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Les pluges havien fet malbé alguns camins rurals

Millora a la mobilitat de les persones
Per tal d’anar millorant i amb la voluntat de poder-nos
desplaçar, sense barreres arquitectòniques, des del Passeig
fins als centres educatius de l’avinguda Pere Barnils, estem
condicionant els encreuaments del carrer Sant Antoni M.
Claret. A més, per millorar la seguretat, s’ha posat una barana al costat de la cruïlla amb la carretera de Sant Feliu de
Codines, ja que és un tram que quan glaça rellisca molt.
També es pintaran passos per a vianants.
Ampliació de l’antena Güifi
S’ha ampliat l’antena de Güifi, del Tussol, per poder do-

nar cobertura a molts centellencs i centellenques que ho demanaven.
Recollida d’aigües del carrer Girona
Estem arranjant la reixa de recollida d’aigües pluvials del
carrer Tarragona i els embornals del carrer Girona per tal de
donar una millor sortida a les aigües.
Camins rurals
També hem condicionat diversos camins rurals que s’havien fet malbé a causa de les darreres pluges.
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Barana del carrer Sant Antoni M. Claret

Obres al carrer Girona
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Pressupost general de l’Ajuntament exercici 2009
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TENS UNA IDEA EMPRESAdur-la a terme? NECESSITES PERSONAL? BUSQUES FEINA I
NO SAPS COM trobar-ne? CONSULTA AL SERVEI de PROMOCIO
ECONOMICA i OCUPACIO D’OSONA-SUD ALT CONGOST
RIAL I NO SAPS COM

El Portal de Centelles

Març 2009

El Servei de Promoció Econòmica i Ocupació Osona Sud - Alt
Congost està pels municipis de: Aiguafreda, Balenyà, Centelles, El
Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles,
Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva,
Taradell, Tona i Viladrau.
Oferim:
1) SERVEI DE CREACIÓ
D’EMPRESES. A qualsevol persona que vulgui crear un negoci
- Estudi de viabilitat dels projectes.
- Assessorament en els passos
que s’han de seguir per a crear un
negoci.
- Informació d’accés a préstecs
amb condicions avantatjoses.
- Informació i suport en la tramitació d’ajuts.
- Assessorament en aspectes legals, fiscals, etc.
- Informació en les diferents formes jurídiques.
2) SERVEI DE CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES. A qualsevol empresa ja creada
- Assessorament per a fer el Pla
d’Empresa.
- Orientació a les empreses segons les seves necessitats.
- Assessorament per a
formar el personal.
- Suport a la consolidació
i al desenvolupament.
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- Informació de línies de finançament per ampliar el negoci.
3) SERVEI DE BORSA DE
TREBALL. A empreses que
busquin personal per a cobrir un
lloc de treball
- Una àmplia borsa de treball i
de personal
A qualsevol persona, major
de 16 anys i dins l’edat laboral
que busqui feina o millorar en el
seu lloc de treball
- Informació i orientació laboral.
- Assessorament sobre tècniques
de recerca de feina.
- Orientació per elaborar un currículum vitae, cartes de presentació, etc.
- Servei especialitzat, individualitzat i de qualitat.
- Assessorament específic a
col·lectius amb una disminució superior al 33%.

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
æ Curs de monitor/a d’activitats en el lleure
infantil i juvenil. Intensiu de Setmana Santa.
Inscripcions fins al 20 de març. Preu: 196 euros
æ Saló de l’ensenyament a Barcelona. Del 18
al 22 de març.
æ S’acosten les preinscripcions per la Formació Professional,
universitats... vine i t’informem de dates, jornades de portes
obertes, instituts i universitats, allotjaments, beques, etc
æ Proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior
æ Proves per a l’obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior
de cicles formatius de formació professional específica
æ Proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys
VOLS ESTUDIAR?
AL PIPA T’ORIENTEM PER ESCOLLIR LA MILLOR
OPCIÓ PER LA TEVA FORMACIÓ

Ofertes de FEINA:

• Es busquen persones amb carnet de socorristes per a piscina a
Osona Sud.
• Gestoria del Vallès Oriental
cerca administratiu/iva amb bon nivell d’anglès per a fer tasques de
comptabilitat. Horari flexible.
• Parc infantil d’Osona Sud busca monitors/ores per a realitzar tasques de dinamització infantil. Horari escolar.
ON SOM?
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
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres : matins de
9,00 a 14,00 hores. Dilluns i dijous:
tardes de 16,30 a 19,00 hores
Correu electrònic:
osonasud.altcongost@diba.cat
www.osonasudaltcongost.org

L’ESTIU ÉS TEU
Preinscripcions fins al 17 de març.
Estades d’idiomes
D Multiesportives
D Combinat anglès + multiesportives
D Música
D Teatre (NOVETAT)
D Esportives
D Enginy (NOVETAT)
Al PIPA t’informem de tot el que necessitis per la teva sortida:

VIATGETECA DE SETMANA SANTA
d Pistes d’esquí a Catalunya i a l’estranger
d Transports: trens, companyies de baix cost...
d Allotjaments: albergs, hotels, turisme rural...
d Informació de rutes i llocs per visitar
d Plànols, guies d’allotjaments, guies de diferents països
d I tramitarem carnets internacionals (d’alberguista, d’estudiant,
de professor)
Al PIPA t’informem i assessorem per a preparar el teu viatge!!

Biblioteca Municipal "La Cooperativa"
Audiollibres, lectors de pantalles i llibres en lletra gran: com
gaudir de la lectura sense barreres
Els audiollibres són enregistraments de llibres llegits en veu alta i
són utilitzats habitualment quan la lectura directa del llibre no és
possible (per a invidents o persones amb dificultats per a la lectura),
per a escoltar-los durant els desplaçaments en transport públic, perquè es prefereix gaudir de la lectura d’aquesta manera, etc.
Algunes biblioteques, entre elles la nostra, compten amb aquesta
tipologia de document, tant per a la consulta dins la pròpia bibliote-

C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES
Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38
Adreça electrònica: b.centelles.lc@diba.es
Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h.
Dimecres, divendres i dissabtes de 10 a 13.30 h.
ca com per gaudir-ne fora mitjançant el servei de préstec. Actualment aquesta Biblioteca compta amb un fons de 53 audiollibres que
inclou novel·les, narrativa, poesia, etc. En relació amb les noves tecnologies, les persones invidents poden accedir a internet des de la
nostra Biblioteca gràcies a un ordinador equipat amb el sistema de
navegació guiada JAWS.
Finalment, també cal dir que aquesta Biblioteca, com moltes
d’altres, compta amb un fons de llibres en lletra gran, pensat per a
aquelles persones amb dificultats per a la lectura.

