
A partir del dilluns 28 de setembre entrarà en funcio-
nament el complex esportiu amb la nova piscina muni-
cipal i les tres sales de fitness: d’activitats dirigides en
grups reduïts, de màquines i d’activitats dirigides en
gran grup. Hi haurà programes de fitness i aquàtics per
mantenir i promoure l’exercici físic.

Les oficines de l’empresa IGE BCN SL, que portarà
la gestió de la piscina, estaran obertes a partir del dia 14
a la mateixa instal·lació del camí de la Llavina, número
22, de 9:30 a 14 i de 16 a 20 h de dilluns a divendres.
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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 convocatò-
ria. Excusen l’assistència Eduard Banqueri Forns-Samsó i M. Assumpta
Falgueras Marsal. El president declara oberta vàlidament la sessió i el
secretari llegeix l’esborrany de l’acta anterior que és aprovada per majo-
ria de més de dos terços.
1. APROVAR, SI ESCAU, EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICA-
CIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICI-
PAL PEL CANVI DE QUALIFICACIÓ DEL SOLAR DEL C/
SANT MARTÍ, CANTONADA CARRER DELS TEIXIDORS I EL
TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ APROVADA DEL C/
SANT MARTÍ, 18. La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, de data 4
de novembre de 2008, va acordar suspendre l’aprovació definitiva de la
Modificació puntual del Pla general d’ordenació pel canvi de qualifica-
ció del solar del carrer de Sant Martí, cantonada amb el carrer dels Teixi-
dors i el text refós de la modificació aprovada del carrer de Sant Martí,
18 promoguda per Oispar Centelles, SL, i tramesa per l’Ajuntament fins
que es presenti un text refós, per triplicat, verificat per l’òrgan que ha
atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat i s’incorporin
les prescripcions que s’especifiquen. Segons els informes emesos per la
Generalitat de Catalunya, atès que a petició de l’Ajuntament de Cente-
lles l’arquitecte Carlos García Oro,  d’ARQBITAT, ha elaborat un text
refós que conté les prescripcions tècniques requerides per la Comissió
d’Urbanisme. Atès el dictamen de la Comissió Informativa l’Ajuntament
en Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar els següents acords:
Primer. Aprovar el Text refós de la Modificació puntual del Pla general
d’ordenació pel canvi de qualificació del solar del carrer de Sant Martí,
cantonada carrers dels Teixidors i el text refós de la modificació aprova-
da del carrer de Sant Martí, 18 promoguda per Josep M. Presseguer Ca-
sanovas, en representació d’Oispar Centelles, SL, i redactat per l’arqui-
tecte Carlos García Oro d’ARQBITAT. Segon. Remetre tres exemplars
en suport paper i un en format informàtic del text refós a la Comissió
d’Urbanisme amb l’objecte d’aprovar-lo definitivament.
2. APROVAR, SI ESCAU, EL TEXT REFÓS DEL SECTOR XV –
CIUTAT JARDÍ – SANT PAU. La Comissió d’Urbanisme de Barcelo-
na, de 4 de novembre de 2008, va acordar suspendre l’aprovació definiti-
va del Pla parcial urbanístic del s. XV Sant Pau, de Centelles, promogut
i tramès per l’Ajuntament, fins que es presenti un text refós, per triplicat,
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expe-

dient i diligenciat i s’incorporin les prescripcions que s’especifi-
quen. Segons els informes favorables emesos per diferents depar-
tament de la Generalitat, segons l’informe favorable emès per
ADIF, condicionat a l’informe de la Direcció General de Ferroca-
rrils del  Ministeri de Foment, atès que a petició de l’Ajuntament
de Centelles l’arquitecte Xavier Montardit Aguilar de JMA Profes-
sionals Associats, SL, ha elaborat un text refós que conté les pres-
cripcions tècniques requerides per la Comissió d’Urbanisme,  atès
el dictamen de la Comissió Informativa l’Ajuntament en Ple, per
majoria de més de dos terços, va adoptar: Primer. Aprovar el text
refós del Pla parcial del sector XV, ciutat jardí – Sant Pau, delimi-
tat pel Pla general d’ordenació municipal promogut per l’Ajunta-
ment de Centelles i redactat per l’arquitecte Xavier Montardit
Aguilar de JMA Professionals Associats, SL. Segon. Remetre tres
exemplars en suport paper i un en format informàtic del text refós a
la Comissió d’Urbanisme amb l’objecte que s’aprovi definitiva-
ment.
3. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICA-
CIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTA-
MENT NÚM. 1/2009. L’execució del Pressupost municipal com-
porta l’obligació d’adaptar-lo a les  necessitats quant a l’obtenció

del crèdit suficient per subvenir la despesa en cada moment. Atès que de
l’aprovació de la liquidació del Pressupost general de l’exercici de 2008
es disposa de crèdit incorporable mitjançant romanent de Tresoreria.
Atès que és necessari portar a terme obres d’inversions i també fer un
suplement, i en el seu cas habilitació de crèdit extraordinari, de diverses
partides per tal de fer front a despeses. Atès que entre les modificacions
pressupostàries que autoritza la normativa les aplicables en el nostre cas
són les que es descriuen a continuació: Expedient de modificació de crè-
dit (MP 1/2009) del Pressupost municipal vigent, mitjançant: Habilitació
de crèdit extraordinari mitjançant l’aplicació del romanent de Tresoreria,
suplements de crèdit mitjançant l’aplicació del romanent de Tresoreria,
aplicació de noves previsions i Transferències de crèdit. Atesa la Memò-
ria justificativa, segons els informes del secretari i de la interventora i se-
gons el dictamen de la Comissió Informativa l’Ajuntament en Ple, per
majoria de més de dos terços, va adoptar els següents acords: Primer.
Aprovar la primera modificació de crèdit en el Pressupost General vi-
gent, en els termes següents:
1.Procedència dels fons: Romanent de Tresoreria que resulta de la li-
quidació del Pressupost general de l’exercici de 2008 (249.411,71Û).
Noves previsions d’ingressos (543.830,62Û): Aportació Consell Co-
marcal d’Osona. Serveis Socials (44.125,00), Diputació. Subvenció per
a la digitalització dels llibres d’actes (3.307,00), Consorci del Besòs.
Subvenció per la millora ambiental del Congost (24.827,48), Generalitat.
Subvenció pel manteniment de la franja de Sant Pau (4.266,00), Conces-
sió administrativa de la gestió dels serveis de la piscina (432.025,37) i
Institut català d’Energia. Subvenció per reforma d’enllumenat públic
(35.279,77). Transferències de crèdit (42.000Û): Manteniment d’edifi-
cis municipals (35.000,00) i Reparació i manteniment del cinema
(7.000,00).
2. Crèdits suplementats i habilitats: Despeses de personal (21.500,00),
Despeses en béns corrents i serveis (211.870,89), Despeses financeres
(21.909,92), Transferències corrents (1.490,00) i Inversions reals
(549.711,52).
3. Detall de l’estat final de les partides afectades per la modificació pro-
posada.
4. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació proposa-
da (estat de despeses): Capítol 1 - Despeses de personal (2.063.256,75),
Capítol 2 - Despeses en béns corrents i serveis (2.985.374,89), Capítol 3
- Despeses financeres (35.166,92), Capítol 4 - Transferències corrents
(1.099.651,60) i Capítol 6 - Inversions reals (4.515.088,71).
Segon. Que l’expedient sigui exposat al públic pel termini de quinze
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.
4. APROVAR, SI ESCAU, LA MOCIÓ DE SUPORT A LES AS-
SOCIACIONS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL CA-
TALANA RELACIONADES AMB L’ÚS DEL FOC. L’alcalde que
presideix assenyala al secretari que llegeixi la Moció que presenten de
forma conjunta tots els grups polítics municipals, amb el contingut literal
següent: “Atès que l’aprovació de la Directiva Europea sobre la posada
al mercat d’articles pirotècnics (Directiva 2007/23/CE, de 23 de maig,
del Parlament Europeu i del Consell d’Europa) dóna als estats membres
de la Unió Europea un termini de tres anys per a la seva transposició a
cada estat. Atès que, en conseqüència, abans del 4 de gener de 2010, els
estats membres de la Unió Europea, hauran d’adaptar i publicar les dis-
posicions necessàries per donar-hi compliment. Atès que aquesta directi-
va regula la fabricació, l’emmagatzematge i l’ús professional o recreatiu
del material pirotècnic. Atès que la seva aplicació literal podria afectar
nombroses festes i manifestacions culturals d’arrel tradicional, on la pi-
rotècnia és un dels elements fonamentals (com ara revetlles, correfocs o
diables), ja que preveu importants limitacions en les distàncies de segu-

Resum de l’acta de la sessió ordinària de 30 d’abril de 2009 
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retat i en l’edat dels usuaris. Atès que aquesta Directiva Europea s’ha de
transposar a la legislació espanyola mitjançant un Reial Decret que ha
de redactar el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme del Govern es-
panyol. Atès que el Ministeri ha declarat que es farà públic un avantpro-
jecte de decret a l’abril, amb l’objectiu de tramitar-lo després de passar
per informació pública i pel Consell d’Estat durant el segon semestre.
Atès que la Directiva preveu fer excepció, si així ho plantegen els estats
membres, de determinades festivitats religioses, culturals i tradicionals i,
també permet que els estats regulin les edats de manipulació dels articles
pirotècnics mitjançant la formació. Atès que és necessari que la Directi-
va respecti les nostres tradicions i costums i no perjudiqui els centenars
d’activitats anuals de les colles de diables, bèsties de foc i altres relacio-
nades amb l’ús de material pirotècnic que formen part de la nostra tradi-
ció cultural, i atès que la diversitat cultural catalana es veuria afectada si
la transposició de l’esmentada Directiva Europea no incorporés aquestes
consideracions. Atès que el Departament de Cultura i Mitjans de Comu-
nicació i els representants de les diputacions i entitats associatives d’ens
locals han acordat, en data 30 de gener, en el marc de la Comissió Mixta
Departament de Cultura, diputacions, entitats associatives d’ens locals
(FMC i ACM), una resolució que demana al Ministeri d’Indústria, Tu-
risme i Comerç la transposició de la Directiva, de manera que salvaguar-
di les tradicions festives del foc a casa nostra. Atès que al municipi de
Centelles la cultura popular i tradicional del foc està àmpliament repre-
sentada per part de l’Associació de Galejadors. Els grups polítics muni-
cipals d’aquest consistori proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents acords: Primer. Donar ple suport a totes les accions del
Govern de la Generalitat en les negociacions que porti a terme amb el
Govern espanyol com a òrgan competent, per tal d’establir el caràcter
singular dels elements festius de cultura popular i tradicional catalanes,
mitjançant una regulació específica en l’ús dels materials pirotècnics,
que garanteixi el correcte desenvolupament de les diferents representa-
cions festives dels grups de focs i de les corresponents colles infantils a
l’hora de transposar la Directiva 2007/23/CE, de 23 de maig. Segon. Co-
municar els acords aprovats a totes les Colles i Agrupacions de diables i
bèsties de foc del municipi de Centelles i a l’Associació de Galejadors,
així com mantenir-los informats sobre el desenvolupament i avenços
d’aquestes negociacions. Tercer. Donar suport al manifest “per la defen-
sa dels grups de cultura popular i tradicional catalana amb ús de mate-
rials pirotècnics” de la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, i
de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. Quart. Tras-
lladar els acords presents a la Federació de Diables i Dimonis de Cata-
lunya, a l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, al De-
partament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Ca-
talunya, al Parlament de Catalunya i als diferents grups parlamentaris, a
l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, a les Comissions de
Cultura de les entitats associatives municipalistes (FMC i ACM), al Mi-
nisteri d’Indústria, Comerç i Turisme, i a l’Associació de Galejadors de
Centelles.” L’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços,
aprova la moció en la seva integritat.
5. APROVAR, SI ESCAU, L’ALTERACIÓ DE LA QUALIFICA-
CIÓ JURÍDICA DEL BÉ DE DOMINI PÚBLIC (TERRENYS DE
130 M2) SITUAT A LA RONDA DE LA FONT GROSSA DEL
POLÍGON INDUSTRIAL LA GAVARRA, I PASSAR-HO A BÉ
PATRIMONIAL. L’empresa GMF Global Trading 2005, SL va sol·li-
citar la permuta d’una porció d’un terreny situat al polígon industrial la
Gavarra a l’Ajuntament que és el propietari de la finca de la qual se
sol·licita la permuta d’una part de la superfície, en concret 130 metres
quadrats, prèvia segregació de la finca matriu. Atès que la permuta
sol·licitada no altera per res la superfície de l’equipament de l’Ajunta-
ment, sinó que el fa més idoni per al servei públic. Atès que l’Ajunta-
ment té el terreny qualificat d’equipaments i per portar a terme la per-
muta és necessària la seva desafectació i transformar-lo en un bé patri-
monial. Segons l’informe del secretari, d’acord amb la normativa i atès
el dictamen de la Comissió Informativa l’Ajuntament en Ple, per majo-

ria de més de dos terços, va adoptar: Primer. Aprovar inicialment l’alte-
ració de la qualificació jurídica del bé de domini públic, concretament el
domini del terreny situat a la ronda de la Font Grossa del polígon indus-
trial La Gavarra, de superfície 130 metres quadrats, que prèviament es
segregaran de la finca matriu inscrita al Registre de la Propietat número
1 de Vic, al tom 1957, llibre 110, foli 13, finca registral 5224 de Cente-
lles i passar-lo a bé patrimonial. Segon. Sotmetre a informació pública
l’acord mitjançant publicació al BOP i al tauler d’edictes de la corpora-
ció, durant el termini de quinze dies i s’entendrà definitivament elevat
l’acord corresponent a l’aprovació inicial si no es presenten al·legacions
o reclamacions en l’esmentat termini. Tercer. Facultar l’alcalde per a la
signatura de tota la documentació que calgui.
6. RATIFICAR ELS DECRETS DE L’ALCALDIA:
DECRET NÚMERO 72/2009 - Aprovar l’esborrany del Conveni sub-
vencional a subscriure amb el Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya per al finançament de les obres d’Adequació del nucli de
les escales del CEIP Ildefons Cerdà. 
DECRET NÚMERO 77/2009 - Aprovar la mateixa denominació de
carrer de Can Minguet al tram nou de carrer que va des del carrer de la
Mare de Déu del Pilar fins al carrer de la Mare de Déu de Núria.
DECRET NÚMERO 122/2009 - Aprovar el Pla de Seguretat i Salut,
sobre la base de l’estudi bàsic de les obres denominades Projecte de mi-
llora d’espais públics urbans, fase B.
L’Ajuntament en Ple, per majoria de mes de dos terços, els ratifica en la
seva integritat.
7. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA:
DECRET NÚM. 33/2009 - Que es contracti, amb caràcter d’urgència,
mitjançant contracte laboral temporal a temps complet, M. Pilar Carmo-
na Arcija per portar a terme la substitució de Josep Chia Borrego com a
conserge de l’escola Ildefons Cerdà, a causa de la baixa laboral per ma-
laltia.
DECRET NÚM. 34/2009 - L’Ajuntament compra a les persones titu-
lars de la finca un terreny destinat a equipament situat al costat de l’IES
Pere Barnils per a l’ampliació del centre escolar (classificat com a zona
d’equipament educatiu, Clau 5.2 com a Sistema general), de superfície
4.067,90 m2 segons les mesures actualitzades recentment, pel preu cert
de 174.294,00 euros, més impostos. 
DECRET NÚM. 47/2009 - Contractar amb caràcter d’urgència, mit-
jançant contracte laboral temporal a temps complet, a Núria Planas Ar-
gemí, per portar a terme la substitució per llicència de maternitat d’Eva
Rovira Soler com a treballadora social a l’Àrea de Serveis Socials.
DECRET NÚM. 62/2009 - Contractar amb caràcter d’urgència, mit-
jançant contracte laboral temporal a temps complet, Judit Ruiz Safra per
portar a terme la substitució de l’Agent d’ocupació i desenvolupament
local (AODL) Jordi Font Puig a l’Àrea de Promoció Econòmica.
DECRET NÚM. 94/2009 - Que es contracti, amb caràcter d’urgèn-
cia, mitjançant contracte laboral temporal a temps parcial, Maria
Aregall Bargalló per cobrir la plaça de socorrista a la piscina munici-
pal.
DECRET NÚM. 116/2009 - Que es contracti, amb caràcter
d’urgència, mitjançant contracte laboral temporal a temps complet,
Marta Pujol Toll per portar a terme la substitució per llicència de
maternitat d’Eva Rovira Soler com a treballadora social a l’Àrea de
Serveis Socials, per la baixa de la persona que fins ara la portava a
terme, Núria Planas Argemí.
L’Ajuntament en ple es dóna per assabentat.
8. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
En aquest punt, entre d’altres temes es va parlar de mesures per
l’estalvi d’aigua, temes de manteniment, la iniciativa de declarar la
Festa del Pi com a candidata a Tresor del patrimoni immaterial de
Catalunya, la plantada d’arbres, la numeració dels carrers i el su-
port a les empreses de noves tecnologies.
S’aixeca la sessió a un quart de dotze del vespre i signa aquesta ac-
ta el president i el secretari que la certifico.
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M’HE QUEDAT SENSE
FEINA... QUÈ FAIG ARA?
Segurament alguns dels que es-

teu llegint aquestes línies us heu
quedat sense feina, i us trobeu de
cop i volta, en voler entrar de nou
en el món laboral, i no sabeu com
buscar feina. Aquí teniu un petit re-
sum dels passos que cal seguir:

1. Saber de què podem treba-
llar: Primer de tot, hem de saber
quin tipus de feina podem accedir
en funció dels nostres estudis i de
la nostra experiència laboral. Tam-
bé hem de tenir en compte les nos-
tres preferències (què m’agradaria
fer) i habilitats (què sé fer).

2. Formar-nos per ser més
competents en el món laboral: és
a dir si no estem prou preparat per
exercir una feina a què aspirem, te-
nim la possibilitat de preparar-nos
mitjançant cursos de formació ocu-
pacional; i, a més a més, gratuïta-
ment. Per a més informació:
www.oficinadetreball.cat

3. Fer el currículum: anotar-hi
les nostres dades personals, acadè-
miques i laborals. El currículum
sempre ha de ser fet a ordinador,
ben estructurat, sense faltes d’orto-
grafia i amb una fotografia recent.

4. Enviar el currículum a les
empreses que ens interessaria
treballar: Hem de plantejar-nos
quin tipus d’empreses poden ne-
cessitar persones que es dediquin a
allò al que jo aspiro. Caldrà fer-los
arribar un currículum i una carta de

presentació. Buscarem empre-
ses lluny de casa o a prop en
funció de les nostres preferèn-
cies, necessitats i/o recursos.

5. Buscar ofertes de feina

per Internet: existeixen un munt
de pàgines web dedicades a la re-
cerca de feina. Recorda que les em-
preses, cada vegada més, recorren
a Internet per a buscar personal. Si
no teniu Internet a casa, sempre po-
deu connectar-vos des del Club de
la Feina. És un espai de recerca ac-
tiva de feina, obert a totes les per-
sones inscrites al Servei de Promo-
ció Econòmica, on hi pots trobar:
accés a Internet, informació sobre
ofertes de feina i de formació i as-
sessorament individualitzat. Us po-
dem informar al telèfon: 93 881 12
57.

6. Inscriure’s a l’OTG: apun-
ta’t com a demandant d’ocupació a
l’Oficina de Treball de la Generali-
tat, ubicada a Vic i, de forma fre-
qüent, consulta les ofertes de feina
de les quals disposen.

7. Repetir el procés fins a tro-
bar una feina: Després d’haver
enviat els currículums, caldrà fer
un seguiment de totes les ofertes de
treball a què ens haurem apuntat
per tal de saber si ja són cobertes
amb algun candidat.

8. Apunta’t al Servei de Pro-
moció Econòmica. En el nostre
Servei t oferirem orientació i asses-
sorament, a més a més, d’ofertes de
feina per l’àmbit d’Osona Sud Alt
Congost. Com a consell final, dir
que no busquis feina les 24 hores
del dia dels 7 dies de la setmana.
Dedica part del teu temps a fer al-
tres activitats com la formació ba-
sada en el teu camp professional o
d’altres temes del teu interès  i de-
dica’t temps a tu mateix.

Per a més informació: Servei de Pro-

moció Econòmica i Ocupació Osona Sud-

Alt Congost C/ Nou, 11  08540 Centelles.

Tel.: 938811257 Fax: 938812094 Correu

electrònic: osonasud.altcongost@diba.cat

www.osonasudaltcongost.org

LA TERTÚLIA LITERÀRIA
Reunir-se una vegada al mes per a parlar del llibre que tot-

hom ha llegit. Compartir les emocions i sensacions que ens ha
deixat. Expressar per què ens ha agradat, o no. Escoltar el que
en pensen els altres. Descobrir el que nosaltres no hem trobat
en aquell llibre. Discutir la seva vàlua literària. Despertar l’in-
terès a qui no l’ha pogut acabar. Recomanar altres lectures que
s’han realitzat. Proposar un títol per a la tertúlia del mes se-
güent.. Tot això i més, és la “tertúlia literària” que es fa cada

darrer dijous de mes, a 1/4 de 4 de la tarda, a la sala polivalent
de la biblioteca. És una activitat oberta a tothom a qui li agradi
llegir o a qui vulgui fer-se’n venir ganes.

L’activitat s’atura un parell de mesos a l’estiu i a la primera
trobada de setembre tothom explica els “descobriments litera-
ris” que ha fet per vacances. 

Si t’interessa, ens retrobarem el proper 24 de setembre. Tens
les portes (i les pàgines) obertes.

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.es
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.
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El setembre pots venir a informar-te de tota l’oferta de cursos de la
comarca i rodalies:

7 d’idiomes
7 de teatre i dansa 
7 de preparació de la prova d’accés a altres estudis: als Cicles For-

matius de Grau Mitjà i Superior, a la universitat per a majors de 25
anys, de preparació de la selectivitat... 

7 de l’obtenció del Graduat en Educació Secundària (GES)
7 de formació ocupacional
7 de preparació d’oposicions 
7 I tots els cursos i cursets que et puguin interessar

A més a més:

EL PIPA
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

Informació Municipal 

ASSEMBLEA JOVE

EXCURSIONISME

Arriba la tardor, i amb la tardor... les sortides a la natura. Al PIPA
trobaràs tota la informació que necessites sobre excursionisme, rutes
a peu i en BTT, calendari de caminades, etc.

Encara no t’has agregat a l’assemblea jove?. Pots fer-ho a: 
- http://groups.google.es/group/assamblea-joves-centelles
- al Facebook, unint-te al grup “Assemblea de joves (Centelles)
- Propera reunió: 19 de setembre a les 11:30 matí al PIPA
AQUEST SETEMBRE AL PIPA: La Fira de Teatre de Tàrrega (10-
13 setembre) i el Mercat de Música Viva de Vic (16-20 de setembre).

m Borsa de pisos i de transport. Vols compartir el cotxe per anar a
la universitat? Estaràs en un pis d’estudiants i us falta company de
pis?... Inscriu-te a la borsa 
m Borsa de cangurs i de professors de classes particulars. Feina
compatible amb els estudis
m Informació de Beques, Residències d’estudiants, etc

Reunió informativa
21 de setembre a 2/4 de 9 del vespre al PIPA
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