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Pla Estratègic d’Educació i Cultura de 
Centelles 
Objectius específics, línies estratègiques, eixos d’actuació i 

accions 
 

 

O.1 FER DE L’EDUCACIÓ I LA CULTURA INSTRUMENTS DE COHESIÓ 

I DESENVOLUPAMENT LOCAL  
 

Justificació  

En el context contemporani de societat del coneixement, la competència cultural i creativa és 

essencial per a la inserció en el món laboral i, alhora, per a la cohesió social. La creativitat està 

estretament relacionada amb la diversitat i la complexitat, amb la hibridació entre passat, 

present i futur i es dibuixa en aquest sentit com a factor de creixement econòmic i social. 

Econòmic perquè obre les portes a àmbits laborals vinculats al territori i les identitats culturals, 

socials perquè permet entendre en positiu la diversitat de maneres de veure el món.  

La participació en la vida cultural és un dret fonamental vinculat estretament a la llibertat 

d’opcions en la construcció de les identitats i a la possibilitat d’accedir i contribuir a l’activitat 

cultural ja sigui de manera social i lúdica com professional.  

Centelles és un municipi amb una gran riquesa cultural i creativa que pot generar oportunitats 

professionals per als joves i les dones de determinada edat, dos col·lectius que la diagnosi 

identifica amb dificultats d’inserció laboral.  Posicionar els actius culturals i la creativitat com a 

vectors de creixement econòmic i social contribueix per altra banda a apoderar els grups més 

vulnerables i acceptar la diversitat com a recurs de creixement personal i col·lectiu.  

 

Línia 1.1: Educació en diversitat cultural per a la construcció de ciutadania 

crítica i participativa 

Eix 1.1.1.- Programa de recuperació de la història i patrimoni local  

   

Algun exemple d’acció... 

- Servei de preservació de documentació, fotografies, etc. a la disposició dels centellencs, 

impulsat des de l’arxiu municipal, incloent la restauració dels mateixos documents. 
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Eix 1.1.2.-  Programa d’educació en valors, convivència i solidaritat 

Algun exemple d’acció... 

- Redefinir el Campament per la Pau, cercant referents en altres contextos locals i obrint 

un procés participatiu de disseny del nou Campament que inclogui la definició d’un 

model de gestió rotatiu. Vinculació amb la cursa pel Sàhara i incorporació d’un 

professional que coordini. Les diverses iniciatives que s’hi incorporin.  

 

Eix 1.1.3.- Programa Centelles FamiliArt 

Algun exemple d’acció... 

- Incorporació a Centelles Famílies d’alguna acció formativa de forma regular, en clau de 

cultura i educació. 

 

Línia 1.2.- Educació per la sostenibilitat 

Eix 1.2.1.- Patrimoni natural: educació per la sostenibilitat 

Algun exemple d’acció... 

- Redacció d’un protocol per a entitats, equipaments culturals i educatius, per seguir una 

pauta de bones pràctiques en sostenibilitat mediambiental, en relació a consums 

energètics, de paper, de reciclatge, etc. 

 

 

Línia 1.3: Formació professional i laboral lligada al patrimoni i la riquesa 

cultural 

Eix 1.3.1.- Programa de formació en emprenedoria cultural  

Algun exemple d’acció... 

- Definició i implementació d’un pla de formació que doni resposta a les necessitats 

formatives específiques entre els autònoms de l’àmbit de les arts i la cultura, així com 

dels oficis aplicats. 

 

 

 

 



 

3 
 

O.2 INCENTIVAR LA CULTURA I L’EDUCACIÓ COM A EINES 

D’ACCESSIBILITAT, EQUITAT I FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ  EN LA 

VIDA CULTURAL I COL·LECTIVA 

Justificació 

Les necessitats culturals de la ciutadania, tant en la vida privada com pública, xoquen amb certes 

barreres tant econòmiques com socials, que dificulten que les iniciatives que es duen a terme al 

municipi arribin a tota la ciutadania, tant com a públics com creació. Així mateix, la participació 

ha d’esdevenir un mecanisme regit per la igualtat, però també de foment de la mateixa.  D’acord 

amb els marcs normatius del dret a participar en la vida cultural, les polítiques públiques han de 

tendir a fer possible la inclusió de tota la ciutadania en la presa de decisions així com, l’accés a 

la diversitat de formes i expressions culturals presents al municipi.  

La densa i rica activitat cultural del municipi precisa de mecanismes de promoció de la 

participació que facilitin la interrelació entre els agents i l’accés a la ciutadania. L’educació com 

a mitjà de sensibilització envers la cultura i foment de la participació ha de ser un puntal en 

aquest objectiu. 

 

Línia 2.1: Millora de la implicació i la participació en la vida cultural del 

municipi 

Eix 2.1.1.- Foment de la participació en la vida cultural a través de l’educació 

Algun exemple d’acció... 

- Generar accions artístiques comunitàries, impulsades pels grups locals, que promoguin 

l’intercanvi de percepcions, experiències i coneixements entre grups d’edat i socials 

diferents del municipi. 

 

Eix 2.1.2. Espais de creació contemporània: la fàbrica / coworking i espais per entitats  

Algun exemple d’acció... 

- Creació d’un espai / fàbrica cultural que faciliti la creació, la difusió, l’exhibició i la 

formació. Aquest també hauria de ser un espai de coworking, on petits/es 

emprenedors/es puguin disposar d’un espai propi, amb un lloguer assequible, que doni 

resposta a les necessitats de la seva activitat professional. També hauria de comptar 

amb bucs d’assaig per a la disposició de grups de música de joves del municipi. Així 

mateix, les entitats que precisen llocs de reunió, magatzem, assaig, hi podrien disposar 

de l’espai necessari. 
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Línia 2.2: Impuls de l’educació per la igualtat i l’accessibilitat a través de la 

cultura  

Eix 2.2.1.- Som iguals, som diferents 

Algun exemple d’acció... 

- Programa anual artístic-educatiu sobre la identitat sexual a través del teatre, entre altres 

possibles propostes creatives. 
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O.3 POTENCIAR LA INNOVACIÓ I LA CREATIVITAT EN L’EDUCACIÓ I 

LA CULTURA  
 

Justificació 

En la diagnosi realitzada es constata una opinió generalitzada que l’escola és l’espai de 

socialització per excel·lència i per tant, la via per a l’accés de totes i tots a la cultura i les arts. A 

Centelles, la percepció és que la riquesa i el dinamisme cultural que hi ha al municipi no estan 

presents en els contextos educatius formals, especialment en la secundària. Molt especialment, 

la música, les arts plàstiques o el teatre, han estat determinants en la vida del municipi però no 

s’han articulat amb el món educatiu. Aquesta aliança pot ser factor clau d’innovació.  

És important assenyalar que la competència cultural i artística és cada cop més present en els 

criteris d’avaluació que es determinen des de l’educació formal, així com que molts dels 

processos de renovació pedagògica situen el foment de la creativitat com un dels reptes 

fonamentals del segle XXI. Aquest objectiu situa a Centelles en línia amb les tendències que la 

UNESCO, la Unió Europea i la OCDE estan determinant en relació a l’educació en i des de les arts. 

 

Línia 3.1: Processos de renovació pedagògica municipals que incideixin en 

l’educació creativa i la innovació dels centellencs i de les centellenques 

Eix 3.1.1.- Programa arts i cultura a les escoles i l’Institut 

Algun exemple d’acció... 

- Impuls al programa d’extra-escolars artístiques i culturals:  un programa coordinat per 

les AMPES que pot ampliar disciplines artístiques i coordinar-se amb les setmanes 

culturals.  

 

Eix 3.1.2.- Programa formació formadors en les arts 

Algun exemple d’acció... 

- Cicles de Conferències sobre art-educació adreçades a professorat i col·lectiu d’artistes 

municipal, ideat com a espai de trobada entre professionals dels àmbits cultural i 

educatiu. Aquesta proposta es pot vincular a Centelles FamiliArt. 
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Línia 3.2.- Foment de la creativitat local (educació artística i cultural no 

formal) 

Eix 3.2.1.- Programa Escola Municipal d’Arts 

Algun exemple d’acció... 

- Unió de la gestió de l’Escola de Música Municipal i dels Tallers d’Art, tot generant una 

estructura més sòlida amb un projecte educatiu comú. 

 

Eix 3.2.2.- Reformulació del rol dels centres culturals municipals: Centre d’Art El Marçó 

Vell, Biblioteca La Cooperativa i Escola de Música 

Algun exemple d’acció... 

- Rellançar la imatge del Premi Centelles de Pintura destacant-ne l’excel·lència artística i 

dignificant-ne l’activitat que genera al seu entorn (entrega del premi, exposicions, 

activitats...).  
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0.4  FOMENTAR L’ARTICULACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU I 

CULTURAL I ENFORTIR-NE LA GOVERNANÇA 
 

Justificació  

La participació ciutadana és, de manera indiscutible, un dels deures de tota societat democràtica 

per garantir la presa de les decisions sobre el municipi de manera conjunta. En aquest sentit, 

l’educació hi juga un paper transcendental ja que el foment de l’hàbit de participació precisa 

també que la ciutadania aprengui a fer ús d’aquest dret i aquest deure. Així mateix, la cultura ha 

d’incentivar la participació com a un sistema que es retroalimenti, tot garantint-ne la pervivència 

i uns hàbits culturals propis d’una bona “salut” social al municipi. 

El foment de la participació cultural ha de garantir arribar a més ciutadans i ciutadanes, tot 

trencant amb les barreres invisibles que impermeabilitzen les propostes, dificulten l’intercanvi 

d’experiències i limiten l’accés a la cultura. Així doncs, ha de permetre teixir una societat més 

unida, amb més capacitat de decisió sobre les polítiques municipals i una actitud constructiva. 

 

Línia 4.1: Governança de l’acció educativa i cultural 

Eix 4.1.1.- Posar en valor i desenvolupar els sistemes educatius de governança ja existents 

Algun exemple d’acció... 

- Emprar sistemes de presa de decisió compartides i d’apoderament posades en pràctica 

a l’Espai Jove entre tots/es els joves del municipi. 

 

Eix 4.1.2.- Consell permanent per l’educació i la cultura 

Algun exemple d’acció... 

- Reunions periòdiques de coordinació en el marc del desenvolupament del pla. 

 

Línia 4.2: Connectivitat 

Eix 4.2.1.- Desenvolupament d’eines comunicatives transversals  

Algun exemple d’acció... 

- Creació d’una agenda compartida d’activitats culturals i educatives, vinculada a l’agenda 

municipal, on els equipaments, les entitats i els agents privats puguin pujar les seves 

programacions tot intentant reduir les ocasions en que iniciatives diferents es solapen. 
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Eix 4.2.2.- Programa d’interconnexió entre equipaments del municipi 

Algun exemple d’acció... 

- Interconnexió entre el CAP de Centelles i els centres educatius i el projecte d’escola 

municipal d’arts per dur a terme propostes d’educació en la prevenció de malalties com 

l’anorèxia i la bulímia, entre d’altres. 

 


