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Posada a punt de la piscina d’estiu per a la nova temporada
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manteniment del recinte de les piscines, s’ha pintat de color
ocre l’exterior dels edificis i les parets de tancament. També s’ha
millorat la zona de gespa amb diferents treballs que li donaran
un aspecte més agradable.
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De les obres que s’han fet al recinte de les piscines d’estiu podem destacar la reparació a la piscina petita per evitar les pèrdues d’aigua que es van detectar l’estiu passat i que ha consistit
en fer un desguàs nou; tot per adaptar-la a la normativa vigent
i també s’ha reparat la zona de platja. Al mateix temps, dins del
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Resum de l’acta de la sessió ordinària de ple 2015/3 de 23-3- 2015
Horari: de 20 a 23:15. Lloc: sala de Plens de l’Ajuntament. Assistents:
Miquel Arisa Coma, alcalde president, els regidors/ores i Josep Lluís Bergés
Collado, secretari general. El president obre la sessió i el secretari llegeix
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per majoria de més
de dos terços.
1. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 20 DE
2015, EN EL QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
2014 DE L’AJUNTAMENT
“DECRET NÚMERO 2015/20 [...] Ateses les liquidacions de despeses
i d’ingressos pendents de l’exercici anterior del Pressupost municipal i que
en concepte de romanent de Tresoreria, en el seu cas, s’han d’incorporar al
pressupost municipal, exercici 2015, així com el romanent de crèdits. Llegits els informes de Secretaria i d’Intervenció de data 9 de febrer de 2015,
dels quals resulta que la incorporació del romanent de Tresoreria per a la
liquidació del Pressupost de l’Ajuntament no produirà dèficit. Per tot això,
RESOLC:
Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost municipal, exercici 2014, el
resultat de la qual és el següent:
Existència a caixa el 31-12-14
3.338.904,76 euros
Crèdits pendents de cobrament
2.138.863,91 euros
Suma 				
5.477.768,67euros
Obligacions pendents de pagament
493.228,42 euros
Saldos de dubtós cobrament
394.118,96 euros
Romanent de crèdits (despeses amb finançament afectat) 449.923,02
euros
Romanent de tresoreria per a despeses generals 4.140.498,27 euros
Segon. Aprovar la incorporació dels romanents de crèdit al pressupost
de 2015, segons els resultats de la liquidació i amb el finançament següent.
Romanent afectat
449.923,02 euros
Romanent general
88.209,32 euros
Noves previsions d’ingressos
328.499,65 euros
Total de romanents de crèdit a incorporar 866.631,99 euros		
Tercer. Que de la liquidació aprovada es doni compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es faci.”
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2. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA NÚM.
2 DE 2015, EN LA QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014 DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA
SANT GABRIEL
“RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT NÚMERO 2/2015 [...] Ateses les liquidacions de despeses i d’ingressos pendents de l’exercici anterior del
Pressupost de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel i que en
concepte de romanent de Tresoreria, en el seu cas, s’han d’incorporar al
pressupost de l’organisme autònom, exercici 2014, així com el romanent
de crèdits. Llegits els informes de Secretaria i d’Intervenció de data 9 de
febrer de 2015, dels quals resulta que la incorporació del romanent de Tresoreria per a la liquidació del Pressupost de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel no produirà dèficit. Per tot això, RESOLC:
Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’organisme autònom
local residència Sant Gabriel, exercici 2014, el resultat de la qual és:
Existència a caixa el 31-12-14
Crèdits pendents de cobrament
Suma				

699.557,17 euros
24.504,93 euros
724.062,10 euros

Obligacions pendents de pagament 69.478,11 euros
Romanent de crèdits (despeses amb finançament afectat) 0,00 euros
Romanent de tresoreria per a despeses generals 654.583,99 €
Segon. Aprovar la incorporació dels romanents de crèdit al pressupost
de 2015, segons els resultats de la liquidació i amb el finançament següent.
Romanent general		
14.876,61 euros
Total de romanents de crèdit a incorporar 14.876,61 euros
Tercer. Que de la liquidació aprovada es doni compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es faci.”

3. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ AL CONVENI MARC D’INTEROPERABILITAT DE SISTEMES D’INFORMACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
El Conveni d’interoperabilitat de sistemes d’informació entre administracions públiques té per objecte establir el marc de col·laboració entre les
2 parts per fer efectiva la interoperabilitat telemàtica entre els sistemes d’in-

formació de l’Administració de la Generalitat i els ens que en depenen, amb
l’Ajuntament de Barcelona i els ens locals de Catalunya que s’adhereixin a
aquest Conveni. Atès el dictamen de la Comissió informativa de l’Àrea de
Gestió i Serveis generals de data 16 de març de 2015.
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, la qual cosa
suposa dotze vots favorables i una abstenció (AM) dels tretze membres que
formen la corporació municipal, va adoptar:
Primer. Aprovar l’adhesió al Conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions Públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat de Catalaunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de
Barcelona i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (en
endavant AOC) per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat
dels sistemes d’informació de les administracions catalanes.
Segon. Nomenar el 1r. tinent d’alcalde Josep Paré Aregall com a interlocutor únic de l’entitat davant el Consorci AOC.
Tercer. Facultar l’Alcaldia per a la signatura de tota la documentació que
sigui necessària.
Quart. Comunicar la part dispositiva de l’acord al Consorci AOC per al
seu coneixement i als efectes que calgui.
4. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ A LA XARXA D’ENTITATS LOCALS PER A LA TRANSPARÈNCIA I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La Federació Española de Municipis i Províncies, amb la finalitat de
promoure efectives polítiques de transparència, participació i col·laboració
ciutadana, va aprovar, per Junta de Govern del 24-2-2015, la constitució de
la Xarxa d’entitats locals per a la transparència i participació ciutadana, de
conformitat amb el que preveuen els Estatuts de la FEMP. Atès el dictamen
de la Comissió informativa de l’Àrea de Gestió i Serveis generals de data 16
de març de 2015. L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços,
la qual cosa suposa dotze vots favorables i un vot en contra (Esquerra-AM)
dels tretze membres que formen la corporació municipal, va adoptar:
Primer. Aprovar l’adhesió a la Xarxa d’entitats locals per a la transparència i participació ciutadana de la Federació Española de Municipis i Províncies, com a soci titular, d’acord amb el que disposa l’article 8è de les
seves Normes de funcionament i organització i complir amb els seus fins
estatutaris.
Segon. Facultar l’Alcaldia per a la signatura de tota la documentació que
sigui necessària.
Tercer. Comunicar la part dispositiva de l’acord a la Federació Española
de Municipis i Províncies per al seu coneixement i als efectes que calgui.
5. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMEROS 21,
32 I 35 DE L’ANY 2015
“DECRET NÚMERO 2015/21 Atès el projecte de Plans Locals d’Ocupació 2015 finançat per la Diputació de Barcelona. [...] RESOLC:
Primer. Que es contracti, amb caràcter d’urgència, [...] mitjançant contracte laboral temporal a temps complert, per a la realització del Projecte
de Civisme.
Segon. Els contractes són per a la realització de serveis determinats i
duraran de1 12 de febrer de 2015 fins 11 agost de 2015 i l’horari de treball
serà de 37,5 hores setmanals, [...].
Tercer. Els contractes són per a la realització de serveis determinats i
duraran del 12-2-2015 fins 11-11-2015 i l’horari de treball serà de 37,5 hores
setmanals, [...]
Quart. Que es donin d’alta a la Seguretat Social i es registri a l’oficina
de l’OTG.
Cinquè. Que el contingut del Decret es notifiqui a les persones interessades i de la part dispositiva se’n doni coneixement al Ple en la pròxima sessió
que es faci, i es publiqui al DOGC i al BOP.”
“DECRET NÚMERO 2015/32. Per Decret de l’Alcaldia número 91/2011,
de data 11 de juny de 2011, es va acordar que la Junta de Govern Local
faria les sessions ordinàries el primer i el tercer dimarts hàbil de cada mes i
si s’escau en dia festiu es faria el següent dia hàbil, a les 2 del migdia. Atès
que es fa necessari portar a terme una modificació pel que fa a l’horari de
les sessions ordinàries de la Junta. D’acord amb l’art. 112.3 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals [...]. Per tot
això, RESOLC: Primer. Modificar l’horari de les sessions ordinàries de la
Junta de Govern Local que es farà a les 8 del vespre.
Segon. Comunicar la part dispositiva de l’acord als membres que la
componen.”
“DECRET NÚMERO 2015/35. Atesa la necessitat d’aprovar el Marc
pressupostari 2015, 2016, 2017 i 2018, consolidats, en compliment de l’article 6è de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen
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Seguidament l’alcalde sol·licita que s’inclogui a l’Ordre del dia, mitjançant
la votació per urgència, la ratificació del Decret de l’Alcaldia número 28 de
l’any 2015. Tot seguit es passa a la votació de la urgència i s’incorpora el
punt esmentat a l’Ordre del dia pel quòrum d’unanimitat.
RATIFICAR EL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 28 DE L’ANY 2015
“DECRET NÚMERO 2015/28. Per Decret de l’Alcaldia núm. 165/2014,
de 14-10- 2014, es va aprovar inicialment el Pla de millora urbana de l’edifici del centre parroquial, situat al c/ del Marquès de Peñaplata, núm.14.
Atès que durant el termini d’exposició al públic, mitjançant anuncis al DOGC
(23-10-2014); al diari el 9Nou (20-10-2014); al tauler d’anuncis i a la pàgina
web de l’Ajuntament no s’han presentat al·legacions. [...] La comissió Territorial d’Urbanisme, en sessió de 18-11-2014, va acordar, no emetre l’informe requerit per l’Ajuntament en data 20-10-2014 i amb registre d’entrada
a la Generalitat [...]. El motiu que no s’emeti l’informe és que l’Ajuntament
no compta, amb POUM aprovat definitivament, ja que compte, amb el Pla
General d’Ordenació aprovat definitivament el 4-5-1983. La Generalitat al·ludeix que l’Ajuntament no té la competència per aprovar definitivament els
plans de millora urbana, competència que li atorga l’art.81.1.b) del text legal
esmentat.[...] Segons l’informe favorable sobre el Pla de Millora emès pel
Departament de Cultura de 3-2-2015. En data 12 de febrer de 2015 Josep
Alaró Sala, en representació de la Parròquia de Santa Coloma de Centelles,
va aportar una nova documentació [...] i que fa referència a la necessitat de
conservar la façana original de l’edifici. Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de data 13 de febrer de 2015.[...] Per tot això, RESOLC
Primer. Aprovar provisionalment el Pla de millora urbana de l’edifici del
centre parroquial, situat al carrer del M. de Peñaplata, núm. 14, promogut
per Josep Alaró Sala, en representació de la Parròquia de Santa Coloma i
redactat per l’arquitecte Claudi Aranyó.
Segon. Remetre l’expedient complet del Pla de millora esmentat a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat amb la finalitat que es resolgui sobre la
seva aprovació definitiva.”
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, la qual cosa suposa dotze vots favorables i una abstenció (d’ERC-AM) dels tretze membres
que formen la corporació municipal, el ratifica en la seva integritat.
7. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Moció que presenta el Grup Polític Municipal d’Esquerra- AM a favor
de la reforma horària [...] Fruit de les demandes l’Ajuntament de Centelles aprova aquesta resolució amb l’objectiu de donar suport a les mesures
que facin possible fer la transició cap a la reforma horària formulada en un
moment concret en el temps. L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, l’aprova
íntegrament.
Moció que presenta el Grup Polític Municipal d’Esquerra-AM de suport
al banc d’ADN per les identificacions dels desapareguts a la Guerra Civil
[...] Es proposen els ACORDS: Primer. Mostrar el suport institucional de
l’Ajuntament de Centelles a la iniciativa del Banc d’ADN. Segon. Prendre
el compromís de difondre la iniciativa als ciutadans i ciutadanes de Centelles amb, com a mínim les mesures: Organitzant conferències informatives sobre la iniciativa i divulgar el material audiovisual i de difusió del Banc
d’ADN. L’enviament d’una circular informativa sobre la iniciativa a les entitats
de Centelles. La col·locació d’un banner a la web municipal que faci enllaç
amb el projecte del Banc d’ADN i altres relacionades amb les identificacions
dels desapareguts. La formació i informació dels treballadors de l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà o que atenguin la ciutadania per tal que puguin informar
verbalment i en paper d’aquesta iniciativa. Tercer. Informar d’aquest acord al
departament de Governació de la Generalitat, als membres de la Comissió
d’Afers institucionals del Parlament, als Grups Parlamentaris del Parlament
de, i als impulsors del Banc d’ADN de Catalunya que gestiona les Desaparicions Forçades del període 1936-1977.” L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, aprova la Moció íntegrament.
Seguidament s’inicia el torn de preguntes on es va parlar de: obres del
carrer Josep Falgueras, extracció d’aigua del pou de Castellar, deixalleria,
canvi de contenidors, piscina coberta i gestió de l’empresa IGE BCN, SL,
gas natural a l’escola Ildefons Cerdà, punt d’orientació Jurídica Municipal,
porteries als terrenys del costat de la piscina coberta, tanques provisionals
d’obres a la zona de càrrega i descàrrega del carrer Diagonal, zona de càrrega i descàrrega a la plaça Major, inversions locals, cost dels serveis funeraris, l’actuació del grup ERC-AM a l’Ajuntament els darrers quatre anys.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc l’acta.
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6. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CENTELLES PER A LA MILLORA DEL SERVEI DE LA LÍNIA R3 I PER UNA
ESTACIÓ ACCESSIBLE PER A TOTHOM
Seguidament el 1r. tinent d’alcalde llegeix la Moció següent: “Atès que el
col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” té com a objectiu treballar constructivament per aconseguir un transport públic digne i de qualitat; [...] el col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” ha fet públic el manifest per un #treninclusiu
que inclou les condicions que s’han de complir perquè tothom pugui accedir
a aquest servei i que es transcriuen a continuació:
- Que la megafonia funcioni correctament a totes les estacions i informi
amb el temps suficient de l’arribada dels trens, de la via per la qual passaran i de si són llargs o curts. Aquesta informació s’ha de poder sentir tant
des de la mateixa estació com des de les andanes.
- Que totes les estacions disposin de teleindicadors o pantalles amb la
informació dels trens, la via per la qual passaran i la llargada.
- Que les estacions disposin sempre de plafons amb els horaris en paper i que estiguin actualitzats.
- Que les validadores de bitllets siguin accessibles durant totes les hores
en què circulen trens. A les estacions amb sala d’espera amb horari reduït,
les validadores s’haurien d’instal·lar a l’exterior.
- Que es garanteixi l’accessibilitat de totes les persones per comprar bitllets i, per tant, que les màquines expenedores permetin l’ús tant de monedes com de targetes, que incorporin totes les bonificacions habituals i que
tinguin suport iconogràfic per a aquelles persones que tenen dificultats de
lectura i suport de veu per a les persones amb discapacitat visual.
- Que els procediments, les rutines i l’accés a tots els serveis estiguin
pensats per a tothom. [...] que els trens que circulen en una mateixa direcció
ho facin sempre per la mateixa via o andana... i que, en cas que no pugui ser
així, es busquin les alternatives que calgui perquè una persona amb discapacitat però amb una certa autonomia no vegi compromesa aquesta autonomia per la infraestructura, les instal·lacions o els procediment de l’empresa.
- Que totes les estacions disposin d’encaminaments o guies per a persones amb discapacitat visual, seguint el model de l’estació de Sants.
- Que es vetlli pel bon funcionament de tots els ascensors per garantir
l’accessibilitat de persones amb cadira de rodes o problemes de mobilitat.
- Que tots els combois incorporin sempre una vagó accessible amb cadira de rodes o amb cotxets o maletes. També, que l’espai habilitat en aquest
vagó disposi d’un lavabo adaptat per a persones amb cadira de rodes o
mobilitat reduïda. I que aquestes reformes es facin amb la màxima celeritat.
- Que s’arreglin les andanes de les estacions de Centelles i el Figaró
per salvar sense perill la distància que hi ha entre el tren i l’andana quan els
trens són dobles i reduir al màxim el perill d’accidents. Que es vetlli perquè
la megafonia funcioni. Que es posin panells informatius, que s’instal·li una
marquesina a l’andana principal i que s’instal·lin encaminaments.
- Que en els terres de les andanes s’utilitzin materials antilliscants per
evitar accidents.
- Que es vetlli perquè els trens informin correctament, a través de la megafonia interior dels vagons i dels teleindicadors, de les parades i que es
prioritzi aquesta informació per sobre de la publicitat o d’altres advertiments.
- Que s’habiliti o senyalitzi un espai específic per deixar les maletes, cotxets i altres equipatges als diferents vagons.
Atès que l’Estació de Centelles presenta diversos problemes d’accessibilitat: 1) una part de l’andana és més baixa del compte i això que fa que per
pujar al tren calgui superar una alçada de prop de 50 cm quan els trens són
dobles; 2) la megafonia no sempre funciona correctament ni té el volum suficient; 3) no hi ha teleindicadors o pantalles que informin del pas dels trens; i
4) no disposa d’encaminaments per a les persones amb discapacitat visual;
Atès que les persones usuàries del tren no disposen d’una marquesina a
l’andana principal on resguardar-se en cas de pluja o neu; Atès que Centelles és la capital d’Osona Sud i, per tant, el punt neuràlgic d’aquesta zona i no
es disposa de cap altre sistema de transport públic regular alternatiu (només
hi ha dos busos al dia), alhora que diversos trens semidirectes paren en
aquesta Estació per fer creuaments però no obren portes.
Per tot això, els grups municipals de Centelles, acorden: Primer. Manifestar el compromís de treballa i col·laborar per aconseguir millores per a la línia
R3 i per aconseguir un transport públic digne i de qualitat.
Segon. Instar ADIF, RENFE Operadora i el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat perquè resolguin amb la màxima celeritat tots

els problemes d’accessibilitat i els dèficits que presenta l’Estació de Centelles i que s’han esmentat en els punts anteriors .
Tercer. Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
perquè s’incrementi el nombre de trens amb parada a Centelles.
Quart. Fer arribar aquests acords a ADIF, RENFE Operadora i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.” L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, aprova la Moció íntegrament.
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les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Vistos els quadres relatius a ingressos i despeses dels exercicis referits,
així com la solvència consolidada ( Annex 1). Per tot això, RESOLC:
Primer. Aprovar el Marc pressupostari 2015, 2016, 2017 i 2018, consolidats, en compliment de l’article 6è de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre
Segon. Donar compte de la part dispositiva de l’acord al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es faci.”
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Fira de la ratafia i productes de la terra 14 i 15 de juny

El municipi acull la sisena edició de la Fira de la ratafia i productes de la terra.
Productes tradicionals, activitats complementàries i degustacions per tots els públics.
El proper dissabte 13 de juny de 9 a 20 hores i diumenge 14 de juny de 9 a 14
hores es celebra la 6a Fira de la ratafia i productes de la terra. El centre neuràlgic es
troba al nucli antic de la Vila, al Passeig i a la Plaça Major. Els visitants es trobaran:
- Espai firal i venta de ratafies. Es troben diferents parades de ratafia i fins i tot
qui vulgui fer-se la seva pròpia ratafia trobarà tots els elements necessaris fer fer-ne:
herbes, anisat, ampolles, etc. A més a més, es poden adquirir altres productes agroalimentaris, artesans i de qualitat, la majoria locals formatge, coca, melmelada, bolets,
pa artesanal, etc. Tota aquesta activitat també es complementa amb el mercat setmanal de cada diumenge, i ofereix l’avantatge de què el públic assistent podrà trobar
tots els establiments comercials del municipi oberts per poder fer la compra setmanal.
- Activitats infantils i complementàries, amb moltes activitats per als menuts,
jocs gegants i tallers sobre estampació (monotips) i de cistelleria. També es realitzarà
la deliberació del 7è concurs de Ratafia embruixada i tot seguit el sopar de ratafia i el
lliurament dels premis del concurs.
Un calendari ple d’activitats que forma part d’un eix comú: Centelles és Màgia La
programació de la Fira és d’allò més completa, amb l’objectiu que pugui venir tot tipus
de públic i conegui el municipi. Aquest esdeveniment es complementa amb una altra
fira gastronòmica que es fa al desembre, la Fira de la tòfona, i també enllaça amb
altres activitats com el Mercat del trasto l’octubre, el Mercat Màgic al gener - febrer, i
la fira del col·leccionisme l’abril. Tots aquests actes giren al voltant d’un eix comú, que
els aglutina i els relaciona: Centelles és màgia.
El programa de la fira es pot consultar a la web de l’ajuntament, www.centelles.cat.

Punt Jove
EL PIPA
JULIOL JOVE ’15 (de 12 a 18 anys)

Com viatjar barat pel món
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Al PIPA trobaràs informació de:
- Descomptes i promocions
- Senderisme i rutes en BTT
- Aventura, busseig, caiac
- Mapes, plànols
- Carnets internacionals
- El que necessitis per a preparar el teu
viatge
I ara també consultes on-line a:
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centelles.cat/elpipa

Taller de robòtica. Dilluns 29 de juny a les 18h.

Sortida i jocs de nit. Dimarts 14 de juliol a les 21h

Cine al pati: ‘Ocho apellidos vascos’. Dimarts 30

Gimcana Esportiva. Dimecres 15 de juliol a les 17h

de juny a les 21.45h

Creem instruments. Dijous 16 de juliol a les 18h

Excursió Jove. Dimecres 1 de juliol a les 17h.

Muntem a cavall. Divendres 17 de juliol a les

Taller de percussió. Dijous 2 de juliol a les 18h.

17.15h

Sortida a la Via Ferrada. Divendres 3 de juliol a les

Taller: fes el teu atrapa somnis. Dilluns 20 de juliol

15.30h. Preu: 5€

a les 18h

Taller de maquillatge corporal. Dilluns 6 de juliol

Taller de cuina + sopar jove. Dimarts 21 de juliol

a les 18h.

a les 19h

Excursió nocturna. Dimarts 7 de juliol a les 21.00h.

Tarda de futbol. Dimecres 22 de juliol a les 17h

Tarda de beisbol. Dimecres 8 de juliol a les 17h.

Taller de dancehall. Dijous 23 de juliol a les 18h

Taller de hip hop. Dijous 9 de juliol a les 18h.

Bicicletada Jove. Divendres 24 de juliol a les 17h

Joc d’orientació. Divendres 10 de juliol a les 17h.

Més informació i inscripcions a l’ESPAI JOVE.

Taller de samarretes. Dilluns 13 de juliol a les 18h.

espaijovecentelles.blogspot.com

