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Pla d’acció de Cooperació al desenvolupament 
2021-2023 
Fa més de 25 anys que Centelles està fent polítiques de cooperació i darrerament amb la Diputació de Barcelona s'ha 
generat aquest pla d'acció per repensar totes les línies de cooperació i seguir essent el màxim de solidaris. Aquest mes de 
setembre es va presentar el Pla d’acció de Cooperació al desenvolupament 2021-2023 com a resultat d'aquest procés 
de reflexió i d’orientació fet els últims dos anys (inclosa la parada pel covid19) amb les entitats de cooperació i solidaritat 
de Centelles, persones vinculades a la cooperació i amb el suport de la Diputació. 

Les principals característiques i novetats del Pla són: potenciar les iniciatives de cooperació a nivell local, impregnar 
l'acció municipal que es desenvolupa des d'altres àrees, focalitzar els projectes de cooperació de les entitats i establir 
lligams d'intercanvi amb els municipis receptors, o donar prioritat a la transferència de coneixement i experiència per 
sobre de l'aportació de recursos, en una pràctica bidireccional que permeti al nostre poble aprofitar les maneres de fer 
d'altres municipis. 

Els àmbits estratègics al voltant dels quals giraran les actuacions que es despleguin són: 1) El Dret de refugi i atenció als 
processos migratoris; 2) Les economies transformadores;  i 3) La justícia ambiental, posant més èmfasi a tot el que fa 
respecte a l’Educació per a la Ciutadania Global.  

Aquest mes de novembre es portarà a terme CentSolidàries, la setmana de la Cooperació i la Solidaritat, del 20 al 28 
de novembre, coincidint amb la 6a edició dels Dies Europeus de la Solidaritat Local. Els actes organitzats van des de  
xerrades, contes a la biblioteca, un espectacle per a tots els públics i la Nit de la Solidaritat entre altres activitats.

Exposició de Marc Sanyé.

10a cursa urbana en solidaritat amb el poble sahrauí.

Partit de futbol barri.

Festa de la Solidaritat.

Setmana de la cooperació i la solidaritat.
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LA TROBADA DE TEATRE DE CENTELLES ES 
FARÀ DEL 5 AL 14 DE NOVEMBRE
La trobada de teatre torna a Centelles del 5 al 14 de novembre, 
de divendres a diumenge. Destaca la representació de la 
trilogia d'Esteve Soler: Contra el progrés i la democràcia i 
contra l'amor. També es representarà El nou ordre mundial i 
fem l'última copa de Harold Pinter. A més hi ha l'espectacle 
familiar Anem passant. De la companyia: Clown cia.

Àngels Aregall, Pierrot teatre, "hem passat la proposta de 
l'any passat a aquest, posarem 26 actors en escena i agraïm 
a l'Ajuntament la seva implicació a la trobada".

La regidora de cultura, Anna Chávez Calm va agrair a tothom 
en especial a Pierrot per seguir endavant amb la trobada "a 
la vegada que estem molt satisfets de què tots els locals del 
centre del poble: Casal Macià, la Violeta i el Centre Parroquial, 
hi estiguin implicats. És un luxe poder fer a Centelles aquest 
teatre comarcal".

INAUGURATS ELS JARDINS DE 
LA NO VIOLÈNCIA – MAHATMA GANDHI 
Els jardins que hi ha entre el carrer Galejadors i la Rambla 
del Camp de l’aigua ja tenen nom es diuen jardins de la 
No Violència – Mahatma Gandhi, es van inaugurar dis-
sabte dia 2 d’octubre. Hi va haver una activitat artística de 
diversos alumnes dels Tallers d’art que van emplenar, al 
terra dels jardins, amb materials diferents diverses planti-
lles amb la paraula pau al llarg de tot el recorregut. També 
hi va haver l’actuació musical i xerrada explicativa de 
José Manuel Aguilera que es va mostrar orgullós 
de que Centelles hagi optat per donar nom a un jardí 
“Posar Gandhi es fer conèixer una de les figures més 
importants del món en el tema de la no violència, una 
vida desafortunadament poc coneguda pel jovent” . A 
més dels alumnes i professors dels Tallers d’art l’acte 
va comptar amb la presencia de l’alcalde, Josep Paré 
Aregall i la regidora Neus Verdaguer Paré.

CELEBREN ELS 100 ANYS DE LA 
MONTSERRAT MIRALPEIX CASOLÀ 
El passat dia 1 d’octubre Montserrat Miralpeix Casula va 
fer 100 anys. A la residència , on viu actualment, li van pre-
parar la festa corresponent. L’acte es va fer al patí exterior 
de l’immoble, va comptar amb la presència dels seus tres 
fills, l’alcalde, Josep Paré Aregall, la regidora Neus Verda-
guer Paré, representants de la Residència i de Benestar 
Social del  municipi. Se li va lliurar la medalla que atorga la 
Generalitat als que fan cent anys, diversos escrits de feli-
citació i un ram de flors. Miralpeix es va mostrar orgullosa 
d’haver pogut celebrar els cent anys amb salut. La festa 
va continuar amb un berenar i música per a tothom.

Montserrat Miralpeix era coneguda al poble perquè amb 
el seu marit, Ignasi Alemany, van fundar la pastisseria la 
Montserratina que van regentar fins que es varen jubilar, 
al carrer Nou.

CESSIÓ D’UNA OBRA DE JAUME 
PUIGDOMÈNECH A L’AJUNTAMENT
Imma Puigdomènech Capdevila, filla de Jaume Puigdo-
mènech Soler, traspassat el 16 de març de 2021, ha fet 
donació a l’Ajuntament de Centelles d’un repujat d’aram 
emmarcat amb una imatge de la façana exterior del Portal, 
obra del seu pare.
El lliurament a l’alcalde es va fer el passat dilluns 4 d’octu-
bre. L’alcalde va agrair a la filla de l’artista la donació. L’obra 
serà penjada a les dependències de l’Ajuntament.
Jaume Puigdomènech va néixer a Centelles el 29 d’agost 
de 1934. Amb una llarga trajectòria com artista de forja, va 
aprofitar una convalescència per treballar l’aram de forma 
autodidacta. El setembre de 2021 es va inaugurar l’expo-
sició “Retrospectiva d’una obra feta amb el cor. L’artista ens 
deixa, l’obra es queda” a la sala d’exposicions Niu del Palau, 
una exposició que es va convertir en un homenatge pòstum.



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’ha treballat en alinear el Pla de Mandat amb els 
ODS i establir les línies d’actuació per assolir-los a nivell local.

4. EDUCACIÓ DE QUALITAT
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El 7 d’octubre  es va fer la xerrada inaugural del curs escolar 
2021-22 al casal Francesc Macià amb representants de 
totes les escoles del poble. Gerard Coll-Planas, professor de 
la UVIC-UCC, va ser l’encarregat de fer la sessió inaugural 
amb la conferencia Horitzons i reptes en la coeducació.
L’alcalde Josep Paré i el regidor d’Educació, Víctor López, 
van obrir l’acte. Paré va agraïr a tota la comunitat docent 
l’esforç que fan “en una època tan convulsa i crucial 
que ens ha tocat viure” i va destacar la importància de 
l’educació en el món actual. 
Aquest acte estava inclòs dins Centelles Famílies, dos 
representants de l’entitat van explicar les principals 
activitats i  van convidar als assistents a formar-ne part.

El Pla Estratègic Educació+Cultura apareix al diari digital 
de la Diputació de Barcelona.
El Diari de Cultura de la Gerència dels Serveis de Cultura 
de la Diputació de Barcelona, en l’edició del passat 8 
d’octubre, publicava una referència a la fi nalització del 
procés d’implementació del Pla Estratègic Educació i 
Cultura de Centelles 2019-2022.
L’estudi destaca per la integració d’educació i cultura, 
dos àmbits de la política pública molt relacionats però 
que acostumen a planifi car-se per separat i ha comptat 
amb l’assessorament del Centre d’Estudis i Recursos 
Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona, com es 
pot llegir a la publicació digital de la Diputació.

9. INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I 
    INFRAESTRUCTURA

El passat dia 11 d’octubre es van instal·lar panells 
insonoritzats als menjadors dels dos edifi cis de l’escola 
Ildefons Cerdà.
L’acústica de les dues sales provocava que a les hores 
dels àpats, es produïssin sorolls de fons molestos, 
a causa del nombre d’alumnes i el to de veu. Amb la 
solució adoptada de panells absorbents col·locats al 
sostre, s’evita la reflexió del so que es produeix a la sala. 
S’han escollit colors diversos per a fer un espai acollidor 
i que doni sensació de benestar.

3. SALUT I BENESTAR
S’engega una prova pilot de la nova agenda esportiva a la 
pàgina web municipsal, amb l’objectiu de fomentar l’esport 
de base, donar a conèixer les entitats i activitats esportives 
que es fan de forma regular (en especial les que es fan al 
pavelló i al camp de futbol), on es podrà consultar els partits, 
l’horari, els equips que jugaran, etc. en cada instal·lació.
També es podrà consultar informació d’activitats puntuals 
que organitzi l’ajuntament com caminades, curses, tallers 
d’activitat física, etc.
Es pot consultar a:  www.centelles.cat/agendaesportiva

4. EDUCACIÓ DE QUALITAT



FORMACIÓ PER A PERSONES (TOPOSONA.CAT):
Competències digitals pel lloc de treball. Perfi l administratiu

Un curs de 18 hores dirigit a un perfi l administratiu en el qual 
es treballaran les eines al núvol de drive, cerques avançades, 
màrqueting digital, certifi cats i facturació electrònica.

Data: Del 9 al 25 de novembre 2021 de 10:00 a 13:00h
Modalitat: Presencial (Vic)

FORMACIÓ PER A
PROFESSIONALS (TOPOSONA.CAT):
Taller de fotografi a de producte amb el mòbil

Inscripcions: Fins al 15 de novembre de 2021
Dia: 16 de novembre de 2021
Horari: De 14:30h al 16:30 hores
Modalitat: Presencial (Carrer de la Llotja S/N Vic – Espai el VIT)

Formació intensiva en el desenvolupament web Full Stack

T’agradaria començar a reorientar el teu futur per treballar al 
sector tecnològic? T’oferim una formació específi ca de 850h 
sobre el desenvolupament web Full Stack.
Inscripcions: Properament
Calendari: Març 2022 – Octubre 2022
Horari: De dilluns a divendres
Modalitat: 50% Online / 50% Presencial (Vic)

Curs virtual
Discriminació Laboral

També aquest octubre comença 
el curs Estratègies per superar la 
discriminació laboral en la cerca 
de feina, enfocat especialment a 
aquells col·lectius i persones que 
tenen difi cultats a l’hora d’encarar 
processos d’inserció laboral per 
motius discriminatoris. 

Són un total de 14 hores dividides 
entre sessions virtuals i treball 
autònom en horari lliure.

Les inscripcions s’han de realitzar a: 
l’ofi cina de Promoció Econòmica, al 938 811 257 al correu 
cntl.ope@centelles.cat
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TARDOR DE NO PARAR!
Hem començat la tardor amb un octubre 
carregat d’activitats pels i les joves i amb 
una alta participació en totes elles.

www.centelles.cat

Centelles és màgia

C/ Nou, 11 de Centelles
Telèfon: 938 811 257

cntl.ope@centelles.cat

@elpipacentelles

pij.centelles@diba.cat

608 260 781 / 93 881 23 23

Com ja vam anunciar vam inaugurar el curs el passat 
dimecres 6 d’octubre amb una festa en la qual hi van 
participar aproximadament uns 30 joves d’entre 12 i 16 
anys. Tots els participants van poder gaudir d’un joc de de 
rol per equips amb l’objectiu de construir l’espai juvenil ideal 
i un berenar conjunt per cohesionar el grup.

També hem realitzat un taller sobre el tabac, en el qual 
hi van participar una dotzena de joves. Conjuntament 
amb la dinamitzadora del taller els i les joves van poder 
parlar obertament i conèixer més profundament aquesta 
substància, resoldre dubtes i saber millor com actuar davant 
de diferents situacions relacionades amb el tabac.

Properes activitats:
I aquest novembre, torna a venir carregat.

• Taller de petjada digital: Taller dirigit a joves a partir de 16 
anys que estiguin en recerca de feina o que tinguin pensat 
introduir-se al món laboral i vulguin millorar la seva imatge 
digital per poder aconseguir una feina.

• NO FA PER TU: Torna la campanya de sensibilització 
entorn a la violència de gènere i la sexualitat sense riscos. 
Durant la setmana del 25 de novembre al 1 de desembre, 
acosta’t al PIPA o l’Espai Jove i participa a les diferents 
activitats previstes. A més, recull el teu marxandatge 
antiviolència gratuïtament.

I per si vols ser el primer/a 
en rebre totes les novetats 
en temes juvenils (oci, lleure, 
cultura, treball, activitats, 
beques, formació...) apunta’t 
al BUTLLETÍ JOVE i estigues 
al dia de tot!



Dimarts 2
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Analitzar i comprendre un quadre, a càrrec 
de Pepita Salvat, llicenciada en Belles Arts
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Tallers de poesia Guspira poètica
de 7 a 8 del vespre a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Divendres 5
Xerrada
Puc sopar amanida cada dia? Puc menjar 
fruita després dels àpats?, parlarem de mi-
tes sobre alimentació amb Sasha Tarasenka, 
nutricionista col·legiada
A les 7 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Dissabte 6
Inauguració de l’exposició Griselda Karsunke, 
una dona polifacètica. L’obra de tota una vida
a les 6 de la tarda sala d’exposicions Niu del Palau

Dimarts 9
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Curiositats, veritats i mentides del món de les 
abelles, a càrrec d’Ernest Francolí i Farré, di-
vulgador apícola i apicultor semiprofessional  
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Tallers de poesia Guspira poètica
de 7 a 8 del vespre a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Divendres 12
Taller de compostatge casolà
Com fer un bon compost per a les plantes de 
l’hort, a càrrec d’Eduard Deria
A 2/4 de 7 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Diumenge 14 
Centelles Famílies - Sortida: Joc de la desco-
berta de les fonts, amb el grup Frikifonts
de 10 a 2 del migdia, sortida de l’Escola Ildefons 
Cerdà (edifici de baix)
Inscripcions a www.centelles.cat/centellesfamilies

Dimarts 16
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Entendre com funciona el canvi climàtic, 
la situació actual i les possible solucions, a 
càrrec de Xavier Soler i Bartomeus, doctor 
en Ciències Geològiques
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
(Cal ser associat per assistir a l’Aula)

Tallers de poesia Guspira poètica
de 7 a 8 del vespre a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Divendres 19
Conte-taller
Explicarem un conte sobre fruites i verdures 
oblidades i plantarem llavors, a càrrec de 
Mas Jalech
A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

CentSolidàries - Xerrada taller: pautes per 
a famílies amb infants que vulguin reduir els 
residus
de 2/4 de 7 a 8 del vespre a la sala de baix de la 
Violeta. Cal inscripció prèvia a www.centelles.cat

Presentació del llibre:  Primer recull de prosa 
de Miquel Bosch i Jover a cura d’Antoni Mas i Bigas i 
Esbós d’anecdotari de Marcel·lí Bosch i Portí. amb la 
participació de l’historiador Josep Rovira Cullell
de 2/4 de 8 del vespre al Centre Parroquial

Agenda de novembre www.centelles.cat

EXPOSICIONS
Del 23 d’octubre al 28 de nov.
Jordi Sarrate. De la A a la Z
dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 
8. Visita guiada per l’artista cada diumenge a les 
12. Centre d’art el Marçó vell

Del 6 al 21 de novembre
“Griselda Karsunke, una dona polifacètica. 
L’obra de tota una vida”
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 6 al 28 de novembre
“Olor de linòleum” - Aleix Mataró Garriga
Selecció de Mini Prints
Finestres de la cafeteria El Trabuc, c/ Socós, 1

Sèrie “Assaig de la vida”
El Penjador de la perruqueria Camps-Figueras 
(c/ Marquès de Peñaplata, 11). Horari comercial

Del 25 de novembre al 8 de des.
“Construccions identitàries”. Fotografies 
de Mar C. Llop
dissabtes  de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8
sala d’exposicions Niu del Palau (plaça Major)
Ho organitza: Grup Dones de Centelles

Del 15 de novembre al 4 de des.
“Refugiats, per què?” . de la Fundació 
per la Pau
Institut Pere Barnils  (15 - 19 de nov.)
vestíbul del Casal F. Macià (20 - 28 de nov.)
Biblioteca La Cooperativa (29 de nov. - 4 de des.)

Exposició permanent
Sala de Paleontologia i 
Selecció del patrimoni pictòric 
dissabtes de 6 a 8 i festius de12 a 2 i de 6 a 8. 
Centre d’art el Marçó vell

Dissabte 20
Dia internacional dels drets dels infants
CentSolidàries -  Xerrada: La situació al Medi-
terrani Central, a càrrec de Patrícia Marín Gay 
del Departament d’Educació d’Open Arms
a les 8 del vespre al Casal Francesc Macià
a 2/4 de 10 de la nit  al Casal Francesc Macià*

Diumenge 21
Concert de Santa Cecília – 25 anys de l’Or-
questra Juvenil 
de l’Escola Municipal de Música de Centelles
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià 
preu: 5,50 € (entrada a benefici de Centelles 
contra el càncer)* 

Dimarts 23
Tallers de poesia Guspira poètica
de 7 a 8 del vespre a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Dijous 25
Dia internacional contra la violència de 
gènere
Activitat artística, carpa informativa i projec-
ció d’un vídeo amb el manifest
de 10 del matí a 8 del vespre a la plaça Major
Ho organitza: Associació Dones de Centelles 

Tertúlia literària. Comentem Muertos de 
papel, d’Alicia Giménez Bartlett
a 2/4 de 4 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

CentSolidàries - Hora del conte:  Món petit,
amb Lídia Clua
a 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa 
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Obertura de l’exposició “Construccions 
identitàries”
a les 7 de la tarda sala d’exposicions Niu del Palau
Ho organitza: Associació Dones de Centelles

Centelles Famílies - Teatre debat: Selecció 
natural (parlem de l’assetjament escolar), a 
càrrec de la Fundació AC Granollers
a 2/4 de 9 del vespre al Casal Francesc Macià
Entrada gratuïta a www.centelles.cat/entrades

Divendres 26 
Cinema en català - Cicle Gaudí 
Donde caben dos. Direcció: Paco Caballero
a les 8 del vespre al Centre Parroquial
Preu: 4,50 €, 3 € amb Carnet Jove i associats a 
entitats de Centelles i Club La Vanguardia (2 x 1)
Venda d’entrades a taquilla

Dissabte 27
Taller d’autodefensa feminista
de 10 a 12 h del matí al pavelló municipal
Cal fer inscripció prèvia a www.centelles.cat/25n

CentSolidàries  - Nit de la solidaritat: Ser refu-
giada i sobreviure en l’adversitat, a càrrec de 
Nadia Ghulam, activista afganesa pels drets 
de les dones i de les persones refugiades
Presentació de diversos projectes solidaris. 
a les 8 de la tarda al Teatre Casal Francesc Macià*

Diumenge 28
Homenatge a Griselda Karsunke
Presentació del llibre: Griselda. La teia de 
l’imaginari, i cercavila amb els gegants de 
Centelles fins a la plaça Major
a les 11 del matí  al Casal Francesc Macià
Entrades gratuïtes a www.centelles.cat/entrades i 
mitja hora abans a taquilla

CentSolidàries - Cicle de teatre familiar:
Le Voyage, de la companyia JAM
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
Preu 5,50 €, infants a partir d’1 any i acompanyants*

Dimarts 30
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Israel-Palestina, la guerra dels cent anys,
a càrrec de Joan B. Culla i Clarà, professor 
d’Història Contemporània a la UAB
a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià
(cal ser associat per assistir a l’Aula)

Tallers de poesia Guspira poètica
de 7 a 8 del vespre a la biblioteca La Cooperativa
Inscripcions: 938 810 334 o b.centelles.lc@diba.cat

Trobada de teatre
Teatre   10 €*
Contra el progrés i la democràcia.
Direcció: Jordi Arqués i Iria Roig
Dv 5, Ds 6 i Dv 12 a les 21:30h Dg 7, a les 18h 
al Casal Francesc Macià

Café teatre    5 €*
Contra l’amor. Direcció: Joan Roura
Dv 5, Ds 6, Dg 7, Dv 12 a les 23h 
a la sala de baix de la Violeta

Espectacle familiar     5,50 €*
Anem passant, amb la companyia Clown cia
Dg 7, a les 12 h al Centre Parroquial

Teatre    5 €*
Dues peces curtes: El nou ordre mundial i 
Fem l’última copa, de Harold Pinter, amb 
la companyia Llenega Negra i la direcció 
de Leo Vicente 
Ds 13 a les 20h i a les 22h, Dg 14 a les 18h i a 
les 20h a la sala de baix de la Violeta

* Cal adquirir entrades o invitacions en línia a 
www.centelles.cat/entrades, una hora abans a 
taquilla o al Casal F. Macià de dimarts a divendres 
de 9 a 12 i tardes de dimarts a dijous de 3 a 5.




