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Creada la Taula d’Educació+Cultura
El Pla Estratègic d’Educació i Cultura, pioner a Catalunya, va ser aprovat l’any 2019. Preveia la creació de la Taula de participació 
d’Educació+Cultura emmarcada dins el Pla estratègic d’Educació+Cultura 2019-2022 amb la participació d’associacions, 
agents socials i de la ciutadania. La Taula, constituïda el 13 d’abril, ha de ser l’espai de trobada, priorització i seguiment del Pla. 

El Pla estratègic, proposava 4 eixos principals de treball i 84 accions. S’han prioritzat 11 actuacions i, cadascuna d’elles, 
implica diverses accions. El novembre de 2020, després de la parada provocada per la pandèmica del Covid19, i amb el 
suport de la Diputació de Barcelona, es va reunir el nou Grup Motor del Pla que tenia com a objectiu prioritzar les accions a 
dur a terme els anys 2021 i 2022.

Un cop prioritzades les accions del treball fet pel Grup Motor, entre novembre i març, el compromís era validar-les amb la 
creació de la Taula d’Educació+Cultura.

La Taula ha de validar el Pla d’acció 2021-2022 d’Educació+Cultura i pot fer aportacions i suggeriments per tal de millorar-lo 
a la pàgina web www.centelles.cat/peec. La propera convocatòria serà el dijous 6 de maig a 2/4 de 8 del vespre per recollir 
totes les aportacions i aprovar definitivament el Pla d’Acció. (inscripcions a www.centelles.cat/peec).

La proposta és que l’Ajuntament, les associacions, els agents socials i la ciutadania tinguin un mateix full de ruta i es treballi 
de forma transversal i coordinada per un mateix objectiu: desplegar l’educació i la cultura a Centelles amb tot el seu potencial.

L'Ajuntament, amb coordinació amb el Departament d'Educació augmentarà, el curs vinent, l'oferta dins del municipi de 
cicles formatius i per donar resposta a les necessitats de les persones en la seva formació.

L'aposta per un cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció a les persones en situació de dependència és la resposta a una 
necessitat de municipi, amb la Residència Sant Gabriel, i de la societat en general. El dimarts 4 de maig es fa una jornada 
de portes obertes a les 7 de la tarda.  Per assistir cal inscriure’s a https://agora.xtec.cat/iesperebarnils/ 

Des de l'Ajuntament seguirem fent passos per a millorar l'oferta educativa 
del municipi, democratitzar-la i donar a resposta al màxim de necessitats 
possibles.

També iniciem un nou Pla de transició al treball (PTT) on alumnes d'entre 
16 i 21 anys, sense el Graduat d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), 
tindran una nova oportunitat per a fer un posterior cicle de formatiu de 
grau mitjà o accedir a les Escola d'Adults per obtenir la ESO, i d'aquesta 
manera, seguir amb els seus estudis. Aquest nou PTT, que es farà a la casa 
de cultura, és de vendes, oficina i atenció al públic, i amb la col·laboració 
d'empreses i comerços del municipi, tindran un primer contacte amb el 
món laboral. La preinscripció i matrícula per al curs 2021-2022 es pot 
formalitzar al PIPA punt d’informació juvenil (C. de Jesús, 25 Centelles. De 
dilluns a dijous de les 17h a les 20 h).

Nou cicle formatiu de grau mitjà d’atenció a les persones  
en situació de dependència
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NOUS ARBRES AL CARRER DE L’ONZE 
DE SETEMBRE 

S’han plantat nous arbres al carrer de l’Onze de Setembre. 
Es tracta de quatre aurons (Acer saccharinum), una 
espècie de fulla caduca que s’adapta bé a la climatologia 
local i que pateix poques plagues.

Són arbres amb arrels no agressives i que per tant no 
malmeten el clavegueram ni els panots de les voreres. 
Una de les peculiaritats dels aurons és la tonalitat 
vermellosa que adquireixen a principi de la tardor. S’ha 
fet la plantació d’herbes aromàtiques als escocells.

L’actuació complementa la tala d’arbres que es va fer al 
febrer ja que feien malbé les voreres i els serveis de la zona. 

NOU ITINERARI DE PETJADES  
DE MAMÍFERS 
En motiu de l’activitat feta el 18 d'abril Seguint el rastre dels 
animals del programa Centelles Famílies s’ha creat un nou 
itinerari de petjades per conèixer el rastre d’alguns dels 
mamífers que podem trobar a l’entorn del poble. L’itinerari 
transcorre per part del camí fluvial del riu Congost, sortint 
del costat del cementiri, i consisteix en sis instal·lacions 
amb motllos de petjades de mamífers de mida real i amb 
les característiques pròpies de cada espècie.

Des de la pàgina web de l’Ajuntament es pot accedir a 
un enllaç per localitzar-les utilitzant dispositius mòbils 
mitjançant la plataforma Google Maps. També es pot 
descarregar una fitxa amb els detalls de les característiques 
per calcar-les sobre el terreny. Als entorns naturals hi 
trobem una varietat de fauna i flora que representen uns 
excel·lents indicadors de la qualitat ambiental i que hem de 
conservar per a les presents i les futures generacions.

ES PRESENTA EL SEGON VOLUM DE LA COL·LECCIÓ 
‘LA HISTÒRIA DE CENTELLES DES DEL 1900’
Dissabte 24 dins les activitats de Sant Jordi es va presentar al casal Francesc Macià el llibre La història de Centelles 
des del 1900 (volum2): Festes i entitats, a càrrec de Josep Paré Aregall, alcalde; Anna Chávez Calm, regidora de 
Cultura que van fer la presentació inicial, agraint la feina de tothom i potenciant que aquests llibres són part 
important de la cultura local. Tot seguit va ser el torn de les explicacions de les autores i l’autor del llibre: M. Dolors 
Bernal Creus, Anna Gómez Bach i Josep Rovira Cullell, Tots tres van explicar com s’ha articulat aquest segon 
volum de la Col·lecció Pere Camprubí. Tot acompanyat de diverses imatges projectades i d’explicar com s’ha fet el 
llibre i tota la investigació i recopilació d’informació que hi ha al darrera.

El volum està dividit en dues parts bàsiques: Les festes 
de Centelles al llarg dels segles XX i XXI i les Associacions 
i entitats (1900-2020). Com es va dir “Tot plegat serveix 
per recollir i salvaguardar un patrimoni cultural que ha 
fet de Centelles un punt important en aquest sector”. El 
llibre compta amb la portada de Jordi Sarrate, (Festa a la 
plaça, setembre de 1964).

El llibre vol reconèixer la importància de disposar d’un 
Arxiu Municipal que permet elaborar aquests tipus 
de treballs i substitueix el llibre de Festa Major que va 
passar a ser un butlletí amb els actes. Aquestes edicions 
es consoliden per donar a conèixer la història local.

El llibre es pot recollir gratuïtament a l’Ajuntament en 
hores d’oficina.



QUÈ SON ELS ODS?
L'Assemblea General de l'ONU va aprovar el 2015 la resolució: “Transformar 
el nostre món: L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”, un 
pla d’acció amb 17 objectius generals –Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS)– en temes relacionats amb la pobresa, la fam, l’educació, 
la igualtat de gènere, entre altres. La ONU reconeix que sense la implicació 
dels governs locals i regionals no serà possible complir aquests objectius.
Des de l’Ajuntament s’està treballant en alinear el Pla de Mandat amb 
els ODS i establir les línies d’actuació per assolir-los a nivell local.

3. SALUT I BENESTAR
A primers del mes d’abril des del CAP de Centelles es 
donava per fi nalitzada la campanya de vacunació de la 
COVID19 de les persones majors de 80 anys. Seguidament 
es va començar a administrar la primera dosi del fàrmac 
a les de 75 a 79 i, successivament, es va ampliant 
disminuint la franja d’edat. Per saber la franja d’edat que 
es pot vacunar actualment es pot consultar la pàgina de 
Salut  https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat Des de 
CanalSalut s’informa directament del procés i el lloc de 
vacunació i les actualitzacions que es facin al respecte.

9. INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I 
    INFRAESTRUCTURA

Centelles ha apostat pel desplegament de la xarxa de 
fi bra òptica donant xarxa a tots elspunt dels poble i, amb 
la distribució de fi bra òptica fosca, s’ha donat també 
l’oportunitat que cada usuari pugui escollir l’operador que 
desitja d’un ventall de diverses empreses que ofereixen 
el servei utilitzant aquesta la xarxa. La Xarxa de fi bra 
òptica, compta amb un (PAO), amb troncals importants 
i diversos nodes per arribar a tots els punts de connexió 
amb qualitat i garantia de servei.
Es disposa d’uns 100 quilòmetres de fi bra, amb 2.500 
usuaris connectats a la xarxa, amb un servei d’1 Gbps en 
funció del contracte de cada operador.
La xarxa és municipal i propietat de la companyia elèctrica 
Electra Centelles.

13. ACCIÓ PEL CLIMA
Dins dels actes commemoratius del 40è aniversari del 
servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, 
l’alcalde de Centelles, Josep Paré Aregall va participar el 13 
d’abril al seminari “Ciutats i pobles neutres i efi cients”. Paré 
va parlar dels projectes de transició energètica del municipi 
i va explicar que “el millor consell és la inversió. Si des del 
sector públic impulsem transició energètica ens serà molt 
més fàcil ser exemple per la societat i el sector privat”.
Es pot consultar la seva intervenció a: 
https://www.youtube.com/watch?v=fxvE1WRnXqo&t=5510s

El servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Centelles 
treballa per reduir la pobresa i les desigualtats sorgides de 
situacions diverses. Fins a mitjan d’abril s’han realitzat 39 
ajuts econòmics municipals, dels quals 10 estan dirigits 
a temes d’alimentació amb una quantitat den1923€, 
dels quals s’han fet 8 ajuts en concepte de pagament de 
subministraments amb una quantitat de 1635,78€ i un ajut 
en concepte de lloguer amb una quantitat de 400€. Centelles 
disposa d’un centre de distribució de banc d’aliments, en 
què a mitjans d’abril s’estan atenent 190 persones.

1. FI DE LA POBRESA
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Mica en mica va arribant el bon temps i sembla que tot 
convida més a fer activitats.

Conjuntament amb l’Espai Jove, el PIPA hem preparat un 
seguit d’activitats per als i les joves del municipi al llarg 
d’aquest mes de maig.

- CUINA SENSE PARES: un taller de cuina per a joves 
d’entre 14 i 18 anys. Aprendre a fer una recepta fàcil i 
saludable només amb microones.

- TALLER RELACIONS A LES XARXES SOCIALS: taller per 
a joves de 12 a 18 anys per aprendre com relacionar-se 
sanament a través de les xarxes socials.

- TALLER AFAVORIM LA NOSTRA AUTOESTIMA: Taller 
dirigit a noies d’entre 12 i 18 anys per millorar la seva 
autoestima i trencar amb els estigmes de la societat.

- TALLER COM ACTUEM DAVANT DEL TABAC?: Taller 
de prevenció de conductes de drogodependència 
derivada del tabac.

www.centelles.cat

Centelles és màgia

SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
C/ Nou, 11 de Centelles

Telèfon: 938 811 257
cntl.ope@centelles.cat

A més de tot això, ja hem començat a preparar activitats 
per aquest estiu. Com ja comença a ser habitual durant 
les vacances estivals, des del PIPA organitzem el curs 
de premonitors/es de lleure. Aquest curs va adreçat a 
joves d’entre 14 i 17 anys (ja complerts) que es vulguin 
iniciar en el món del lleure i el contacte amb els infants. 
El curs està dividit en dos mòduls de 20h cadascun: 20h 
lectives amb classes presencials i dinàmiques on adquirir 
recursos i aprenentatges per desenvolupar la tasca de 
premonitori, seguit de 20h de pràctiques en un dels casals 
del municipi.

CURSOS I FORMACIONS
Subvencionats

CURSOS OCUPACIONALS 
1rs AUXILIS, DEA I MOBILITAT DE PERSONES GRANS
21/05/2021: 4 hores de formació presencial + 4 hores 
de formació individual en línia, en horari lliure.

CURS DE MANIPULACIÓ D'ALIMENTS
07/05/2021: 3 hores de formació en línia.

ESTRATÈGIES PER SUPERAR LA DISCRIMINACIÓ 
LABORAL EN LA CERCA DE FEINA
1, 4, 8 i 11 de juny (14 h): 

•  1 de juny de 10 a 12 h.
•  4, 8 i 11 de juny de 10 a 11.30 h.
•  Formació individual en horari lliure.

EMPRENEDORS I EMPRESES
GOOGLE ADS – PUBLICITAT A LA XARXA PER A 
NEGOCIS DE PROXIMITAT, VIRTUAL
10 i 17 de maig de 10h a 12h

PLACES LIMITADES PER ORDRE D'INSCRIPCIÓ!
Inscripcions al 938 811 257 o 

cntl.ope@centelles.cat

OFERTES LABORALS

MONITORS/ES PER A CASAL D’ESTIU A CENTELLES 
Enviar cv i carta de motivació abans del 9 de maig
de 2021 a cntl.ope@centelles.cat. 
Més informació i inscripcions a:
http://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/305025

VIGILANT MUNICIPAL A CENTELLES 
Més informació a la web de l’ajuntament de 
centelles. https://www.centelles.cat/ajuntament/
informacio-ofi cial/convocatories-de-personal



Agenda de maig
Dissabte 1
56è Aplec del turó del
Puigsagordi -  ANUL·LAT 

Concert, Itaca Band
a les 8 del vespre, al Casal Francesc Macià 
preu: anticipada 12 €, taquilla 15€, (entrades a 
www.itacaband.com)

Divendres 12
Vespres Malgastats - Cicle de poesia 
contemporània en català a Osona 2021, 
amb Eduard Sanahuja i Joan Vigó
a les 7 de la tarda, als horts de Cal Comte
Cal inscripció prèvia al telèfon 938 810 334 o 
b.centelles.lc@diba.cat 

Dissabte 15
Obertura de l’exposició Racons de contes 
i històries. Mostra de dibuix escolar de 
Sant Jordi
a les 6 de la tarda, sala d’exposicions Niu del 
Palau (plaça Major)

Diumenge 16
Cicle de teatre familiar, Valentina quàntica, 
amb companyia Anna Roca
a les 6 de la tarda (70’), Casal Francesc Macià
preu 5,50 €, infants a partir d’1 any i acompan-
yants, (entrades a www.centelles.cat/entrades)

www.centelles.cat

EXPOSICIONS
Fins el 9 de maig 
Maridatge d’instants. Una simfonia 
d’imatges i poemes, fotografies de Xevi 
Serra i poemes de Joan Palau
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8,  
Sala d’exposicions Niu del Palau (plaça Major)

Fins el 16 de maig 
Parelles artístiques – Experències 
creatives per la salut mental
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8, 
Centre d’art el Marçó vell

Sala de Paleontologia i Selecció del 
patrimoni pictòric 
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8, 
Centre d’art el Marçó vell

Del 15 al 30 de maig 
Racons de contes i històries – Mostra 
de dibuix escolar de Sant Jordi
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8,
Sala d’exposicions Niu del Palau (plaça Major)

Dimarts 18
Aula d’Ext. universitària de la Gent gran
Visita virtual: Passejant pel barroc vigatà, a 
càrrec de Xavier Cervera i Solà, guia turístic
a les 6 de la tarda, en línia, (cal ser associat)

Tallers de poesia Guspira poètica
de 7 a 8 del vespre, biblioteca La Cooperativa
Aforament limitat. Inscripció prèvia al telèfon 
938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Diumenge 23  
Audició de sardanes amb la cobla Lluïsos
a les 6 de la tarda, a la plaça Major

Dimarts 25
Aula d’Ext. universitària de la Gent gran
Robots: de la tecnologia a l’ètica, a càrrec 
de Pablo Jiménez i Schiegi, científic 
titular del CSIC
a les 6 de la tarda,en línia, (cal ser associat)

Tallers de poesia Guspira poètica
de 7 a 8 del vespre, biblioteca La Cooperativa
Aforament limitat. Inscripció prèvia al telèfon 
938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Dijous 27
Tertúlia literària, El monstre de la 
memòria, de Yishai Sarid
a 2/4 de 4 de la tarda (sessió presencial) i a 3/4 
de 5 (sessió virtual), biblioteca La Cooperativa
Aforament limitat. Inscripció prèvia al telèfon 
938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Divendres 28
Cinema en català -Cicle Gaudí
La vampira de Barcelona, de Lluís Danés. 
Amb la presència d’Alfred Tapscott,  
nominat al premi Gaudi Música Original
a les 8 del vespre, al Centre parroquial 
preu 4,50 €, 3 € Carnet Jove i associats a enti-
tats de Centelles i Club La Vanguardia (2x1)

Divendres 4 de juny
Inauguració pista del Casal Francesc Macià

Dissabte 5 i diumenge 6 de juny
12a Fira de la Ratafia

Dilluns 3
Taller Cuina sense pares. Taller de cuina 
amb microones dirigit a joves d’entre 14 i 
18 anys (places limitades)
de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda
(Aforament limitat. Cal inscripció prèvia al Punt 
Jove el PIPA o al telèfon 938 812 323) 

Dimarts 4
Aula d’Ext. Universitària de la Gent Gran
Del telègraf al telèfon mòbil: com les 
telecomunicacions han canviat el món 
a càrrec de Lluís Prat i Viñas, catedràtic 
jubilat de la UPC
a les 6 de la tarda, en línia, (cal ser associat)

Tallers de poesia Guspira poètica
de 7 a 8 del vespre, biblioteca La Cooperativa
Aforament limitat. Inscripció prèvia al telèfon 
938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Dijous 6
L’hora del conte, amb Laura Marsal i 
Jordi Relats. 
a 2/4 6 de la tarda,  la biblioteca La Cooperativa
Cal inscripció prèvia al telèfon 938 810 334 o 
b.centelles.lc@diba.cat

Dilluns 10
Formació per a persones emprenedores 
i empreses. Google adwords: publicitat a 
les xarxes per a negocis de proximitat  
(dill 10 sessió 1, dill 17 sessió 2)
de 10 a 12 del migdia, en línia
(places limitades. Inscripcions tel. 938811257 
o cntl.ope@centelles.cat)

Dimarts 11
Aula d’Ext. universitària de la Gent gran
Analitzar i comprendre un quadre, a càrrec 
de Pepita Salvat i Moure, llicenciada en 
Belles Arts i professora de la UB
a les 6 de la tarda, en línia, (cal ser associat)

Tallers de poesia Guspira poètica
de 7 a 8 del vespre, biblioteca La Cooperativa
Aforament limitat. Inscripció prèvia al telèfon 
938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat




