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1.- Presentació de l’alcalde

El treball de tres anys ha clos amb el Pla educatiu i cultural que en aquest moment tenim elaborat. 
L’Ajuntament de Centelles i el tècnic de Cultura i Ensenyament, conjuntament amb l’equip de govern, van 
veure la necessitat de posar en valor tot un seguit d’activitats que s’estaven desenvolupant al municipi i 
que confluïen cada vegada més en els àmbits de l’educació i la cultura.

Aquesta conclusió a la qual es va arribar ve avalada per l’Escola d’art, dins l’Escola de Persones Adultes i, 
per tant, hi ha participació de les àrees d’Educació i Cultura; per l’Escola de Música, que també fa un treball 
pedagògic i forma part de les àrees esmentades; per professionals que han anat sortint de diferents àmbits 
com poden ser Roser Cruells Vallier, del grup musical els Catarres, dins el món creatiu i de la música; o també 
la seva germana, Laura Cruells Vallier, vinculada al Triquet i amb una vessant cultural de cantant i pedagoga; 
o també Lídia Clua Serra, que fa un treball pedagògic en les arts escèniques, com pot ser el món dels titelles; 
totes elles entre moltes altres persones emprenedores i innovadores en el món educatiu i cultural. I així 
hem anat desgranant totes les activitats que es fan al municipi, que són moltes. Vam fer una primera part 
important que era veure la necessitat, seguidament vam demanar una ajuda a la Diputació de Barcelona per 
tal de fer el diagnòstic i tot seguit el suport a la Diputació per a elaborar el pla de treball.

El Pla de treball ha estat impulsat per un grup motor format per centellencs i centellenques, coordinat 
per Gemma Carbó Ribugent, de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat 
de Girona, amb l’assessorament cultural del professor Alfons Martinell Sempere i l’assessorament 
educatiu de Joan Soler Mata, del Departament de Pedagogia de la Universitat de Vic.

Això ha estat possible amb l’estreta col·laboració de totes les entitats culturals del municipi, de teatre, 
de música, d’arts plàstiques, de lleure com l’esplai i totes les entitats educatives, tant les reglades com 
les no reglades, des de les escoles d’educació municipals, l’Escola de Música, l’Escola de Persones 
Adultes, les AMPAs, la biblioteca, el Punt jove el Pipa, l’Espai Jove i el Centre obert. I ha estat elaborat 
amb processos participatius, de grups de treball en els quals s’anaven treballant temes i traient‑ne les 
conclusions. Sense el treball rigorós i desinteressat de les persones que participen en totes aquestes 
entitats, això no hagués estat possible.

Al final, després de les sessions de treball que es van anar fent amb les persones que van participar en 
aquest equip impulsor, n’ha esdevingut un document rigorós que ara cal que tirem endavant i fem el 
següent pas, que és posar‑lo a la pràctica. Val a dir que segurament som el primer municipi de Catalunya 
que elabora aquest pla plantejat des d’aquesta òptica i ara tant l’Ajuntament del Prat de Llobregat com 
el de Barcelona obren línies de treball per tal de poder confluir amb un pla director com el nostre.

És per tot això que Centelles s’ha de sentir orgullosa de tenir aquesta riquesa cultural i pedagògica 
perquè sense ella tot aquest treball posterior no hagués estat possible.

Miquel Arisa Coma

Alcalde 
Gener 2019
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2.- Introducció

El Pla Estratègic Educació+Cultura de Centelles és una iniciativa fruit de la voluntat de centellenques i 
centellencs i del seu Ajuntament de situar les polítiques culturals i educatives com a eix central de les 
polítiques municipals. Per al seu desenvolupament s’ha sol·licitat l’assessorament de la Diputació de 
Barcelona i s’ha endegat un procés participatiu que, al llarg de tres anys ha permès una construcció 
conjunta de propostes i imaginaris compartits.

El Pla parteix d’una diagnosi i un mapa del present que ha permès projectar un horitzó de futur en el 
que, de manera participativa, els i les centellenques han evidenciat que aposten per un poble obert a la 
creativitat, la identitat i la diversitat cultural que vol fer de l’educació al llarg de la vida, la garantia per 
a la innovació, el creixement econòmic territorial sostenible i la cohesió social. Amb aquest ànim el Pla 
pretén enfortir el diàleg entre educació i cultura per tal d’aconseguir donar resposta a reptes comuns 
entre els dos àmbits.

El procés de redacció del Pla ha estat un treball desenvolupat amb la participació de docents, 
estudiants, dirigents educatius, artistes, gestors culturals, institucions socials i culturals, ciutadania, 
agents privats i comunitaris del municipi i l’Ajuntament, amb els quals hem analitzat i pensat la realitat 
cultural i educativa, per arribar a propostes d’acció estratègica, per als pròxims anys.

En el disseny del Pla es ressalta la participació de la comunitat educativa i cultural com a element clau 
de la planificació, entenent que parlem d’escoltar les veus que la conformen, de mobilitzar‑la perquè 
ella mateixa es pensi i es responsabilitzi, reflexioni i manifesti com vol construir espais de trobada i 
assumir reptes compartits.

La implicació de la ciutadania s’ha de traduir, entre d’altres, en la seva coresponsabilitat i capacitació 
per vetllar pel compliment de les estratègies plantejades, de manera que no es converteixi en 
una política de govern que depengui únicament d’aquells que assumeixen les responsabilitats de 
l’administració pública local, sinó en una política municipal que reculli els sentiments i els models de 
vida possibles de la comunitat.

2.1.- Justificació
Tradicionalment les polítiques culturals i educatives s’han pensat per separat. La necessitat de 
recuperació de les institucions i de la construcció de nous models educatius i culturals després de molts 
anys de dictadura ha estat la pedra angular dels plans estratègics locals en les darreres dècades. Cal 
seguir treballant en aquesta via però avui, en un context de crisi global de moltes de les idees i valors 
que van fonamentar una etapa de la nostra història, cal també repensar les polítiques municipals per 
ajustar‑les a les noves demandes i necessitats. Pensar diferent, pensar junts, pensar‑nos plegats, ser 
creatius i capaços de reprendre les preguntes essencials ha estat el que ens ha permès aquest procés 
de redacció d’un Pla que té un caràcter clarament innovador i trencador però que precisament per això, 
pensem que ha estat i serà una contribució important a situacions que preocupen, de veritat a la localitat.
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La pregunta de quina mena de ciutat volem no es pot separar, doncs, de la pregunta de quina mena 
de gent —jo, tu, nosaltres i ells— volem arribar a ser: quins tipus de relacions socials es valoren, 
quins sistemes de producció i quines relacions laborals es consideren creatives i satisfactòries, 
quina relació amb la natura interessa la gent, quins sentits de l’estètica es volen cultivar, quines 
tecnologies es consideren apropiades i, en resum, com es vol viure el dia a dia.1

Partint d’aquesta premissa, l’Ajuntament de Centelles ha estat pioner i valent en considerar necessari 
un Pla Estratègic per al desenvolupament del municipi que tingui com a objectiu avançar cap a la mena 
de poble que els i les habitants de Centelles volen. Analitzant la realitat i l’imaginari col·lectiu dels veïns 
i veïnes del municipi, constatem que hi ha dos grans peces que es consideren clau per a la construcció 
d’aquest futur imaginat: l’educació i la cultura.

En la tradició política local a Catalunya, aquestes dues àrees d’acció han estat sempre definides i 
tractades de forma independent. Així doncs, és habitual que els municipis plantegin un Pla d’Acció 
Cultural i un Pla Local d’Educació que traçaran pocs vincles efectius entre els dos àmbits.

Els motius son diversos. D’entrada, les competències de gestió municipal en educació i cultura son 
limitades i les obligacions legals formals que se’n deriven son teòricament poques. Tanmateix, en l’àmbit 
de l’educació els governs locals inverteixen recursos més enllà de les competències pròpies i en l’àmbit 
de cultura, tot i les poques obligacions, tant governs locals com la Diputació són les administracions 
públiques que més inverteixen, per sobre de la Generalitat i del govern de l’estat.

Els assessoraments culturals als municipis que realitza la Diputació de Barcelona tenen com a objectiu 
donar resposta a les demandes dels ajuntaments en l’àmbit de les polítiques i els projectes culturals, 
com eina de reflexió per establir a mig i llarg termini nous processos de dinamització i transformació 
cultural, social i econòmica en el territori.

Els Plans d’acció cultural (PAC) per exemple són instruments per a la reflexió, debat i desenvolupament 
d’estratègies i propostes per a l’acció cultural local. Les propostes s’orienten a reforçar el paper 
estratègic de les polítiques culturals, la cohesió social, la interculturalitat, la identitat, la transversalitat 
i el foment del treball en xarxa amb municipis propers.

En educació, els Plans Educatius Locals (PEL), son projectes liderats pels governs locals que busquen 
ordenar el conjunt de mesures, recursos i accions necessaris per a la definició d’escenaris de futur de 
les polítiques educatives i les actuacions per portar‑les a la pràctica.

En aquest sentit, els Plans Educatius Locals són una eina estratègica que conté una proposta 
substantiva referida a l’educació al llarg i ample de la vida alhora que promou i desenvolupa un escenari 
de coresponsabilitat i participació per el desenvolupament d’un projecte educatiu comú als municipis.

Per a la realització d’aquest Pla Estratègic Educació+Cultura hem partit de la hipòtesi que, si centrem 
la mirada en les demandes i necessitats de la població com a conjunt, sense divisions apriorístiques 
sectorials, d’edat o condicions socials, econòmiques o culturals, ens adonem que en bona mesura, 
totes elles requereixen de respostes i estratègies transversals que tenen a veure tant amb l’educació 
com amb la vida cultural.

1 Harvey, D. (AICE, 2009).
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El nou paradigma de la diversitat i la complexitat cultural que caracteritza els nostres temps i que és 
present arreu dels territoris físics i virtuals, ha vingut a sumar‑se a les desigualtats encara existents 
al món educatiu i cultural per raons econòmiques i socials o de capacitats. La situació reclama noves 
maneres d’ensenyar i aprendre des del respecte a les identitats múltiples, la creativitat i el reforç dels 
valors participatius i democràtics.

El procés de renovació educativa que es viu en general a Europa i Catalunya situa les arts, la cultura 
i la creativitat com a elements clau de les noves formes d’entendre la pedagogia. Moltes de les grans 
problemàtiques educatives com l’absentisme escolar, la falta de motivació de l’alumnat, la poca 
participació dels joves, les dificultats d’expressió i comprensió lectora, la falta de referents comunitaris 
clars, les dificultats d’acceptació del propi cos, entre d’altres, tenen molt a veure amb el context 
cultural que els envolta. Com assenyalen moltes veus expertes, tradicionalment l’educació ha estat el 
mecanisme de transmissió de la cultura però avui estem socialment construint una cultura diferent que 
ens ajudi a créixer en un món d’extrema complexitat.

L’aliança entre els professionals d’un i altre àmbit s’està dibuixant clarament com una de les respostes 
necessàries a unes problemàtiques comunes, així com la consideració d’una relació més fluïda entre 
el que passa dins i fora de l’escola o l’assumpció de responsabilitats educatives per part dels artistes, 
productors i gestors culturals.

Aquesta aliança és també clau per al món cultural que constata la manca de connexió amb la gent jove o 
amb determinats col·lectius alhora de mantenir les tradicions, considerar noves formes de creativitat, o 
oferir noves possibilitats de creixement personal i professional en els entorns rurals. La cultura entesa com 
un dret a la participació i una estratègia de desenvolupament econòmic i social necessita indiscutiblement 
reconsiderar la seva funció educativa, per a tothom i al llarg de totes les etapes de la vida.

Per als municipis en entorns rurals, o semi rurals, com és el cas de Centelles, les oportunitats de pensar 
junts aquests dos mons són excepcionals. No obstant, caldrà ara ser conseqüents i valents per establir 
noves maneres de gestionar les polítiques culturals i educatives municipals des de la transversalitat i la 
coordinació, la participació de tots els actors implicats, l’assumpció de responsabilitats compartides i 
el compromís de tota la ciutadania.
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3.- Reptes de futur

Centelles disposa dels actius i les possibilitats per fer front a algunes amenaces o problemes globals 
de futur com son la tendència a l’estancament socioeconòmic de les poblacions rurals a Catalunya o la 
falta d’innovació en el sector servei als pobles petits lligada al caràcter vocacional de l’activitat cultural 
i a la poca consideració del potencial econòmic i social de la cultura com a sector que genera cohesió 
social, desenvolupament local i ocupació.

Però especialment i des d’una òptica integral, aprofitar les fortaleses culturals i educatives de 
manera integrada pot ajudar a contrarestar la desmotivació i desconnexió dels joves concretada 
en dades d’absentisme i fracàs escolar així com d’allunyament de la vida cultural, el deteriorament 
de la convivència derivada de l ’exclusió de les persones més vulnerables en termes econòmics 
de la vida social i cultural o la manca d’oportunitats professionals per a joves i dones en sectors 
estratègics com la cultura.

En termes de qualitat educativa i moviments de renovació pedagògica a Catalunya i a Centelles, 
les apostes van clarament en aquest sentit però hi ha un cert perill que el procés iniciat amb tanta 
energia en els darrers anys quedi limitat a l’educació primària i segueixi no considerant la cultura i les 
arts en tot el seu potencial, reduint‑ne la presència en hores lectives. També és preocupant en aquest 
sentit l ’excés de propostes culturals que arriben a les escoles com a simple oferta de consum i no 
com a projecte pedagògic o els prejudicis socials encara freqüents en relació a activitats artístiques 
com la dansa.

La limitació de les competències educatives dels ajuntaments i les endogàmies professionals 
d’aquest sector no faciliten polítiques d’inversió pública en projectes transversals i més holístics 
d’educació cultural.

És evident, però, que les fortaleses superen amb escreix les debilitats i s’emmarquen en un context 
d’oportunitats en l’àmbit català i municipal que son determinants si treballem en clau d’aliances entre 
els dos sectors que aborda el pla.

L’Ajuntament de Centelles, amb el suport de la Diputació de Barcelona, està fent passes importants com 
la redacció d’aquest Pla Estratègic per posicionar‑se en la línia de les polítiques públiques innovadores 
a nivell europeu i català que aposten per les sinergies i la coordinació entre ambdós sectors.

Centelles pot assajar processos de renovació pedagògica i acció educativa municipal al llarg de tota la 
vida que vinculin de manera efectiva l’aprenentatge i l’ensenyament amb l’entorn i la realitat cultural del 
municipi apostant per posar en valor la memòria, el patrimoni i tot el seu potencial com a estratègia per 
superar la desmotivació, la desconnexió i la falta d’oportunitats.

Centelles pot ser municipi pioner en l’impuls definitiu a la formació artística per a tothom incentivant 
la relació efectiva entre escoles, artistes i entitats culturals amb l’objectiu d’assajar pedagogies més 
creatives i crítiques.

Centelles està preparada tecnològicament per aprofitar el potencial del món digital combinat amb la 
creativitat cultural amb finalitats educatives per a tota la ciutadania.
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A Centelles, els actors educatius i culturals poden treballar plegats per garantir la continuïtat del model 
d’integració social que ha dibuixat sempre l’escola catalana i ampliar‑lo als àmbits educatius no formals 
creant espais de participació més transversals i enriquidors.

Centelles pot convertir la seva riquesa cultural en possibilitats professionals lligades al sector serveis i 
al turisme treballant la formació tècnica i especialitzada dels joves emprenedors, creadors i productors.

Finalment però, i el que és més important, amb l’aposta per un Pla estratègic que vinculi la política 
educativa i la cultural Centelles obre una via innovadora de disseny de polítiques públiques en petits 
municipis que respon, com hem pogut comprovar durant els espais de participació, a una demanda dels 
i les centellenques. La diagnosi es resumeix doncs en la constatació d’aquest sentiment col·lectiu de 
que cal incentivar el diàleg i el treball coordinat entre educació i cultura.
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4.- Una nova estratègia d’educació+cultura

El Pla Estratègic d’Educació+Cultura de Centelles respon a un procés de treball realitzat amb la 
ciutadania i les institucions del municipi de manera participativa. El Pla preveu en sí mateix l’assumpció 
de la seva defensa, el seguiment i la implementació de les accions proposades. L’horitzó plantejat pel 
Pla és de 6 anys i les accions es proposen a curt, mitjà i llarg termini.

El municipi de Centelles vol esdevenir un referent en la definició i implementació d’una política 
integral que posi en valor el potencial educatiu i transformador de la cultura i la creativitat com a drets 
fonamentals per garantir la cohesió social.

Des d’una perspectiva innovadora, transversal i híbrida, Centelles aposta per un Pla d’acció que 
considera al mateix temps les necessitats o reptes educatius i les possibilitats culturals i creatives del 
municipi plantejant 7 línies de treball centrades en les persones, la seva educació i la seva participació 
en la vida cultural al llarg de la vida.

4.1.- Missió del Pla
Partint de la consideració que educació i cultura son drets fonamentals interconnectats i indivisibles, 
el Pla proposa escenaris de treball conjunt entre les entitats, la ciutadania i les institucions culturals 
i educatives per impulsar els valors de la diversitat cultural i la creativitat en pro de la millora de la 
qualitat educativa, el desenvolupament local sostenible i la cohesió social.

Centelles aposta per situar la cultura i la creativitat com a factors d’innovació 
educativa, educació inclusiva i al llarg de la vida.

Centelles entén que l’educació és la gran eina estratègica per a garantir la participació 
en condicions d’igualtat en la vida cultural.

Centelles aposta per la seva riquesa cultural i educativa, pels seus docents, famílies, col·lectius, 
entitats, artistes i productors culturals així com per la creativitat social com a fet diferencial generador 
d’apoderament personal i col·lectiu, motivació per viure a Centelles, connexió amb el municipi i, per tant 
desenvolupament local sostenible.

Centelles s’organitza a través d’aquest Pla per donar resposta a les demandes de la ciutadania en la 
governança i la participació en la definició de polítiques públiques que situïn la cultura+educació al 
centre de les decisions col ·lectives.
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 4.2.- Visió del Pla
Educació+cultura defineixen la manera de ser i els somnis de futur dels municipis. Son elements 
estructurants del desenvolupament local sostenible. La cultura és el quart pilar d’aquest 
desenvolupament sostenible i només en aliança amb l’educació pot garantir el seu potencial pedagògic, 
la inclusió i la participació de tota la comunitat en aquest desenvolupament.

La comissió de governs locals units en el marc de la iniciativa Agenda 21 de la Cultura i en el seu 
document Cultura 21 Accions assenyala la necessitat de crear sinergies amb el món educatiu per fer 
possible la generació de coneixement pertinent i de qualitat, l’adquisició de competències al llarg de la 
vida, la inclusió social, l’ocupació i creació de llocs de treball, la participació de totes i tots i la protecció 
de la diversitat cultural i ambiental com a factors de creixement individual i col·lectiu.

La percepció dels i les centellenques és que el municipi té una gran riquesa i activitat cultural així com 
una gran qualitat educativa però que és necessari i important avançar de manera més coordinada entre 
ambdues àrees d’acció política per tal de multiplicar els efectes positius que se’n generen.

Els espais participatius generats per a la definició del Pla han permès constatar demandes i propostes 
dels actors culturals i de la comunitat educativa que poden ser assumides de manera conjunta i 
coordinada amb plantejaments més innovadors, creatius i equitatius.

Tanmateix s’han constatat àrees de millora i necessitats no cobertes de participació 
cultural+educativa expressades per els centres escolars, les famílies, els joves, els col·lectius 
minoritaris, les entitats i les administracions.

El Pla proposa 7 línies de treball centrades en les persones, la seva educació i la seva participació en la 
vida cultural al llarg de la vida, des de la primera infància fins la tercera edat.

La visió del Pla aposta clarament per l’educació artística i cultural, el patrimoni i la creació local 
sostenible així com per la consideració de la diversitat com a factor de creixement i riquesa. Els reptes 
de futur detectats en la diagnosi han comportat la definició de línies d’acció que impliquen espais 
públics de producció i creació cultural o per l’establiment d’aliances creatives entre escoles i artistes.

La visió del Pla Estratègic és, doncs, un desenvolupament local sostenible i creatiu per al municipi de 
Centelles, posant al centre de les polítiques públiques els drets universals a l’educació i la cultura.

4.3.- Valors del Pla
Accés i participació en igualtat de condicions: el Pla parteix de la consideració de l’educació i la cultura 
com a elements centrals per la construcció de ciutadania, la convivència pacífica i la democràcia.

Identitats culturals, diversitat i cohesió social: el Pla considera que només des del reconeixement 
i l’educació integradora de les identitats culturals diverses es poden garantir condicions d’igualtat en 
l’accés als drets fonamentals. Això implica considerar com a vector de riquesa no només les cultures 
procedents d’altres països sinó també aquelles vinculades a les edats, els gèneres, les estètiques etc.
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Innovació educativa i adquisició de competències personals al llarg de la vida: el Pla vol posar en valor 
el potencial pedagògic i formatiu de les llengües, el patrimoni, les arts i les expressions culturals per 
adquirir capacitats necessàries per fer front als reptes actuals.

Aposta pel desenvolupament local sostenible fonamentat en la cultura, l’educació al llarg de la vida, la 
formació professional en industries culturals i creatives i l’emprenedoria cultural en l’àmbit social.

 4.4.- Objectiu general
Construir de manera participativa una política educativa+cultural innovadora per a Centelles, que abordi 
les confluències entre els dos àmbits com a forma de donar resposta a les problemàtiques presents i als 
imaginaris de futur dels seus habitants en relació al model de convivència i creixement que desitgen.

4.5.- Objectius específics
OBJECTIU 1  Fer de l’educació+cultura instruments de cohesió i desenvolupament local
OBJECTIU 2  L’accessibilitat, equitat i foment de la participació en la vida cultural i col·lectiva 

mitjançant l’educació+cultura
OBJECTIU 3  Potenciar la innovació i la creativitat en l’educació+cultura
OBJECTIU 4  Fomentar l’articulació del sistema educatiu+cultural i enfortir‑ne la governança
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4.6.- Línies estratègiques
01 Fer de l’educació+cultura instruments de cohesió 
i desenvolupament local

El primer gran objectiu educació+cultura del Pla Estratègic de Centelles és el d’impulsar el 
desenvolupament cultural comunitari a través de l’educació al llarg de la vida com a factor 
d’apoderament i creixement personal, així com de desenvolupament local i de cohesió social.

En el context contemporani de societat del coneixement, la competència cultural i creativa és 
essencial per al creixement personal, la inserció en el món laboral i, alhora, per a la integració i la 
cohesió social. La creativitat està estretament relacionada amb la complexitat, amb la hibridació 
i el mestissatge a la interrelació 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, personal perquè permet entendre’s millor a un mateix 
i social perquè permet valorar en positiu la diversitat de maneres de veure el món, la construcció de 
les identitats i el sentiment de pertinença.

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 de millora 
educativa i professionals per als joves i les persones d’algunes franges d’edat més afectades per l’atur, 
especialment les dones, 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 cultural existent a Centelles 
com a recurs de creixement personal i col·lectiu.

Les dues línies de treball proposades per donar resposta a aquest objectiu responen a la constatació 
que els centellencs i centellenques volen:

• Posar en valor Festes i patrimoni per reforçar identitat i el sentiment de pertinença.

• Potenciar la cultura com a espai d’interrelació de diferents col·lectius.

• Implicar les famílies en la trajectòria cultural — educativa dels fills i filles tant en l’àmbit escolar 
com en l’extraescolar.

• Fomentar l’intercanvi de coneixements entre entitats del 3er sector.

• Fomentar la diversitat d’expressions culturals.

• Reconèixer i valorar les persones amb relats culturals diversos.

• Participar activament en la creació i producció de cultura.

• Assolir una distribució heterogènia de l’alumnat per evitar la segregació.

• Impulsar programes d’aprenentatge‑servei.

• Promoure la mentoria social.

• Posar en valor la formació al llarg de la vida i l’aportació cultural de la gent gran.
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LÍNIA 1.1.- IDENTITATS CULTURALS I EDUCACIÓ INTERCULTURAL

La diversitat cultural és present avui arreu. Es concreta no només en l’arribada de gents procedents 
d’arreu del món sinó també entre generacions, entre persones amb capacitats diferents o amb opcions 
sexuals múltiples, en les formes de relacionar‑nos amb la natura i amb el patrimoni. La interculturalitat 
esdevé un repte i una habilitat que cal adquirir en el segle XXI.

Eix 1.1.1.- Recuperació de la història i patrimoni local

OBJECTIU

Millorar l’apropiació i reconeixement de la ciutadania envers els recursos culturals i naturals del territori 
tot generant, alhora, propostes educatives, esportives i lúdiques vinculades a aquesta descoberta. El 
coneixement d’aquests recursos culturals i naturals haurà de ser plantejat des de diferents disciplines: 
arqueologia, ciències naturals, botànica, arquitectura, etnologia, història, arts, etc. Fent ús de formes 
interpretatives comprensibles i atractives.

ACCIONS

• Catàleg actualitzat dels referents patrimonials representatius de la identitat local a partir del 
mapa realitzat l’any 2010.

• Programa de publicacions (col·lecció) i accions educatives — divulgatives anuals sobre el 
patrimoni local, tant cultural (sigui material o immaterial) com natural.

• Dinamització del servei de preservació de documentació, fotografies, etc. A la disposició dels 
centellencs, que duu a terme l’arxiu municipal, incloent la restauració dels mateixos documents. 
Des d’una concepció dinàmica dels valors patrimonials, incentivar les aportacions de la ciutadania, 
tot actualitzant de forma regular els elements i recursos que cal «patrimonialitzar», és a dir, 
incorporant nous elements, objectes, documents...

• Programa de recuperació de la memòria oral a través d’entrevistes i enregistraments de les 
mateixes. Coordinat des de l’arxiu municipal i amb la col·laboració dels centres educatius de 
secundària, l’aula d’extensió niversitària i la ciutadania. Publicació d’algunes entrevistes anuals a 
centellencs i centellenques.

• Obertura d’un Premi anual lligat a una línia de projectes de recerca de batxillerat a l’Institut Pere 
Barnils de recuperació de la història familiar o col·lectiva recuperant elements patrimonials del 
poble i l’entorn, suport econòmic i assessorament.

• Suport en aquest àmbit per a docents i alumnes, des d’entitats, institucions locals, com la 
biblioteca o l’arxiu.
• Documentar, dipositar, classificar i custodiar els treball de recerca sobre temàtiques locals a 
l’arxiu o la biblioteca.
• Implicació de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran de la UVIC.
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Eix 1.1.2.- Cultura+educació per la sostenibilitat

OBJECTIU

Acostar, sensibilitzar i apoderar la ciutadania envers el patrimoni natural, en la necessitat de la seva 
preservació, de fer‑ne un ús respectuós i sostenible. Difondre’n el coneixement a la ciutadania i a la 
població nouvinguda com a mecanisme de cohesió, integració i actiu de desenvolupament local.

ACCIONS

• 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.

• Disseny d’una campanya anual conjunta entre totes les entitats culturals i les escoles d’Educació 
Cultural per la Sostenibilitat. Aquesta pot anar vinculada a la difusió de pràctiques tradicionals de 
gestió de l’espai rural, al coneixement de les masies del municipi i la seva activitat agrícola, etc. 
Com a forma de difusió i sensibilització envers mètodes de gestió, explotació, ús i gaudi de l’entorn 
sostenibles. Publicació de guies i realització d’una jornada anual.

• Creació d’una aula de natura de l’Alt Congost — Baixa Osona.

• Espai Cerdà i patrimoni natural: espai d’interpretació de l’entorn i el paisatge. Més enllà de la 
figura de Cerdà, la ubicació del Mas Cerdà ens ofereix un balcó privilegiat a la Baixa Osona i l’Alt 
Congost, espai ideal per abordar el valor del patrimoni natural de Centelles i la vinculació entre el 
paisatge i el patrimoni cultural.
• Disseny participatiu d’un Pla d’adeqüació i habilitació d’espais públics urbans i naturals per a 
activitats culturals i de lleure a l’aire lliure.

Eix 1.1.3.- Educació en valors, convivència i solidaritat

OBJECTIU

Foment de la cohesió social, emprant les expressions artístiques i culturals com a recurs per al 
desenvolupament cultural comunitari. Ampliar l’espectre d’interculturalitat, tot acostant i integrant 
les cultures que menys participen actualment en la vida cultural del municipi des de la posada en valor 
d’aquesta diversitat.

ACCIONS

• Redefinir el Campament per la Pau, cap a un format que connecti de forma central les 
perspectives cultural i educativa. El model de jornades o setmana pot trobar alguns referents en 
altres contextos locals.

• Obrir 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.
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• Establir iniciatives i projectes que propiciïn la transmissió del llegat cultural de persones 
procedents de la immigració (immigrants, refugiats), vincular‑ho per exemple a la reformulació de 
l’acampada per la Pau.
• Definició d’un programa d’acollida de refugiats.

• Imaginació narrativa: programa de foment de la lectura i la literatura impulsat per la biblioteca 
en coordinació amb els centres educatius de primària i secundària a la manera de club de lectura 
centrat en la convivència i la solidaritat.

• Vincular les programacions locals culturals i artístiques de forma explícita als drets humans, 
l’educació en valors, convivència i solidaritat.

• Propiciar el compromís de les entitats i grups artístics d’arts escèniques del municipi per dur a 
terme una oferta artística més oberta, que tingui en consideració diferents sensibilitats per atreure 
tot tipus de públics.

• Pla d’activitats coorganitzades amb els veïns, veïnes i entitats educatives en el marc de les festes 
locals com a eina de foment de la cohesió social als carrers i veïnats.

• Educació intergeneracional: 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.

• Impuls de propostes intergeneracionals que tracin ponts entre grups socials i d’edat diferents, 
com, per exemple, un programa de voluntariat cultural a la residència de gent gran, que fomenti 
la interacció entre col·lectius joves i de la 3a edat. Reforçar projectes ja existents com les parelles 
tecnològiques o el Grup Coral la Violeta.
• Implicació de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran de la UVIC en les produccions 
artístiques i culturals.

Eix 1.1.4.- Centelles FamiliArt

OBJECTIU

Fomentar la concepció de la cultura i les arts com a recurs educatiu entre les famílies, generant més 
interès per a aquests tipus de formació i incentivant la participació cultural. Emprar l’estructura 
de Centelles Famílies, ja consolidada, per abordar aspectes com l’educació emocional o recursos 
educatius (entre d’altres) a través de les arts.

ACCIONS

• Identificar propostes formatives per a famílies en clau d’educació cultural i artística. Fer les 
programacions artístiques més inclusives; incloure activitats educatives i divulgatives per a infants 
i famílies al voltant de les programacions.

• Incorporació a Centelles Famílies d’una acció formativa de forma regular, en clau de cultura i 
educació. 1 curs anual.

• Creació d’un perfil professional municipal de suport a les AMPAs per a la coordinació i seguiment 
de les activitats extraescolars al municipi.
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LÍNIA 1.2.- DESENVOLUPAMENT LOCAL

Els municipis com Centelles han d’oferir possibilitats de treball i opcions de desenvolupament personal 
i col·lectiu als seus habitants. El món rural té en la cultura, el patrimoni i la creativitat una oportunitat 
indiscutible per fer possible que la opció d’establir‑se i créixer a Centelles sigui un fet.

Eix 1.2.1.- Formació en emprenedoria cultural

OBJECTIU

Crear ocupació tot posant èmfasi en la formació en capacitats que han de donar impuls a l’emprenedoria i 
el desenvolupament de projectes propis, facilitant eines necessàries per als centellencs que precisen 
les professions culturals. En aquest canvi cal considerar aquelles oportunitats vinculades al món de la 
creativitat en un sentit ampli com el disseny, la moda, l’arquitectura, les artesanies, el món audiovisual etc.

ACCIONS

• Establir connexions múltiples entre els recursos patrimonials locals: producció 
KM0‑turisme‑patrimoni natural, tot contemplant les iniciatives ja existents. Assessorament des 
de l’Àrea de Promoció Econòmica municipal a iniciatives d’emprenedoria en el camp del turisme 
sostenible i cultural, hostaleria o empreses de serveis turístics.

• Identificar les necessitats formatives específiques entre els autònoms de l’àmbit de les arts i la 
cultura. Definició i implementació d’un pla de formació d’acord amb aquestes necessitats des de 
l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació.

• Foment del cooperativisme com a mecanisme per a la construcció de noves iniciatives d’emprenedoria.

Eix 1.2.2.- Acompanyament professional a les entitats socials

OBJECTIU

Acompanyar, des de l’Ajuntament, a les entitats socials i culturals del municipi en processos de 
professionalització i innovació que ajudin a generar espais d’emprenedoria social i participació cultural 
posant èmfasi en les accions coordinades amb el món educatiu. Entendre que les associacions i entitats 
son actors culturals i educatius que poden i han de treballar coordinadament amb les institucions 
públiques per respondre als reptes i necessitats de la ciutadania.

ACCIONS

• Definició d’espais i programes de formació per a les entitats cíviques i culturals del municipi en 
gestió cultural i drets fonamentals.

• Estudi i jornada de presentació anual de programes d’aprenentatge‑servei amb entitats socials 
i culturals d’èxit a Catalunya que permetin imaginar propostes en aquesta línia.
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• Pla de mentoria sòcio‑cultural orientat a donar a conèixer les tipologies de tasques i professions 
al voltant d’una entitat sòcio‑cultural definit a partir d’un projecte participatiu entre entitats, 
escoles i famílies.

02 L’accessibilitat, equitat i foment de la participació 
en la vida cultural i col·lectiva mitjançant l’educació+cultura

Les necessitats culturals i educatives 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. Així mateix, la participació ha d’esdevenir un mecanisme regit 
per la igualtat, però també de foment de la mateixa. D’acord amb el dret universal 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.

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.

Les dues línies de treball proposades per donar resposta a aquest objectiu responen a la constatació 
que els centellencs i centellenques volen:

• Garantir l’accés a la cultura i a l’educació al llarg de la vida per a tothom.

• Exercir el seu dret a l’educació i la creació artística en l’era digital.

• Contribuir a la tasca educativa dels serveis i equipaments culturals.

• Fer possible l’accés dels col·lectius vulnerables a les programacions i propostes culturals i a 
l’oferta educativa del municipi.

• Facilitar les transicions i promoure les segones oportunitats educatives per combatre 
l’absentisme i l’abandonament escolar prematur.

LÍNIA 2.1.- DEMOCRATITZAR L’ACCÉS A L’EDUCACIÓ AL LLARG DE LA VIDA 
I LA PARTICIPACIÓ CULTURAL

La política i l’exercici de la democràcia ha d’estar fonamentat en els drets humans entre els quals, el 
dret a l’educació i el dret a participar en la vida cultural de manera interdependent i connectada.
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Eix 2.1.1.- Foment de la participació en la vida cultural i en l’educació al llarg de la vida

OBJECTIU

Fer de l’educació al llarg de la vida la garantia per a la integració, la participació en la vida cultural i el 
desenvolupament del pensament crític. Incentivar la participació de la ciutadania com a públics però 
sobretot com a creadors, tot generant propostes i projectes culturals i garantint que els espais públics 
puguin acollir‑les. Així mateix, emprar les eines educatives artístiques i culturals com a recursos per a la 
reducció de l’absentisme i el fracàs escolar.

ACCIONS

• Posada en pràctica de propostes de bones pràctiques defensades pel moviment Educació 360º, 
que cerca l’educació a temps complet i als processos de renovació pedagògica Escola Nova 21, per 
tal de fomentar la participació cultural, un peu més de l’educació, i treballar per la prevenció de 
l’abandonament escolar.

• Sensibilitzar les famílies, des dels centres educatius, del paper educatiu de la cultura i les arts 
com a estratègies de motivació i lluita contra l’abandonament escolar.

• Línia de subvencions adreçades a entitats del municipi per al desenvolupament de propostes 
pròpies que fomentin la participació en la vida cultural i educativa.

• Foment de la lectura en suport digital per a tots els públics a través del treball conjunt entre la 
Biblioteca La Cooperativa i les biblioteques dels centres educatius. Inversió en nous suports per a la 
lectura digital.

• Tarificació social dels serveis culturals i d’educació no formal per garantir‑ne la democratització 
i el seu accés.

• Tarificació social per a l’escola bressol, per tal de reforçar la importància de l’educació en la 
primera infància.

• Impuls i suport organitzatiu a l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran de la UVIC.

Eix 2.1.2.- Suport a la creació i producció cultural

OBJECTIU

Donar resposta a les necessitats del sector cultural, associatiu, d’emprenedoria vinculada a la cultura 
i a l’educació, oferint un espai que pugui no només cobrir aquestes peticions sinó actuar com a nexe 
entre els agents. Dotar‑lo de les infraestructures digitals necessàries per a la producció artística 
contemporània.

La ubicació de Centelles, a l’entrada de l’Alt Congost, a mig camí entre les dues capitals de comarca 
del Vallès Oriental i Osona pot ser, així mateix, la ubicació idònia per a un equipament d’aquestes 
característiques que pugui atraure emprenedors dels municipis de les rodalies.

ACCIONS

• Estudi de viabilitat del projecte.
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• Restauració d’un equipament ja existent en desús per a aquesta funció (la compra recent del 
Palau dels Comtes fa recomanable l’ús d’aquest espai).

• Creació d’espais de creació, producció i pràctica artística, com per exemple, bucs d’assaig, 
tallers, espais d’assaig.
• Ha de poder acollir iniciatives formatives vinculades a la creació artística.
• Espai per a les entitats que precisen llocs de reunió, magatzem, assaig...
• També hauria de comptar amb espais relacionals, els quals han d’actuar com a punt de trobada 
i dinamitzadors.

• Definició dels usos i espais / 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.

• Definició d’un model de gestió conjunta entre professionals i membres de les entitats, sota la 
coordinació d’un responsable de dinamització.

• Establiment de tarifes i condicions de lloguer assequible d’espais, acompanyat d’alguns 
compromisos com la generació de vincles amb el món educatiu, oferta de propostes en 
equipaments municipals, etc.

LÍNIA 2.2.- EDUCACIÓ+CULTURA PER LA IGUALTAT

El dret a l’educació i a la participació en la vida cultural és de tota la ciutadania i cal garantir que la 
diferència i la diversitat cultural no impliquin menys oportunitats.

Eix 2.2.1.- Som iguals, som diferents

OBJECTIU

Sensibilitzar les entitats i la ciutadania en la necessitat d’obrir l’activitat cultural i educativa a tothom, 
així com garantir‑ne les possibilitats d’accedir‑hi per part de tots els centellencs i centellenques.

ACCIONS

• Jornada anual de sensibilització envers la diversitat als centres educatius i el municipi; com 
interactuen les persones amb discapacitat (salut mental, de mobilitat, entre d’altres) amb les 
expressions artístiques. Organització de propostes ideades per a posar en valor el dret de tota la 
ciutadania a participar en la cultura independent de les seves capacitats.

• Identificar quina oferta educativa cultural i artística cobreix necessitats educatives en el camp 
de la identitat sexual.

• Beca per a artistes per a la realització de projectes artístics entorn a les identitats al món educatiu.

• Establir un protocol i un seguiment de la normativa que garanteixi l’accessibilitat als 
esdeveniments culturals i educatius per a persones amb discapacitats físiques i mentals. Informe 
anual d’avenços.
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• Fomentar l’equitat en l’accés i la participació a l’activitat cultural i educativa tot sensibilitzant 
envers la no discriminació per raons d’origen, com en el cas de Volem rei negre.

• Menjador escolar inclusiu, no només accessible, sinó també educador, tot respectant les diverses 
opcions i necessitats de la ciutadania, de vegetarians, celíacs o musulmans, etc.

• Impuls d’iniciatives que permetin fer més visible la dona en l’àmbit artístic.

• Facilitar l’activitat de grups que incorporin dones músics en els seus equips.
• Posar en valor la figura d’artistes dones locals, per exemple, la figura de Clotilde Cerdà, arpista 
destacada.

03 Potenciar la innovació i la creativitat en l’educació+cultura

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 són 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.

Les dues línies de treball proposades per donar resposta a aquest objectiu responen a la constatació 
que els centellencs i centellenques volen:

• Fomentar una major diversitat d’expressions, que permetin el creixement de la capacitat crítica 
de la ciutadania, individual i col·lectiva.

• Disposar d’espais on desenvolupar la creativitat i les capacitats tecnològiques, per contribuir a 
generar idees innovadores, construir societats més flexibles.

• La universalització de les activitats i els serveis que han de facilitar que els infants i joves puguin 
desenvolupar aquestes capacitats.

LÍNIA 3.1.- INNOVACIÓ EDUCATIVA+CULTURAL

El món de l’educació es troba constantment en processos de readaptació a les noves realitats culturals. 
Les noves agendes educatives tenen molt present les competències necessàries per al segle xxi entre 
les quals la creativitat, la imaginació i la innovació lligades indiscutiblement a les arts i el patrimoni i al 
seu potencial d’innovació pedagògica.
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Eix 3.1.1.- Arts i cultura a les escoles i l’Institut

OBJECTIU

Incloure l ’educació artística i musical a l ’educació obligatòria i l ’educació no formal, per tal de 
lluitar contra la desmotivació, l ’absentisme i el fracàs escolar, fomentar la creativitat i millorar 
l ’acostament a la creació contemporània, com a mètodes de treball de les capacitats, per a la 
construcció d’una societat amb més iniciativa, millors capacitats per relacionar‑se i més crítica, 
entre d’altres.

ACCIONS

• Impuls al programa d’extra‑escolars artístiques i culturals: un programa coordinat per les AMPES 
dels diferents centres educatius que pot ampliar disciplines artístiques i coordinar‑se amb les 
setmanes culturals.

• Cercar la complicitat de les administracions supralocals per introduir el treball del teatre, de la 
música, de la dansa i/o del patrimoni a l’aula de la mà de professionals en format similar als Tàndem2, 
Magnet3 o Planters4:

• Impuls del partenariat espai Cerdà, que tot just comença.
• Partenariat Entitats de teatre.
• Partenariat escola de Música/Municipal d’Arts.
• Partenariat Patrimoni immaterial (Festa del Pi, la tòfona, etc.).

Aquestes propostes són projectes de llarga durada, d’un curs acadèmic o més, que cerquen el 
treball conjunt i coordinat dels docents i dels agents culturals. Aquests projectes es poden orientar 
a la descoberta d’un element patrimonial, la creació d’un grup musical, la preparació d’una obra 
de teatre... per al treball de les capacitats ciutadanes, de cohesió de grup, de desenvolupament 
personal, de l’autoestima, el respecte, la solidaritat, les habilitats comunicatives, etc.
• Impulsar projectes de sensibilització envers les arts i la cultura des de l’escola bressol, com a mitjà 
per arribar, no només als infants, sinó també a les famílies. Una proposta o projecte artístic anual.

• Generar propostes educatives‑culturals transversals des dels centres educatius que abordin 
aspectes com les ciències de la salut (comptant amb la participació d’ens com el CAP o Activament 
Catalunya Associació).

• Donar continuïtat a les iniciatives desenvolupades des del Centre d’Arts Contemporànies de 
Vic i els centres educatius del municipi. Establir un conveni de col·laboració permanent entre 
Ajuntament i CACV.

2 http://escolestandem.cat/

3 https://www.fbofill.cat/magnet‑aliances‑lexit‑educatiu

4 http://conarteinternacional.net/planters/

http://escolestandem.cat/
https://www.fbofill.cat/magnet-aliances-lexit-educatiu
http://conarteinternacional.net/planters/
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Eix 3.1.2.- Formació de formadors en les arts

OBJECTIU

Proporcionar eines als i a les professionals del món educatiu i artístic per a l’ús de les arts com a recurs 
educatiu al llarg de la vida, per al desenvolupament de les capacitats. Crear espais de formació conjunta 
on poder compartir mirades i metodologies.

ACCIONS

• 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.

• Grup de treball permanent entre artistes i docents.

• Seminari bianual arts, educació i ciutadania: En possible aliança amb la Universitat de Vic, el 
Centre d’Osona de l’Institut del Teatre, l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, l’Escola de Música 
i Conservatori de Vic (com a referents formatius en el camps de la cultura i la creació artística), 
Centelles es posiciona en el mapa de l’educació artística i cultural com a municipi singular amb 
una proposta formativa de nivell nacional que atrau mirades, talent, estudiants i professionals que 
comparteixen experiències.

• Elaboració d’una oferta de guies didàctiques a disposició dels docents i educadors de l’àmbit 
formal i no formal, per al desenvolupament de capacitats culturals i creatives.

LÍNIA 3.2.- FOMENT DE LA CREATIVITAT LOCAL

Les arts, la cultura i el patrimoni poden i han de formar part de la formació al llarg de la vida de tota 
la població. Les institucions culturals i educatives treballen sempre en aquesta línia. Així doncs, cal 
potenciar‑les i enfortir‑les.

Eix 3.2.1.- Projecte Escola Municipal d’Arts

OBJECTIU

Garantir l’accés de tots i totes els centellencs a l’educació artística i cultural de qualitat per tal de promoure la 
participació plena en la vida cultural del municipi revitalitzant iniciatives ja presents a nivell municipal.

Evolució de l’escola municipal de música i confluència amb els tallers municipals d’arts i per acabar 
creant un espai municipal d’ensenyaments artístics en àmbits no formals però amb capacitat per 
interactuar amb l’educació formal.
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ACCIONS

• Estudi de propostes similars en altres municipis catalans, com el cas de Santa Perpètua de 
Mogoda, i estudi de viabilitat (inscriure‑la en el Programa araArt de la Generalitat de Catalunya i a 
l’Associació Catalana d’Escoles de Música).

• 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.

• Coordinació de l ’Escola d’arts amb les AMPAs per el disseny de propostes formatives 
artístiques conjuntes.

• Disseny d’un programa formatiu que inclogui totes les edats i demandes de la població, cercant 
ampliar les modalitats ja existents.

• Algunes noves modalitats, que han estat mencionades en el marc del procés participatiu previ a 
la redacció del pla, són la dansa o el cinema.

Eix 3.2.2.- Centre d’Art El Marçó Vell i Biblioteca La Cooperativa

OBJECTIU

Potenciar i dinamitzar l’activitat dels Centres existents, així com el prestigi del qual gaudeix el Premi 
Centelles de pintura, com a ens propulsor de la pintura i el dibuix al municipi. La Biblioteca com a servei 
central de l’educació.

ACCIONS

En relació al Centre d’Art El Marçó Vell:

• Recuperar la memòria del premi i reconnectar els participants amb la comissió organitzadora, 
per tal de crear un grup impulsor que pugui aportar noves propostes.

• Rellançar la imatge del premi destacant‑ne l’excel·lència artística i dignificant‑ne l’activitat que 
genera al seu entorn (entrega del premi, exposicions, activitats...).
• Impulsar una versió del premi amateur o per a participants locals.

• Millora dels espais del Centre.

• Renovar el disseny de la Sala de Paleontologia Eduard Grimal, amb una museografia més 
interpretativa, amb els sistemes de seguretat i alarmes necessaris i activitats regulars entorn del 
fons de la col·lecció.
• Condicionament del magatzem del Centre, per tal que pugui acollir el fons pictòric amb les 
condicions adequades per la preservació de les pintures.

• Increment de l’activitat del Centre.

• Acollir els Tallers d’Art, tot i la inclusió d’aquests sota el paraigua de l’Escola Municipal d’Arts, és l’espai 
més adient per a la creació. Per a complir amb aquesta funció, caldria suprimir les sales d’exposició 
permanent, per tal de potenciar les exposicions temporals (que poden tractar tan obres pròpies com 
externes) i alliberar espai per al desenvolupament dels Tallers d’Art al mateix equipament.
• Establir un criteri que vinculi les exposicions amb activitats divulgatives, educatives, entre d’altres, 
propostes elaborades de forma conjunta amb entitats i institucions educatives del municipi.
• Analitzar propostes similars en altres contextos locals i internacionals.
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En relació a la Biblioteca La Cooperativa:

• Introducció de nous recursos digitals que s’adaptin a les necessitats contemporànies de la societat.

• Creació d’un espai d’estudi per a adults / universitaris, amb un horari que s’adeqüi a les 
necessitats del col·lectiu.

Incentivar la centralitat de l’equipament com a punt de trobada. Consultar altres iniciatives de 
biblioteques de la Diba que estiguin impulsant propostes en aquesta línia, en el marc de BiblioLab.

04 Fomentar l’articulació del sistema educatiu+cultural 
i enfortir‑ne la governança

Articular la governança dels sistemes educatius i culturals d’un municipi implica necessàriament trencar 
amb les inèrcies i maneres d’actuar tradicionals que han mantingut separats ambdós escenaris. Els 
consells com a espais de participació hauran de definir‑se en funció dels col·lectius i les seves demandes 
específiques, algunes de les quals podran ser ateses des de l’acció cultural. Cal anar més enllà dels 
consells escolars per una banda i els consells de cultura per l’altre i assajar fórmules combinades.

En el cas dels professionals en un dels dos àmbits de treball, l’educatiu o el cultural hauran d’entrar en 
diàleg entre ells i compartir espais, recursos i oportunitats. Pel que fa als i les ciutadanes caldrà posar a 
disposició espais de participació on es fomenti la posada en comú de les necessitats i experiències tant 
educatives com de les pràctiques artístiques o culturals.

Alguns espais físics o virtuals s’hauran de redefinir per acollir funcions combinades i els recursos 
econòmics i humans municipals hauran de posar‑se al servei de projectes que no discriminin entre 
l’aprenentatge i la formació o l’experiència cultural.

Les dues línies de treball proposades per donar resposta a aquest objectiu responen a la constatació 
que els centellencs i centellenques volen:

• Millorar les oportunitats culturals i educatives mitjançant una millor connexió dels temps i els 
espais comunitaris.

• Posar el focus de la projecció del municipi en l’educació i la cultura.

• Connectar els agents i els recursos per millorar‑ne la difusió, la interrelació i la coordinació.

• Adaptar l’organigrama de l’Ajuntament per avançar cap a una articulació conjunta de les 
regidories d’Educació i Cultura.

• Fomentar una relació més transversal entre agents privats, entitats sense ànim de lucre i àrees 
de l’Ajuntament, així com la col·laboració i la coresponsabilitat entre els mateixos.

• Impulsar formes de presa de decisions més transparents i participatives en l’àmbit de les 
polítiques culturals i educatives.
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LÍNIA 4.1.- GOVERNANÇA EDUCACIÓ+CULTURA

L’objectiu final de l’educació i la cultura és el d’apoderar les persones i fomentar la seva implicació i 
responsabilitat en la presa de decisions polítiques municipals. Només des de l’apropiació de les idees 
expressades durant el procés d’elaboració del Pla serà possible concretar‑les.

Eix 4.1.1.- Creació d’una taula per l’educació i la cultura

OBJECTIU

Aquesta taula té com a objectiu inicial vertebrar les accions que es duran a terme en el desenvolupament 
del pla, fer‑ne el seguiment i vetllar per la seva execució. En segon terme, ha de tenir continuïtat com 
a mecanisme que garanteixi que la presa de decisions es duu a terme amb la participació de tots els 
sectors socials de la cultura i l’educació a la vila. Així mateix és imprescindible que es coordini amb els 
centres educatius i els consells escolars per unir esforços i millorar els possibles impactes alhora que 
posar en diàleg centres educatius i Culturals de manera estable.

De forma orientativa, hauria d’estar integrada per les regidories d’Educació i de Cultura, el personal 
tècnic de l’Ajuntament en matèria d’Educació i de Cultura, els membres del grup motor i representants 
dels agents culturals i educatius del municipi, siguin creadors, educadors, tècnics, privats, públics, o 
del 3r sector, etc.

ACCIONS

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

• Difusió de la tasca i les trobades de la taula, per tal de fer‑ne visible la feina i permetre la 
participació d’aquelles persones que així ho vulguin.

• Ple extraordinari anual sobre l’evolució del desenvolupament del Pla.

Eix 4.1.2.- Reforçar el lideratge de l’Ajuntament en educació+cultura

OBJECTIU

Reforçar l’estructura del consistori per a poder assumir el desenvolupament del pla i rendibilitzar‑ne el 
funcionament a través de la transversalitat interna.

ACCIONS

• Adhesió municipal als compromisos de l’Agenda 21 de la cultura.

• Adhesió municipal a Educació 360º i Escola Nova 21. Compromís municipal contra la segregació 
escolar i amb les noves polítiques educatives.

• Augment dels recursos econòmics destinats a cultura i educació, per tal de poder garantir una 
adequada coordinació i desenvolupament del Pla.

• Creació d’una nova plaça de tècnic municipal que doni suport al tècnic actual tot repartint les 
tasques de les àrees que té sota la seva responsabilitat, així com assumint la coordinació del 
desenvolupament del Pla.
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• Promoure el treball transversal entre les regidories implicades en el desenvolupament del pla, per tal de 
garantir una participació equitativa de totes les parts implicades i l’assoliment dels objectius establerts.

• Prioritzar els projectes d’educació+cultura en el sistema de subvencions.

• Ampliar les eines participatives a la vila com a mecanisme de millora de la governança.

• Pressupostos participatius vinculats a projectes concrets del municipi per al desenvolupament 
de propostes que posin en l’eix central la intersecció educació+cultura.

LÍNIA 4.2.- CONNECTIVITAT I TRANSVERSALITAT

Una estratègia educativa‑cultural és, per definició, un exercici innovador de transversalitat i superació 
de barreres administratives i burocràtiques. Per això requereix d’eines i accions molt específiques de 
construccció de noves maneres d’interactuar entre les entitats, l’ajuntament i la ciutadania.

Eix 4.2.1.- Desenvolupament d’eines comunicatives transversals

OBJECTIU

Millora de la relació i la coordinació entre l’Ajuntament, les entitats, els centres educatius, agents 
privats, etc. Això ha de facilitar que cadascú conegui què pot trobar a l’ecosistema del municipi, com 
poden ser propostes culturals‑educatives, artistes, espectacles, serveis, etc.

ACCIONS

• 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.

• Formació sobre l’ús de la plataforma a tots els agents interessats, així com una difusió potent de 
l’existència d’aquestes eines a la ciutadania.

• Elaboració, de forma participativa, d’un banc de recursos culturals i educatius a la disposició 
dels centres educatius per facilitar la interacció entre les escoles i l’activitat cultural i el patrimonial 
local, especialment aquell immaterial preservat i divulgat des de les entitats. D’altra banda, aquest 
banc s’hauria de complementar amb un altre on els propis agents (culturals o educatius) puguin 
trobar eines, materials, equipament tècnic, infraestructures... a la seva disposició.

• Crear un espai al web de l’Ajuntament on, més enllà de trobar‑hi el contacte de les entitats, 
aquestes puguin exposar‑hi informació sobre la pròpia activitat, a mode de presentació. Així mateix, 
les entitats haurien de poder compartir les propostes que programen en un calendari compartit 
que reduís les possibilitats de contraprogramar‑se en les propostes (tan entre elles com amb 
l’Ajuntament i altres agents privats o públics).

• Organització d’una Fira anual d’entitats que permeti fer visibles ofertes i programes, 
especialment orientats al món educatiu formal i no formal, que incentivi i faciliti que la població 
s’involucri en les activitats i es teixeixin noves col·laboracions entre entitats. Aquesta pot ser en el 
marc d’altres esdeveniments.

• Complementar les eines comunicatives digitals amb espais físics estratègics, com les entrades dels 
centres educatius, on es poden col·locar panells informatius amb l’activitat cultural i educativa local.
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Eix 4.2.2.- Interconnexió i transversalitat educació+cultura: hibridacions

OBJECTIU

Rendibilitzar esforços entre serveis i programes diferents a través de l’establiment de mecanismes per 
a una millor coordinació i treball conjunt.

ACCIONS

• Definició de protocols de trobada permanent entre la Taula i els regidors implicats en els diferents 
programes i accions.

• Assumpció, posada en valor i comunicació de les decisions i propostes preses per la Taula com a 
propostes municipals sota una mateixa marca (per exemple: Hibridacions).

• Espais físics i virtuals de trobada entre membres de les entitats, convocats de forma regular, per 
poder compartir necessitats i traçar estratègies conjuntes.

• Definició d’un sistema de recollida i intercanvi d’informació sobre propostes culturals i educatives 
en l’àmbit comarcal, provincial, nacional i internacional.

• Programa de propostes comunes entre serveis municipals per facilitar la interacció entre 
equipaments i els seus usuaris:

• Escola d’Adults i l’Espai Jove — espais compartits com el pati poden articular propostes 
educatives‑culturals conjuntes
• Programa Joves Programadors. Oferta coordinada entre els espais teatrals i amb la biblioteca 
La Cooperativa. Mitjançant Joves Programadors, s’incentiva la participació i implicació dels joves 
en el disseny, organització i execució de noves propostes culturals, esdevenint una eina formadora 
i d’apoderament per al col·lectiu. Aquestes han de permetre donar cobertura als interessos culturals 
dels joves. Alguna proposta de format pot ser un programa de projeccions de cinema conjunt.
• Interconnexió entre el CAP de Centelles i els centres educatius i l’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.
• Articulació d’un programa d’atenció i prevenció a les malalties mentals a través de les arts i la 
cultura amb la col·laboració del CAP. Desenvolupament de programes de treball de la memòria 
entre el CAP i l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran de la UVIC.

4.7.- Quadre resum d’implementació
L’objectiu d’aquest quadre és estructurar la informació exposada anteriorment, tot relacionant cada 
línia, eix i acció amb els responsables del seu desenvolupament, la meta final que cerca l’acció en 
qüestió i el termini de temps aproximat que es preveu necessari per a efectuar‑lo.

Pel que fa ala implementació, on s’especifica curt termini, es deu a una acció poc complexa que es pot 
engegar en menys d’un any; tot i que això no implica que s’hagi de dur a terme necessàriament al primer 
any d’implementació del pla. En el cas de mig termini es preveuen dos anys, de forma aproximada, 
per a l’execució. Mentre que llarg termini en preveu quatre o més, és a dir, accions que precisaran una 
continuïtat en la seva posada en marxa. Així doncs, el quadre que segueix no pretén establir un marc 
temporal concret, sinó orientatiu, tot oferint una previsió de temps que ha de facilitar l’organització del 
Pla d’Acció per part de la Taula. Les accions han estat ombrejades segons el període de temps que es 
preveu precisar: groc per al curt, blau per al mig i porpra per al llarg termini.
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01 Fer de l’educació+cultura instruments de cohesió i 
desenvolupament local

LÍNIA 1.1.- IDENTITATS CULTURALS I EDUCACIÓ INTERCULTURAL

Eix 1.1.1.- Recuperació de la història i patrimoni local

Accions Agents implicats  (Taula + ...) Fita Implementació

Catàleg de béns culturals 
a partir del mapa de 2010

Arxiu Municipal, 
arquitecta municipal

Els béns culturals locals 
catalogats disposen 
de la protecció legal 
corresponent (BCIN o BCIL)

A mig termini

Programa de publicacions 
i accions divulgatives

Arxiu Municipal, 
entitats culturals

Anualment es realitzen, 
almenys, una publicació i 
dues accions divulgatives 
del patrimoni cultural

A mig termini

Dinamització del servei 
de preservació de 
documents de l’Arxiu

Arxiu Municipal La ciutadania coneix el servei 
i hi confia documentació per 
contribuir a la construcció 
de la història local

A curt termini

Programa de recuperació 
de la història oral

Arxiu Municipal, centres 
educatius de secundària

Anualment, alumnat de 
secundària entrevista 
gent de la tercera edat per 
contribuir a conèixer millor 
aspectes de la memòria 
històrica del municipi. 
Publicació de les entrevistes

A curt termini

Premi a treballs de 
recerca de batxillerat 
sobre la història local

Arxiu Municipal, INS Pere 
Barnils, Aula d’Extensió 
Universitària de la Gent 
Gran de la UVIC.

L’Arxiu, l ’Ajuntament i l ’Institut 
treballen de forma conjunta 
en el suport a l ’alumnat i en 
la organització del premi

A mig termini

Eix 1.1.2.- Cultura+educació per la sostenibilitat

Accions Agents implicats  (Taula + ...) Fita Implementació

Protocol de pràctiques 
sostenibles

Regidoria de medi ambient Les entitats del municipi 
i els equipaments duen 
a terme unes pràctiques 
més sostenibles

A mig termini

Campanya anual d’educació 
per la sostenibilitat

Centres educatius del 
municipi, entitats del 3r sector

Publicació de dues guies, 
realització d’una jornada anual

A mig termini

Aula de natura Alt 
Congost ‑ Baixa Osona

Regidoria de medi 
ambient, Espai Cerdà

Es desenvolupen propostes 
educatives per donar a 
conèixer el patrimoni 
natural propi de l’entorn 
immediat. L’Espai Cerdà 
aborda la perspectiva 
de natura i paisatge

A llarg termini

Pla d’adeqüació 
d’espais públics

Regidoria d’urbanisme, 
regidoria de medi ambient, 
regidoria de salut, 
regidoria d’esports, CAP

Els espais públics, 
urbans o rústics estan 
adaptats per poder acollir 
activitats culturals

A llarg termini
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Eix 1.1.3.-  Educació en valors, convivència i solidaritat

Accions Agents implicats  (Taula + ...) Fita Implementació

Redefinició del 
Campament per la Pau

Regidoria de cooperació, 
entitats

El Campament per la 
Pau és més inclusiu. Es 
defineix un programa 
d’acollida de refugiats

A mig termini

Imaginació narrativa Biblioteca, centres educatius 
de primària i secundària

Es fomenta la lectura tot 
emprant lectures que 
posin a debat valors de 
convivència, el respecte, etc.

A curt termini

Programació artística 
sobre diversitat

Programadors locals Identificació de l’oferta 
escènica que pot permetre 
treballar els valors relacionats 
amb la diversitat

A mig termini

Arts escèniques locals 
compromeses

Agents privats o del 3r sector 
locals d’arts escèniques

Compromís per realitzar una 
oferta d’arts escèniques 
que atengui la diversitat

A curt termini

Activitats coorganitzades en 
el marc de les festes locals

Entitats del 3r sector, 
ciutadania

Els veïns i veïnes participen 
amb iniciatives pròpies 
a les festes locals

A mig termini

Acció cultural i educativa 
intergeneracional

Regidoria de Joventut, 
Espai Jove, Associació de la 
Gent Gran, Aula d’Extensió 
Universitària de la UVIC

Diferents grups socials 
i d’edat creen propostes 
conjuntes, tot intercanviant 
percepcions i experiències

A mig termini

Eix 1.1.4.- Centelles FamiliArt

Accions Agents implicats  (Taula + ...) Fita Implementació

Identificació de propostes clau 
en educació cultural i famílies

AMPAs Les programacions 
artístiques per a públic 
familiar són més inclusives. 
Centelles Famílies hi aporta 
propostes de forma estable

A curt termini

Activitats formatives en 
clau educació+cultura

AMPAs Una de les propostes 
que organitza Centelles 
Famílies anualment 
aborda aquest àmbit

A curt termini

Suport a les AMPAs en el 
desenvolupament de les 
activitats extraescolars

Regidora d’educació L’Ajuntament disposa 
d’un/a tècnic/a coordinat/
da amb les AMPAs per 
millorar i diversificar 
l ’oferta d’extraescolars

A mig termini
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LÍNIA 1.2.- DESENVOLUPAMENT LOCAL

Eix 1.2.1.- Formació en emprenedoria cultural

Accions Agents implicats  (Taula + ...) Fita Implementació

Establir noves connexions 
entre els agents locals i el 
patrimoni, per tal de generar 
noves oportunitats laborals

Regidoria de promoció 
econòmica

Assessorament a iniciatives 
d’emprenedoria en el camp del 
turisme cultural i sostenible

A llarg termini

Identificar les necessitats 
formatives dels emprenedors 
de l’àmbit cultural

Regidoria de promoció 
econòmica

Implementació d’un pla 
de formació que doni 
resposta a les necessitats 
dels autònoms i pimes del 
sector cultural i educatiu

A llarg termini

Foment del cooperativisme 
com a mode de generar 
noves sinergies

Regidoria de promoció 
econòmica

Les iniciatives culturals i/o 
educatives cerquen formes 
de treball cooperatiu com 
a mecanisme de creació de 
sinèrgies i de sostenibilitat

A llarg termini

Eix 1.2.2.- Acompanyament professional a les entitats socials

Accions Agents implicats  (Taula + ...) Fita Implementació

Definició de necessitats 
formatives per a entitats 
locals cíviques i culturals

Regidoria de cultura, 
regidoria d’educació, 
entitats del 3r sector

Jornada anual d’aprenentatge‑
servei amb entitats socials 
i culturals de Catalunya

A mig termini

Pla de mentoria sòcio‑cultural Serveis socials, entitats 
del 3r sector, famílies i 
centres educatius

Les entitats del municipi 
i les famílies s’impliquen 
en la definició del pla

A llarg termini
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02 L’accessibilitat, equitat i foment de la participació 
en la vida cultural i col·lectiva mitjançant l’educació+cultura

LÍNIA 2.1.- DEMOCRATITZAR L’ACCÉS A L’EDUCACIÓ AL LLARG DE LA VIDA 
I LA PARTICIPACIÓ CULTURAL

Eix 2.1.1.- Foment de la participació en la vida cultural i en l’educació al llarg de la vida

Accions Responsables (Taula + ...) Metes Implementació

Posada en pràctica de 
propostes de foment de 
la participació d’Educació 
360º i Escola Nova 21

Regidoria d’educació Es promou la motivació dels 
infants per a la participació 
cultural i la prevenció de 
l’abandonament escolar

A curt termini

Línia de subvencions a 
entitats per fomentar les 
accions educació+cultura

Regidoria de cultura Les entitats dediquen part 
de les seves activitats a teixir 
ponts entre l’activitat cultural 
i l ’educació i viceversa

A mig termini

Foment de la lectura Regidoria d’educació i 
biblioteca La Cooperativa

Inversió en nous suports 
tecnològics per a la lectura

A curt termini

Tarificació social dels 
serveis d’educació cultural

Serveis socials, Escola 
Municipal d’Arts, 
regidoria d’educació

Tota la ciutadania disposa 
de les mateixes oportunitats 
per accedir a l ’oferta 
formativa cultural

A curt termini

Tarificació social de 
l’escola bressol

Serveis socials, escola 
bressol, regidoria d’educació

Es garanteix la 
democratització de 
l’accés a l ’educació per 
a la primera infància

A curt termini

Impuls a l ’activitat de l’Aula 
d’Extensió Universitària de 
la Gent Gran de la UVIC

Regidoria de gent gran L’activitat de l’Aula d’Extensió 
Universitària de la Gent Gran 
cerca noves sinèrgies amb 
altres agents del municipi

A mig termini

Eix 2.1.2. Suport a la creació i producció cultural

Accions Responsables (Taula + ...) Metes Implementació

Estudi de viabilitat del projecte Regidoria d’urbanisme S’aprova el projecte per a 
la creació o restauració 
de l’equipament

A llarg termini

Restauració de l’equipament 
que acollirà la fàbrica

Regidoria de cultura, regidoria 
d’urbanisme i qui correspongui

Es recupera un espai de valor 
patrimonial en desús del 
centre del municipi per posar‑
lo al servei de la ciutadania

A llarg termini

Definició dels espais i usos Regidoria de cultura, regidoria 
d’urbanisme, agents privats 
i del 3r sector cultural

Les entitats locals disposen 
d’un espai propi que cobreix 
les seves necessitats; els 
creadors locals disposen 
d’espai de treball i creació, el 
centre ofereix altres espais 
destinats a formació, etc.

A llarg termini

Definició del model de gestió Regidoria de cultura, agents 
privats i del 3r sector cultural

L’espai és autogestionat 
pels mateixos usuaris i 
ofereix possibilitats de 
crear noves sinergies

A llarg termini
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LÍNIA 2.2.- EDUCACIÓ+CULTURA PER LA IGUALTAT

Eix 2.2.1.- Som iguals, som diferents

Accions Responsables (Taula + ...) Metes Implementació

Jornada de sensibilització 
sobre diversitat

Regidoria de cultura, CAP, 
serveis socials, Activament 
Catalunya Associació

La ciutadania pren consciència 
de les necessitats i els drets de 
les persones amb discapacitat

A curt termini

Identificació i incorporació 
de propostes artístiques 
educatives que permetin 
treballar la identitat de gènere

Regidoria de cultura, 
regidoria d’igualtat

Les propostes artístiques del 
municipi incorporen el treball 
de la perspectiva de gènere

A curt termini

Beca per artistes per 
a la realització de 
projectes centrats en la 
perspectiva de gènere

Regidoria de cultura, 
regidoria d’igualtat

Les propostes artístiques del 
municipi incorporen el treball 
de la perspectiva de gènere

A mig termini

Establir un protocol 
d’accessibilitat a 
esdeveniments 
culturals/educatius

Regidoria de cultura, 
regidoria d’educació

Es garanteix l ’accés a 
les activitats culturals i 
educatives per a ciutadania 
amb discapacitat

A mig termini

Sensibilitzar envers la 
no discriminació per 
raons d’origen

Regidoria de cultura, 
regidoria d'educació i 
entitats del 3r sector

Les activitats culturals i 
educatives posen èmfasi 
en la no discriminació 
per raons d’origen

A curt termini

Menjador escolar inclusiu Centres educatius, 
regidoria d’educació

L’espai dedicat a l ’hora de dinar 
a l ’escola també és concebut 
com un espai educatiu

A curt termini

Visibilització de la dona 
en l’àmbit artístic

Regidoria de cultura La programació musical 
del municipi garanteix la 
visibilització de la dona en 
aquesta disciplina artística

A mig termini

03 Potenciar la innovació i la creativitat en l’educació+cultura
LÍNIA 3.1.- INNOVACIÓ EDUCATIVA+CULTURAL

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

Accions Responsables (Taula + ...) Metes Implementació

Programa d’extraescolars 
artístiques i culturals

AMPAs L’oferta educativa fora de 
l’horari lectiu ofereix més 
diversitat en propostes 
artístiques i culturals

A mig termini

Partenariats entre els 
centres educatius i ens 
culturals del municipi

Centres educatius, entitats 
de teatre, Mas Cerdà, Escola 
Municipal d’Arts, entre d’altres

Els agents culturals municipals 
i els centres educatius 
treballen de forma conjunta 
en projectes de llarga durada

A mig termini

Sensibilització envers 
les arts i la cultura des 
de l’escola bressol

Regidoria de cultura, 
escola bressol

L’escola bressol desenvolupa un 
projectes artístic anualment, 
amb l’ànim de fomentar 
l’hàbit de participació 
cultural de les famílies

A llarg termini

Propostes educatives que 
abordin temes vinculats 
a salut i hàbits saludables 
per als centres educatius

Regidoria d’educació, centres 
educatius, CAP, Activament 
Catalunya Associació

Cada curs acadèmic l’alumnat 
dels centres escolars del 
municipi treballen algun 
aspecte de la salut i hàbits 
saludables mitjançant 
una proposta artística

A mig termini

Donar continuitat i impulsar 
iniciatives ja existents 
amb el Centre d’Arts 
Contemporànies de Vic

Ajuntament i CACV Establiment d’un conveni 
de col·laboració permanent 
entre l’Ajuntament i el CACV

A curt termini
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Eix 3.1.2.- Formació de formadors en les arts

Accions Responsables (Taula + ...) Metes Implementació

Formació per a docents 
i artistes sobre els 
vincles i beneficis del 
duet arts i educació

Ajuntament, artistes, docents Programació d’un cicle 
de conferències sobre 
arts‑educació

A mig termini

Grup de treball permanent 
artistes‑docents

Ajuntament, artistes, docents Els docents i els artistes 
comparteixen bones 
pràctiques i debaten 
sobre problemàtiques 
de forma regular

A curt termini

Seminari bianual arts, 
educació i ciutadania

Ajuntament, Escola Municipal 
d’Arts, UVIC, Centre d’Osona 
de l’Institut del Teatre, Escola 
d’Art i Superior de Disseny 
de Vic, Escola de Música 
i Conservatori de Vic

Centelles es posiciona en el 
mapa de l’educació artística 
i cultural com a municipi 
singular amb una proposta 
formativa de nivell nacional 
que atrau mirades, talent, 
estudiants i professionals que 
comparteixen experiències

A mig termini

Oferta de guies didàctiques Ajuntament, docents Els docents i educadors 
disposen d’eines per al 
treball de capacitats 
emprant recursos artístics

A mig termini

LÍNIA 3.2.- FOMENT DE LA CREATIVITAT LOCAL

Eix 3.2.1.- Projecte Escola Municipal d’Arts

Accions Responsables (Taula + ...) Metes Implementació

Estudi de casos de 
bones pràctiques com 
a models de gestió

Ajuntament L’EMA s’inscriu al programa 
araArt de la Generalitat

A curt termini

Unió de la gestió dels 
dos ens existents

Ajuntament, Tallers d’Art, 
Escola de Música Municipal

Els agents formadors de 
l’àmbit cultural del municipi 
treballen de forma conjunta

A mig termini

Coordinació amb les AMPAs EMA i AMPAs Disseny de propostes 
formatives conjuntament

A mig termini

Formació al llarg de la vida EMA Disseny de propostes 
formatives per a totes les edats 
i demandes de la població

A mig termini
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Eix 3.2.2.- Centre d’Art El Marçó Vell i Biblioteca La Cooperativa

Accions Responsables (Taula + ...) Metes Implementació

Reimpuls del premi 
Centelles de pintura

Comissió del Centre d’Art El premi destaca l’excel·lència 
artística però també incentiva 
la participació amateur local

A curt termini

Millora d’espais del Centre Comissió del Centre d’Art Redistribuir els espais per 
facilitar‑hi l ’activitat que ha de 
permetre dinamitzar el Centre

A llarg termini

Impuls de l’activitat del Centre Comissió del Centre d’Art El Centre acull els Tallers 
d’Art, programa activitats 
vinculades a les exposicions 
de forma regular i crea 
xarxa amb altres ens

A llarg termini

Introducció de nous recursos 
digitals a la Biblioteca

Biblioteca La Cooperativa La Biblioteca ofereix recursos 
digitals atractius per al 
públic juvenil i que faciliten 
noves formes de lectura

A curt termini

Creació d’un espai 
d’estudi per a adults

Biblioteca La Cooperativa La Biblioteca ofereix un espai 
i un horari que s’adapta a les 
necessitats dels estudiants 
universitaris, entre d’altres

A llarg termini

Incentivar la centralitat 
de la Biblioteca com 
a punt de trobada

Biblioteca, Diputació de 
Barcelona, Regidoria 
de Cultura

L’activitat de la Biblioteca 
s’adapta als nous hàbits 
de la ciutadania

A mig termini

04 Fomentar l’articulació del sistema educatiu+cultural 
i enfortir‑ne la governança

LÍNIA 4.1.- GOVERNANÇA EDUCACIÓ+CULTURA

Eix 4.1.1.- Creació d’una taula per l’educació i la cultura

Accions Responsables (Taula + ...) Metes Implementació

Reunions periòdiques 
de coordinació

Ajuntament La taula esdevé un espai 
de coordinació per al 
desenvolupament del pla

A curt termini

Difusió de la tasca de la Taula Àrea de Comunicació 
de l’Ajuntament

La taula  incorpora noves 
persones de forma periòdica

A curt termini

Seguiment del 
desenvolupament del Pla

Ple de l’Ajuntament Ple extraordinari 
anual per seguir el 
desenvolupament del Pla

A curt termini
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Eix 4.1.2.- Reforçar el lideratge de l’Ajuntament en educació+cultura

Accions Responsables (Taula + ...) Metes Implementació

Adhesió municipal als 
compromisos de l’Agenda 
21 de la cultura

Ple de l’Ajuntament Les accions que impulsi la 
taula prendran les premisses 
de l’Agenda 21 com a pautes 
de bones pràctiques

A curt termini

Adhesió al moviment Educació 
360º i Escola Nova 21. Reducció 
de la segregació escolar

Regidoria d’educació L’Ajuntament assumeix 
els compromisos i bones 
pràctiques dels dos moviments 
i els trasllada als agents 
educatius i culturals del 
municipi. S’estableix un 
mecanisme de redistribució 
de l’alumnat que prevé 
la segregació escolar

A curt termini

Increment de la inversió 
en educació i cultura

Ajuntament Creació d’una nova plaça 
de tècnic municipal

A curt termini

Promoure un treball més 
transversal entre les 
regidories implicades

Ajuntament Els mecanismes de treball 
transversal garanteixen 
l’aportació de les perspectives 
de tots els agents implicats

A curt termini

Obertura d’un sistema de 
subvencions que prioritzi els 
projectes educació+cultura

Ajuntament S’incentiva que les iniciatives 
educatives i culturals 
prenguin la perspectiva 
educació+cultura

A curt termini

Ampliar les eines 
participatives del municipi

Regidoria de participació 
ciutadana

Tots els grups socials del 
municipi es senten implicats 
en la presa de decisions sobre 
les polítiques educatives i 
culturals i troben mecanismes 
de participació atractius

A curt termini

LÍNIA 4.2.- CONNECTIVITAT I TRANSVERSALITAT

Eix 4.2.1.- Desenvolupament d’eines comunicatives transversals

Accions Responsables (Taula + ...) Metes Implementació

Creació d’una agenda 
compartida amb els agents

Àrea de Comunicació 
de l’Aj., entitats del 3r 
sector i agents privats

Els agents culturals i 
educatius poden aportar 
les seves propostes i 
programacions a l ’agenda 
que publica l’Ajuntament

A mig termini

Elaboració d’un banc de 
recursos culturals i educatius 
per als centres educatius

Regidoria de cultura, regidoria 
d’educació, consell escolar 
municipal, entitats del 3r 
sector i agents privats

Els centres educatius coneixen 
i impliquen la ciutadania 
i entitats de Centelles en 
les seva activitat lectiva

A mig termini

Creació d’un espai de 
difusió de les entitats al 
web de l’Ajuntament

Àrea de Comunicació de l’Aj. El web de l’Ajuntament no 
només ofereix el contacte de 
les entitats, sinó que disposa 
d’un espai on poden actualitzar 
la seva informació per convidar 
la ciutadania a participar‑hi

A curt termini

Facilitar espais de difusió i 
interrelació a les entitats, 
en format fira d’entitats

Regidoria de festes, 
entitats del 3r sector

La ciutadania disposa d’un 
espai per conèixer l ’activitat 
de les entitats i informar‑se

A llarg termini
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Eix 4.2.2.- Interconnexió i transversalitat educació+cultura: hibridacions

Accions Responsables (Taula + ...) Metes Implementació

Complementar les 
eines comunicatives 
digitals amb espais físics 
estratègics en desús

Àrea de Comunicació de l’Aj. S’instal·la informació sobre les 
activitats culturals i educatives 
en punts estratègics que 
actualment no s’utilitzen

A curt termini

Definició d’un protocol 
de coordinació i trobades 
entre la taula i els agents 
implicats en cada eix

Ajuntament, Taula La coordinació de forma 
regular garanteix el 
desenvolupament del Pla

A curt termini

Compromís amb la 
governança de les polítiques 
educació+cultura. 
Visibilització de la 
tasca de la Taula

Ajuntament Les decisions que es prenen 
des de la Taula són assumides 
per l ’Ajuntament com a 
estratègiques i comunicades 
degudament a la ciutadania. 
Creació d’una marca que doni 
cobertura a les propostes que 
sorgeixin del Pla i de la Taula

A curt termini

Espai de trobada entre 
la Taula i membres 
d’entitats i ciutadania

Regidoria d’educació, de 
cultura i de participació 
ciutadana

La ciutadania, especialment 
els representants de les 
entitats, troben mecanismes 
de participació en la Taula 
i d’aportar punts de vista

A curt termini

Definició d’un sistema de 
recollida de propostes 
educació+cultura

Ajuntament De forma periòdica, 
la Taula estudia casos 
de bones pràctiques 
en educació+cultura 
i les incorpora si es 
considera adient

A curt termini

Programa de propostes comunes entre serveis municipals i altres ens per incentivar la interacció entre els mateixos. Alguns exemples:

Espais compartits entre 
l’Escola de Persones 
Adultes i l ’Espai Jove

Escola de Persones 
Adultes i Espai Jove

El pati que uneix els dos 
equipaments es destina 
a activitats que posen en 
conjunció els dos serveis

A mig termini

Joves Programadors Ajuntament, Biblioteca, Teatre 
Casal Francesc Macià, Centre 
Parroquial, Espai Jove

Els joves del municipi realitzen 
propostes de programació 
amb el suport de l’Ajuntament

A mig termini

Interconnexió del CAP amb 
els centres educatius i l ’EMA

Centres educatius, CAP, 
Escola Municipal d’Arts

Els centres d’educació 
formal i no formal incorporen 
propostes educatives en 
prevenció de malalties

A mig termini

Programa d’atenció a 
les malalties mentals

Ajuntament, CAP, Aula 
d’Extensió Universitària 
de la Gent Gran

S’estableix un programa 
d’atenció i prevenció, en 
el marc del qual es fan 
tallers de memòria per a 
gent gran, entre d’altres

A curt termini
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4.8.- Orientacions per a la implementació i el seguiment
En el moment en què s’aprovi el Pla per part de l’Ajuntament, s’inicia el procés d’implementació. Aquest 
procés ja és de caràcter intern, sense suport tècnic extern al municipi. Això vol dir que serà necessari 
garantir el manteniment del ritme de treball engegat en el procés participatiu amb el grup motor i els 
responsables polítics.

Cal ser conscients que la implementació és un procés lent i que cal actuar amb flexibilitat atenent 
les avaluacions i els canvis de context. El pla ha de ser un instrument flexible, amb capacitat 
d’adaptar‑se als canvis.

Les tasques més immediates a realitzar son:

a) Informació als membres del grup motor de l’estructura final del Pla i inici del procés de 
configuració de la Taula d’Educació i Cultura com a espai participatiu on hi hagi representació de tots 
els col·lectius implicats (consell dels infants, joves, entitats culturals, AMPAs, benestar social, etc.)
b) Avaluació per part de la Taula de les prioritats segons els recursos disponibles per al primer any.

Mecanisme d’implementació del pla

Adaptació de l’Ajuntament: garantir una organització coherent amb l’estratègia.

Es proposa adaptar l’organigrama de les Regidories d’Educació i de Cultura a les necessitats 
estratègiques definides. Els canvis s’han de produir en la línia de facilitar el següent:

• Coordinació política i tècnica del procés d’implementació del Pla.

• Coordinació de la formació continuada i la cerca de referents en els eixos d’interès estratègic.

• Seguiment i participació central en la Taula d’educació i cultura

La Taula d’Educació i Cultura és l’espai de definició i seguiment dels Plans d’Acció Anuals, on es debat i 
es supervisa el seu desplegament.

L’elaboració tècnica dels Plans d’Acció Anuals recau en Regidoria de Cultura i Educació i la Taula 
participarà en la definició de prioritats.

• Els Plans d’Acció Anuals han de centrar‑se en els eixos estratègics proposats tot desenvolupant 
les accions que s’hi apunten d’acord a les prioritats establertes a l’inici del procés d’implementació. 
Per a cada acció cal preveure un grup responsable, uns agents implicats uns recursos materials, 
humans i econòmics i un calendari.

Mecanisme de seguiment del pla

És important definir un procés de seguiment dels Plans d’Acció Anuals per tal d’anar verificant la 
implementació global del Pla. Els grups de treball de la Taula es poden ocupar d’anar registrant en 
una fitxa l’avenç de les accions proposades. Aquesta anàlisi serà la base per a la redacció de cada Pla 
d’Acció Anual.
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5.- Crèdits

El Pla Estratègic d’Educació+Cultura de Centelles és una iniciativa de l’Ajuntament de Centelles 
que compta amb el suport de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona. El 
desenvolupament de la part estratègica ha tingut lloc entre febrer de 2018 i febrer de 2019.

Ajuntament de Centelles:

Miquel Arisa Coma, Alcalde
Cristina Ciudad Fernández, Regidora d’Educació, Joventut, Cooperació, Solidaritat i Igualtat
Xavier Serra Mas, Regidor de Cultura, Comerç i Fires, Formació d’adults, musical i artística, Indústria 
i Promoció econòmica
Neus Verdaguer Paré, Regidories de Festes, Gent Gran i Medi Ambient
David Camps Fontarnau, Tècnic de Cultura i Educació de l’Ajuntament de Centelles

Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports:

Laia Gargallo i Piracés, Cap del Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC). Gerència de Serveis de Cultura
Antoni Pérez Rodríguez, Cap del Servei de Suport Municipal. Gerència de Serveis d’Educació
Aina Roig Madorran, Cap de la Secció Tècnica (CERC) Gerència de Serveis de Cultura
Eugènia Argimon Maza, Tècnica CERC. Gerència de Serveis de Cultura
Núria Palau Verdejo, Tècnica Servei de Suport Municipal. Gerència d’Educació
Santi Martinez i Illa, Tècnic Servei de Suport Municipal. Gerència d’Educació
Xavier Coca i Villalonga, Tècnic CERC Gerència de Serveis de Cultura

Grup Motor:

Anna Bartolomé Pujol
Anna Chavez Calm
David Camps Fontarnau
Dolors Morera Ayza
Eulàlia Llopart Cirilo
Irma Kappstein Vidal
Jordi Señé Soler
Laura Cruells Vallier
Lourdes Fonoyet Catot
Núria Solà Guinovart
Txell Argelagués Besson

Assessors:

Alfons Martinell Sempere
Joan Soler Mata

Equip consultor:

Gemma Carbó Ribugent
Marc Francesch Camps
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