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Continua la instal·lació de fibra òptica aprofitant
unes obres de canalització d’aigües

UNITAT MÒBIL D’INFORMACIÓ
AL CONSUMIDOR
La unitat estarà̀ a la plaça Major el dilluns 13 de febrer de 2012 de les 11 a la 13 hores.

Febrer 2012

Els tècnics de la Diputació de Barcelona atendran les
persones en totes aquelles qüestions o dubtes relacionades amb l’àmbit dels drets dels consumidors,
etiquetatge i garanties de productes, compra i lloguer
d’habitatges, serveis bancaris, assegurances, compravenda de vehicles, serveis postvenda, compres
fora d’establiment, serveis turístics, etc.

També hem posat un tub per passar la fibra òptica de
l’estació transformadora elèctrica del carrer de la
Metal·lúrgia a la de l’avinguda de l’Ildefons Cerdà.

El Portal de Centelles

Hem aprofitat que s’havien de fer unes obres per connectar la claveguera i la connexió d’aigües a un habitatge plurifamiliar per passar per la vorera un tub de polietilè per tal d’anul·lar el d’uralita i la connexió de plom.
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El Cau de Bruixes i el Carnaval redueixen despeses,
però mantenen el nombre d’activitats
nica que ha volgut i s’ha fet una peça comuna
amb lito-offset (variant de la litografia).
Una altra de les principals activitats serà la cercavila que surt de la plaça de l’Estació (20:30
h) amb les Dames màgiques, que es reuneixen
amb el Gran Boc i faran a la plaça Major (21:15
h) el seu particular ritual. A la mateixa Plaça
(21:45 h) es farà la proclamació de la Bruixa
de l’Any. Seguidament, i al mateix espai, es
farà el correfoc amb els Diables Cabrons i Bruixes de Centelles i la Colla de Diables la Vella
de Gràcia.

Roda de premsa de presentació del Cau de Bruixes i el Carnaval

El Portal de Centelles
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Centelles enceta el mes de febrer amb dues de les festes més
emblemàtiques del poble: El Cau de Bruixes i el Carnaval. El
cap de setmana del 4 i 5 de febrer Centelles celebra la 15a
edició del Cau de Bruixes. Una de les principals novetats és la
concentració dels espectacles nocturns a la plaça Major (s’ha
anul·lat l’escenari de la plaça Mossèn Xandri) per tal d’abaratir
costos. Enguany s’ha reduït el pressupost un 20% (tant en les
Bruixes com al Carnaval), però s’ha mantingut el nombre d’activitats, tal com es va explicar a la presentació de les dues festes. Durant tot el dia hi haurà tallers, activitats infantils cercaviles, rondalles, contes...
L’autor dels cartells del Cau de Bruixes i de Carnaval és el dissenyador Toni Donato, un dels que van participar en la refundació del Carnaval a Centelles amb el grup Hierbabuena. Actualment col·labora activament tant amb les Bruixes, fent el carrer temàtic de Sant Antoni, com amb
una de les comparses que participen al
Carnaval.
Una de les novetats d’aquest any és el
concurs de disfresses de bruixa. Amb el
lema: «Treu la bruixa que portes a dins!»
es farà a la plaça Major (17:30 h) la tria
de la millor disfressa. Hi ha dues categories: infantil fins a 12 anys i adults. Actuaran com a jurat d’aquest certamen les
dotze Bruixes de l’Any que hi ha hagut
fins al moment. Es donaran tres premis:
escombra daurada, escombra platejada i
escombra de bronze.

També cal destacar l’exposició Danses
de la mort, una mostra col·lectiva d’autors catalans que es podrà visitar fins al
proper 12 de febrer a la Capella de Jesús. Els 11 artistes participants ha treba24 llat sobre la dansa de la mort amb la tèc-

El cap de setmana de l’11 i 12 de febrer és el
torn del Carnaval, que ja ha arribat a la 32a
edició. Prèviament el 5 de febrer (13 h al Passeig) es farà el pregó de Carnaval, que anirà a
càrrec de les Bruixes de l’Any de Centelles
El divendres 10 de febrer es recupera el Carnaval de les escoles. No es farà la rua com s’havia fet en anys anteriors sinó
que es faran actuacions a la plaça Major a partir de les 10:30
h. Al vespre hi haurà un concurs de karaoke i música amb Dj
(23 h) a la sala de baix de La Violeta.
El dissabte 11 es farà la Gran Rua, que sortirà a les 18:30h de
davant de la residència Sant Gabriel. Aquest any, tot i la contenció, es mantenen els premis d’anys anteriors. En el primer
cap de setmana d’inscripcions ja hi havia apuntades una vintena de colles. A partir de les 00:30 h es farà el ball de Carnaval
al Pavelló on s’entregaran els premis.
La festa s’acabarà el diumenge 12 de febrer amb l’enterrament de la sardina (17:30 h) al Casal Francesc Macià. Seguidament es farà una sardinada a la plaça Major.
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Els dos recorreguts compten amb pujades i baixades i es passa sempre sobre asfalt. Pel que fa a l’elevació hi ha 251 metres
de guany i 250 metres de pèrdua d’elevació total. La part més
baixa del recorregut són 480 metres i la més alta, 557 metres.
Per participar-hi cal aportar 2 kg de farina o pasta per a celíacs. Es poden fer les inscripcions el mateix dia de la cursa o anticipades a l’Ajuntament de 8 a 15 h. i al PIPA de 16 a 20 h.
També es pot fer la inscripció on line a la pàgina web de l’Ajuntament o el PIPA.
Per als que ho necessitin hi haurà servei de guarda-roba. Pel
que fa als obsequis, hi ha turbants per als tres participants de
cada cursa tant masculí com femení. Els avituallaments consisteixen en una tassa de brou per a tots els participants al final de
la cursa i per als que corren 10 km hi ha un punt d’avituallament.
A part de la cursa, a les 5 de la tarda a la plaça Major es podrà
visitar una exposició de fotografies, veure pel·lícules, escoltar
contes per als infants dins d’una haima i es podrà fer degustació
de te.
Si voleu entrenar per la cursa, hi haurà una trobada cada dimarts a partir del 31 de gener a les 20:15h a davant de l’Ajuntament. Aquesta sortida és oberta a tothom qui ho vulgui i serà assequible a tots els nivells ja que s’adequarà al pas a cada grup.
Es farà el mateix recorregut que el dia de la cursa. Aquesta és la
primera vegada que es fa una activitat solidària d’aquesta manera amb un cursa urbana pel poble on, recordem-ho, els productes recollits aniran adreçats al poble sahrauí. S’hi espera una
participació elevada.

El diumenge 26 de febrer es disputarà la 7a duatló de
muntanya de Centelles, la cursa forma part dels duatlons de
terra endins, que són set curses. La sortida és a les 9 del matí. La recollida de dorsals és de les 7:30 a les 8:30 h.
Segons l’organització, “enguany mantenim el format de la
prova de l’any passat. Tot i que és assequible, està especialment pensat per a aquells atletes amants de la resistència i
de fórmules diferents”. Es sortirà amb la btt per fer un circuit
de 30 km, que combina pistes forestals i corriols i porta pels
voltants de Centelles. Aproximadament de 850 m de desnivell
positiu. Encara que siguin 30 km, el circuit és força ràpid i es
fa bé. Posteriorment, la transició porta a un circuit de 9,5 km a
peu gairebé tot per corriols. De gran bellesa. De 400 m aproximats de desnivell positiu. A l’acabar la cursa s’entregaran
els premis i obsequis del Circuit de Duatlons de Terra Endins.
Més informació i inscripcions a www.duatlocentelles.cat. info@duatlocentelles.cat. www.facebook.com/duatlocentelles i
www.twitter.com/duatlocentelles.Inscripcions: del 20 de gener
al 20 de febrer, el preu és de 20 euros, amb assegurança, botifarra i obsequi.

PRIMERA DUATLÓ INFANTIL
Una de les novetats d’enguany és que es farà la primera
duatló infantil per a nens de 5 a 12 anys. Es farà 1 km amb
BTT i després 500 metres corrent. L’inici de la prova serà a
les 9:30 h. La coordinació d’aquesta prova va a càrrec del cicle formatiu de grau mitjà de conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural. Per inscripcions, cal dirigir-se al
PIPA 93 881 23 23 o entrar a la pàgina web:
www.centelles.cat/elpipa.
La duatló l’organitzen la comissió organitzadora de la duatló Centelles, l’Ajuntament de Centelles i el PIPA.

Febrer 2012

El proper dissabte 10 de març de 2012 es celebrarà la 1a cursa urbana Centelles amb el Sàhara. Es podrà triar entre dues
distàncies: 5 o 10 km. L’hora de sortida serà les 17:15 h i a partir
de les 16:30 h es poden començar a recollir els dorsals. La sortida serà davant de l’ajuntament i l’arribada serà a la plaça Major.

7a duatló de muntanya
i 1a duatló infantil

El Portal de Centelles

1a cursa urbana solidària
amb el Sàhara
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Com puc crear un blog corporatiu per a
la meva empresa?
Actualment en tots els mitjans podem veure la importància que les empreses estiguin
presents a les xarxes socials: amb un blog, el
twitter, linkedin i el que calgui. A alguns els
apassiona però a d’altres se’ls fa feixuc i complicat, i acaben donant aquesta feina a familiars o treballadors més joves. Però compte!
Qualsevol acció en les xarxes socials té un
ressò immediat i amplificat, que pot anar-nos
fins i tot en contra. La comunicació ha d’estar
planificada en tot moment, i ha de formar part
de la nostra estratègia. Hem de controlar allò
que diem, qui ho diu (sigui dins l’empresa o
pels nostres assessor externs) i com reaccionen els diferents públics que reben els nostres
missatges.
Un article seria massa breu per poder tocar
totes les xarxes socials, i per això avui només
abordarem parcialment el tema dels blogs.
Comencem explicant què és un blog. És un site (lloc) a Internet on trobem penjats posts
amb informació, opinions, emocions, etc. També se’ls coneix amb el nom de bitàcores. La
fórmula de publicació és molt senzilla. Com es
crea un blog? Existeixen diverses eines que
ens permeten crear el blog, i són gratuïtes:
blogger, wordpress, etc. No tingueu por: no cal
ser un especialista per començar a crear un
blog.
Requisits que ha l’empresa ha de tenir en
compte si vol crear un blog:
• És important que si el comencem, l’actualitzem amb certa periodicitat.
• Hem de permetre que sigui un espai
d’opinió i de debat, especialment si els blogs
són de temes que poden ser desenvolupats i
crear interacció (cuina, viatges, etc.)

• Permet contactar amb altres blogs de
temàtica similar i arribar al nostre públic objectiu (p.e., si tenim un restaurant, i fem un comentari interessant en un blog de cuina d’un
tercer, algú es pot fixar en nosaltres perquè
trobi interessants les nostres explicacions, decideixi seguir el nostre blog, i acabar essent
client del nostre negoci)
• El blog serveix per informar els nostres
lectors del sector, i simultàniament, fa que
ens haguem de documentar prèviament.
• Per aconseguir tenir coneixements amplis
del sector, us aconsellem que us creeu un Google Reader.
Què és Google Reader? És una eina molt
senzilla de Google que permet que, en comptes d’estar navegant i buscant a la xarxa les
novetats a tots els blogs i pàgines web del
nostre interès, perdent molt de temps, ens redirecciona totes les novetats d’aquestes webs
i blogs a una única pàgina. És una mena de
magatzem que aboca totes les novetats de les
pàgines que haurem seleccionat o de les cerques que haguem definit. Això només ho podem fer en les pàgines que tinguin un RSS
un sistema d’alertes. Sabrem que una pàgina
té un RSS perquè veurem la icona a la pantalla. Hem de clicar i dir a quina adreça de correu electrònic volem que ens arribi la informació i ja està! D’aquesta manera, aconseguim
tenir recollides un munt de notícies i informacions que ens poden mantenir al dia i inspirar
el nostre blog. Us proporcionem un petit enllaç
on podeu consultar un vídeo que us explica
com funciona el Google Reader: http:
//www.arturogoga.com/2008/08/26/que-es-google-reader-para-que-sirve/En els propers articles us continuarem informant.
Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica
i Ocupació Osona Sud- Alt Congost
C/ Nou, 11 08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57 Fax: 93 881 20 94
www.osonasudaltcongost.org

Biblioteca Municipal La Cooperativa

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 del PIPA

CURSOS DE FORMACIÓ EN EL LLEURE. INTENSIUS DE SETMANA SANTA (del 31 de
març al 9 d’abril) Matí de 9:00 - 14:00. Tarda de
15:30 - 20:00. Inscripcions al PIPA fins el 28 de
març
- CURS DE MONITOR/A a Centelles. Preu:
200 € + 15€ de l’estada a la Casa de colònies
- CURS DE DIRECTOR/A a Hostalets de Balenyà. Preu 198€ + 15€ de l’estada a la Casa
de colònies (no inclou les 80 h de monogràfics)
Preinscripcions a la Formació Professional,
Batxillerat, Graduat... Properament s’obrirà el
termini de preinscripcions. Al PIPA t’orientem
per escollir el millor itinerari formatiu.
ACTIVITATS JOVES. Prepara l’agenda
-> Cau de Bruixes. Del 3 al 5 de febrer. Destaquem:
- 3 de febrer a les 21h: entrega de premis del
concurs de curtmetratges 2012 a la Sala de baix
de la Violeta
- 4 de febrer. De 18h-21h. Projecció de curtmetratges del Concurs de Curtmetratges Cau de
Bruixes 2012. Sala de baix de La Violeta
-> Carnaval de Centelles. 11 de febrer. Inscripcions a la rua fins al 9 de febrer al PIPA
-> Carnaval de Terra Endins (Torelló). Recorda
que pots utilitzar el BusNit per tornar (inscripcions al PIPA fins al 16 de febrer). Places limitades.
-> 7a edició de la Duatló de Muntanya de
Centelles. 26 de febrer. Inscripcions a
www.duatlocentelles.cat

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)

El Portal de Centelles

LES ESTADÍSTIQUES A LA BIBLIOTECA
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Mensualment s’extreuen dades estadístiques dels diferents serveis i usos de la biblioteca que ajuden a quantificar-ne la utilització
i a valorar-ne el servei que ofereix. El total de xifres obtingudes a final d’any ens permet la comparació amb els anys anteriors i si a
aquestes xifres hi afegim les de totes les biblioteques de la Xarxa,
obtindrem una visió de cap on van els usos d’aquest tipus d’equipaments que ens serà útil a l’hora de dissenyar-ne les futures actuacions.
Us donem a conèixer algunes xifres de la utilització de la nostra
biblioteca el 2011:
• La biblioteca va ser utilitzada per 19.272 persones que es van

endur 24.609 documents en préstec (llibres, material audiovisual,
revistes, etc.). Actualment la biblioteca disposa d’un fons de 32.530
documents.
• També es van deixar en préstec 450 llibres a d’altres biblioteques de la Xarxa.
• 4.050 persones van utilitzar el servei d’internet i una mitjana de
300 persones mensuals el servei de Wi-Fi.
• Es van realitzar un total de 81 activitats en les que van participar 2.231 persones.
• El nombre d’usuaris inscrits actualment a la biblioteca de Centelles és de 4.350.
Si en voleu conèixer més dades, estem a la vostra disposició.

