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Informació Municipal 

La UVic celebra la II Jornada de divulgació del 
conreu i característiques de la tòfona
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El 16 de febrer es va fer a la Universitat de Vic (UVic) la II Jornada de divulgació del
conreu i les característiques de la tòfona. Aquesta jornada es va iniciar a Centelles l’any
passat i donat el caire acadèmic de la mateixa es va signar un conveni amb la UVic per
fer la sessió al centre universitari. 

L’objectiu de la sessió de treball era donar a conèixer la tecnologia agrícola per fer
una explotació forestal micorizada amb tòfona. També permetia conèixer les caracterís-
tiques físiques, nutricionals i sensorials i les aplicacions culinàries d’aquest preuat pro-
ducte. La jornada volia fomentar el desenvolupament de projectes per a joves emprene-
dors i per a pagesos per poder fer més rendibles les seves terres al mateix temps que
permetia descobrir els usos de la tòfona en l’alimentació.

Les ponències van anar a càrrec del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
(CTFC) sobre les condicions i els condicionants tècnics del conreu de la tòfona negre i
una intruducció a la química de l’aroma de la tòfona a càrrec de Vicente Ferreira, ca-
tedràtic de Química Analítica de la Universitat de Zaragoza. 

Es van fer diversos tallers sobre tòfona a càrrec de Núria Barniol (professora de Tec-
nologia dels Aliments) de la UVic i de la Dra. Consol Blanch de la UVic.

A la tarda es va fer una exhibició de recollida de tòfones amb gossos a càrrec dels
centellencs Àngel Vivet i Fina Vila, que també van explicar els consells per a l’entrena-
ment d’un gos tofonaire.

L’alcalde de Centelles, Miquel Arisa, en l’obertura de la Jornada a la Universitat de Vic sobre la tòfona
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Pressupost general de l’Ajuntament exercici de 2013
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Informació Municipal 

Pressupost de l’organisme autònom local Residència Sant Gabriel Exercici 2013

Electradistribució Centelles, SLU. Exercici 2013

Electracomercial Centelles, SLU. Exercici 2013
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Un cop d’ull a la situació del mercat laboral a Osona 

La taxa d’atur registrada als municipis d’Osona a de-

sembre de 2012 és de 16,78%, similar de la resta de Cata-

lunya ( 16,24 %):

• Balenyà és la població d’Osona Sud amb la taxa

d’atur més alta, amb un 21,26 %.

• Tona amb 649 i Centelles amb 627 són els pobles amb

més persones aturades registrades en nombres absoluts,

seguits de Taradell amb 473 i  Balenyà amb 424. No cal

oblidar que són les quatre poblacions més grans d’Osona

Sud.

• La taxa d’atur femenina és superior a la masculina,

tant a Osona com a Catalunya. A Osona l’any 2012 la taxa

d’atur femenina és de 19,14% (a Catalunya és de 17,36%) i

la masculina és de 14,85%; en canvi a Catalunya la femeni-

na és de 17,36% i la masculina és de  15,31%.

• Tenint en compte l’edat, trobem que la taxa més eleva-

da està en el tram  de 25 a 44 anys per als homes i amb

molt poca diferència el segueix el grup de més de 45 anys;

en canvi en les dones és a l’inversa, el grup de més de 45

anys és el més elevat.

• Els sectors  Serveis i Indústria són els que presenten

un pes major d’aturats. 

La taxa de temporalitat (en els contractes) és del 85%:

• Durant el mes de desembre s’han registrat més con-

tractes temporals que indefinits. D’un total de 1780 contrac-

tes, 264 han estat indefinits i 1516 temporals

Les dades són extretes de l’informe mensual, desembre

2012, de l’Observatori d’Osona per al Desenvolupament

Local.

Us recordem que des del Servei de Promoció Econòmi-

ca i Ocupació Osona Sud-Alt Congost disposem d’una bor-

sa de treball gratuïta per a totes aquelles persones que es

troben en situació d’atur o volen una millora laboral. 

Per a més informació:

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

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.

Actualment, la hi podeu trobar des dels següents enllaços:

•  bibliotecadecentelles.blogspot.com: web de la Biblioteca, des d’on po-

deu consultar les novetats, l’horari, l’agenda; renovar els documents que te-

niu en préstec o cercar aquells que us interessin al Catàleg Col·lectiu.

• elblocdelscentellons.blogspot.com: bloc destinat als infants i joves de la

Biblioteca, on aquests poden trobar recomanacions de llibres, notícies, en-

questes, guies de lectura, etc.

• demusicaicinema.blogspot.com: bloc que us permet conèixer les últi-

mes 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 tracta 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 Bibliote-

ques Municipals de la Diputació de Barcelona.

• I, a més:                                                                                         

Esperem que gaudiu de la visita a aquestes finestres obertes a l’hiperespai!     

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
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Arriba a Centelles el Raid dels Ausetans,

una competició de grups de joves d'Osona

en la qual es fan diverses proves puntuables

(paintball, escalada, tir amb arc, orienta-

ció...). Qui? Per a grups de 4 a 6 partici-

pants. Categories per grups d’edat: de 13 a

17 anys i de 18 a 29 anys. Quan? El Raid a

Centelles comença el divendres 12 d’abril.

La final local es farà el dissabte 20 d’abril a

la tarda. L’equip guanyador de cada catego-

ria anirà a la gran final comarcal el 4 i 5 de

maig 2013. Inscripcins obertes. Preu: 3 €

per persona (Places limitades). Premis: Ca-

tegoria de 13 a 17 anys, viatge i entrada a

Port Aventura. Categoria de 18 a 29 anys,

cap de setmana a una ciutat Europea.

EL MARÇ COMENCEN LES INSCRIP-

CIONS A DIFERENTS ESTUDIS I A LES

PROVES D’ACCÉS. T’assessorem dels es-

tudis, inscripció, centres on inscriure’t. 

· Inscripció a les proves d’accés a la univer-

sitat dels estudiants de batxillerat o equiva-

lent ja finalitzat. PAU juny 2013. Del 5 al 12

de març.

· Inscripcions a les proves d’accés als cicles

formatius de: Grau mitjà, Grau superior, Arts

plàstiques i Disseny, Ensenyaments espor-

tius i Ensenyaments artístics superiors. De

l’11 al 21 de març. 

· Inscripcions a la Prova d’accés als ensen-

yaments professionals de música i dansa.

De l’11 de març al 5 d’abril. 

· Preinscripció als programes de qualificació

professional inicial (PQPI). Del 6 al 17 de

maig.

· Preinscripció al batxillerat, els cicles forma-

tius de grau mitjà de formació professional i

d’arts plàstiques i disseny, i per al primer pe-

ríode dels ensenyaments esportius. Del 13

al 24 de maig.

· Preinscripció als cicles formatius de grau

superior de formació professional i d’arts

plàstiques i disseny. Del 27 de maig al 7 de

juny.

CURSOS DE FORMACIÓ EN EL LLEURE.

INTENSIUS DE SETMANA SANTA. Ins-

cripcions al PIPA fins el 8 de març.  

- CURS DE MONITOR/A a Hostalets de Ba-

lenyà 

- CURS DE DIRECTOR/A a Centelles 

Prepara el teu viatge:

- Informació de rutes i llocs per visitar de Ca-

talunya i de diferents països

- Plànols, guies d’allotjaments, guies de dife-

rents països

- Carnets internacionals (d’alberguista, d’es-

tudiant, de professor, etc.)

Colònies de setmana santa de la xarxa

d’albergs de Catalunya. Del 24 al 28 de

març. Per a nens/es de 8 a 16 anys: 

- Estades d’anglès a Planoles i estades mul-

tiesportives a Coma-ruga

Estàs preparant l’estiu? Al PIPA t’informem

de tot tipus d’activitats. Algunes propostes:  

- Camps de treball d’intercanvi interna-

cional. El Termini d’inscripció previst co-

mença a mitjans de març. 

- L’estiu és Teu. Preinscripcions fins el 19

de març. Amb una oferta d’estades d’idio-

mes, esportives, multiesportives, de música,

d’enginy, esportives, de teatre, de cric, de

veu, de cinema, creatives, de natura i com-

binat (anglès i astronomia)

- Participants: Joves entre 16 i 30 anys

- Modalitat: prosa i poesia

- Tema: lliure

- Premis per a cada modalitat: 300 euros

de premi i 150 euros d’accèssit

- Termini de presentació de les obres:

fins el 5 d’abril. Vine al PIPA a informar-te

de les bases complertes.

 

Viatgeteca de Setmana Santa

L’Estiu és teu

Premi relat breu i poesia per a joves

Assessoria d’estudis i professions 

Biblioteca de Centelles bcentelleslc

Raid dels Ausetans
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