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S’ha urbanitzat el tram de l’avinguda de les

Escoles, des de la rambla del Camp de l’Aigua

fins a la carretera de Sant Feliu de Codines, s’ha

tornat a fer l’enllumenat, la xarxa de clavegue-

ram i la infraestructura per passar la fibra òptica

que ha de connectar tots els edificis municipals.  

Aquesta obra ha millorat l’accessibilitat de da-

vant de l’escola; s’ha eixamplat la vorera, s’ha fet

una zona de càrrega i descàrrega per als auto-

busos i i s’han pintat dos passos de vianants, un

des quals dóna continuïtat al Passeig i al carril

bici de la carretera de Sant Feliu de Codines. A

més, s’hi han posat tres bancs, tres arbres i dues

papereres.  

També s’ha millorat l’escola de Dalt amb ar-

maris nous, una aula per reforç i per a grups pe-

tits i s’ha adaptat la xarxa elèctrica i les instal·la-

cions ofimàtiques de diverses aules.

23portalOK:37  06/09/10  17:05  Página 1



Formació bàsica i per al treball

Inscripcions del 2 al 9 de setembre de 2010
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A les 10 del vespr d’ordenació, atès que aquests no entrarien

en la regulació genèricl’Es  

Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament

Centre de Formació Permanent d’Osona Sud

Centelles

Formació bàsica

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (GES)
Graduat en Educació Secundària Nivell 1

Graduat en Educació Secundària Nivell 2

PREPARACIÓ PER A LES PROVES D'ACCÉS 
A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
De dilluns a divendres de 19 a 22 hores

Cultura Bàsica Nivell 2
De dilluns a dijous de 15 a 17 hores

Cultura Bàsica Nivell 3
De dilluns a dijous de 15 a 17 hores

Català A1 Intensiu
De dilluns a dijous de 10 a 12 hores

Català A2
Dilluns i dimecres de 20.30 a 22 hores

Anglès Nivell 1  
Dilluns i dimecres d'11.30 a 13 hores

Dimarts i dijous de 20.30 a 22 hores

Anglès Conversa Nivell 1
Dilluns de 19 a 20.30 hores

Anglès Nivell 1 Majors de 60
Dilluns i dimecres de 9 a 10.30 hores

Francès Nivell 1
Dilluns i dimecres de 18.30 a 20 hores

Informàtica Bàsica Nivell 1
Divendres de 9 a 12 hores

Dimarts i dijous de 18 a 20 hores

Informàtica Majors de 60 anys Nivell 1
Dimarts i divendres d’11 a 13 hores

Informàtica Majors de 60 anys Nivell 2
Dilluns i dimecres de 9 a 11 hores

Dilluns i dimecres d'11 a 13 hores

Formació per al treball
Català B2
Dimarts i dijous de 17 a 18.30 hores

Anglès Nivell 2 
Dimarts i dijous d’11.30 a 13 hores

Dilluns i dimecres de 20.30 a 22 hores

Dimarts i dijous de 20.30 a 22 hores

Anglès Nivell 3 
Dimarts i dijous de 10 a 11.30 hores

Dilluns i dimecres de 18.30 a 20 hores

Dimarts i dijous de 18.30 a 20 hores

Anglès Nivell 4
Dimarts i dijous de 20.30 a 22 hores

Anglès Conversa Nivell 3
Dimarts i dijous de 17 a 18.30 hores

Francès Nivell 2
Dimarts i dijous de 17 a 18.30 hores

Informàtica Bàsica Nivell 2
Dimarts i dijous de 9 a 11 hores

Administrativa Comercial
Dimarts i dijous de 18.30 a 20 hores

Novetat

Novetat

NOVETAT!

Curs d’Excel

on-line

Tallers

Exercici i respiració
Dilluns de 20.30 a 22 hores

Ioga
Dimarts de 18.30 a 20 hores

Dimarts i dijous de 20.30 a 22 hores

Ioga per a majors de 60 anys
Divendres de 10  a 11.30 hores

Balls de saló
Dijous de 20.30 a 22 hores

Dibuix i Pintura
Dilluns i dimecres de 19.30 a 21.30 hores

Dimarts i dijous de 17.30 a 19.30 hores

Dimarts i dijous de 19.30 a 21.30 hores

Ceràmica
Dimarts de 18 a 20 hores

Dijous de 19 a 21 hores

Dimarts de 9.30 a 11.30 hores

Patchwork Dilluns de 15 a 16.30 hores

Curs GPS de muntanya. 14, 16, 21, 23 i 24 de setembre de

20 a 22 h.

Puntes al coixí Dimecres de 14.45 a 18.45 hores
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Per a més informació i inscripcions:

Es podrà examinar del Graduat 
en Educació Secundària a Centelles 

A l'Escola de Persones Adultes s’ha preparat una oferta for-

mativa molt atractiva, entre la qual cal destacar els cursos de

Graduat en Educació Secundària (GES), que es podran fer

per primer cop a Centelles, si bé Centelles acollirà també els

exàmens per obtenir el títol. Aquesta és la primera vegada

que això s’aconsegueix. 

A més, hi ha possibilitat d’apuntar-se al curs de Preparació a

les Proves d'Accés per Cicles Formatius de Grau Mitjà que

també es realitzarà a Centelles. Això permetrà accedir a les

proves d'accés i poder cursar estudis de Cicles Formatius de

Grau mitjà, a altres centres, com per exemple: el CFGM de

Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural,

que es podrà realitzar a partir del proper curs 2011-2012 a

Centelles, o  el CFGM  de Cuina i Gastronomia o el de Forner-

ia, Pastisseria i Confiteria que es poden cursar a Tona.

En aquesta línia, i en el moment de realitzar la programació

per al proper curs, s’ha tingut molt en compte els cursos ori-

entats a la formació per al treball que permetran accedir

amb garanties d'èxit al mercat laboral. Consulteu l'oferta de

cursos de formació per al treball a la pàgina anterior. 

L'oferta de cursos i tallers és àmplia: hi ha cursos de forma-

ció bàsica (alfabetització, català iniciació, matemàtiques,

etc.), informàtica per a tots els nivells, idiomes (català, an-

glès, francès), cursos preparatoris per a l'obtenció dels certi-

ficats B i C de català, tallers corporals (ioga, gimnàstica de

manteniment, batuka, etc.); tallers artístics (dibuix i pintura,

ceràmica, etc.) i tallers tèxtils (patchwork, puntes al coixí,

etc). Es pot demanar informació i assessorament sobre qual-

sevol curs o taller a la mateixa Escola de Persones Adultes de

Centelles.

En el nou curs que ha de començar entra en vigor la Llei d'E-

ducació. I pel que fa al Centre de Formació Permanent

d'Osona Sud, la nova Llei també s'hi aplicarà esperant que

sigui beneficiosa per a tothom. 

Aquest any també s'ha modificat el calendari escolar. I entre

les seves novetats cal destacar que hi haurà una setmana de

vacances que anirà del 28 de febrer al 4 de març del 2011. 

Les inscripcions del curs 2010-2011 es realitzaran del 2  al 9

de setembre. El curs començarà el dia 14 de setembre, in-

closos els dos nivell del curs per a l'obtenció del Graduat en

Educació Secundària (GES) i el curs de preparació per a les

proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. 

Panells informatius al pas de cal Comte

Al pas de cal Comte s’han instal·lat set panells informatius
per informar del patrimoni local i promocionar les activitats
de la població. Els panells s’agrupen en: rutes locals, rutes
per l’entorn, festes i un de genèric del comerç i el mercat
dominical. Més endavant s’aniran actualitzant.

EPA Centelles C/ Jesús, 25       CENTELLES

Atenció al públic: De dilluns a dijous de 16 a 20h.  Divendres de 15 a 17h.

Tel. 93 881 38 80     epacentelles@osonaformacio.org
www.osonaformacio.org

C. Anselm Clavé, 9
Tel. 93 881 06 32
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Ajuts i 
finançament 

per la compra 
de llars de foc

• FINANÇAMENT :
➢ Finalitat: atorgar préstecs o lísings a les inversions

en matèria d’eficiència energètica i d’ús d’energies reno-

vables, entre les quals la compra de la llar de foc.

➢ Destinataris: particulars, empreses, administracions

públiques i altres entitats.

➢ Característiques:

Euríbor + 2 punts a 6 anys.

Euríbor + 2,25 per períodes compresos de 6 a 8 anys.

Euríbor + 2,5 per períodes compresos de 8 a 10 anys.

➢ Comissions: Exempt.

➢ Termini amortització: màxim 6 anys, amb possibili-

tat de carència fins arribar als 10 anys.

➢ Tramitació:

Entitats financeres La Caixa, Caixa Catalunya, BBVA,

Caixa Penedès, Banc Sabadell i Banco de Santander.

➢ Termini de sol·licitud de finançament: finançament

obert tot l’any 2010.

• AJUTS: 
➢ Finalitat: subvencions per a inversions en energies

renovables.

➢ Objecte de subvenció: calderes domèstiques, estu-

fes, llars de foc inseribles, calderes industrials o col·lecti-

ves de xarxes de calor.

➢ Destinataris: particulars, empreses privades, admi-

nistracions i altres entitats.

➢ Període d’execució: entre l’1 de gener de 2010 fins

al 30 de juny de 2011.

➢ Tipus d’ajuda: l’ajut és d’un 30% (excepte pels

ajuntaments, que és d’un 50%), i la inversió (no l’ajut)

està limitada a 600 euros/Kw per les calderes i estufes i a

6.000 euros per les llars de foc.

➢Tramitació: Institut Català d’Energia

(www.gencat.cat/icaen).

➢ Termini de sol·licitud: els ajuts es poden demanar

fins al 20 de setembre de 2010.

Per a més informació:

Servei de Promoció Econòmica i Ocupació 

Osona Sud- Alt Congost

C/ Nou, 11  08540 Centelles. Telèfon: 93 881 12 57

Correu electrònic: osonasud.altcongost@diba.es

www.osonasudaltcongost.org

ELS PROGRAMES DE LA FESTA MAJOR DE CENTELLES, UNA

PART DEL FONS DE LA COL·LECCIÓ LOCAL

La col·lecció local de les biblioteques ha estat des de sempre el nucli

més particular del seu fons. A partir d'aquesta particularitat, la biblioteca pren

justament una dimensió diferent que la individualitza respecte de les altres i

que fa que, tot i formar part d'un servei col·lectiu o d'una xarxa, assoleixi una

personalitat plenament diferenciada; a través d’ella, la biblioteca integra el

patrimoni cultural de l’àmbit social que li correspon. En el cas de la Biblioteca

La Cooperativa, aquest fons comprèn més de 600 documents –entre llibres,

mapes, DVDs, discos compactes i material inèdit (tesis doctorals, treballs

acadèmics, fotografies, etc.)–; tant de la comarca d’Osona com concreta-

ment de Centelles. Es tracta d’un fons de lliure accés en la seva totalitat i, en

la majoria dels casos, disponible per a préstec. Una part integrant d’aquesta

col·lecció la formen els programes de la Festa Major de Centelles, dels quals

la Biblioteca disposa dels corresponents als anys 1948, 1950 i 1951, així

com dels del període comprès entre l’any 1954 i l’actualitat. Per tal de millo-

rar aquesta secció, convidem tothom qui disposi de documents susceptibles

de formar-ne part a cedir aquesta documentació a la Biblioteca, ja es tracti

de programes de la Festa Major de què no disposi la Biblioteca com d’altres

documents que, com a centellencs/ques, vulguin preservar i oferir a la pobla-

ció de Centelles perquè en pugui fer ús per al seu estudi, consulta, gaudi,

etc.  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. 
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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 

Assessoria d’estudis i professions del PIPA

Al PIPA t’orientem per tal que puguis formar-te en tots aquells temes que et són d’interès personal

i/o professional. Perquè no perdis el tren, avancem algunes propostes: 

- Cursos de teatre. A Centelles i a la comarca

- Cuinar sense pares. Curs per a joves de 14 a 18 anys. Dijous d’octubre de 5h a 7h. Inscripcions

al PIPA fins al 17 setembre 

- Cursos d’Idiomes (La preinscripció a l’Escola Oficial d’Idiomes s'ha de fer entre les 0 hores del

30 d'agost i les 12 hores del 3 de setembre de 2010  a eoidigital.com/preinscripcio o bé presencial-

ment el 2 i 3 de setembre a l’EOI)

- Cursos de Català. Diferents nivells

- Formació en Tecnologies de la informació i la comunicació. Pots preparar-te per a obtenir

l’ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació). Més in-

formació al PIPA o a Gencat.cat/actic

- Cursos de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil

- Cursos de Formació Ocupacional 

BEQUES. CONVOCATÒRIES OBERTES

- Beques estatals de caràcter general i de mobilitat per a estudiants universitaris; i beques per a

màsters universitaris. Fins el 15 d'octubre

- Beques i ajudes de l'estat per alumnes de nivell postobligatori no universitari. Fins el 30 de setem-

bre. Per tramitar les sol·licituds on-line al PIPA disposes de connexió a internet.

Si t’agrada fer sortides a la natura, et facilitem la informació, rutes, plànols... que necessitis. Vine a

buscar el calendari de caminades i la programació de duatlons de Terra Endins.

ESPAI JOVE. Joves de 12 a 18 anys. Obrim el 20 de setembre a les 17h. FIRATÀRREGA Fira de

Teatre al Carrer de Tàrrega (9-12 setembre). Pots passar pel PIPA a buscar el teu programa, o

consultar-lo a firatarrega.com. MERCAT DE MÚSICA VIVA DE VIC (15-19 setembre) Pots venir a

buscar la programació i/o inscriure’t per utilitzar el busnit de tornada.

Concurs musical europeu. Joves de 12 a 25 anys. Enviar una cançó que doni suport a la lluita

contra la pobresa. Termini: 30 de setembre. Més inf: ifightpoverty.eu/fr/act/music-contest/join

Concurs de curtmetratges i Projectes Audiovisuals d'Educació Social del CEESC: Presenta-

ció fins 15 de setembre a les 18h. Mer més inf a ceesc.cat. Vídeo Jove 11è Concurs de curtme-

tratges d'Alella: Per a vídeos fets amb pocs mitjans. Presentació de treballs fins al 30 de setembre.

Més inf a alella.cat. Fas 20 anys el 9 novembre? L’Oficina del Parlament Europeu et convida a

passar el 14 i 15 de novembre a Brussel·les. Més info fins al 5 d’octubre el matí a consell@cnjc.cat

Universitaris!

Excursionisme

Activitats d’interès jove

Premis i concursos

· 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 

· Borsa de cangurs i de professors de classes particulars. Compatible amb els estudis
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