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Tancament exterior a la residència Sant Gabriel
per a generar nous espais de convivència
La residència Sant Gabriel ha estrenat un nou tancament del perímetre exterior de l’edifici que permet ampliar l’espai de 
passeig a la zona del jardí i crear un nou espai de relació amb les famílies.

Es tracta d’un projecte ideat fa temps amb la finalitat d’oferir un espai exterior segur per a les persones residents. L’accés 
es controla a través d’un videoporter. D’aquesta manera s’aconsegueix un major grau de seguretat i s’eviten visites no 
desitjades ja que es pot fer un registre de visites. Tanmateix es pretenia que l’espai exterior fos accessible i segur per 
aquelles persones que, pel seu estat cognitiu, podien accedir al carrer sense assegurar-ne la sortida i tenien el risc de 
desorientar-se per tornar al recinte. 

Les obres s’han d’acabar d’executar ja que s’adaptarà l’espai del carrer de Fortià Solà, davant del menjador, ampliant 
l’espai de passeig i esbarjo.

Des de la residència Sant Gabriel es valora molt positivament aquest projecte ja que donarà seguretat i autonomia als 
residents i permetrà gaudir d’espai a l’aire lliure.

Millores en equipaments per optimitzar serveis

D’altra banda, a finals del 2020, enmig de la pandèmia, complint 
amb totes les mesures de seguretat que marcava la residència, 
es va fer la substitució de l’interacumulador solar. Es tracta 
d’un nou dipòsit de 2000L GH DPI/IBR a 8BAR, per garantir el 
subministrament d’aigua calenta per la calefacció. També es 
va adquirir un grup electrogen (marca Genesal Energy tipus 
GEN138FI de 125kVA) que permet garantir el subministrament 
elèctric en tot moment si per algun motiu hi hagués manca 
d’electricitat. Està prevista la seva instal·lació i posada en servei 
properament, primer cal fer l’adaptació de les instal·lacions per la 
incorporació d’aquest component de garantia en un servei bàsic 
com és la Residència.
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COMPRAT UN PIS PER HABITATGE SOCIAL
L’Ajuntament ha comprat un pis al carrer de la Font Calenta 
per a destinar-lo a polítiques d'habitatge. Dimecres, 17 de 
febrer es va signar la compra a l’Ajuntament, davant notari, 
amb el representant de l’entitat bancària propietària del 
pis i l’alcalde, Josep Paré Aregall.

El regidor d’Habitatge, Víctor Barquer Cruz, destaca la 
importància de disposar d’aquests tipus de pisos, “en 
tenim quatre habitatges socials, dos en lloguer de llarga 
durada i dos per a estades temporals”. El pis té una 
superfície d’uns 69 m2 i s’ha adquirit per 35.000 euros. 
Barquer va explicar que “ens acollirem a un ajut que pot 
ser de més del 80% de la compra i després es sol·licitarà 
un ajut per a fer un servei de rehabilitació”. Per Barquer 
són mesures importants per “atenuar el problema de 
l’habitatge com a causa de la vulnerabilitat social”.

L’alcalde va explicar que “l’operació s’ha fet amb la previsió 
d'un ajut de la Diputació de compra d’habitatge ja que 
aquest organisme incentiva que els municipis comprin 
pisos per a persones en situació de vulnerabilitat”.

S’INICIA EL PERÍODE DE PORTES 
OBERTES ALS CENTRES ESCOLARS 
Els diferents centres escolars del poble estan organitzat 
diferents activitats i jornades de portes obertes per tal que 
les famílies i els estudiants puguin informar-se i escollir 
la millor opció informativa. Aquest any, cal inscriure’s 
prèviament per complir amb totes les mesures de prevenció 
i higiene derivades per la Covid-19. A la pàgina web de 
l’Ajuntament www.centelles.cat/portesobertes es poden 
consultar els horaris i si es fan xerrades informatives.

Dins del mateix context educatiu el proper 9 de març, 
des de Centelles Famílies s’ha programat la xerrada 
“8 orientacions per triar escola” a càrrec de la mestra i 
pedagoga Anna Ramis. Es farà en línia i cal fer inscripció 
prèvia a www.centelles.cat/centellesfamílies 

ES REORGANITZA L’APARCAMENT DE  
DAVANT DE L’AJUNTAMENT
L’Ajuntament està promovent la campanya “Aparca bé. 
Compra amb tranquil·litat” que pretén incentivar l’ús de 
les zones d’aparcament que hi ha a menys de cinc minuts 
del centre alhora que es milloren les zones de càrrega i 
descàrrega per als vehicles comercials per tal d’evitar que 
s’aparqui a les voreres i es millori la circulació dels vianants. 

S’han habilitat places de càrrega i descàrrega reorga-
nitzant les de davant de l’Ajuntament. Les dues places que 
hi havia per als serveis municipals seran d’ús restringit 
per als vigilants locals i les de l’avinguda de les Escoles 
seran d’ús exclusiu dels serveis elèctrics municipals.

�ORT�S �BERT�S
�l� ��n��e� esc�l�r�

�� C�n����e�
C�r�  2021-20�2

www.centelles.cat/portesobertes
Amb les mesures preventives i de seguretat per a la protecció de la Covid19

XERRADA
8 orientacions per triar escola
A càrrec d’Anna Ramis, mare, mestra i pedagoga

DIMARTS 9 DE MARÇ DE 2021
20.30h En línia  Inscripcions a www.centelles.cat/centellesfamilies Curs escolar 2020-2021
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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.

5. IGUALTAT DE GÈNERE
Centelles fa anys que impulsa polítiques per a afavorir 
la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de la 
societat, per a promoure un model de ciutadania més 
igualitari, basat en el respecte i l’equitat.
S’està adherit al Pla d’Igualtat de gènere d’Osona, al 
Pla comarcal per la Igualtat per raó d’orientació sexual 
i identitat de gènere i al Protocol Lila (protocol marc per 
abordar les violències sexuals i sexistes en espais públics 
d’oci a Osona). 
Actualment s’està elaborant un Pla Intern d’Igualtat i 
anualment es porten a terme campanyes de sensibilit- 
zació entorn als següents dies internacionals: 

10. REDUCCIÓ DE LES
       DESIGUALTATS

Per tal d'ajudar a les famílies amb dificultats econòmiques 
de Centelles, l'Ajuntament i l'empresa concessionària de 
distribució d'aigua potable Agbar han renovat el conveni del 
fons de solidaritat com va fent des del 2019.
Aquest conveni, que es va signar el dilluns 15 de febrer, té 
com a finalitat garantir el servei bàsic de subministrament 
d'aigua a les famílies que es troben en situació de 
vulnerabilitat i evitar el tall de servei quedant a l'espera que 
la seva situació millori. Els Serveis Socials municipals són 
els encarregats de fer la valoració oportuna per obtenir 
l’exempció de la facturació.
Durant el 2021 el fons disposarà d'una quantia de 4000 €, 
el 50% de la qual l'aportarà l'Ajuntament i l'altre 50% Agbar.

13. ACCIÓ PEL CLIMA
Des de l’Ajuntament es treballa per a mitigar els efectes 
del canvi climàtic. El 2020 es van reduir un 21% les 
emissions de CO2 de l'àmbit municipal.  L'Ajuntament 
de Centelles es va adherir al nou Pacte d'Alcaldes i 
Alcaldeses per l'Energia i el Clima (PAESC) l'any 2016 
amb l'objectiu de reduir les emissions de CO2 un 55% pel 
2030. Actualment s'està redactant el Pla d'Acció. S’han 
instal·lat 4 punts de recàrrega de vehicles elèctrics, al 
passeig de Sant Feliu i a l’aparcament de Cal Comte.

Des de l’Oficina de Promoció Econòmica s’està treba-
llant, fa anys, per assolir el treball digne i de qualitat 
tant a les persones en situació de vulnerabilitat com 
de les persones treballadores autònomes. A través de 
l'orientació i assessorament de l'oficica de promoció 
econòmica s’ha ajudat a la digitalització dels sectors 
econòmics com també a la reducció de la bretxa digital 
de les persones, ajudant-les a fer qualsevol tràmit amb 
les administracions públiques. També s’ha creat ajudes 
per el sector comerç i de Serveis durant el període de la 
pandèmia de la Covid19.

8. TREBALL DECENT I
     CREIXEMENT ECONÒMIC

19/02-Dia de la LGTBfòbia a l'esport
08/03-Dia de les dones 
31/03-Dia de la visibilitat Transgènere
17/05-Dia internacional contra la LGTBIfòbia
28/06-Dia de l’orgull gai LGTBI
25/11-Dia contra la violència de gènere
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Servei de Promoció 
Econòmica de Centelles
C/ Nou, 11 de Centelles
Telèfon: 938 811 257
cntl.ope@centelles.cat



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ajuntament de Centelles impulsa una campanya per 
a dignificar el treball de les persones cuidadores de la 
llar i promoure’n la millora de les condicions laborals, 
perquè es vol anar cap a una eeccoonnoommiiaa  ddee  llaa  ccuurraa, en la 
qual la vida sigui el centre, reivindicant la vvuullnneerraabbiilliittaatt 
i la iinntteerrddeeppeennddèènncciiaa, donar valor al treball  que es 
dedica a garantir el benestar de les persones i la cura 
de la vida. 
 

Tenir cura de persones en situació de dependència 
avui dia recau majoritàriament en les dones. Amb la 
crisi de la Covid 19 s’ha accentuat en les dones el pes 
de l’atenció a familiars dependents. Volem, doncs, 
treballar en la corresponsabilitat, per tal que la cura 
sigui responsabilitat prioritària de totes les persones, 
independentment de si es tracta d’homes o dones. 

 

SSeerrvveeii  ddee  PPrroommoocciióó  EEccoonnòòmmiiccaa  
C. Nou, 11 Centelles 

938 811 257 
cntl.ope@centelles.cat 

 
SSeerrvveeiiss  SSoocciiaallss  

C. Nou, 19 Centelles 
938 810 400 

 
RReessiiddèènncciiaa  SSaanntt  GGaabbrriieell  
C Fortià Solà, 6 Centelles 

938 810 026 
 

SSIIAADD  OOssoonnaa..  SSeerrvveeii  dd’’iinnffoorrmmaacciióó  ii  AAsssseessssoorraammeenntt  aa  lleess  DDoonneess  
Plaça 1 d’Octubre, 2a planta Vic 

937 027 284 / 650 540 732 
Vicdones-siadosona@vic.cat 
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Durant tot el mes de febrer hem seguit amb les Jornades 
de formació i sexualitat amb els nois i les noies de 
secundària de l’IES Pere Barnils i de l’Escola Sagrats Cors.

Han estat tot un èxit i han permès aprofundir en els 
coneixements sobre tot allò que engloba el món de la 
sexualitat des d’un punt de vista de respecte i aprenentatge. 
Els diferents grups de 1r, 2n i 3r d’ESO han treballat 
respectivament temes relacionats amb: els canvis en 
l’adolescència, l’enamorament, les diferents orientacions 
sexuals, el respecte i la igualtat, el trencament d’estigmes 
i mites relacionats amb la sexualitat...

Ara tocarà fer un descans per reprendre-les al mes d’abril 
amb el torn de 4t d’ESO, els quals en aquest cas tractaran 
la sexualitat relacionada amb les xarxes socials i internet.

També, de manera conjunta amb l’Espai Jove, hem 
contactat amb els creadors del joc de taula CAUBRUIX 
per tal de poder-ne gaudir i conèixer-lo millor. Per 
aquest motiu, entre els dos serveis estem organitzant 
partides dins els propis espais on els i les joves podran 
venir a provar-lo de manera voluntària amb un grup 
reduït d’amics (4 persones) i endinsar-se en el món de 
les bruixes, les pocions i els jocs de taula. Per poder-hi 
participar és necessari reservar plaça (al PIPA o a l’Espai 
Jove) per tal de garantir totes les mesures de seguretat.

A part de tot això, ja està publicada l’edició d’enguany del 
Premi de relat breu i poesia per a joves.

Aquest premi, ja ben consolidat al municipi, va dirigit a 
joves d’entre 16 i 30 anys que els hi agradi escriure, ja 
sigui relats breus o poesia, i que vulguin compartir la 
seva obra amb la resta de ciutadans.

Els concursants es poden presentar en una o ambdues 
modalitats, amb textos inèdits i en català fins el dia 4 
d’abril de 2021. Degut a la situació sanitària actual, totes 
les candidatures es faran via correu electrònic. Tota la 
informació i les bases del premi es poden consultar a: 
www.centelles.cat/destacats 
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L’Ajuntament de Centelles impulsa una campanya per 
a dignificar el treball de les persones cuidadores de la 
llar i promoure’n la millora de les condicions laborals, 
perquè es vol anar cap a una economia de la cura, en la 
qual la vida sigui el centre, reivindicant la vulnerabilitat i 
la interdependència, donar valor al treball que es dedica 
a garantir el benestar de les persones i la cura de la vida.

Tenir cura de persones en situació de dependència avui 
dia recau majoritàriament en les dones. Amb la crisi de la 
Covid 19 s’ha accentuat en les dones el pes de l’atenció 
a familiars dependents. Volem, doncs, treballar en la 
corresponsabilitat, per tal que la cura sigui responsabilitat 
prioritària de totes les persones, independentment de si 
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www.centelles.cat

Servei de Promoció Econòmica: 938 811 257
Serveis Socials: 938 810 400
Residència Sant Gabriel: 938 810 026
Servei d'informació i Assessorament a les dones (Vic): 
937 027 284 / 650 540 732

Buscar la persona candidata adequada

Concretar horaris de treball i tasques

Acordar el sou

Fer contracte

Tenir cura de les condicions laborals

Es pot contactar ambempreses de serveis 
d'atenció a la llar

Aviasar amb antelació de la finalització del 
contracte

Carta de recomanació

Més informació a centelles.cat/treballcurapersonesllar

Quins passos podem seguir en la contractació 
per a garantir unes condicions laborals millors?

1

2

3

4

5

6

7

8

Centelles és màgiaCentelles és màgia



Agenda de marc
Dimarts 2
Aula d’Ext. Universitària de la Gent Gran
Qualitat de l’aire a Osona a càrrec de 
Xavier Querol i Carceller, professor d’in-
vestigació a l’IDAEA-CSIC
a les 6 de la tarda, en línia  
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Divendres 5
Cinema en català -Cicle Gaudí
Terra de telers, de Joan Frank Charansonnet
a les 7 del vespre, al Centre parroquial
preu 4,50 €, 3 € Carnet Jove i associats a en-
titats de Centelles i Club La Vanguardia (2x1)

Dimarts 9
Aula d’Ext. universitària de la Gent gran
Tres metgesses catalanes, les primeres 
universitàries d’Espanya, a càrrec de 
Carola Duran i Tort, doctora en filologia 
catalana per la UB
a les 6 de la tarda, en línia  
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Centelles famílies, Xerrada
8 orientacions per triar escola, a càrrec 
d’Anna Ramis, mare, mestra i pedagoga
a 2/4 de 9 del vespre, en línia (inscripcions a 
www.centelles.cat/centellesfamilies)

Diumenge 14
Cinema, Dona il·legal, direcció de Ramón 
Térmens, amb la presència de Yolanda Sey
a 2/4 de 12 i a les 6 de la tarda (2 sessions)
al Centre parroquial
preu 7,90 €  (entrades a nauespacial.loriun.com)

Dimarts 16
Aula d’Ext. universitària de la Gent gran
Antics regnes del Tibet. L’enigma de 
Zhang Zhung, a càrrec de Toni Arbonès i 
Petit, periodista, editor i presentador de 
Els viatgers de la Gran Anaconda
a les 6 de la tarda, en línia  
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Dijous 18
L’hora del conte, Contes de Primavera, a 
càrrec de Cristina Piñol (a partir de 3 anys)
a 2/4 de 6 de la tarda, Activitat enregistrada. 
Disponible durant 24h al web de la biblioteca 
(bibliotecadecentelles.blogspot.com)

Dissabte 20
Música en viu, Recreacions Tímbriques: 
de Mompou a Bartók, amb Sergi Sirvent 
& David Viñolas
a 2/4 de 9  del vespre, al Casal Francesc Macià
preu 8 € (entrades a www.centelles.cat/entrades)

Centelles famílies, Xerrada
Educar els nois i les noies adolescents 
a casa i a l’escola. Estima’m quan més 
ho necessito, a càrrec de Jaume Funes, 
psicòleg, educador i periodista 
a 2/4 de 9 del vespre, en línia (inscripcions a 
www.centelles.cat/centellesfamilies)

Dijous 25
Tertúlia literària, Els llits dels altres, 
d’Anna Punsoda
a 2/4 de 4 de la tarda, en línia a través de la 
plataforma Jitsi Meet
inscripció prèvia al telèfon 938 810 334 o al 
correu electrònic b.centelles.lc@diba.cat

Divendres 26
Cinema en català -Cicle Gaudí
L’ofrena, de Ventura Durall
a les 8 del vespre, al Centre parroquial 
preu 4,50 €, 3 € Carnet Jove i associats a en-
titats de Centelles i Club La Vanguardia (2x1)

Inauguració de l’exposició
Fleur et couleurs, pintures de Montse 
Vall·llovera i Clapes
a les 6 de la tarda, sala d’exposicions Niu del 
Palau (plaça Major)

Diumenge 28
Teatre familiar, Txema, the postman, amb 
Txema Muñoz (infants a partir de 3 anys)
a les 6 de la tarda (55´), al Casal Francesc Macià
preu 5,50 €, infants a partir d’1 any i acompan-
yants, (entrades a www.centelles.cat/entrades)

EXPOSICIONS
Fins el 28 de març
Animalades, de Josep Vernedas
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

Fins el 7 de març 
40 anys de portades de Nadal d’El 9 Nou 
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8,  
Sala d’exposicions Niu del Palau (plaça Major)

Del 18 al 29 de març 
Quan parles fas màgia. Voluntariat per 
la llengua
Horaris d’obertura de la biblioteca
Biblioteca La Cooperativa
Organitza: Consorci per a la Normalització 
Lingüística. CNL Osona – OC Centelles.

del 26 de març al 18 d’abril 
Fleurs et couleurs, pintures de Montse 
Vall·llovera i Clapes
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8,  
Sala d’exposicions Niu del Palau (plaça Major)

www.centelles.cat

Diumenge 21  
Concert, Barber Shop Quartet, amb The 
Metropolitan Union
a les 6 de la tarda, a la Nau Espacial El Triquet
preu: 16,50 euros  (venda d’entrades en 
línia a nauespacial.loriun.com)

Dimarts 23
Aula d’Ext. universitària de la Gent gran
Himne per a un món convalescent, a 
càrrec de Rafel Esteve i Alemany, professor 
d’Història de la música al Conservatori 
Superior del Liceu
a les 6 de la tarda,en línia  
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Dissabte 6 
Xerrada-debat, Dia Internacional de les 
dones, La No Història de les Dones,  amb 
Assumpta Montellà
a les 6 de la tarda, al Casal Francesc Macià
Organitza: Associació Dones Centelles

Gag teatral, Dia Internacional de les dones
amb el grup de teatre El Triquet 
a les 7 de la tarda, al Casal Francesc Macià
Organitza: Associació Dones Centelles

Diumenge 7
Teatre, Parèntesi, de la companyia La Felipa 
de Taradell. Versió de l’obra teatral “El nom”
a les 7 de la tarda, a la Nau Espacial El Triquet
preu 8 €  (entrades a nauespacial.loriun.com)

Dilluns 8
Dia Internacional de les dones 

Lectura del manifest 
a 2/4 de 2 i a les 5, davant de l’Ajuntament
Organitza: Associació Dones Centelles

Teatre, Degenérate mucho, amb la  
companyia Las XL
a les 8 del vespre, al Casal Francesc Macià
preu 6 € (entrades a www.centelles.cat/entrades)


