01-01 PORTALok.qxd

3/11/11

11:55

Página 1

Informació Municipal

Núm. 196

Ajuntament de Centelles

Millores a l’estació del tren
Constantment estem en contacte amb Renfe per arranjar l’estació i ara ja han refet la tanca de l’andana que va de l’estació al
caminet d’en Nasi i es tancarà el pas al carrer dels Casals per

evitar que les persones travessin per les vies. També estem negociant la manera de fer una passarel·la per anar a l’altra andana i al carrer dels Casals sense passar per les vies.
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4A FIRA DE LA TOFONA 17 - 18 desembre de 2011
FESTA DEL PI 30 de desembre de 2011
CAU DE BRUIXES 4 i 5 de febrer de 2012
CARNESTOLTES 11 de febrer de 2012
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Resum de l’acta de la sessió ordinària de 22 de setembre de 2011
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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. El president declara oberta vàlidament la sessió
i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta anterior que s’aprova per unanimitat.
1. APROVAR, SI ESCAU, LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 2011
Atès que l’1 de gener de 2011 s’ha de portar a terme la revisió del Padró Municipal d’Habitants i que s’han realitzat les comprovacions, així com la formació dels resums numèrics provisionals d’habitants. Atesa la comunicació que
fa l’Institut Nacional d’Estadística, en la qual dóna per finalitzat el procediment
per a l’obtenció de la proposta de xifres oficials de població, la xifra que fa referència a Centelles s’elevarà al Govern per a l’aprovació del Reial decret pel
qual es declaren oficials les xifres de població que resulten de la revisió del
Padró municipal a 1-1-2011, que és: 7360 habitants. Atès el dictamen de la
Comissió informativa l’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar: Primer.
Aprovar la revisió del Padró a 1-1-2011, en atenció a l’estat del procediment
de xifres de la Diputació, que és de 7.360 habitants. Segon. Que els resultats
numèrics de la revisió anual es remetin a l’Institut Nacional d’Estadística.
2. APROVAR, SI ESCAU, EL NOMENAMENT D’UN REPRESENTANT DE
L’AJUNTAMENT COM A MEMBRE DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT. La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat, i en el marc del procés d’inici d’un nou mandat, sol·licita la designació d’un representant per a l’Associació d’entitats locals a l’Assemblea
general. Atès el dictamen de la Comissió informativa l’Ajuntament en Ple, per
unanimitat, va adoptar: Primer. Nomenar Neus Verdaguer Paré, regidora de
Medi Ambient, com a representant de l’Ajuntament de Centelles a l’Associació
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Segon. Notificar la part dispositiva de l’acord a la Secretaria Tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a
la Sostenibilitat de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació
per al seu coneixement i als efectes que calgui.
3. APROVAR, SI ESCAU, LA MOCIÓ EN DEFENSA DE LA IMMERSIÓ
LINGÜÍSTICA. Pren la paraula Miquel Arisa, alcalde president, i manifesta
que es tracta d’una Moció consensuada per tots els grups polítics municipals
del consistori, per la qual cosa entén que no es fa necessària la lectura. No
obstant això, es fa una còpia literal del contingut.
“MOCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
EN DEFENSA DEL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A LES ESCOLES
DE CATALUNYA
Davant la darrera resolució adoptada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha ratificat, amb una interlocutòria, les tres sentències dictades
pel Tribunal Suprem Espanyol que qüestionen el català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya i el model d’immersió lingüística a les escoles de Catalunya, l’Ajuntament de Centelles vol expressar:
El model lingüístic de l’escola catalana compta amb un ampli consens social, i
ha estat un model d’èxit, (...) S’ha demostrat que el model d’immersió permet
el coneixement de les dues llengües oficials (...) Les noves realitats socials,
(...) reforcen la idoneïtat d’un sistema educatiu (...) que exerceix de sistema
d’acollida i d’arrelament dels nois i noies immigrants. Defensem el bilingüisme
com una riquesa de la nostra societat i apostem pel trilingüisme com a horitzó
desitjable del nostre sistema educatiu. Per tot això acordem:
Primer. Donar suport al govern de la generalitat a les accions que emprengui
per defensar el model d’immersió lingüística a les escoles de Catalunya. Segon. Vetllarem que en el nostre municipi s’apliqui aquest model d’immersió lingüística a tots els àmbits i, en especial, als centres educatius. Tercer. Notificar
l’acord d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, als Grups Polítics representants al Parlament de Catalunya, a la FMC i a l’ACM.” L’Ajuntament en
Ple, per unanimitat, aprova la Moció en la seva integritat.
4. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚM. 95, 96, 98,
100, 127 I 141 DE L’ANY 2011
DECRET NÚM. 95/2011 - Dins del marc del Projecte Impuls – Treball la Ge-

neralitat comunica l’atorgament d’una subvenció per a la recuperació de l’entorn fluvial Congost. Per això, que es contracti el personal per l’actuació des
del 20 de juny de 2011 fins al 12 de desembre de 2011
DECRET NÚM. 96/2011 - Que es contracti, amb caràcter d’urgència, mitjançant contracte laboral temporal a temps parcial, el servei de monitoratge al
camp de treball urbà Civikè.
DECRET NÚM. 98/2011 - Dins del marc del Projecte Impuls – Treball la Generalitat comunica l’atorgament d’una subvenció per a la realització de serveis
determinats Per això, que es contracti el personal per l’actuació des del 29-62011 fins al 28-12-2011
DECRET NÚM. 100/2011 - Que es contracti, amb caràcter d'urgència, mitjançant contracte laboral temporal a temps complet el servei d’educadora social a l’Àrea de Serveis socials. El contracte serà per a la realització de serveis
determinats i durarà de l’1-7-2011 fins el 24-7-2011
DECRET NÚM. 127/2011 - Segons la sol·licitud d’Anna Portet Cabrafiga, de
2-8-2011, per la qual demana la seva reincorporació al servei de Promoció
econòmica d’aquest Ajuntament. RESOLC: Aixecar la suspensió del contracte
amb efectes a partir del 5-9-2011.
DECRET NÚM. 141/2011 - Que es contracti, amb caràcter d’urgència el servei de conserge al CEIP Ildefons Cerdà. L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.
5. DONAR COMPTE DEL SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
L’alcalde assenyala al secretari que llegeixi l’informe del Servei de Promoció
Econòmica, amb el contingut literal: El Servei de Promoció Econòmica Osona
Sud – Alt Congost ofereix accions de promoció econòmica i foment de l’ocupació a 13 municipis del sud d’Osona. En la memòria que es presenta, s’analitza la situació socioeconòmica desglossada per municipis i es fa un recull de
l’activitat realitzada durant l’any 2009 i 2010 pel servei, agrupades per tipologia d’acció. En primer lloc, des d’inserció laboral s’informa del nombre i tipologia de persones ateses, tant per primera vegada com en seguiments individuals o sessions grupals, el nombre d’ofertes de treball, llocs de treball coberts i projectes per afavorir la recerca de feina. En el servei a l’empresa consolidada, s’informa de les visites realitzades a empreses, tipologia d’activitat i
desglossant els assessoraments oferts. En el servei d’atenció a les persones
emprenedores, es presenta el nombre de persones ateses, tipologia de projecte empresarial, assessoraments i nombre de plans d’empresa i negocis
creats. Finalment, en l’apartat altres projectes, es descriu les tasques realitzades en l’organització de les jornades empresarials, el clúster de les llars de
foc, informació socioeconòmica i actualització de bases de dades, així com en
els projectes conjunts que es realitzen amb la Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament, els serveis socials municipals, la Mancomunitat La
Plana, UGT I CCOO, l’Associació de Disminuïts Físics d’Osona, Consorci turístic Portes del Montseny, Cambra de Comerç, Diputació de Barcelona i el
Departament de Treball i del Servei d’Ocupació de la Generalitat. I perquè així
consti, presentem la memòria adjunta. Pren la paraula Josep Paré i de conformitat amb l’informe llegit, destaca:
- El Servei de promoció econòmica es va iniciar l’any 2000 i el formen 13 pobles de la Comarca d’Osona i és el nostre municipi el coordinador.
- En la Memòria es descriu la tipologia de les persones ateses, el nombre
d’ofertes de treball i les hores de treball cobertes i els projectes per afavorir la
recerca de feina com: planificar la intervenció en el territori, intermediar en el
mercat de treball, donar suport a la promoció de l’activitat empresarial.
En definitiva, es dóna suport a l’economia del municipi i es destaca el comerç i
el turisme (realització de fires, etc.). Assenyala que al servei de Promoció
econòmica hi ha adscrites persones amb els perfils professionals: econòmics,
sociològics i educatius. L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.
La portaveu del Grup polític municipal d’ApC-E, M. Assumpta Falgueras, presenta dues Mocions i el grup polític municipal PSC-PM participa del contingut
de les Mocions. Seguidament es passa a la votació de la urgència i s’incorporen les Mocions a l’Ordre del dia pel quòrum d’unanimitat. Seguidament M.
Assumpta Falgueras llegeix les Mocions amb el contingut literal: “MOCIÓ
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procés d’atenció a les
persones. L’Ajuntament de Centelles considera que el PIRMI és un bon programa que cal millorar des del consens i que ha d’evolucionar per adequar-se
més a la realitat actual (...) fugint de la criminalització (...) desenvolupa mesures sociolaborals que donin eines a les persones per sortir de la situació de
risc social. Atès que el 30 d’agost de 2011 ha entrat en vigor un nou Decret
de desplegament de la Llei de la RMI que modifica substancialment els requisits per participar i mantenir-se al programa.
Tenint en compte que les noves realitats socials i econòmiques han produït
una gran diversitat de situacions de risc o bé exclusió social, fent necessària
la revisió del model d’intervenció social i del conjunt dels seus instruments i
recursos amb la RMI. Ara bé, aquest procés requereix l’acord i el consens
majoritari del conjunt d’administracions, institucions, entitats i agents socials i
econòmics del nostre país, si es vol garantir la seva viabilitat i èxit en la finalitat de contrarestar l’exclusió social i la pobresa. Davant aquesta evidència,
manifestem el nostre desacord per l’actuació de deslleialtat institucional i desconsideració social, desenvolupada des del Govern de la Generalitat i sense
comunicar ni informar adequadament a les persones beneficiàries del PIRMI.
Un cop més, no s’ha valorat el coneixement exhaustiu que tenen els ajuntaments de les realitats socials dels municipis, i especialment el rigor i la professionalitat que demostren contínuament els i les professionals dels serveis socials bàsics. Per tant, lamentem que des del Govern de la Generalitat no s’ha
confiat en els governs locals provocant situacions de caos i d’alarma social.
Vist tots els antecedents exposats, els grups municipals del PSC-PM, d’APC i
ERC proposen al Ple l’adopció de: Primer. Manifestar el suport al procés de
reforma de la RMI, sempre que es plantegi des de la construcció col·lectiva,
l’acord i el consens amb el conjunt d’administracions, institucions, entitats i
agents socials i econòmics implicats en la lluita contra l’exclusió social al nostre país. Segon. Demanar al Govern de la Generalitat la suspensió del Decret
de Desplegament de la Llei de la RMI fins a poder arribar a una proposta de
major consens amb el Món Local, (...) i la ciutadania en general. Tercer. Reivindicar, amb contundència i claredat, la necessària coordinació i l’establiment de canals d’informació i comunicació permanent entre el Govern de la
Generalitat i les administracions locals, com a única alternativa per garantir un
aplicatiu de la reforma de la RMI eficaç i eficient, i evitar la generació de situacions de caos i alarma social. Quart. Demanar als Departaments d’Empresa i
Ocupació i al de Benestar Social i Família, la presentació i desenvolupament
immediat de projectes i accions de reinserció sociolaboral alternatives,
adreçades al conjunt de persones que quedaran excloses en el seu accés a
la RMI per l’aplicació del nou decret, tenint en compte que els ajuntaments no
poden assumir les noves demandes socials provocades per aquest fet. Cinquè. Participar activament, des dels municipis, en el procés de definició i elaboració d’un marc de referència integral, que articuli el conjunt d’actuacions
adreçades a abordar l’exclusió i potenciar la inclusió social al nostre país, que
es concretaria en un Pacte Nacional per a la Inclusió. Sisè. Notificar l’acord
d’aquesta moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups Polítics
representants al Parlament de Catalunya, a la FMC, a l’ACM i al Consell comarcal d’Osona”. L'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços,
amb onze vots favorables i dues abstencions (CiU) aprova la Moció en la seva integritat.
Intervé Norbert Gómez i presenta una altra Moció relativa a la reforma de la
cruïlla del c/Diagonal. L’alcalde li indica que no es tracta d’una Moció, per la
qual cosa s’ha de tractar en el punt de precs i preguntes.
6. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Es van tractar els temes: programes de la Festa Major (CIU), pressupost de
la Festa Major (APC), la Festa Major (ERC), l’escola Xoriguer (CIU), el 0,7%
d’ajudes al tercer món (APC), el Servei de Promoció Econòmica d’Osona Sud
– Alt Congost (ERC), servei de recollida domiciliària de matèria orgànica
(CIU), la proposta que cada regidor/a de l’equip de govern exposi en les sessions del Ple les seves actuacions (APC). La revisió del projecte de reforma
de la cruïlla dels carrers Diagonal, Montserrat, Sant Josep i Palau dels Comtes, que afecta també als c/ Sant Llop, Descatllar i Santa Coloma (ERC)
S’aixeca la sessió a dos quarts de dotze de la nit i signa aquesta acta el president i el secretari que la certifico.
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PER REBUTJAR LES RETALLADES DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té
signats uns convenis amb els municipis negociats en el marc de la Comissió
mixta Departament d’Educació – Entitats Municipalistes (FMC i ACM).
Atès que en el marc d’aquests convenis, el Departament d’Ensenyament es
va comprometre a unes aportacions econòmiques de 1.800 euros per plaça
d’Escola Bressol municipal i 600 euros per plaça d’Escola de Música i Dansa
municipal fins el curs 2010-2011. Atès que el Departament ha notificat als
ajuntaments una reducció de les aportacions fixades per conveni per a les escoles de música i dansa i per a les llars d’infants per al passat curs 20102011. Atès que l’anunci de la retallada amb efectes retroactius afecta sensiblement l’aportació del Departament d’Educació sobre els pressupostos municipals d’aquests serveis (...) significant un evident incompliment dels acords
adquirits i un greuge vers els municipis que presten els serveis municipals
d’educació infantil (0-3) i d’ensenyaments artístics. Atès que aquesta decisió,
a més d’una irresponsabilitat i del trencament unilateral dels acords, suposa
un greu prejudici pels ajuntaments que assumeixen la despesa de serveis no
obligatoris que la Generalitat no assumeix. Atès que aquestes decisions
agreugen el dèficit dels ajuntaments i qüestiona la viabilitat d’aquests equipaments i serveis educatius municipals (...). Atès que l’incompliment del Govern
i la reducció de recursos no poden repercutir en la taxa que han de pagar les
famílies i carregar encara més sobre els ciutadans pel manteniment d’aquests
serveis municipals. Atès que no compartim l’anunci de retallada pressupostària del Govern sobre la subvenció d’aquests serveis educatius municipals, i lamentem la poca informació i les formes d’aquest anunci, amb el curs ja finalitzat i realitzant la comunicació als municipis afectats en ple període estival,
provocant un major desconcert i significant una manca de lleialtat entre administracions. Atès que aquest anunci de retallades pot significar que molts
ajuntaments, sobretot els petits i mitjans, es vegin obligats a replantejar l’oferta educativa i amenaça el futur d’escoles bressol i escoles de música i dansa.
Atès que en els darrers anys l’esforç realitzat per la creació de més de places
d’escola bressol pública ha estat importantíssim (...) és essencial el manteniment del finançament de la Generalitat per garantir el sosteniment del servei i
la garantia d’accés del conjunt de la població.
Atès que aquest Ajuntament vol seguir mantenint les polítiques educatives
com a prioritat política i com a servei públic de qualitat i fonamental per garantir la cohesió social, insistint en el valor educatiu de l’etapa 0-3 i dels ensenyaments artístics, i la importància que tothom hi pugui accedir.
Vist tots els antecedents exposats, els grups municipals del PSC-PM, d’APCEPM proposen al ple l’adopció de: Primer. Rebutjar les retallades anunciades
pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a les escoles de música i dansa i per a les llar d’infants per al passat curs 2010-2011.
Segon. Denunciar l’incompliment del Departament d’Ensenyament de la Generalitat dels convenis signats amb els municipis en el marc de la comissió
mixta Departament d’Educació – Entitats Municipalistes (FMC i ACM) i les addendes específiques signades amb el nostre ajuntament fins al curs 20102011. Tercer. Sol·licitar un finançament adequat a les escoles bressol i als
centres d’ensenyament musical i dansa garantint el compliment dels convenis
signats amb les entitats municipalistes pel manteniment i el bon desenvolupament dels serveis i els equipaments municipals. Quart. Notificar l’acord del
Ple Municipal al Departament d’Ensenyament, als grups parlamentaris del
Parlament, a la FMC, a l’ACM, a l’Associació Catalana d’Escoles de Música,
a totes les associacions de pares i mares de les escoles, als centres d’educació infantil i a l’Escola de Música del municipi.
L'Ajuntament en Ple amb deu vots favorables i tres abstencions (CiU i ERC)
va aprovar la Moció en la seva integritat.
“MOCIÓ PER REBUTJAR L’APLICACIÓ DEL DECRET DE MODIFICACIÓ
DE LA LLEI DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ I REIVINDICAR EL PAPER DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS EN ELS TEMES DE SERVEIS
SOCIALS BÀSICS
La Llei de la renda mínima d’inserció (RMI), regula com un dret de caràcter
universal per a atendre les necessitats bàsiques. La Llei de serveis socials
(...) estableix que el sistema català de serveis socials és una xarxa de treball
en coordinació, col·laboració i diàleg entre tots els actors que intervenen en el
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Què et podem oferir
des del Servei Local d’Ocupació?
El Servei Local d’Ocupació (SLO) és un
servei sorgit del Pacte territorial Osona sudalt Congost, format per 13 municipis. En la
nostra oficina hi podràs trobar assessorament
i acompanyament en la recerca de feina en
els següents àmbits:
- Borsa de treball: posem en contacte les
empreses que busquen treballadors/ ores
amb les persones que busquen feina.
- Assessoraments individualitzats: donem
resposta a les preguntes més freqüents sorgides de la recerca de feina: com fer un bon
currículum, com superar una entrevista de
feina, a on puc anar buscar feina,...
- Seminaris de formació: organitzem sessions en grup amb l’objectiu de donar-vos les
eines necessàries per ser més competents al
mercat de treball (ús de les noves tecnologies, eines per buscar feina,...).
- Club de la feina: oferim un espai de recerca activa de feina amb ordinadors amb
connexió a internet, tauler d’ofertes de feina i
informació actualitzada sobre el mercat de
treball.

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
- Cursos de monitor/a i de director/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil.
- Graduat Escolar i curs de preparació de
proves d’accés a Formació Professional de
Grau Mitjà (per a joves que no tenen l’ESO).
- Cursos de Formació Ocupacional.
- Tallers d’art per a nens/es de primària fins
a 2n ESO. Cada divendres a la tarda.
- Curs de gralla i curs de tabals. Per aprendre a tocar aquests instruments i poder participar en diferents actuacions.
ESTUDIANTS!
Ja podeu apuntar-vos a la borsa per a compartir el cotxe per anar a la universitat o institut,
per buscar company de pis o bé pis d’estudiants...
Trobada de delegats i delegades de Centelles
El proper 9 de novembre tindrà lloc la trobada de delegats i delegades de secundària i batxillerat dels centres d’ensenyament de Centelles. La jornada formarà els joves en les seves tasques i funcions, per tal que adquireixin les eines necessàries per a representar i ser portaveus
dels seus companys de classe.
Viatgeteca d’hivern
T’agraden els esports d’hivern? Posem al teu abast tota la informació que necessitis per a
preparar les teves sortides a la neu: Allotjaments, transports, cursos d’esports a la neu, preus
de forfaits...I a més, fem els carnets internacionals: Alberguista, Estudiant, Professor.
Assessoria sobre habitatge
- Informació de les promocions d’habitatge protegit.
- Informació i tràmit de la Renda Bàsica d’Emancipació (per a joves de 22 a 30 anys).
- Informació i orientació per la recerca i adquisició d’un habitatge.
Excursionisme
Si t’agrada fer sortides a la natura, al PIPA et facilitem rutes, plànols, calendaris de caminades... i tota la informació que necessitis.
Activitats joves del mes
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Per a més informació:
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
www.osonasudaltcongost.org

CENTELLESBURNING: Roe Delgado, Ziggi Recado, Urtica, Warriors, King Horror, Kalymistic. 12 de novembre a les 22:30 al Pavelló de Centelles. Entrades a 5€. A partir de 14 anys
Taller de MANICURA. Dijous dia 10 a les 6h. A l’Espai Jove. Gratuït. Per a joves de 12 a 18
anys.
Torneig del PROEVOLUTION SOCCER. Divendres 8 a les 5h a l’Espai Jove. Gratuït. Per a
joves de 12 a 18 anys.
CINE-FÒRUM "25-N contra la violència de gènere". Divendres 25 a 2/4 de 6 a l’Espai Jove.
Gratuït. Per a joves de 12 a 18 anys.
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Biblioteca Municipal La Cooperativa
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MÉS WEBS I BLOCS INTERESSANTS
[Consulta: 13 octubre 2011]

Aquest mes us proposem uns quants enllaços més, esperem que us siguin d’utilitat!
√ Biblioteques: http://bibarnabloc.cat/ (Premis Blocs Catalunya 2011 – Millor Bloc Corporatiu)
√ Ciència i tecnologia: http://noticiesdin.com/

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)

√ Cinema: http://www.filmaffinity.com/es/main.html
√ Cuina: http://cuinagenerosa.blogspot.com/
√ Curiositats: http://www.theydrawandtravel.com/ (en anglès)
√ Escriptura: http://relatsencatala.cat/
√ Idiomes: http://www.milloringlix.org
√ Manipulació de fotografies: http://www.writeonit.org/ (en
anglès)
√ Notícies: http://www.newseum.org/ (en anglès)
√ Noves tecnologies: http://apple.bloks.cat/
√ “Organitzador virtual”: http://www.posti.ca/ (en anglès)

