
Ajuntament de Centelles
Nú

m
. 2

26
Informació Municipal 

Habiliten dues zones de pipicans
Per tal de donar facilitats a les persones propietà-

ries dels gossos s’han fet dues zones de pipi-
cans –espais reservats per tal que els gossos hi pu-
guin fer les seves necessitats–: una a l’aparcament
de cal Comte i l’altra al costat dels semàfors de la
carretera de Sant Feliu de Codines. En els dos es-

pais s’han tret les herbes i s’hi ha afegit sauló que
és un subsòl més adequat per a aquests recintes.
També hi ha un rètol a l’entrada que indica les nor-
mes per al seu ús. 
Properament s’està planificant fer-ne un tercer a

l’aparcament de l’avinguda de Rodolf Batlle. 
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Resum de l’acta de la sessió ordinària núm. 2/2014 
de l’Ajuntament 26 de febrer de 2014
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Assistents: Miquel Arisa Coma, alcalde president. Els regidors/ores i Jo-
sep Lluís Bergés Collado, secretari general. El president obre la sessió
a les 22 h i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior
que s’aprova per majoria de més de dos terços.
Pren la paraula Miquel Arisa, alcalde president i indica que la proposta
inclosa a l’Ordre de dia cal que sigui ratificada pel Ple, en compliment
de l’art. 82.3 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals. Seguidament es passa a la votació i es ratifica la
inclusió a l’ordre del dia de la Proposta per a la formalització del conflic-
te en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de de-
sembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, amb el
quòrum de majoria de més de dos terços.
1. APROVAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA PER A LA FORMALITZA-
CIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL
CONTRA LA LLEI 27/2013, DE 27 DE DESEMBRE, DE RACIONALIT-
ZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
L’alcalde assenyala al secretari que llegeixi la proposta, cosa que fa tot
seguit: “Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la
constitució dels ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha
passat d’una situació en la qual van d’haver de planificar les ciutats per
a fer front a un urbanisme desarrolista, especulatiu, afavoridor d'interes-
sos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments bà-
sics, per afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient,
els canvis demogràfics i socioculturals de la nostra societat, fruits dels
fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de la dependència, de
l'envelliment de la població, de la mediació social, entre altres. Tot això
ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i ne-
cessitats que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes.
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els can-
vis culturals de finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI,
des de l’autonomia local, són el principal dic de contenció contra la crisi,
i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de
la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i
econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi. Malgrat aquests es-
forços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. Du-
rant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’as-
signatura pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les
administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten.
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres
municipis. Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la
despesa per donar resposta a aquesta emergència social.
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir
una administració més propera, i tenir més recursos per fer front a
aquesta realitat social, el govern de l’estat espanyol ha aprovat una “Llei
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local” (LRSAL) que
suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que su-
posarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que
donen els ajuntaments. 
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament
adequat per garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei
el municipalisme torni a un model de fa quaranta anys enrere amb un
marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre
les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de
la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la preven-
ció, la detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i con-
vivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’es-
tructura de l’estat espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibili-

tat econòmico-financera. Una llei que vol privatitzar els serveis, princi-
palment dels tres grans serveis públics locals que encara es demostren
econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de resi-
dus i l’enllumenat públic.
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territo-
rial i de règim local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’es-
tat, i en una instància merament administrativa i sota control en el seu
funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el principi d’autono-
mia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d’Au-
tonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències
i d’eficàcia en la redistribució.
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han
iniciat una campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’apli-
cació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Lo-
cal, així com la defensa del món local perquè els ajuntaments som l’ad-
ministració que estem millor preparats per oferir serveis de proximitat.
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonis-
me en la defensa, garantia i l’enfortiment dels drets socials i la millora
del benestar de la ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidia-
nitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de res-
posta dels governs locals. [...]
Intervé l’alcalde i manifesta que després d’una reunió portada a terme a
Sant Cugat, on hi havia representació de diversos municipis, es va acor-
dar recórrer la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració lo-
cal, que reforma la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local. Assenyala que per poder-ho fer s’exigeixen un seguit de re-
quisits; en concret, un mínim de municipis que suposin 1/7 part dels de
l’àmbit territorial d’aplicació de la disposició i representin com a mínim
1/6 part de la població oficial de l’àmbit territorial corresponent. 
L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar els
acords:
Primer. Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defen-
sa de l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès dispo-
sicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm.
312 de 30-12-2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que
s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de
3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Segon. A tal efecte, sol·licitar Dictamen del Consejo de Estado, confor-
me a l’establert en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de oc-
tubre, del Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major
població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació ne-
cessària.
Tercer. Facultar i encomanar a l’Alcalde per a la realització de tots els
tràmits necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expres-
sament per a l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient
com en dret es requereixi a favor de la Procuradora Dña. Virginia Ara-
gón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Ma-
drid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament de Centelles, de
forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia
local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312
de 30-12-2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administra-
ción Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir
sentència ferma i la seva execució.”
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aques-
ta acta.
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Resum de l’acta de la sessió ordinària núm. 3/2014 
de l’Ajuntament 27 de març de 2014 - Part 1
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Assistents: Miquel Arisa Coma, alcalde president, els regidors/ores i Josep
Lluís Bergés Collado, secretari general. El president obre la sessió a les
22 h i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’a-
prova per majoria de més de dos terços.
1. PRESA DE POSSESSIÓ DE DANIEL CARRASCO GARCÍA, COM A
REGIDOR DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL ALTERNATIVA PER CEN-
TELLES - ENTESA  
L’alcalde comunica el nomenament de Daniel Carrasco García en qualitat
de regidor de l’Ajuntament, segons la credencial lliurada per la Junta Elec-
toral Central en l’escrit de 27-11-2013, per ocupar la vacant del partit Al-
ternativa per Centelles – Entesa (ApC-E). Llegida la credencial i trobada
conforme, l’alcalde convida al nou regidor a ocupar el seu escó d’acord
amb el que estableix l’article 108.8 de la Llei 5/85, de 19 de juny, de règim
electoral general. Daniel Carrasco García promet per imperatiu legal com-
plir fidelment a les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i de
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i
l’Estatut de Catalunya.
Acte seguit pren possessió del càrrec el regidor Daniel Carrasco García.
Seguidament els representants dels grups polítics municipals del consisto-
ri donen la benvinguda al nou regidor. 
2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 43 DE
L'ANY 2014, EN EL QUAL S’APROVA EL MARC PRESSUPOSTARI,
EXERCICIS 2014 - 2017 
L’alcalde assenyala al secretari que llegeixi la Resolució de l’Alcaldia núm.
43 de l’any 2014, cosa que fa tot seguit:
“DECRET NÚMERO  2014/43. Atesa la necessitat d’aprovar el Marc
pressupostari 2015, 2016 i 2017, consolidats, en compliment de l’article
6è de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgàni-
ca 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat finance-
ra. Vistos els quadres relatius a ingressos i despeses dels exercicis refe-
rits, així com la solvència consolidada. Per tot això, RESOLC: Primer.
Aprovar el Marc pressupostari 2015, 2016 i 2017, consolidats, en compli-
ment 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’Ajunta-
ment en la propera sessió que es faci.” L’Ajuntament en Ple es dóna per
assabentat.
3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 13 DE
L'ANY 2014, EN EL QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSU-
POST DE L’ANY 2013 DE L’AJUNTAMENT 
“DECRET NÚMERO  2014/13. D’acord amb els articles 90 del RD 500/90,
de 20 d’abril, i 191 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes lo-
cals aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Ateses les liquidacions de despeses i d’ingressos pendents de l’exercici
anterior del Pressupost municipal i que en concepte de romanent de Tre-
soreria, en el seu cas, s’han d’incorporar al pressupost municipal, exercici
2014, així com el romanent de crèdits. Llegits els informes de Secretaria i
d’Intervenció de 6-2-2013, dels quals resulta que la incorporació del roma-
nent 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 2013, el
resultat de la qual és el següent:
Existència a caixa el 31-12-13 2.797.448,97 euros
Crèdits pendents de cobrament 1.608.253,93 euros

Suma 4.405.702,90 euros
Obligacions pendents de pagament 455.648,94 euros
Saldos de dubtós cobrament 296.641,50 euros
Romanent de crèdits (despeses amb finançament afectat)143.466,92 euros

Romanent de tresoreria per a despeses generals 3.509.945,54 euros
Segon. Aprovar la incorporació dels romanents de crèdit al pressupost de
2014, segons els resultats de la liquidació i amb el finançament:
Romanent afectat 143.466,92 euros
Romanent general 130.507,14 euros
Noves previsions d’ingressos 1.083.924,81 euros
Total de romanents de crèdit a incorporar1.357.898,97 euros
Tercer. Que de la liquidació aprovada es doni compte al Ple de l’Ajunta-
ment en la propera sessió que es faci.”
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.
4. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA NÚM.
1 DE L’ANY 2014, EN LA QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’ANY 2013 DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL
RESIDÈNCIA SANT GABRIEL
L’alcalde assenyala al secretari que llegeixi la Resolució de la Presidència
núm. 1 de l’any 2014, cosa que fa tot seguit:
“RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT NÚMERO  1/2014
Miquel Arisa Coma, president de l’organisme autònom local residència
Sant Gabriel. D’acord amb els art. 48 i 90 del RD 500/90, de 20 d’abril, i
191 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 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 2013, així  com el romanent de crèdits.
Llegits els informes de Secretaria i d’Intervenció de 6 de febrer de 2014,
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 2013, el  resultat de la qual és:
Existència a caixa el 31-12-13 608.968,65 euros
Crèdits pendents de cobrament 53.547,09 euros 

Suma 662.515,74 euros
Obligacions pendents de pagament 51.192,58 euros
Romanent de crèdits (despeses amb finançament afectat)      0,00 euros
Romanent de tresoreria per a despeses generals         611.323,16 euros
Segon. Que de la liquidació aprovada es doni compte al Ple en la propera
sessió que es faci.”L’Ajuntament es dóna per assabentat.
5. DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DELS CÀRRECS DE VICE-
PRESIDENT I DE DOS VOCALS DEL CONSELL RECTOR DE L'ORGA-
NISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA SANT GABRIEL    
L’alcalde demana al secretari que llegeixi l’acord adoptat pel Consell rec-
tor de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel, en la sessió or-
dinària de 18 de febrer de 2014, cosa que fa tot seguit:
“4. COMUNICACIONS
(...) 2. Donat que els senyors Josep Buixó Roca-Umbert, Emili Amat Pérez
i F. Xavier Canamasas Oliva, vicepresident i vocals respectivament d’a-
quest Consell rector presenten la renúncia per escrit als seus càrrecs de
la Fundació Residència Sant Gabriel, en conseqüència el senyor Presi-
dent els hi accepta la dimissió a tots tres i els hi agraeix la col·laboració
que han prestat durant tots aquests anys. Es constata que els escrits de
renúncia als càrrecs presentats pel senyor Amat són fotocòpies i es preci-
sa la presentació dels documents originals per a que surtin efecte les es-
mentades renúncies als càrrecs de Patrons de la Fundació Residència
Sant Gabriel.” (...)” L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

(la resta del resum es publicarà el proper número)
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M’HE QUEDAT SENSE FEINA... QUÈ FAIG ARA?
Segurament alguns dels que esteu llegint aquestes línies us

heu quedat sense feina, i us trobeu de cop i volta, sense per on
començar per buscar feina. Aquí teniu un petit resum dels passos
que cal seguir:
1. Inscriure’s a l’OTG: apunta’t com a demandant d’ocupació

a l’Oficina de Treball de la Generalitat, ubicada a Vic, sol·licitant
cita prèvia a www.sepe.es,  i de forma freqüent, consulta les ofer-
tes de feina de les que disposen a www.feinaactiva.cat
2. Apunta’t al Servei de Promoció Econòmica. En el nostre

Servei t’oferirem orientació i assessorament, a més a més, d’ofer-
tes de feina que pots consultar a www.diba.cat/slo.
3. Fer el currículum: anotar-hi les nostres dades personals,

acadèmiques i laborals. El currículum sempre ha de ser fet a ordi-
nador, ben estructurat, sense faltes d’ortografia i amb una fotogra-
fia recent.
4. Saber de què podem treballar: Hem de saber quin tipus de

feina podem accedir en funció dels nostres estudis i de la nostra
experiència laboral. També hem de tenir en compte les nostres
habilitats (què sé fer) i competències (com ho sé fer).
5. Formar-nos per ser més competents en el món laboral:

és a dir si no estem prou preparat per exercir una feina a la que
aspirem, tenim la possibilitat de preparar-nos mitjançant cursos de
formació ocupacional; i a més a més de forma gratuïta. Per més
informació: www.oficinadetreball.cat o bé,
www.osonaformació.org
6. Enviar el currículum a les empreses que ens interessa-

ria treballar: Hem de plantejar-nos quin tipus d’empreses poden
necessitar persones que es dediquin a allò al que aspirem. Caldrà
fer-los arribar un currículum junt a una carta de presentació. 
7. Buscar ofertes de feina per Internet: existeixen moltes pà-

gines web dedicades a la recerca de feina. Si no teniu Internet a
casa, sempre podeu connectar-vos des del Club de la Feina.
Aquest és un espai de recerca activa de feina, obert a totes les
persones inscrites en el Servei de Promoció Econòmica, on hi
pots trobar: accés a Internet, informació sobre ofertes de feina i de
formació. 
8. Repetir el procés fins a trobar una feina: Després d’haver

enviat els currículums, caldrà fer un seguiment de totes les ofertes
de treball a les que ens haurem apuntat per tal de saber si ja
són cobertes amb algun candidat.

Per a més informació: Servei de Promoció Econòmica i Ocu-
pació. C/ Nou, 11  08540 Centelles. Tel.: 93 881 12 57  -  Fax:
93 881 20 94 a/e: osonasud.altcongost@diba.e

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  pij.centelles@diba.cat  www.centelles.cat/elpipa   Tel. 93 881 23 23

Tancat del 14 al 21 d’abril i el 23 d’abril

Informació Municipal 

Estàs buscant feina? Has fet mai un currículum per competències? Treus el màxim
partit de la teva recerca de feina per internet? Utilitzes xarxes professionals com el lin-
kedin?  Al PIPA hem organitzat unes sessions de millora de l’ocupabilitat especialment
dissenyades perquè puguis millorar la teva recerca de treball. T’apuntes?:
Les competències que et calen per a trobar feina. Sessió de millora de l’ocupabili-
tat, a càrrec d’Anna Fló, orientadora laboral. Divendres 9 de maig de 4 a 7h al PIPA.
Inscripcions obertes
Xarxes per la recerca de feina. Sessió a càrrec d’Ari Vigueras, psicòloga, psicopeda-
goga i orientadora professional. Divendres 23 de maig de 5 a 8h al PIPA. Places limi-
tades. Inscripcions obertes. 

I si estàs buscant feina, al PIPA disposes de servei de connexió a internet per a poder
portar a terme la teva recerca de feina 2.0. A més, cada divendres hi trobaràs el recull
d’ofertes de feina de la setmana.
T’has plantejat estudiar un cicle formatiu de formació professional? Si necessites infor-
mació i assessorament sobre l’oferta d’estudis, els centres on estudiar-ho, etc Al PIPA
trobaràs tota la informació que necessites
Preinscripcions als estudis postobligatoris
Preinscripció al batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i
d’arts plàstiques i disseny, i per al primer període dels ensenyaments esportius. Del 13
al 23 de maig.
Preinscripcó als cicles formatius de grau superior de formació professional i d’arts
plàstiques i disseny. Del 27 de maig al 6 de juny

Estàs preparant l’estiu? Al PIPA t’informem de tot tipus d’activitats: colònies d’estiu,
estades d’idiomes, casals...
JUMP INTO ACTION. Estades d’idiomes per a infants i joves de 10 a 16 anys a la Ca-
sa de colònies L’Era (La Noguera). Aquest any pots triar tres torns: Del 30 de juny al
13 de juliol de 2014, del 30 de juny al 6 de juliol o bé del 6 de juliol al 13 de juliol. Es fa-
ran activitats lúdiques i de lleure a la natura, on la llengua vehicular de comunicació
serà l’anglès. Inscripcions al PIPA del 12 al 23 de maig, ambdós inclosos. 

Ja ha arrencat el Raid dels Ausetans de Cente-
lles! Un total de 7 equips estan portant a terme
les diferents activitats puntuables del Raid. El dia
10 de maig a la tarda faran la Final de Centelles.
Vols venir a veure les proves que faran, animar
el teu equip preferit...? Ens trobem el dia 10 de
maig a la tarda a la Riera Blanca.  

El 31 de maig es celebra el dia mundial sense tabac i durant la setmana en què s'es-
cau aquest dia es celebra la setmana sense fum. Enguany és doncs del 26 al 31 de
maig. El PIPA s’adhereix a la setmana sense fum. Per a trobar més informació sobre
com deixar de fumar, podeu consultar www.papsf.cat

Estiu jove

Raid dels Ausetans

Setmana sense fum

Assessoria d’estudis i professions del PIPA

Jove, busques feina?

Biblioteca de Centelles bcentelleslc
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