ATENCIÓ A LA PERSONA
BENESTAR SOCIAL I IGUALTAT
EN CURS
Fomentar la igualtat i garantir oportunitats per a totes
les persones, oferint suport i
orientació per a la cobertura
de serveis bàsics i vetllant per
la coordinació i optimització
dels serveis i recursos que
treballen per a la persona.
Jardins en reconeixement a Laura Masip. 30-9-2018

+ INFO

EN CURS
Consolidar el treball amb
entitats com Càritas, Creu
Roja i la PAH (Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca)
alhora que es desenvolupen
programes intergeneracionals i es fomenta el treball
transversal.
Centre de distribució d’aliments a la ronda dels Esports

+ INFO

EN CURS
Seguir desenvolupant els
projectes comunitaris que
donen autonomia i seguretat
a les persones donant suport
a entitats com ADFO i garantint la gratuïtat de serveis
com el de teleassistència.

FINALITZAT - 2018
Ampliar l’àrea d’atenció de
benestar social fent la reordenació d’aquest servei en un
espai més ampli.

+ INFO
Noves instal·lacions municipals de benestar social. 23-10-2018

Vehicle de teleassistència de la Diputació
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ATENCIÓ A LA PERSONA
HABITATGE
PREVISIÓ
Redefinir el creixement del
nostre municipi i plantejar
el tema de l’ocupació del
nou sòl, tenint en compte
la importància que tindrà la
rehabilitació dels habitatges
d’acord amb les necessitats
de les persones.

EN CURS
Ampliar el parc d’habitatges
de lloguer a través dels immobles buits de les entitats
financeres i seguir treballant
amb el protocol pioner per
a totes aquelles persones
afectades per les hipoteques.

...

Imatge del nucli del poble, abril de 2018

EN CURS
Difondre la borsa d’habitatges de protecció oficial
de la Generalitat que permet
accedir en règim de lloguer o
compra als habitatges protegits del municipi.

Borsa d’habitatges de Protecció Oficial

+ INFO

Habitatges de lloguer del carrer Minguet

PREVISIÓ
Treballar per crear un pis
d’habitatges tutelats per a
persones amb un grau elevat
de dependència.

...
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ATENCIÓ A LA PERSONA
GENT GRAN I RESIDÈNCIA
EN CURS
Vetllar pel benestar de la
gent gran posant al seu abast
tots els recursos necessaris
i les facilitats que calgui per
millorar la seva qualitat de
vida.

Nous tancaments a l’espai de la Gent Gran

+ INFO

EN CURS
Seguir millorant el bar del
Casal Francesc Macià per
incrementar-ne la comoditat
i el benestar de les persones
usuàries.

Bar del Casal dels avis

EN CURS
Seguir col·laborant amb
l’Aula d’Extensió Universitària.

Sessió de l’Aula d’Extensió Universitària

+ INFO

EN CURS
Vetllar perquè la Residència
Sant Gabriel segueixi
mantenint i millorant
l’assistència i les seves instal·lacions, per seguir essent
un referent amb serveis de
primer nivell.

Segona planta de la Residència Sant Gabriel. Gener 2018 + INFO

EN CURS
Crear noves activitats
lúdiques i senyalitzar
recorreguts per a aquest
col·lectiu, a més de seguir
treballant amb l’Associació
de la Gent Gran.

Jornada de la Gent Gran, 26 de maig de 2018
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ATENCIÓ A LA PERSONA
OCUPACIÓ
EN CURS
Oferir el servei d’assessorament
i orientació laboral de Promoció Econòmica per garantir una
atenció personalitzada i seguir
formant part de CREACCIÓ per
impulsar aquest àmbit, la recerca
de llocs de treball de qualitat i
vetllar per reduir la desocupació.
Curs de formació

+ INFO

EN CURS
Fomentar els cursos des
de l’Escola d’Adults per facilitar el reciclatge personal
i el retorn al món laboral i
promoure l’autoocupació
amb activitats emergents i
potenciar els oficis.

Punt TIC i centre de suport ACTIC a l’Escola d’Adults

EN CURS
Treballar per diversificar el
teixit industrial facilitant el
creixement i la implementació d’indústries i empreses a
la vila.

Vista aèria del polígon de la Gavarra

+ INFO

EN CURS
Oferir plans d’ocupació que
permetin a les persones desocupades reincorporar-se al
món laboral.

Desbrossant a la zona de la Cira
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ATENCIÓ A LA PERSONA
EDUCACIÓ
EN CURS
Inculcar la cultura de l’esforç
i el compromís potenciant
iniciatives com el Grup Arrel,
del qual som pioners, o el
Projecte Entorn i participar en
el nou projecte Enxaneta promogut pel Consell Comarcal.

Cloenda del projecte Enxaneta. 2-6-2018

EN CURS
Seguir vetllant pel bon
funcionament de les instal·lacions educatives
donant suport als diferents
centres de Centelles amb
l’objectiu de garantir un
municipi inclusiu i una oferta
formativa contínua.
Noves persianes a l’escola Ildefons Cerdà. Setembre 2018

EN CURS
Continuar potenciant els
tallers d’art i promoure
l’educació en el lleure
donant suport a l’Esplai i al
Cicle Formatiu d’Educació en
el Lleure.

PREVISIÓ
Acabar d’implantar el camí
escolar per tal que l’arribada a les escoles sigui més
accessible i segura.

...

Cartell per a fer el logo del camí escolar

Aula de ceràmica

EN CURS
Crear programes de formació
que donin eines per a l’autoocupació i tenir un circuit d’orientació permanent, gestionant de
forma integrada la formació no
obligatòria que oferim des de
les escoles d’adults, de música i
d’educació artística amb l’objectiu d’ampliar el catàleg formatiu.
Oficina de Promoció Econòmica

+ INFO

+ INFO

EN CURS
Seguir donant suport al TrisTras i promoure projectes de
reforç educatiu.

Espai del Tris Tras a l’escola bressol
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ATENCIÓ A LA PERSONA
EDUCACIÓ
EN CURS
Seguir potenciant l’autonomia dels infants a partir
d’òrgans de participació com
el Consell d’Infants.

+ INFO

Consell d’Infants - juny 2017

EN CURS
Consolidar i potenciar
l’Escola de Pares i Mares
establint una relació tranversal entre els diversos agents
educatius del municipi.

Espai de trobades de totes les AMPA’s del poble

+ INFO

EN CURS
Implementar el projecte de
cultura de l’esport liderat per
Lequiv als diferents centres
escolars per potenciar valors
cabdals pel desenvolupament
personal dels infants.

Projecte per potenciar els valors en l’esport

RENDICIÓ DE COMPTES DEL PLA DE MANDAT 2015-2019

ATENCIÓ A LA PERSONA
JOVENTUT I LLEURE
FINALITZAT EL 2016 -2017
Redactar el Pla Jove 20162020 a partir d’un procés
participatiu obert que ens
ajudi a recollir les línies que
marcaran les polítiques de
joventut al llarg dels propers
quatre anys.

El Pla Jove es va acabar el 2016

+ INFO

EN CURS
Oferir suport a les iniciatives i necessitats de joves
d’entre 12 i 35 anys; establir
diferents espais, serveis i un
calendari anual de propostes on es representin les
diverses sensibilitats.

El PIPA, un recurs per als joves

PREVISIÓ
Convertir la fàbrica del Vapor en un espai de creació
musical amb locals d’assaig
i en un emplaçament per a
infants i joves amb diversos
serveis a l’abast.

EN CURS
Fomentar l’associacionisme
juvenil i aconseguir una cooperació entre tot el col·lectiu
que doni com a resultat una
participació activa.

Casal popular de joves, la Payrona

+ INFO

...

Naus del Vapor

EN CURS
Impulsar campanyes de
sensibilització, potenciar
l’autogestió i elaborar plans
d’intercanvi juvenil amb altres països.

FINALITZAT
Habilitar un nou local per a
l’Esplai per tal de donar resposta
al seu creixement.

Nou local de l’Esplai estrenat el 2015

+ INFO

Campanya sobre el consum d’alcohol
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ATENCIÓ A LA PERSONA
JOVENTUT I LLEURE
EN CURS
Fomentar busos nocturns
per facilitar la mobilitat dels
joves i treballar amb l’Àrea de
Cultura i festes per garantir
que a les festes del municipi
s’ofereixin activitats per al
jovent.

Bus nocturn per tornar del Carnaval de Torelló

+ INFO

EN CURS
Potenciar canals de comunicació entre joves i
administració amb l’objectiu d’establir una relació de
col·laboració que inciti la
seva involucració i el seu
grau de compromís.

Facebook és un dels canals de comunicació

EN CURS
Impulsar activitats culturals
i literàries com el Premi de
relat breu i poesia per a joves.

Cartell del Premi de relat breu i poesia per a joves

+ INFO

+ INFO

EN CURS
Seguir donant suport a joves
per a millorar l’ocupabilitat i
participar en el Programa de
Garantia Juvenil.

Curs de millora de l’ocupabilitat per a joves. 2015

+ INFO
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ATENCIÓ A LA PERSONA
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

Increment dels recursos destinats a cooperació

Festa intercultural a la plaça Major

EN CURS
Seguir ampliant els recursos
econòmics a cooperació fins
que paulatinament puguem
arribar al 0,7%.

PREVISIÓ
Redefinir el Consell de
Cooperació i adaptar‐lo a la
nova realitat sociològica del
moment d’acord amb totes
les entitats implicades.

+ INFO

+ INFO

EN CURS
Seguir treballant amb els
col·lectius de nouvinguts del
municipi per facilitar-ne la
integració i oferir espais de
difusió de les seves cultures.

EN CURS
Donar suport a l’Associació
d’Amics del Poble Sahrauí
i a l’agermanament amb el
poble de Caparan (Senegal)
amb l’objectiu d’aconseguir
una societat més cooperativa, solidària i integrada.

+ INFO

Cartell cursa a favor de Sàhara

+ INFO

+ INFO

EN CURS
Consolidar el Programa
de Pau i No-violència de
Centelles i potenciar nous
projectes i iniciatives per a la
sensibilització.

EN CURS
Oferir suport econòmic i
social davant de qualsevol
crisi humanitària que pugui succeir, com l’arribada
de refugiats o catàstrofes
naturals.

Declarat poble acollidor de persones refugiades, 2015

...

Campament de Pau

+ INFO
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