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Joventut

Un taller de grafits decora els murs de l’estació de
Torreblanca i de la pista del Ventaiol
Un dels punts del nou Pla Local de Joventut de l’Ajuntament de Vacarisses, aprovat per unanimitat al Ple del passat mes de març, inclou un
projecte de descentralització per apropar l’oferta de formació i oci als i
les joves de les diferents urbanitzacions del municipi. Per aconseguirho, es volen fomentar les activitats a diferents espais públics i al carrer,
més enllà del Punt de Vol o Casal de Joves.
Aquests objectius ja es van tenir en compte l’estiu passat, quan la
Regidoria de Joventut va organitzar un curs d’skate a la pista de Can
Serra, que va comptar amb la participació de més d’una vintena de
joves. Amb la mateixa pretensió, aquest mes de juliol, la Regidoria
va muntar un taller de grafits per millorar l’estètica de l’estació de
Vacarisses-Torreblanca i la pista del Ventaiol, amb aquesta tècnica
artística tan propera al col·lectiu jove.
La primera sessió del taller es va encetar el dissabte 5 de juliol, amb la
col·laboració d’un reconegut grafiter de Terrassa. El grafit de l’estació
de Vacarisses-Torreblanca representa el paisatge vacarissenc, amb el
Cingle, la Torrota i la muntanya de Montserrat al fons.
A banda de millorar l’aspecte de la zona, es pretenia cobrir les pintades neofeixistes que hi havia. De fet, uns dies abans i aprofitant
les persones contractades pels Plans d’Ocupació Municipals, el mur
destinat al taller es va tapar amb pintura blanca per condicionar-lo de
cara a la representació dels grafits.

Borsa de Treball

Contractació de persones
aturades de Vacarisses,
gràcies als programes
municipals d’ocupació
El passat 1 de juliol, van incorporar-se a la feina la resta de treballadors
seleccionats per als Plans d’Ocupació Municipals de 2014. Quant als
perfils, es tracta de 2 oficials primera de pintura, 2 oficials primera de
construcció, 1 peó de la construcció i 1 peó de manteniment.
Les tasques que realitzen són manteniment i pintura d’espais públics
exteriors i interiors, treballs auxiliars de brigada, reparacions i suport
a les festes majors.
Els Plans d’Ocupació municipals van destinats a persones de Vaca-

A una part del mur, es va incloure també un grafit
de les JERC de Vacarisses, tot i no comptar amb
l’autorització de l’Ajuntament. A més, la Regidoria de
Joventut havia especificat que els grafits del taller
defugirien qualsevol connotació política.

Les pintades neofeixistes tornen a l’estació de
Vacarisses-Torreblanca
El dilluns 7 de juliol va tenir lloc una nova sessió del
taller de grafits, per acabar l’obra iniciada dissabte. A
més, es va aprofitar per cobrir les pintades neofeixistes que hi havien aparegut de nou.
Des de la Regidoria de Joventut, es denuncia “aquest
acte vandàlic que, a més, té connotacions feixistes i
neonazis”. També es lamenta “el boicot d’una iniciativa adreçada a tot el jovent de Vacarisses”.
Tanmateix, el taller de grafits va tirar endavant, amb
noves sessions per decorar un dels murs de la pista
del Ventaiol i que van comptar amb la participació
dels joves. En aquest cas, es van plasmar el nom
de la urbanització i el de Vacarisses, amb l’escut del
Ventaiol enmig.

risses en situació d’atur. L’objectiu és oferir-los un
contracte per un període de 6 mesos i a jornada
completa.

Un vacarissenc contractat pel Programa de
col·laboració social

En el marc del Programa de col·laboració social, des
del passat mes de juny, s’ha incorporat un treballador per dur a terme treballs de pintura en equipaments municipals i espais públics. El contracte té
una durada de 6 mesos, a jornada completa.
El Programa de col·laboració social va adreçat, prioritàriament, a la contractació de persones aturades,
majors de 45 anys i perceptores de subsidis. Es
combina experiència professional amb formació per
potenciar les competències transversals de les persones adscrites al programa. Una part està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, aportació que complementa l’Ajuntament de Vacarisses.

Ensenyament

Les millors notes de Catalunya a l’Institut de
Vacarisses
Les notes mitjanes de batxillerat de dos alumnes de
l’Institut de Vacarisses es troben entre les millors de
Catalunya. Es tracta de la Clara Serrat, amb un 9,72,
i l’Àlex Gil, amb un 9,38, que han cursat la modalitat
científica.
El regidor d’Ensenyament, Josep Mª Gibert, ha vol-

gut felicitar-los: “Crec que podem estar molt orgullosos de comptar
amb uns alumnes tan brillants com la Clara i l’Àlex per aconseguir
unes notes tan excel·lents, que demostren la preparació, el talent i la
capacitat de superació d’uns alumnes exemplars. Sou l’orgull de la
nostra vila. Us felicito en nom de l’Ajuntament i us desitjo el millor en
el futur, que, de ben segur, serà d’excel·lència.”

Clara Serrat: “M’imagino fent projectes socials i a la natura,
envoltada de persones, compartint i convivint”
La vacarissenca Clara Serrat és alumna de l’Institut de Vacarisses, ha acabat el
batxillerat científic amb una nota mitjana d’un 9,72 i ha superat la selectivitat amb
un 12,792 sobre 14. A més, el seu treball de recerca, Coll Cardús, un indret que
no ens és indiferent, ha obtingut el Premi de treballs de recerca convocat per
l’Ajuntament de Vacarisses, en la modalitat de temàtica relacionada amb el municipi, i el segon premi del treball de recerca en Ciències de la natura i la salut, de
l’Ajuntament de Terrassa i el Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental.

Una de les primeres recompenses a l’esforç
d’enguany ha estat obtenir dos premis pel
teu treball de recerca. Què han suposat per
a tu aquests guardons?
Per a mi han sigut un reconeixement al meu
esforç. M’han donat força i energia per seguir
en aquest camí, tirant endavant noves idees,
projectes i objectius.
El teu treball analitza la repercussió mediambiental de l’abocador de Coll Cardús
a Vacarisses. Què et va motivar a escollir
aquesta temàtica?
M’estimo la natura i l’entorn de Vacarisses. Tenia la intuïció que l’abocador de Coll Cardús
no tenia el respecte que considero que s’ha
de tenir per l’entorn que t’envolta. Així doncs,
un cop em vaig endinsar buscant informació
general sobre qualsevol abocador, vaig veure
claríssimament que el que realment era interessant per a mi era investigar l’impacte mediambiental que ocasiona l’abocador de Coll
Cardús, de forma innecessària, segons el meu
criteri.
Tens pensat continuar la investigació en
aquest sentit?
Tinc en ment un projecte en relació al Torrent
del Llor, que començaré al setembre. Però
deixant de banda aquest projecte, sí que tinc
ganes de continuar investigant en temes mediambientals.
D’altra banda, has tret una de les millors
notes de batxillerat del país, un 9,72. Hi ha
moltes hores d’estudi al darrera?
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Sí, hi ha moltes hores d’estudi al
darrera. També cal dir que són
hores organitzades i ben aprofitades, i no hores en va. Vull dir
que no serveix estar-se 5 hores
seguides estudiant, perquè segurament no s’aprofiten. Potser
val més estudiar-ne 3 amb un descans de 5 minuts entre una i
l’altra, perquè seran més profitoses. Això és un consell per als
estudiants de Vacarisses des de la meva petita experiència.
La dedicació als estudis et deixa temps per a les teves aficions?
Organitzant-me, he tingut temps per a les meves aficions, que,
principalment, són el violí i els Escoltes o Cau. Crec que és essencial combinar estudi amb diversió, per tenir un bon rendiment acadèmic.
Suposem que, amb aquesta nota, hauràs pogut optar al
Grau que volies. Quins estudis començaràs el curs vinent?
Començaré Biologia Ambiental a la Universitat Autònoma de
Bellaterra. Tinc moltes ganes de començar. A més de la il·lusió
pels estudis, tinc ganes de conèixer gent nova, amb noves visions del món i amb interessos semblants o diferents, i obrir,
així, la meva ment.
Coincideix amb el que havies desitjat ser quan eres petita?
Mai he tingut una idea del que volia ser de gran. Potser sóc més
de seguir l’entusiasme de cada etapa de la vida, i estar oberta a
qualsevol porta o oportunitat que se’t presenti.
Imagina que han passat 10 anys. Què estaràs fent?
La meva idea d’aquí a 10 anys no és gaire concreta. Tinc
una imatge alegre, lluminosa, a l’aire lliure i rodejada de gent.
M’imagino fent projectes socials i a la natura, envoltada de persones, compartint i convivint.

Medi Ambient

Estalvi d’un 16% en el bombeig d’aigua
Un informe de seguiment del consum d’energia elèctrica de la xarxa
d’aigua potable a Vacarisses indica
un estalvi de més de 125.000 kWh,
és a dir, un 16% entre maig de 2013
i maig de 2014 respecte al mateix
període de 2012 a 2013. A nivell
econòmic, aquestes xifres representen un estalvi de més de 27.000 euros. Tanmateix, l’informe alerta d’un
increment significatiu del consum
energètic d’aigua els mesos de març
i abril d’enguany.
Durant els 12 mesos analitzats,
s’han dut a terme un seguit de millores en la instal·lació del servei, com
la renovació de bombes obsoletes i
la incorporació de variadors de freqüència, cabalímetres i elements
de gestió automàtica de vàlvules. A
més, l’informe apunta que l’estalvi
econòmic en el consum d’electricitat
es deu també a una millor gestió
dels horaris de funcionament de les

Consum energètic (kWh)

bombes, en funció del nivell dels dipòsits (Can Serra, Orpina i Torreblanca II). Una
altra millora destacable en aquest sentit és l’ajust de la potència contractada, efectiu
fa uns mesos i que ha aconseguit rebaixar l’import d’aquesta despesa fixa, suposant
un estalvi anual de 4.800 euros.

Estalvi d’energia elèctrica als equipaments municipals
Aprofitant el projecte europeu Euronet 50/50 max, l’Ajuntament de Vacarisses va decidir estendre la seva metodologia de gestió d’energia
elèctrica a diferents equipaments i serveis municipals. Per això, des de
juliol de 2013, s’ha anat reduint la potència elèctrica contractada a les
escoles bressol El Xic i El Cuc, el Pavelló Poliesportiu, l’Escola Font de
l’Orpina, els pous de Can Serra, el Casal de Cultura i El Castell.
D’entrada, es van adquirir una sèrie d’equips de mesura, que registren
el consum d’energia elèctrica dels centres cada hora i que serveixen

com a eina de treball per determinar consums evitables i, alhora, verificar els estalvis aconseguits.
Fins al mes de juny, entre els 7 espais, s’havien reduït 374 kW en la potència contractada, que equivalen a un 49,7% del total contractat anteriorment i a
un estalvi econòmic anual de 31.790 euros, segons
les tarifes actuals.

Serveis Socials

L’Espai Nadó es reconverteix
Al juliol, va tenir lloc la darrera sessió de l’Espai Nadó.
Creat per la Regidoria de Serveis Socials fa més de
6 anys, ha donat suport a les necessitats dels pares,
mares i infants del municipi en els primers mesos de
vida dels seus nadons, tan tendres i alhora plens de
novetats. Així, se’ls ha ajudat en diferents aspectes,
com la millora dels còlics i l’estrenyiment, la relaxació o la importància de la música i les cançons de
bressol. D’altra banda, a les sessions de massatge
infantil, han pogut descobrir com afavoreix i estimula
la comunicació afectiva, a més de compartir i intercanviar experiències amb altres pares i mares sobre
la cura dels seus fills i filles.
En total, per l’Espai Nadó, han passat més de 200 infants i les seves famílies. Els propers mesos, aquest
projecte es reconvertirà en un nou espai familiar,
adaptat a les necessitats actuals.
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Coneix el teu comerç
Porredón

Bar Teresa

Empresa familiar que es dedica a la venda de materials per a la
construcció i de ferreteria, electricitat i fontaneria, a més d’àrids de
jardí, pladur, adobs, llenyes i una gran exposició de ceràmica. En
definitiva, hi podeu trobar tot allò necessari per construir una casa
o reformar-la. Horari: de les 7:45 a les 13h, i de les 14:30 a les 19h.
Dissabtes: de les 8 a les 13h. Diumenges: de les 9 a les 13h.

Bar-restaurant regentat ja per la quarta generació i amb unes vistes
panoràmiques a la muntanya de Montserrat. Ofereix menjars casolans i a la brasa, a més d’un menú, tant entre setmana com en cap
de setmana. Disposa d’un ampli aparcament per a la clientela, a
més d’un espai ideal per a tot tipus de celebracions. Horari: de les
7 a les 17h. Tanca els dimarts.

(C/ Garraf, 15 – Can Serra) 93 835 95 63 | porredon@hotmail.com

(Autovia Terrassa-Manresa, km. 35,5 - El Palà) 93 834 02 76

El Concurs!

El Concurs!

Quants camions
tenen a Porredón?

Quin any es va
inaugurar el Bar
Teresa?

Els premis per a les persones encertants són gentilesa de les empreses
que apareixen en aquest concurs. En aquest número, Porredón ofereix un
joc d’eines i el Bar Teresa, un esmorzar per a dues persones.

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 25 d’agost!

Agenda

Acord de Ple

Festes Majors a les urbanitzacions

El ple reunit en sessió ordinària celebrada el dia 29 de
maig de 2014 va aprovar una moció presentada pel PP
per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que porti a
terme els passos adients per demanar a la Unió Europea
una subvenció per les obres d’urbanització de La Coma.

Del 4 de juliol al 30 d’agost
Consulta el programa complet a
www.vacarisses.cat

Tancat per vacances
El Punt de Vol ja està de
vacances, fins al 16 de
setembre!

La Biblioteca El Castell romandrà
tancada de l’1 d’agost al 2 de
setembre (ambdós inclosos).

Concert
Dimarts 19 d’agost, a les
21h
Amb l’actuació del grup
Coses, de música tradicional.
Lloc: Jardins del Lladern
Organitza: Esbart Dansaire de
Vacarisses

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

www.facebook.com/vacarisses
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Tota la informació al web municipal
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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

Presentació de
l’Espai Familiar
Dijous 4 de setembre, a les
19h
Lloc: Sala dels Cups d’El
Castell

Busques feina?

