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Avinguda Ildefons Cerdà amb bombetes de sodi

Reducció del consum energètic en l’enllumenat públic
L’any 2007 es va començar el canvi de les bombetes de l’enllumenat públic per posar-les de baix consum, amb control horari de llum i gestió individualitzada per sectors. Des de llavors hi
ha hagut una reducció del 30% en el consum, tot i que hi ha
més punts de llum.

Consum any 2010: 1.014.871 kWh
Consum any 2011: 990.323 kWh

El Portal de Centelles
Març 2012

Carrer Tagamanent i carrer Barcelona amb bombetes de leds
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Resum de l’acta de la sessió ordinària de 15-12-2011

El Portal de Centelles

Març 2012

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA DE
L’AJUNTAMENT EN PLE DE DATA 15 DE DESEMBRE DE 2011
A les 10 del vespre, després de l’oportuna convocatòria prèvia i sota la presidència de l’alcalde, Miquel Arisa Coma, es reuneix l’Ajuntament en Ple a la casa de la
vila per fer la sessió ordinària de primera convocatòria. Hi assisteixen els regidors i
el secretari que subscriu. Excusa l’assistència Sònia Higueruelo Demasón. El president declara oberta vàlidament la sessió i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta
anterior que s’aprova per majoria de més de dos terços.
1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT NÚM. 3/2011
L'execució del Pressupost municipal comporta l’obligació d’adaptar-lo a les necessitats en quant a l’obtenció del crèdit suficient per subvenir la despesa en cada
moment. Atès que és necessari fer un suplement, i en el seu cas habilitació de
crèdit extraordinari, de diverses partides de despeses dels capítols 2, 4 i 9, per tal
de fer front a despeses que s’han de realitzar durant aquest any. Expedient de
modificació de crèdit (MP 3/2011) del Pressupost municipal vigent, mitjançant: Segons l’informe de la interventora i atesa la Memòria justificativa l'Ajuntament en
Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa vuit vots favorables, una abstenció
(de la representant d’APC-EPM Assumpta Falgueras Marsal i tres vots en contra
(dels representants de CiU Isabel Matas Babón i Jordi Morera Ayza i del representant d’Esquerra-AM Norbert Gómez Sala) dels tretze membres que formen la
corporació municipal, va adoptar els acords següents: Primer. Aprovar la tercera
modificació de crèdit en el Pressupost General vigent, en els termes següents:
1.Procedència dels fons. Majors ingressos i noves previsions: 102.800,00
2.
Modificacions de crèdit:
Capítol
Denominació
Import
1
Despeses de persona
-38.000,00
2
Despeses en béns corrents i serveis
134.959,42
4
Transferències corrents
2.380,00
9
Passius financers
3.460,58
3. Detall de l’estat final de les partides afectades per la modificació proposada:
Partida
Títol
Import
01100 91100
Amortització de préstecs del sector públic
101.262,61
16201 22700
Treballs altres empreses.
Nous serveis de neteja
65.509,30
23000 16000
Quotes de la Seguretat Social
545.249,18
24100 22699
Servei de Promoció Econòmica
70.606,12
42500 22100
Electradistribució. Consums
357.800,00
42500 46500
Consell Comarcal, Agència d'Energia
1.400,00
45200 22101
Cànons ITS i CIH
Subministrament d'aigua
11.500,00
92000 22604
Despeses jurídiques. Litigis
39.833,48
92003 22706
Estudis i treballs tècnics.
Pla clavegueram
5.074,00
92412 48900
Altres transferències. Creu Roja
5.180,00
4. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació proposada (estat
de despeses)
Cap. 1. Despeses de personal: 2.111.891,41€. Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis: 3.941.745,74 €. Cap. 4. Transferències corrents: 1.244.964,82 €.
Cap. 6. Inversions reals: 1.904.429,52 €. Cap. 9. Passius financers: 216.733,06 €.
Segon. Que l’expedient sigui exposat al públic pel termini de 15 dies, als efectes
d’examen i reclamacions. Tercer. Que en el cas de no presentar-se reclamacions
s’entendrà elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial.
2. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA ST. GABRIEL NÚM. 2/2011
L’execució del Pressupost de l’Organisme autònom local Residència Sant Gabriel
comporta l’obligació d’anar adaptant-lo a les necessitats quant a l’obtenció del crèdit suficient per subvenir la despesa en cada moment. Atès que l’aprovació de la
liquidació del Pressupost general de l’exercici de 2010 es disposa de crèdit incorporable mitjançant romanent de Tresoreria i que és necessari fer un suplement en
diverses partides de despeses dels cap. 1, 2 i 6 per tal de fer front a despeses corrents i d’inversió. Atesa la Memòria justificativa i segons l’informe d’Intervenció l'A2 juntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa vuit vots favorables,

una abstenció (APC-EPM) i tres vots en contra (CiU i Esquerra-AM) dels tretze
membres que formen la corporació, va adoptar: Primer.- Aprovar la 2a. modificació de crèdits en el Pressupost de l’Organisme autònom local Residència Sant
Gabriel vigent, en els termes: 1. Procedència dels fons: Romanent de Tresoreria,
resultat de la liquidació del Pressupost general de l’exercici de 2010: 93.500,00
euros
2. Crèdits habilitats i suplementats:
Pressupost de despeses
3. Detall de l’estat final de les partides afectades per la modificació proposada
Pressupost de despeses
Partida
Denominació
Euros
13000.233 Retribucions bàsiques del personal laboral
805.000,00
20900.452 Cànons
4.300,00
21200.233 Reparació, manteniment i conservació
edificis i altres construccions
55.000,00
22100.233 Subministrament energia elèctrica
36.000,00
22604.920 Despeses jurídiques. Litigis
4.500,00
62600.233 Equips per processos d’informació
10.500,00
4. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació proposada
Pressupost de despeses: Capítol 1. Despeses de personal: 1.052.200,00 €. Cap.
2. Compra de béns corrents i de serveis: 451.700,00 €. Cap. 6. Inversions reals:
140.837,79 €. Segon. Remetre l’expedient complet a l’Ajuntament perquè segueixi la tramitació corresponent per a l’aprovació definitiva.
3. APROVAR, SI ESCAU, LA CESSIÓ AMB CARÀCTER GRATUÏT I PERMANENT A L’AJUNTAMENT DE ST. MARTÍ DE CENTELLES DEL TERRENY,
SITUAT AL S. XIII, L’ABELLA NORD–OEST, DE SUP. 3.330M2 I DESTINARLO A SISTEMA GENERAL ESPORTIU, ASSISTENCIAL I DOCENT
El 16-7-1984 es va formalitzar un Conveni entre l’Ajuntament de Sant Martí de
Centelles i el propietari majoritari del s. XIII, l’Abella nord-oest, el qual determina la
cessió de 3.330 m2 de terreny per a ús d’equipament esportiu a l’Ajuntament de
Sant Martí de Centelles. El Conveni esmentat va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament esmentat en sessió de 2-8-1984. Segons el Conveni formalitzat entre l’Ajuntament veí i el president de la Junta de compensació del Pla parcial del s. XIII,
l’Abella nord-oest de Centelles, de 24-10-2011, aprovat pel Ple del Ajuntament esmentat en sessió de 25-10-2011. Estableix: “L’Ajuntament de Sant Martí de Centelles es compromet a autoritzar la connexió del s. XIII de l’Abella nord-oest a la
xarxa municipal de clavegueram... i insta l’Ajuntament de Centelles, titular actual
dels terrenys de superfície 3.330 m2, a la cessió a l’Ajuntament de Sant Martí de
Centelles. Atès que l’expedient de cessió s’ha exposat al públic mitjançant anunci
al DOGC núm. 6015, de 29-11-2011. Segons l’informe del secretari i de l’arquitecta municipal, d’acord amb la Llei municipal i de règim local a Catalunya i del Reglament de patrimoni dels ens locals, atès el dictamen de la Comissió Informativa,
l'Ajuntament en Ple, per majoria de dos terços, la qual cosa suposa 9 vots favorables i 3 en contra (CiU i Esquerra-AM) dels membres que formen la corporació
municipal, va adoptar: Primer. Cedir amb caràcter gratuït i permanent a l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles la plena propietat del terreny situat al Sector XIII,
l’Abella nord-oest. Segon. La finca objecte de cessió s’ha de destinar a sistema
general esportiu, assistencial i docent; així com que l’Ajuntament de Sant Martí de
Centelles autoritza a l’Ajuntament a la connexió des de la canonada d’aigües
Osona sud per a la portada d’aigua al Sector XIII, l’Abella nord-oest. Si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en 10 anys o es deixa de destinar a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé objecte de cessió revertirà automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament cedent Tercer. Facultar a l’alcalde de
l’Ajuntament de Centelles per a la signatura de la documentació que sigui necessària. Quart. Una vegada l’Ajuntament de St. Martí de Centelles accepti la cessió s’elevarà a escriptura pública. Les despeses de Notaria aniran a càrrec de
l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
4. APROVAR, SI ESCAU, L’ESMENA DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE
DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE CENTELLES I DE
CASTELLCIR, SIGNADA EL 26-10-11
Segons l’expedient amb referència OMMC/IM/MM-368/b, de delimitació de terme
entre els municipis de Centelles i Castellcir, per la corresponent tramitació i
d’acord amb el que preveu l’art. 30.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel
qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
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Primer. Aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament referit al 31-12-2010 per un
import de 27.095.876,19 € al incorporar les altes produïdes durant l’exercici per
un import de 2.256.957,64 € i deduir les baixes produïdes durant l’exercici, per un
import de 16.217,31 €. Segon. Que una còpia de la rectificació de l’Inventari, autoritzada pel secretari i amb el vistiplau del president, es remeti al Departament de
Governació en compliment de l’art. 105.3 del Reglament de patrimoni d’ens locals
de Catalunya.
MOCIÓ QUE PRESENTEN DE FORMA CONJUNTA TOTS ELS GRUPS
POLÍTICS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE CENTELLES DONANT SUPORT A LA CREACIÓ D’UNA ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA.
Seguidament Josep Paré, portaveu del Grup polític municipal del PSC-PM, llegeix la Moció amb el contingut literal: “Com a conseqüència de la sentència del
Tribunal Constitucional del 28-6-2010 en relació a I'Estatut d'Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, van sorgir diferents moviments entre els municipis de Catalunya. Centelles, en la sessió extraordinària urgent del Ple de l’Ajuntament, del
9-7-2010, va aprovar la Moció en defensa de l’estatut de Catalunya mostrant el
nostre rebuig a la sentència emesa pel Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de
Catalunya, defensant més que mai l’Autogovern de Catalunya, expressant la nostra decepció i indignació per un procés i una sentencia que mai no s’hauria d’haver produït, reiterant el nostre malestar envers un Tribunal Constitucional que
considerem desacreditat i moralment deslegitimat per haver dictat aquesta
sentència i expressant el nostre sentiment d’afirmació nacional i la nostra voluntat
d’autogovernar-nos.
Tenint en compte que el dret a I’autodeterminació és un principi fonamental dels
drets humans, qüestió aquesta que esta recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per I'Estat espanyol el 27-7-1977, que en el seu Art. 1 proclama: "Tots els pobles tenen
dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural. Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement
de lIurs riqueses i de lIurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les
obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en
un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat deIs seus mitjans de subsistència.
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del
dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions
de la Carta de les Nacions Unides."
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i
promoure els seus interessos comuns i genèrics. Tenint en compte que la Llei
municipal i de regim local de Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, art. 133 a 136, que els ens locals tenen dret
d’associar-se en concordança amb el que disposa I'esmentat Decret 110/1996.
L’Ajuntament de Centelles aprova: Primer. Donar suport a la creació d’una Associació de Municipis per la Independència, una associació d’ens locals amb
l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir. Segon. Donar suport a les iniciatives
locals que es facin en favor de l’Autodeterminació i el dret a decidir de la defensa
dels drets i deures de Catalunya. Tercer. Designar el senyor Josep Arisa Argemí
com a representant d'aquest Ajuntament en l'Associació a constituir. Quan no hi
pugui assistir podrà delegar aquesta representació en un regidor o regidora.
Quart. Mostrar el compromís d’adherir-nos a l’Associació i per aquest motiu demanar que es facin arribar els estatuts a l’Ajuntament per comprovar que no van
en contra dels principis de l’autonomia i la legislació local.” El Ple de l’Ajuntament,
per majoria de més de dos terços, aprova la Moció en la seva integritat.”
8. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Entre altres temes es va parlar de: la piscina coberta, la nova escola Xoriguer,
l’Escola d’adults, el romanent i el circulant de Tresoreria, els serveis que es financen a través de subvencions, el deute d’un milió d’euros de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament, el palau dels Comtes, la policia municipal, les vies pú3
bliques.
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municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, es va assenyalar l’inici de les operacions de delimitació pel 26 d’octubre de 2011. El 26-102011 es va formalitzar l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Centelles i de Castellcir. El 17 de novembre de 2011 la Direcció
General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de en l’escrit amb registre d’entrada a l’Ajuntament núm.
1602, de 21-11-2011, va trametre les esmenes a l’Acta de delimitació entre els
termes municipals de Centelles i de Castellcir, que cal incorporar a l’Acta, amb el
contingut literal: “El 3-11-2011, s’incorpora l’esmena a l’Acta de les operacions de
delimitació entre els termes de Centelles i de Castellcir, signada el 26-10-2011: A
la pàgina 3, la fita F1 i la fita F2 ha de quedar descrita de la manera següent: Fita
1: (...) Aquesta fita és també comuna al municipi de Balenyà. Les coordenades
UTM ED50 31T són: X432424,2 I Y:4626619,6. Fita 2: (...) Aquesta fita és també
comuna al municipi de Sant Martí de Centelles. Les coordenades UTM ED50 31T
són: X: 432469,2 i Y:4626104,5.”
Atès el dictamen de la Comissió Informativa l'Ajuntament en Ple, per majoria de
més de dos terços, va adoptar: Primer. Esmenar l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Centelles i de Castellcir, signada el 26-102011 Segon. Signar l’esmena de l’Acta pels secretaris de l’Ajuntament de Centelles i de Castellcir, i els representants de la Generalitat. Tercer. Incorporar l’esmena a l’Acta de delimitació de 26-10-11.
5. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT PERE BARNILS DE CENTELLES I L’AJUNTAMENT. PROGRAMA
ENTORN
El Conveni entre l’Institut Pere Barnils de Centelles i l’Ajuntament té per objecte
ampliar el marc de col·laboracions entre l’Institut i els ajuntaments del seu mapa
escolar a través del Programa Entorn. Atès el dictamen de la Comissió informativa l’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, proposa: Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Institut Pere Barnils de Centelles i l’Ajuntament, en el marc de col·laboracions entre l’Institut i els ajuntaments del seu mapa
escolar a través del Programa Entorn. Segon. Facultar l’Alcaldia per a la signatura
de tota la documentació que sigui necessària. Tercer. Comunicar la part dispositiva de l’acord a l’Institut Pere Barnils de Centelles i als ajuntaments d’Aiguafreda,
Els Hostalets de Balenyà i St. Martí de Centelles, per al seu coneixement i als
efectes que calgui.
6. RATIFICAR ÍNTEGRAMENT L’ACORD DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI
D’OSONA PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA
CANAL MÚLTIPLE DE VIC, ADOPTAT PEL PLE DEL CONSORCI EL 23 DE
NOVEMBRE DE 2011
El Ple del Consorci d’Osona per a la gestió de la televisió digital local pública canal múltiple de Vic, en sessió de 23-11-2011, va aprovar, per unanimitat dels assistents i amb el quòrum necessari, la dissolució del consorci. Atès que l’òrgan
competent per aprovar la ratificació de l’acord de dissolució del Consorci d’Osona
per a la gestió de la televisió digital local pública canal múltiple de Vic és el Ple
municipal. Vist el dictamen de la Comissió informativa l’Ajuntament en Ple, per
majoria de més de dos terços, va adoptar: Primer. Ratificar íntegrament i en els
mateixos termes l’acord de dissolució del Consorci d’Osona per a la gestió de la
televisió digital local pública canal múltiple de Vic adoptat pel Ple del Consorci el
23-11-2011. Segon. Notificar l’acord al Consorci d’Osona per a la gestió de la televisió digital local pública canal múltiple de Vic i al Consell Comarcal d’Osona per
al seu coneixement i als efectes que calgui.
7. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 182 DE L’ANY
2011
DECRET NÚM. 182/2011 - contractar un/a educador/a social per portar a terme
la substitució de maternitat a l’Àrea de Serveis socials.
La presidència intervé i manifesta la necessitat de votar la urgència per a la inclusió a l’Ordre del dia d’un punt i els representants dels grups polítics municipals
també manifesten la necessitat de votar la urgència d’una moció que presenten
conjuntament tots els grups. S’aprova la urgència per majoria de més de dos
terços, per la qual cosa s’inclouen a l’Ordre del dia.
APROVAR, SI ESCAU, LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS I
DRETS A 31 DE DESEMBRE DE 2010
Atès que és preceptiva la rectificació anual de l’Inventari de Béns, redactada pel
secretari, que ha de reflectir les altes i les baixes produïdes durant l’últim exercici
econòmic. L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar:
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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

Un cop d’ull a la situació del mercat
laboral a Osona Sud

Assessoria d’estudis i professions del PIPA

L’atur registrat als municipis d’Osona té una taxa de
16,52%, a desembre de 2011, xifra similar a la taxa de la
resta de Catalunya (15,52%):
• Balenyà és la població d’Osona Sud amb la taxa
d’atur més alta, amb un 19,5%.
• Centelles i Tona són els pobles amb més persones
aturades registrades a Osona sud en nombres absoluts,
amb 625 i 605 respectivament, seguits de Taradell i Balenyà, amb 435 i 390.
• La taxa d’atur femenina és superior a la masculina,
tant a Osona com a Catalunya. A Osona l’any 2011 la taxa d’atur femenina és de 18,88% i la masculina, de
14,65%.
• Tenint en compte l’edat, trobem que la taxa més elevada està en el tram d’edat de 25 a 44 anys i amb molt
poca diferència el segueix el grup de més de 45 anys .
• Els sectors Serveis i Indústria són els que presenten
un pes més alt d’aturats.
La taxa de contractes temporals és de 89%:
• Durant el mes de desembre s’han registrat un nombre més alt de contractes temporals que d’indefinits.
S’han registrat un total de 1.814 contractes, dels quals
200 han estat indefinits i 1.614, temporals
Les dades són extretes de l’informe mensual, desembre 2011, de l’Observatori d’Osona per al Desenvolupament Local.
Recordem que des del Servei de Promoció Econòmica
i Ocupació Osona Sud-Alt Congost disposem d’una borsa de treball gratuïta per a totes aquelles persones que
es troben en situació d’atur o volen una millora laboral.
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Per a més informació:
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Servei de Promoció Econòmica i Ocupació Osona
Sud- Alt Congost
C/ Nou, 11 08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57
a/e: osonasud.altcongost@diba.es
www.osonasudaltcongost.org

AL PIPA T’ASSESSOREM PER ESCOLLIR EL MILLOR ITINERARI
FORMATIU. Properament s’obrirà el termini de preinscripcions a la
Formació Professional, Batxillerat, Graduat...
CURSOS DE FORMACIÓ EN EL LLEURE. INTENSIUS DE SETMANA SANTA (del 31 de març al 9 d’abril). Horari dels cursos: Matí i tarda (de 9:00 - 14:00 i de 15:30 - 20:00). Inscripcions al PIPA fins al 28
de març (possible subvenció per als joves de Centelles i d’Hostalets
de Balenyà)
- CURS DE MONITOR/A a Centelles. Preu: 215€
- CURS DE DIRECTOR/A a Hostalets de Balenyà. Preu: 213€ (no
inclou les 80 h de monogràfics)
Viatgeteca de Setmana Santa

Prepara el teu viatge de la forma que t’agradi més:
- Informació de rutes i llocs per visitar de Catalunya i de diferents països
- Plànols, guies d’allotjaments, guies de diferents països
- Carnets internacionals (d’alberguista, d’estudiant, de professor, etc.)
L’estiu és teu

L’Estiu és teu! és una proposta d’estades en albergs de Catalunya
adreçada als nois i les noies de 5 a 16 anys. A les estades s’hi faran
activitats segons diferents centres d’interès (estades d’idiomes, esportives, música, enginy, teatre, circ, veu, cinema i creatives). Preinscripcions fins al 20 de març de 2012 (a les 12h).
Pots venir al PIPA a buscar informació de l’Estiu és teu o d’altres estades i colònies per a joves.
Activitats Joves. Prepara l’agenda

- Cuina x joves! (de 12 a 18 anys). Dimecres 14 de març a les 18h a
l’Espai Jove. Gratuït.
- 1a Cursa urbana Centelles amb el Sàhara. 10 de març a les 17:15.
Recorregut de 5 o de 10 km. Inscripcions al PIPA (per a participar es
portaran 2kg de farina per a celíacs que s’enviarà al Sàhara).
- Taller d’escriptura creativa per joves. 13, 15, 20 i 22 març de 17 a
18:30 a l’Escola de Persones Adultes.

Biblioteca Municipal La Cooperativa
BASES DE DADES GRATUÏTES
La Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de
Barcelona ofereix recursos digitals amb informació actualitzada
sobre diversos temes.
Entre l'oferta actual podeu trobar enciclopèdies, diaris i
revistes, jocs per a la quitxalla i articles sobre temes especialitzats, als quals podeu accedir gratuïtament amb el carnet de la
biblioteca, des de la Biblioteca Virtual bibliotecavirtual.diba.cat
[Coneixements → Bases de dades] o des del Catàleg Col·lec-

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

tiu sinera.diba.cat [Més recursos → Bases de dades].
Algunes d’aquestes bases de dades gratuïtes són: Agenda Cultural de la Generalitat de Catalunya, Base de datos del
CSIC, Mienciclo Recursos Académicos, Cens d'Equipaments
Esportius de Catalunya, Festes populars catalanes, Fons
d’Història Local, Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
Otijocs, Gencat dades, Ocenet Salus o Centro de Documentación Turística de España.

