10 anys del
Centre Vallès
Aquest any 2017 en fa 10 que el Centre
Vallès va entrar en funcionament. El Centre Vallès va nàixer com a escola d'EGB
els anys 70, però, una vegada tancada l'escola per manca de població d'aquella
edat, va quedar sense ús.
Al cap dels anys, l'Ajuntament de Granollers en va reclamar la propietat i el va
destinar a centre per a la formació continuada de les persones adultes.
Actualment alberga diferents serveis i institucions tots ells de formació al llarg de
la vida i que abasten diferents estudis, necessitats i una gran diversitat de perfils
de persones tant pel que fa a l’edat com a la situació personal.
Amb la celebració dels 10 anys del Centre Vallès com a espai de formació al llarg
de la vida, el volem donar a conèixer a la ciutadania de Granollers i comarca com
a un espai de creixement personal. També volem apropar aquest espai urbà
emblemàtic del Puig de les Forques , poc conegut, perquè pot esdevenir un espai
de salut, oci, i pot esdevenir un element significatiu del paisatge urbà de
Granollers.
Les activitats que es portaran a terme per tal de celebrar aquests 10 anys són les
següents :
29/03/17 a les 18h Conferència inaugural “ L'educació al llarg de la vida” a
càrrec de Joan Manuel del Pozo, doctor en Filosofia per la UB i professor de
Filosofia Antiga i Filosofia Política a la UdG. Ha tingut també una llarga trajectòria
política de la que volem destacar que fou conseller d’Educació i Universitats de la
Generalitat de Catalunya.
29/03/17 Programa de ràdio a Ràdio 7 Vallès
El dia de la inauguració retransmissió dels actes i entrevistes amb alguns
alumnes.

25-26-27-28/04/17 Murs que parlen, pintada col·lectiva del mur exterior
del Centre Vallès per part dels alumnes del centre.
Juny 2017 (a determinar) Concert amb l’Escola Municipal de Música de la
Ciutat.
21/06/17 a les 21h Sopar ball de la comunitat educativa del Centre Vallès
Es portarà a terme al patí del centre, el balcó de Granollers.
Al llarg del curs: Exposicions d’arts plàstiques
Al llarg de l'any 2017 hi ha previstes diferents exposicions d'artistes de
Granollers i comarca : Jordi Pagès, Antoni Cumella, Ramon Aumedes ….

