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Joventut

Unanimitat en l’aprovació del nou Pla
de Joventut de Vacarisses
El Ple ordinari de març de l’Ajuntament de Vacarisses va aprovar per
unanimitat el Pla Local de Joventut (PLJ) 2014-2017, un document
elaborat per la Fundació Ferrer i Guàrdia i l’equip tècnic de l’Àrea de
Joventut, que recull les línies estratègiques i les actuacions per al
desenvolupament de les polítiques de Joventut del consistori durant
els propers 4 anys. La regidora de l’àrea, Eva Arambarri, va agrair
la participació dels partits polítics, dels diferents agents relacionats
amb el col·lectiu dels joves, dels treballadors i les treballadores de
l’Ajuntament, de l’equip tècnic de Joventut i, “especialment, dels i les
joves del municipi, amb un paper clau en l’elaboració del nou PLJ”.
Per la seva banda, els grups de l’oposició el van valorar molt positivament, però van fer una crida a aplicar-lo a totes les urbanitzacions i
descentralitzar les activitats destinades al jovent de Vacarisses.

Un procés participatiu
Els i les joves de Vacarisses representen el 24% de la població, percentatge que augmentarà en els propers anys. En l’elaboració del nou
PLJ, s’ha volgut tenir en compte l’opinió del col·lectiu, que abasta
els i les joves entre 12 i 29 anys, a més d’altres dades que escapen a
l’anàlisi estadística.
D’una banda, es va dissenyar l’Enquesta Jove, difosa a través dels
mitjans de comunicació públics municipals i en col·laboració amb
l’Institut de Vacarisses. D’altra banda, es van crear tres grups de debat, que van posar en comú les seves propostes al Fòrum Jove del
passat mes de novembre.
Tanmateix, en l’elaboració del PLJ, es van tenir en compte els parers
dels agents vinculats al col·lectiu de joves, dels tècnics i les tècniques
de l’Ajuntament, i dels seus regidors i regidores.

Línies estratègiques
L’objectiu final del PLJ és millorar la cohesió social dels i les joves
vacarissenques, fomentant-ne la participació i la responsabilitat

perquè
assoleixin
amb èxit una plena
emancipació.
Per aconseguir-ho,
s’han definit 3 eixos,
que inclouen 24 actuacions, temporalitzades en 4 anys. Una
gran part d’aquestes
tenen
continuïtat
respecte al PLJ anterior, després que
se’n comprovés el bon funcionament amb una
avaluació prèvia.
D’altres, però, s’hi han incorporat, com és el cas de
la creació d’una Comissió de seguiment, que vetllarà pel compliment del PLJ. En aquest sentit, el
document demana compromís polític. Tanmateix, es
tracta d’un text flexible, en funció de la marxa de les
diferents actuacions previstes.
Altres programes nous i que reflecteixen la transversalitat del PLJ són: Formació de Famílies, Xarxa Educativa Vacarisses Jove, Activa’t, Mesures de
Discriminació Positives, Tallers i exposicions al Punt
de Vol, Promoció de l’Associacionisme, Compartir
cotxe, Comunicació i TIC.

L’opinió del jovent
Accions estrella
Descentralització
Borsa de Treball

Mancances
Mobilitat
Oci nocturn
Habitatge

Borsa de Treball

Comencen les formacions del programa d’Ocupació
per a Joves
En el marc del programa “Joves per l’Ocupació”, gestionat pel Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental
(COPEVO), amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vacarisses, s’han
iniciat les formacions dels 4 joves vacarissencs participants, en oficis amb demanda de treball, com són Activitats auxiliars de Comerç,
Operacions auxiliars de Magatzem en indústries i laboratoris químics,
i Auxiliar de cuina i restaurant. Les sessions compten amb una part
teòrica i una de pràctica.

Durant els 6 mesos de formació, els joves rebran
un incentiu econòmic de 150€ mensuals, sempre
que l’assistència i l’aprofitament siguin satisfactoris.
D’altra banda, les empreses que contractin aquests
joves abans del 30 d’octubre de 2014 per a un mínim de 6 mesos rebran una subvenció econòmica,
corresponent al salari mínim interprofessional (645
€), per cada mes a jornada sencera (si la jornada fos
parcial, es rebria la quantitat proporcional).

Ensenyament

Lliurament del 1r Premi de treballs de recerca
El dia de Sant Jordi es van lliurar els guardons
del 1r Premi de treballs de recerca, convocat per
l’Ajuntament de Vacarisses i adreçat a aquells treballs d’investigació de l’alumnat de 2n de batxillerat de l’Institut del municipi. El premi s’ha dividit en
dues modalitats: de temàtica relacionada amb algun
aspecte del municipi i de temàtica lliure. En el primer cas, la guanyadora ha estat Clara Serrat, amb
“Coll Cardús, un indret que no ens és indiferent”, un
treball que analitza la repercussió mediambiental de
l’abocador a Vacarisses. En la modalitat de temàtica
lliure, el treball guardonat és “Càncer de mama, un
mal roí”, en què la seva autora, Eva Morante, analitza
aquesta malaltia des de diversos punts de vista.

La direcció del mateix Institut ha estat l’encarregada de seleccionar els treballs destacats per la seva excel·lència i qualitat, que han
estat valorats per un jurat presidit pel regidor d’Ensenyament de
l’Ajuntament de Vacarisses, Josep Maria Gibert, i format per diversos
especialistes de reconeguda vàlua en les disciplines de les modalitats
del batxillerat i per persones vinculades al món de l’educació. Gibert,
que ha anunciat la continuïtat dels premis “per continuar motivant
l’alumnat”, ha assenyalat que, a l’hora de valorar-los, s’han tingut en
compte “el treball de camp, les fonts consultades i contrastades, i la
rigorositat de les dades”.
En aquesta primera convocatòria del Premi de treballs de recerca,
també hi han participat Laura Sánchez, amb “Embarassada als disset. Avortes?”; Maria Rosa Mudarra, amb “Historias de mierda de un
sábado X”, i Àlex Gil, amb “Els elements genètics mòbils: del DNA
parasitari a elements valuosos en l’evolució”.
Els guardons atorgats consistien en un ordinador portàtil per al treball
de recerca sobre el municipi i una tablet en la modalitat de temàtica
lliure. Tanmateix, tant les guardonades com la resta de participants
van rebre un diploma acreditatiu de mans de Gibert i de l’alcalde de
Vacarisses, Salvador Boada.
Els treballs guanyadors es podran consultar al web de l’Ajuntament
i també al fons documental de la Biblioteca El Castell, juntament
amb la resta dels treballs presentats. A més, els títols “Càncer de
mama, un mal roí” i “Embarassada als disset. Avortes?” se cediran a
l’Associació de Dones de Vacarisses per les temàtiques que tracten.

Comerç

Medi Ambient

Campanya de difusió
del comerç local

Augment dels residus
impropis del contenidor groc

L’Associació de Comerciants, en col·laboració amb
la Regidoria de Comerç, ha portat a terme un seguit
d’iniciatives per donar a conèixer el comerç local.
D’una banda, s’ha dissenyat una pancarta identificativa del comerç del municipi, on s’especifiquen les
activitats comercials que alberga. La pancarta està
situada a l’entrada del nucli urbà perquè sigui visible
tant per al veïnat com per a les persones que visitin
Vacarisses.

En un dels controls regulars que es realitzen als contenidors
d’envasos del municipi, s’ha determinat que, enguany, el percentatge d’impropis, que anava disminuint paulatinament, ha
augmentat sobtadament, fins a deixar-nos quasi al mateix nivell
de l’any 2010. Aquesta dada suposa un important retrocés en la
manera de gestionar els residus per part de la ciutadania. I és
que els impropis són aquells materials que no han estat dipositats
al contenidor correcte, sinó que haurien de ser en un altre o a la
Deixalleria. Per tot plegat, alguna cosa estem fent malament.

D’altra banda, aprofitant la mateixa imatge de la
campanya, s’han confeccionat banderoles identificatives de l’activitat de cada comerç, que s’han
penjat a l’entrada dels establiments per donar-los
més visibilitat. L’Ajuntament de Vacarisses ha donat
suport a aquesta iniciativa encarregant-se del servei
de col·locació de les banderoles.

Reciclar bé és
responsabilitat
de tothom!
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Al contenidor
groc, només
envasos amb
aquest símbol!

L’Ajuntament rep uns ingressos per reciclatge. Per tant, no reciclar
bé perjudica tota la ciutadania, no només des d’un punt de vista
mediambiental, sinó també econòmic. D’altra banda, la nova ordenança sanciona aquest comportament incívic amb imports de
120 a 1.500€, ja que afecta la butxaca de tots nosaltres.
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Torna la Gimkana de
Terror de La Coma

Entitats

La
Coordinadora
d’Entitats de Vacarisses i
la Festa Major Petita

Gracies a més de 200 persones, entre participants de
tot arreu i criatures, que van fer córrer els més intrèpids
i valents, la passada edició de la Gimkana de Terror de
La Coma va ser un èxit rotund, amb 3 equips triomfadors dels 15 que van començar aquesta aventura.

L’increment del nombre d’entitats ha revitalitzat les iniciatives culturals dels darrers anys a Vacarisses, però restava encara un factor multiplicatiu per a la projecció de totes elles i de tot el municipi.
Per l’afany de millora, calia, sens dubte, la construcció d’un nou
espai dinamitzador. És per aquest motiu que neix la Coordinadora
d’Entitats, que aglutina gairebé la totalitat de les entitats culturals
de Vacarisses. Un cop endegada la idea abstracta, calia materialitzar-la en un projecte inicial. Prenent com a base l’activitat de La
Baixada de la Vaca, organitzada, fins ara, per la Colla Gegantera,
calia adherir, a aquest acte i a la resta de la Festa Major Petita,
nous elements de participació per fer créixer aquesta activitat fonamentada en la cultura popular. En aquest punt, va plantejar-se
coorganitzar la Festa Major Petita amb l’Ajuntament, per convertirla en una festa gran, on tothom hi prengués part. Aquesta coorganització ja està en marxa i, amb molta il·lusió i molta empenta, convidem tota la població a participar en aquesta nova fita.
Aquesta Festa Major Petita, entre tots i totes, la farem gran!

Les persones participants van desenvolupar-hi proves de perícia, habilitat, força i, sobretot, intel·ligència,
sentint-se protagonistes d’una història basada en la recerca d’una cura per a l’epidèmia que estava envaint el
nostre poble de zombis i altres éssers inhumans.
Un any més, l’Associació de Veïns de
La Coma està preparant la Gimkana
2014, amb una història més intensa i
terrorífica, que, de ben segur, farà tremolar tota Vacarisses aquest estiu. La
cita serà el 12 juliol i les inscripcions
s’obriran el 15 de maig.

info

AAVV La Coma

Recordeu que, des del mes de juny, el butlletí mensual Vacarisses, Balcó de Montserrat deixarà de publicar-se en paper, de
manera que s’haurà de consultar íntegrament en format digital, a través d’Internet (al portal de gestió de documents Issuu)
o al pdf que s’enviarà gratuïtament a les persones subscrites.

Coneix el teu comerç
Residència El Serrat

Bar Amores

Oberta des de 2002, és un residència geriàtrica d’estança fixa i que ofereix
algunes places totalment assistides. Amb servei d’infermeria, metge, fisioteràpia, podologia, psicologia, perruqueria, lectura i menjador amb cuina
pròpia i menús personalitzats. També funciona com a centre dia, amb tots
els serveis que se sol·licitin, com el de bugaderia. S’hi organitzen diversos tallers, com musicoteràpia, a més d’incloure gimnàs i un espai de rehabilitació.

Bar que també ofereix plats combinats i tapes. A més, els caps de
setmana i festius podeu encarregar-hi pollastre a l’ast i altres menjars per emportar. Té una àmplia terrassa a l’aire lliure, que, igual que
l’interior de l’establiment, disposa de pantalla per a les retransmissions de futbol. Tanca: els dilluns a la tarda.

(C/ El Serrat, 4 - Nucli) 93 828 08 25 | www.elserratsl.com

(C/ Barcelona, 3 - Can Serra) 93 835 95 67 | 649 192 111

El concurs:

El concurs:

Què hi havia al solar
que ara ocupa la
Residència El Serrat?

Què hi ha emmarcat
al centre de la
xemeneia?

Els premis per a les persones encertants són gentilesa de les
empreses que apareixen en aquest concurs. En aquest número, la
Residència El Serrat ofereix un llibre sobre la tercera edat, i el Bar
Amores, un pollastre a l’ast, canalons i una ració de patates per
emportar.

Envia’ns les respostes i les teves dades (nom, cognoms i telèfon de
contacte) a elterme@vacarisses.cat, indicant a l’assumpte “Concurs
Comerç de Vacarisses”, o bé en un sobre tancat a l’Ajuntament,
a l’atenció de la revista El Terme. Tens temps fins al proper 26 de
maig!
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Cultura

Activitats d’estiu

Sortida al teatre

Reunions informatives:
Dimecres 14 de maig

Inscripció: fins al divendres 30 de maig
Sortida al Kursaal de Manresa, el divendres 27 de juny, per veure
l’obra El Crèdit.
Lloc: Regidoria de Cultura – 93.835.90.02 (ext.240) | cultura@
vacarisses.cat
Preu: 25 euros (inclou entrada i autocar)

Casal Infantil (8 mesos a 3
anys)
a les 18:50h, al Casal de Cultura.

Pack Jove (de 12 a 14 anys)
a les 20:15h, al Punt de Vol.

Club de lectura 1

Club de lectura 2

Dijous 22 de maig, a les
18:30h
Jo confesso, de Jaume Cabré.

Dijous 29 de maig, a les
18:30h
Cendra per Martina, de Manuel
de Pedrolo.

Inscripcions:
Del dilluns 19 al dimecres 28 de maig
Lloc: Serveis a les Persones de l’Ajuntament

Joventut

Xerrades

Taller de construcció de mobiliari urbà
amb palets

Xerrada Crisi i pobresa a Catalunya

Divendres 9 de maig, a les 18h
Lloc: Punt de Vol

Dilluns 2 de juny, a les 19h
A càrrec d’Arcadi Oliveres, economista i reconegut activista de
Justícia i Pau.
Lloc: Biblioteca El Castell
Organitza: Regidoria d’Acció Social, Cooperació i Solidaritat
Col·labora: Biblioteca El Castell

Escola Mpal. de Música
Jornada
de portes
obertes

Conferència sobre causes i
conseqüències dels accidents de trànsit

Dilluns 19 i dimarts
20 de maig, de les
17 a les 21h

Dissabte 31 de maig, a les 17:45h
Lloc: Sala dels Cups de la Biblioteca El Castell
Organitzen: Autoescola Vacarisses i APROVITA
Col·labora: Ajuntament de Vacarisses

Borsa de Treball

Serveis Socials
Ajuts menjador escolar
(2014-2015)
Inscripcions: Del dilluns 5 al dimecres
28 de maig
Per a centres educatius públics
(P3-6è | 1r ESO-4t ESO).
Lloc: Departament de Serveis Socials (La
Fàbrica)

Gimkana de Terror

Xococoncert

Inscripcions: del dijous 15 de maig al
dijous 12 de juny
Grups de 7 a 12 persones.
E-mail: elchiringuitodelacoma@outlook.es

Dissabte 10 de maig, a les 18h
Trobada de corals.
Lloc: La Fàbrica
Organitza: Cor de Vacarisses

Gent Gran
Taller de memòria
Des del 8 de maig, els dijous, a les 17h
6 sessions, a càrrec de Dolors Vergara.
Lloc i inscripcions: Casal de la Gent Gran

Sant Jordi en imatges al
Flickr de l’Ajuntament

Connecta amb l’Ajuntament a Internet!
L’Ajuntament té pàgina al Facebook! Busca‘ns i fes un m’agrada!

www.facebook.com/vacarisses
DLB-49450/2003

Maquetació:

Mercè Torres

Impressió:

Felip Unigrafic, S.L.

Tota la informació al web municipal

www.vacarisses.cat

Connecta’t

Mira tot el que passa a Vacarisses a la galeria d’imatges!
Tirada de 3.500 exemplars.
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El paper de la revista és ecològic i reciclat.

www.flickr.com/vacarisses

Del dilluns 19 al
dijous 29 de maig
Per a alumnes de
nova incorporació.

Dissabte 10 de maig, de les 9 a les 13h
En el marc del European Clean Up Day,
cal dur calçat còmode, crema solar,
guants, entrepà i quelcom per guardar els
residus generats.
Punt de trobada: Poliesportiu Municipal

Borsa de Treball

Cor de Vacarisses

Dijous 22 i
divendres 23 de
maig
Lloc: Escola Font
de l’Orpina i Escola
Pau Casals

Netegem el Bosc

Curs de 4 hores sobre professions on les
dones estan subrepresentades. Adreçat
al públic femení.

info

Mostra
Període de
instrumental preinscripció

Medi Ambient

Sensibilització i
coneixement sobre
ocupacions de sectors
emergents masculinitzats

AAVV La Coma

Dipòsit legal:

i formularis
d’inscripció

Casal d’Estiu (P3 a 5è)

Biblioteca El Castell

Edita:

info

a les 18h, al Casal de Cultura.

Busques feina?

