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Núm. 228

Ajuntament de Centelles

Informació Municipal

Arranjament
de la font
d’en Pinós

Juliol 2014

Per la seva part l’Ajuntament de
Centelles ha arranjat la font fent tots
els drenatges nous, ja que en l’estat
que estava era impracticable. També
ha netejat l’entorn i ha posat un banc
deixant la zona tal com podeu veure
en les imatges.

El Portal de Centelles

Gràcies a la col·laboració de: l’Associació Martinet, grup de defensa
fluvial, Amics de la font d’en Pinós,
l’Ajuntament d’Aiguafreda i les empreses Fustes Soldevila i Xavier
Muntades s’ha pogut tirar endavant
el projecte, que feia temps demanaven veïns i veïnes d’Aiguafreda, de
posar una passera per travessar el
riu Congost i arribar a la font d’en Pinós, ubicada en el terme municipal
de Centelles.
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L’estiu és Centelles

Dissabte 5 de juliol
Botiga al carrer

Activitats infantils, actuacions musicals, ...
i sorteig de les paneres:
"Molt per descobrir, molt per oferir"
(campanya comercial del Pla de barris).
a partir de les 6 de la tarda al nucli antic

Dissabte 5 de juliol
Balada d’estiu

amb cor Cantus Firmus - S.C. La Violeta
a les 10 de la nit a la plaça Major

Diumenge 13 de juliol
Festa del batre

El Portal de Centelles

Juliol 2014

a partir de les 9 del matí a l’avinguda de Pere
Barnils
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Dissabte 19 de juliol

10è CPAM: Centelles percussió

Rua tabalada infantil amb Menuts Cabrons i
Bruixes de Centelles i Gimnàs Montse Vilamajó
a les 6 de la tarda sortida de la plaça Major

Rua macrotabalada
amb els Cabrons i Bruixes de Centelles, Atabalades de Premià de Mar, Bayumba de Montmeló, Trik Trak Tabalers d’Olot, Diables del Prat –
Tabalers del Pollo del Prat del Llobregat, Toca’l
dos de Barcelona.
A les 7 de la tarda, sortida del Parc del Pla
del Mestre.

02-03 informe juliol14.qxp_38-39 01/07/14 15:51 Página 2

Informació Municipal

Dissabte 19 de juliol

18a Caminada i 1a Cursa nocturnes
Inscripcions i sortida de 9 a 2/4 de 10 del vespre al parc del Pla del
Mestre.
Preu caminada: 5 euros adults / 2 euros menors de 10 anys. Preu
cursa: 8 euros

Diumenge 20 de juliol

10è CPAM: Centelles percussió

Batec de percussió amb Toni Pagès,
David Viñolas, Santi Carcasona i
SSM BigHand
a les 7 de la tarda
al Casal Francesc Macià. Preu: 5 euros.

Nits de piscina

de 9 a 12 de la nit a la piscina municipal descoberta

Dijous 3

Jam de Lindy Hop amb Vic Kick Swing i inflable aquàtic

Dijous 10

Música amb Javi’s Dj i inflable aquàtic

Dijous 17

Activitats de muntanya amb Femcordada i inflable aquàtic

Dijous 24

Assistents: Miquel Arisa Coma, alcalde president, els regidors/ores i
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general. Se n’excusen els regidors: Josep Paré Aregall (PSC-PM), Jordi Morera Ayza (CiU) i Daniel
Carrasco García (APC-EPM).
1. APROVAR, SI ESCAU, EL SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ
DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU 2014

El dia 28 d’abril de 2014 a les 2 del migdia l’Ajuntament de Centelles

El Portal de Centelles

Resum de l’acta de la sessió extraordinària núm. 4/2014
de l’Ajuntament 28 d’abril de 2014

Juliol 2014

Wii dance party i cinema a la fresca amb la pel·lícula Epic

es reuneix en sessió pública d’acord amb l’article 26 de la Llei orgànica
del règim electoral general.
Amb totes les formalitats legals determinades, l’Ajuntament ha format
les meses electorals, amb les persones corresponents per als diferents
càrrecs així com la relació de suplents en cas de vacants.
Hi assisteix públic.
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, l’aprova íntegrament.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta.

3

04- inf. municipal juliol14.qxp_40 01/07/14 11:28 Página 1

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 molts tipus d’ajut, 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 veniu al
Servei de Promoció Econòmica i consulteu quines línies de suport hi ha,
d’acord a 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 del mateix
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).
I precisament, si el que us interessa és iniciar-vos en la venta a mercats exteriors, i per tant, començar a exportar, us convidem a participar a
la xerrada que organitzem el proper 3 de juliol, a les 9h del matí, a la Casa de Cultura (C/ Jesús 25), a càrrec de Ramón Camí d’ACC10, sota el títol: Com començar a exportar amb èxit.
Us hi esperem!
Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació
C/ Nou, 11 08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57

El Portal de Centelles
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Biblioteca Municipal La Cooperativa

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

DEL DIA

Viatgeteca d'estiu

Punt Jove
El PIPA

Tota la informació que necessites per a preparar el teu
viatge:

Mapes, plànols, guies d’allotjaments, informació turística, Rutes...
Carnet d’alberguista
Carnets internacionals

Més informació: El PIPA
C/Jesús, 25
Tel: 93 881 23 23
pij.centelles@diba.cat
centelles.cat/empipa
facebook i twitter
Horari: de dilluns a dijous de 5h a 8h i divendres de
10h a 13h i de 5h a 7h

SALA D’ESTUDI
A LA BIBLIOTECA

Els dissabtes del 7 de juny al 26 de juliol
Matins: de 10 a 1
Tardes: de 4 a 7
A la sala polivalent, Ronda Tàpies 15

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

• 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,

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

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

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

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

ment, la hi podeu trobar des dels següents enllaços:

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.

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

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 de Centelles

bcentelleslc

