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Informació Municipal 

El conseller Joaquim 

Nadal signa al Cerdà 

el Pla de Barris
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El primer acte a Centelles de l’any Cerdà va ser, el

divendres 12 de febrer, amb la visita a la casa del

Cerdà, de l’Hble. Sr. Joaquim Nadal, conseller del De-

partament de Política Territorial i Obres Públiques de la

Generalitat de Catalunya, per signar el conveni del Pla

de Barris que ens han adjudicat per fer una reforma im-

portant a la nostra vila amb tots els elements que Ilde-

fons Cerdà va posar en el seu Pla: cohesió i desenvolu-

pament urbanístic al servei de les persones
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Informació Municipal PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL
RESIDÈNCIA SANT GABRIEL EXERCICI 2010 

ELECTRACOMERCIAL CENTELLES,
SLU. EXERCICI 2010

ELECTRADISTRIBUCIÓ CENTELLES,
SLU. EXERCICI 2010

Previsió d’ingressos:        3.590.168,20 
Previsió de despeses:  3.367.514,14

Previsió d’ingressos:        2.142.617,73 
Previsió de despeses:  1.600.570,23
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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

espa-nyol 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 reco-

manem que abans de plantejar-

vos qualsevol tipus d’inversió tru-

queu al Servei de Promoció

Econòmica i consulteu quines lí-

nies de suport hi ha, d’acord amb

les característiques de la vostra

empresa, o si és per dur a terme

un nou negoci.

Si prèviament voleu consul-

tar-ho via Internet, podeu accedir

a la base de dades d’Acció 10,

entitat coneguda amb el nom

d ’ A C C 1 Ó

(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 directa-

ment. Mitjançant la “base de da-

des d’ajuts i subvencions” es po-

den visualitzar els ajuts vigents

en el moment de consultar la ba-

se, 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), plata-

forma web de la Generalitat de

Catalunya per la creació d’em-

preses. 

Abans de tramitar un possible

ajut, cal tenir un petit esquema

que ens pot ser molt útil:

1) Quina és l’entitat que con-

voca 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 fi-

nal

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). 

La sol·licitud de l’ajut genera

una mica d’enrenou, atès que re-

quereix omplir impresos i presen-

tar documentació. El Servei de

Promoció Econòmica us pot

orientar a l’hora de fer aquests

tràmits.  

Per a més informació:

Servei de Promoció Econòmi-

ca i Ocupació Osona Sud- Alt

Congost

C/ Nou, 11  08540 Centelles

Telèfon: 93 881 12 57

Fax: 93 881 20 94

Correu electrònic: 

osonasud.altcongost@diba.e

s

www.osonasudaltcongost.org

FONS EN DIVERSOS IDIOMES: UN VENTALL DE LLENGÜES
El Document Blanc sobre Educació i Formació de la Comissió

Europea (1995) va emfasitzar la importància que els alumnes
aprenguin com a mínim dues llengües estrangeres abans d’arribar
a l’educació secundària. Malgrat aquest ensenyament de llengües
estrangeres a l’escola, el nombre d’adults que afirmen poder par-
lar una llengua estrangera és habitualment menor del que es po-
dria esperar; no obstant això, existeix un interès creixent en relació
a l’aprenentatge d’idiomes. En aquest sentit, totes les biblioteques
de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barce-
lona disposen de fons en diversos idiomes actualitzat periòdica-

ment. Concretament en aquesta Biblioteca, pots disposar dels se-
güents recursos: mètodes d’autoaprenentatge multimèdia, diccio-
naris i novel·les en diverses llengües (francès, anglès, alemany,
gallec, basc, etc.), així com revistes i pel·lícules en anglès, tant per
al públic adult com per als infants. A més, Internet ofereix diferents
recursos per aprendre idiomes, com per exemple el bloc Arma’t de
recursos! Idiomes on-line de la Biblioteca la Bòbila (http://bobila-
idiomes.blogspot.com/) o el portal per aprendre anglès La mansión
del inglés (http://www.mansioningles.com/.

Vine a la Biblioteca i enriqueix-te aprenent o practicant idiomes!
www.l-h.es/biblioteques/teclasala/comic.shtml.

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: sites.google.com/site/bibliotecadecentelles
Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. Dimecres, de 10 a

14 h. Dissabtes, de 10 a 13.30 h. 
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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

Informació Municipal 

Curs de monitor/-a d’activitats en el lleure infantil i juvenil

- Intensiu durant la Setmana Santa, del dia 27 de març al 5 d’abril.

- Preu: 198 euros

- Lloc: Casa de Cultura de Centelles

- Últimes places!

- Ensenyaments postobligatoris. Després de l’ESO, què?

- Cicles formatius grau mitjà i superior

- Cursos de formació ocupacional

- Nous graus a la universitat

Prepara el teu viatge de la manera que t’agradi més:

- Informació de rutes i llocs per visitar

- Plànols, guies d’allotjaments, guies de diferents països

- Carnets internacionals (d’alberguista, d’estudiant, de professor, etc.)

Inscripcions fins al 10 de març a:

www.duatlodecentelles.cat

- Preinscripcions del 23 de febrer al 16 de

març

- Per a nois i noies d’entre 5 i 16 anys

- Modalitats per a tots els gustos: idiomes,

música, multi esportives, teatre, enginy, circ,

etc.

- Albergs arreu de Catalunya

Tota la informació al PIPA i a través d’Internet a www.xanascat.cat

Les activitats programades són:

- Cinefòrum. Divendres 5 de març

- Taller de complements. Dimarts 16 i dijous 18 de març

- Taller Som Diferents. Dimarts 23 de març

Inscripcions fins el 10 de mar_ a www.duatlodecentelles.cat

Assessoria d’estudis i professions

Viatgeteca de Setmana Santa

Estades d’estiu a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya

Més de la dona a l’Espai Jove
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