la secció local de Mans Unides.
D’altra banda, també s’han proporcionat alguns llibres infantils a
l’AMPA de l’Escola Ildefons Cerdà, per a l’intercanvi de llibres de la
diada de Sant Jordi.
Aviat s’iniciarà una nova campanya, si us interessa estigueu a
l’aguait!
www.l-h.es/biblioteques/teclasala/comic.shtml.

