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Promoció Econòmica

L’Ajuntament de Vacarisses torna a endegar els Plans
d’Ocupació Locals
En el marc del Pla Xarxes de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona i a través del Programa complementari de foment de
l’Ocupació local, l’Ajuntament de Vacarisses ha obert la convocatòria
dels Plans Locals d’Ocupació 2015 per a la contractació d’onze persones aturades.
La durada dels contractes serà de 6 mesos, exceptuant la contractació d’un oficial 1ª de manteniment, que tindrà un durada de 9 mesos,
a raó de 37,5 hores setmanals. Les tasques es realitzaran als diferents
equipaments municipals i espais públics del terme de Vacarisses.
Les persones interessades en participar al procés selectiu poden presentar una instància al Registre general de l’Ajuntament, del 26 de
gener al 13 de febrer, amb la documentació requerida a les bases
que regeixen la convocatòria (publicades al tauler d’anuncis).

Llocs de treball oferts
- 1 plaça d’oficial 1ª pintor
- 1 plaça d’oficial 2ª pintor
- 2 places d’oficial 1ª paleta
- 2 places de peó de la construcció
- 1 plaça d’operari de manteniment
- 2 places de jardiner
- 1 plaça d’oficial 1ª encarregat
- 1 plaça d’oficial 1ª manteniment

info

Borsa de Treball Municipal
(93 835 90 02, ext. 460/461) |
b.treball@vacarisses.cat

Cicle de concerts Va de Música
Des de les regidories de Cultura, Ensenyament i Joventut de
l’Ajuntament de Vacarisses, s’ha endegat un nou cicle de concerts, Va
de Música. La proposta va sorgir del cicle que l’Escola Municipal de
Música (EMMV) organitza des de fa uns anys. Amb l’objectiu de donar-li una major projecció, el centre va contactar amb les altres dues
regidories del consistori per posar en marxa aquest projecte conjunt,
unint esforços tant econòmics com de personal. També s’ha tingut en
compte l’experiència del darrer concert de final de curs de l’EMMV, on
van participar diverses entitats vacarissenques i en què es van interpretar peces d’un compositor local. Precisament, un dels objectius a
llarg termini de Va de Música és anar teixint un cicle amb personalitat
pròpia i identificatiu de Vacarisses.
La programació de la primera edició de Va de Música inclou quatre
concerts, un cada mes fins al maig, de diferents estils musicals per tal
d’arribar a un públic divers. El cicle s’inaugurarà el 22 de febrer, amb
l’actuació del professorat de l’EMMV, un concert ja tradicional per a
l’escola i on s’interpretarà des de música barroca fins a estàndards
de jazz.

El 27 de març serà el torn de les Rel sessions, el darrer projecte del membre de la Companyia Elèctrica
Dharma Lluís Fortuny, que ens descobrirà el resultat
de la fusió de músiques ètniques i sons electrònics.
A l’abril, la formació vallesana emergent Factor Kiwi
ens farà ballar al ritme de les seves particulars versions de temes d’estils ben variats, des del funky i
l’ska, fins a la salsa i la rumba, passant pel reggae i
el jazz. I al maig, com a cloenda del cicle, els Jardins
del Lladern s’ompliran del repertori divers de l’Alba
Careta Trio, una proposta que combina l’experiència
d’un dels guitarristes més importants de l’escena
jazzística catalana, Santi Careta, i el talent de dos
joves, Lucas Martínez al saxo i Alba Careta a la trompeta i la veu.

Concurs fotogràfic Va de Música
Per fomentar la participació del públic, sobretot el
més jove, les persones que assisteixin als diferents
concerts del cicle i hi facin fotografies poden penjar-les a l’Instagram, amb l’etiqueta #vademusica.
A banda d’anar publicant les imatges als mitjans i
les xarxes socials municipals, un cop finalitzat el cicle, s’escollirà la fotografia guanyadora, de què se’n
valorarà especialment l’aportació d’un punt de vista personal i original sobre Va de Música. L’autor o
autora obtindrà un val per a entrades a concerts o
espectacles musicals (import total d’un màxim de 60
euros).

L’entrevista

Cau de Vacarisses: “Ja tenim
una llista d’espera força llarga”
El passat mes d’octubre, un grup de noies de Vacarisses amb experiència en agrupaments juvenils i casals d’estiu van iniciar l’activitat de
l’Agrupament Escolta i de Guies (AIEG) de Vacarisses.
Com va sorgir la idea de muntar un Cau a Vacarisses i qui hi ha al darrera?
La idea va sortir degut a la mancança d’activitats per
a nens i joves de Vacarisses durant el cap de setmana. Es va detectar que tenim moltes entitats, però
cap d’elles està dedicada totalment al lleure infantil
i juvenil, mentre que, al poble, hi ha un gran nombre
d’infants. El projecte va tirar endavant gràcies a la
implicació activa d’un grup de noies de Vacarisses,
conscients de la problemàtica i amb l’ajuda de l’Àrea
de Joventut de l’Ajuntament, que també ens ha donat suport i ha col·laborat en el projecte.
Porteu en marxa des de finals d’octubre, quina ha
estat la rebuda de la iniciativa quant a participació i nombre de persones inscrites?
Des de l’inici, la rebuda ha estat extraordinària. Les
llistes es van omplir en qüestió de dies i ja tenim una
llista d’espera força llarga. En total, tenim inscrits 55
infants i joves del poble i un equip de 10 noies com
a caps de l’agrupament.
Com és habitual en tots els caus, us organitzeu
en grups de diferents franges d’edat.
Efectivament. Hi ha Castors i Llúdrigues (5-9 anys),
Llops i Daines (9-11 anys), Ràngers i Noies guies
(11-14 anys) i Pioners i Caravel·les (14-17 anys).

Quins són els valors principals amb què treballeu?
Ens esforcem a merèixer confiança i fem confiança a tothom, vivim la
nostra fe i respectem les conviccions dels altres, aprenem a ser útils i
a fer servei, som germans de tothom i treballem per la pau, som fidels
al nostre país i ens sentim ciutadans del món, defensem la natura i
protegim la vida, aprenem a viure en equip i tot ho fem entre tots, som
decidits i afrontem les dificultats sense por, estimem el treball i volem
fer bé les coses, i aprenem a estimar i a jugar net.
Mitjançant quines activitats transmeteu aquest seguit de valors?
Treballem amb projectes, mitjançant el joc i l’autoconeixement.
Els infants amb alguna problemàtica específica també poden
apuntar-se al Cau?
No s’hi fan distincions de cap tipus, ja que tots són infants i joves,
indiferentment de la problemàtica que puguin tenir. Si cal, però, les
activitats es poden adaptar perquè tots en gaudim al mateix nivell.
Heu tingut ja alguna mena de feedback amb les famílies per saber
com valoren la iniciativa?
En el dia a dia, a les recollides dels infants, es fa un petit intercanvi
de sensacions.
Finalment, us demanem que us adreceu a aquelles famílies que
hi estiguin interessades per informar-les sobre si encara són a
temps d’inscriure-hi els seus fills i filles i com han de fer-ho.
De moment, les inscripcions estan tancades, degut a l’excés de nens
que tenim, però, si algú vol tenir-ne informació, pot contactar-nos al
correu electrònic agrupamentvacarisses@gmail.com o al Facebook
/agrupament.vacarisses.

Sanitat

Campanya per a una tinença responsable d’animals
de companyia a Vacarisses
Segons l’Ordenança d’Animals de Companyia de
l’Ajuntament de Vacarisses, és obligatori censar i
posar el microxip als animals de companyia. Aquesta és responsabilitat nostra a l’hora de comprar o
adoptar un gos, gat o fura.
El cens de Vacarisses des de 2001 fins a 2014 indica
que hi ha 1.431 gossos i 29 gats.
Què és el cens municipal d’animals de companyia?
És un registre on s’anoten les dades d’identificació
dels animals de companyia que resideixen de manera habitual a Vacarisses, juntament amb les dades
d’identificació dels seus propietaris. Les dades del
cens municipal de Vacarisses s’incorporen al Registre d’animals de companyia (ANICOM) de la Generalitat de Catalunya.
Quins animals cal inscriure en aquest cens municipal?
Cal censar els gossos, els gats i les fures que resideixin de manera habitual en els domicilis de Vacarisses, en un termini de 3 mesos, a comptar des de la
data de naixement, adquisició o canvi de residència
de l’animal.
Quina documentació cal presentar per inscriurehi un animal de companyia?
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Només cal aportar la cartilla oficial de l’animal que us va lliurar la vostra clínica veterinària i on han de constar les dades de l’animal, amb
el número de microxip implantat, així com les dades del propietari.
Sense el número de xip, no es pot registrar un animal de companyia.
On m’he d’adreçar per censar el meu animal de companyia?
Per sol·licitar una alta o una baixa al cens, cal que us adreceu a
l’Ajuntament de Vacarisses, a l’oficina de Serveis a les Persones de
l’Àrea de Sanitat.
Quin cost té la inscripció al cens municipal?
La taxa per el servei de cens d’animals de companyia de Vacarisses
és de 3€ per animal. En resten exemptes les persones cegues o amb
altres discapacitats que necessitin un gos pigall per guiar-se, així com
els gossos de salvament. Aquesta taxa té un caràcter indefinit quant
al cens municipal.
Què és el microxip?
El microxip és un sistema d’identificació obligatori per a tots els gossos, gats i fures. La seva funció és localitzar la vostra mascota en cas
de pèrdua, evitar els abandonaments i facilitar a les administracions la
sanció de les accions irresponsables dels propietaris.
On puc posar el microxip a la meva mascota?
A qualsevol centre veterinari.
Si no el té, quina sanció puc rebre?
Entre 100 i 400€.

Escola de pares i mares 2015
Acte inaugural*

*Servei de cangur
Cal sol·licitar-lo prèviament
a l’Ajuntament

Divendres 6 de febrer, a
les 17h.

Dijous 26 de febrer, a les
18:30h.

Dijous 12 de març, a les
18h.

Dimarts 24 de març, a
les 18:30h.

Divendres 17 d’abril, a
les 18:30h.

Ponts entre Escola
i Família: una
cooperació possible

Tècniques d’estudi a
primària i secundària

Alimentació
saludable

Internet segura a
primària i secundària

Parlem del TDAH

A càrrec de Teatre del Buit
i amb berenar a l’inici.

A càrrec d’Easy Way
Formació.

A càrrec dels Mossos
d’Esquadra.

Lloc: Sotacoberta d’El
Castell

Lloc: Sotacoberta d’El
Castell

Exposició i xerrada a
càrrec de la Diputació de
Barcelona.
Lloc: Escola Font de
l’Orpina

(Trastorn per Dèficit d’Atenció
i Hiperactivitat)
A càrrec de la Federació
TDAH.

Lloc: Institut de Vacarisses

Lloc: Escola Pau Casals

Joventut

Cursos per fomentar l’ocupació entre el jovent
Un dels eixos vertebradors del Pla Local de Joventut de Vacarisses
és l’autonomia. L’objectiu general d’aquest eix és generar i facilitar
l’accés dels i les joves als recursos que augmentin la seva autonomia i permetin la seva incorporació a la vida adulta, en tos els àmbits que configuren el seu projecte de vida, sobretot en la formació
i l’ocupació. Per això, es treballa per facilitar l’accés del col·lectiu al
món laboral, oferint-li eines i recursos per a la recerca de feina, així
com orientació sobre itineraris acadèmics i professionals; potenciar
l’esperit emprenedor dels i les joves, i integrar-los socio-laboralment.
Amb aquestes pretensions, la Regidoria de Joventut ha organitzat, al
llarg de 2014, diversos cursos, impartits per la Fundació Pere Tarrés
al mateix municipi per afavorir-ne la mobilitat.
D’una banda, s’ha realitzat un curs bàsic de vetllador escolar dels
infants amb necessitats educatives especials. El monogràfic, de 40
hores de durada, ha comptat amb 25 persones inscrites. La mateixa
durada ha tingut el curs en mediació comunitària, en què hi han participat 8 joves, formant-se en la resolució de conflictes i millorant les
seves habilitats personals i de grup. Finalment, s’ha organitzat un curs
de monitors d’educació en el lleure, que ha finalitzat a finals de gener i gràcies al qual 23 joves podran obtenir el diploma de Monitor/a
d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
Des de la Regidoria de Joventut, se’n fa una valoració molt positiva.

De fet, satisfets de la primera experiència formativa,
alguns joves van inscriure’s en altres cursos per
ampliar encara més el seu currículum. L’Ajuntament
de Vacarisses ha aportat una bonificació del 50%
per a les persones empadronades al municipi, un
cop finalitzat el curs i obtingut el certificat o titulació
corresponent.

Més formació per al 2015
En la mateixa línia, el primer semestre de 2015, s’han
programat un seguit de càpsules formatives sobre
eines 2.0 útils en la recerca de feina, com aplicacions
per a mòbils (app), xarxes socials (Linkedin, Facebook, etc.) i Prezi, una aplicació multimèdia per crear
presentacions, pràctica tant en l’àmbit professional
com formatiu. La Regidoria de Promoció Econòmica
ho completarà amb tres càpsules més, una de les
quals ensenyarà a elaborar videocurrículums. Totes
elles seran gratuïtes. D’altra banda, la Regidoria de
Joventut també preveu organitzar un curs de premonitors, a causa de la demanda d’aquest tipus de
formació entre menors de 18 anys que volen exercir
aquesta tasca limitada per edat.

Coneix el teu comerç
Bar Poliesportiu

En Bones Mans Vacarisses

Podeu acompanyar les begudes amb brioixeria, entrepans o tapes,
que podeu prendre a l’interior del local o a la seva terrassa, protegida
per una carpa i amb estufes a l’hivern. Disposen de forn propi per
al pa, mentre que la carn prové de l’establiment que els propietaris tenen a Viladecavalls. També organitzen sopars de grup i festes
d’aniversari. Horari: tots els dies, de les 16:30 a les 21h., i fins a les
24h., els divendres. Els dissabtes i diumenges obre si hi ha esdeveniments esportius.

Serveis d’estètica en general, com depilació, manicura i pedicura, a
més de tractaments específics, com fotodepilació, cavitació i pressoteràpia. També s’hi fan tatuatges i pírcings, massatges relaxants i
quiropràctics, i sessions de reiki. Horari: de dilluns a divendres, de les
9 a les 13h. i de les 15 a les 19h., i els dissabtes, de les 9 a les 13h.

(Av. Trias Fargas, 19 - Pol. Industrial Can Torrella) 93 828 07 21

(C/ Torrota, 1, baixos - Nucli) 671 15 77 40 |
enbonesmansvacarisses@gmail.com

El Concurs!

El Concurs!

En una de les
parets del bar, hi ha
uns rellotges que
marquen l’hora de
diferents ciutats del
món. Quants n’hi ha?

Quin dia es va obrir el
centre d’estètica?

Els premis per a les persones encertants són gentilesa de les empreses que apareixen en aquest concurs. En aquest número, el Bar
Poliesportiu ofereix un esmorzar per a dues persones (en dissabte) i
En Bones Mans Vacarisses, un massatge relaxant.

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 24 de febrer!
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Escola de pares i mares 2015
Dimecres 13 de maig, a les 17:30h.

Connecta amb els teus
fills/es; parlem de drogues?

A càrrec de Marinva.

Programa Aquí en parlem, de la
Fundació la Caixa.

Lloc: Escola Bressol El Xic

Lloc: Institut de Vacarisses

Cal sol·licitar-lo prèviament
a l’Ajuntament

Acte de cloenda*

Dimecres 27 i dijous 28 de maig,
a les 19h.

Gestió de les noves
tecnologies a la petita i
mitjana infància (0-12 anys)

*Servei de cangur

Divendres 5 de juny, a les 17:30h.
Organitza:

Com acompanyar els nostres
fills/es en l’aventura de
construir la seva trajectòria
vital al segle XXI

Comissió Escola
de Pares i Mares

A càrrec d’Educaweb.

Col·laboren:

Lloc: Sotacoberta d’El Castell

Agenda

Cultura

Joventut

Cicle de concerts Va de
Música

Cicle Regular d’Activitats
per a Infants

Lloc: Punt de Vol

Diumenge 22 de febrer, a les 18h.
Concert de professors de l’Escola
Municipal de Música de Vacarisses.
Lloc: Casal de Cultura

Diumenge 8 de febrer
Espectacle Bombolles de paper de la
companyia Múcab Dans.
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 3€ (gratuït per als menors de 2
anys)

Carnestoltes

Dijous 12 de febrer, a les 18h.
Concurs de truites i berenar. No cal que
portis res; nosaltres posem els ous i
tota la resta!

Biblioteca El Castell

Píndoles formatives 2.0
Dimarts 24 i dijous 26 de febrer, de
les 17:30 a les 20:30h.
Aprèn a fer una presentació amb Prezi.
Preu: gratuït
Inscripcions: fins al 19 de febrer, al Punt
de Vol (puntdevol@vacarisses.cat | 93
828 02 06)

Club de lectura 1
Dijous 19 de febrer, a les 18:30h.
Lunes de ceniza, de Kathy Reichs.

Presentació de Rostres.
Bocins d’un paisatge

Club de lectura 2
Dijous 26 de febrer, a les 18:30h.
El somni, de Bernat Metge.

Hora del conte
Divendres 27 de febrer, a les 17:30h.
Contes de Hans Christian Andersen,
a càrrec d’Eva González. A partir de 4
anys.

Dimarts 3, 10, 17 i 24 de febrer, de les
19 a les 20:30h.
Si tens algun instrument de percussió i
vols aprendre a tocar-lo, porta’l!
Preu: gratuït

Dijous gras

Dissabte 14 de febrer, a les 17:15h.
Rua, festa i concurs de disfresses.
Lloc: Plaça Joan Bayà

Dissabte 21 de febrer, a les 11:30h.
Mostra de retrats fotogràfics de
persones de Vacarisses, des de la
mirada de Jordi Albareda, Carme
Badiella i Teresa Pinyol. La presentació
anirà a càrrec dels mateixos autors.

Taller de percussió

CARTES DELS LECTORS
Envieu-nos les vostres cartes per correu
electrònic a elterme@vacarisses.cat, o
per correu convencional a “Revista El
Terme”, Ajuntament de Vacarisses - c/
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses. Tot
i que només es publicarà el nom del remitent, cal que aquest s’identifiqui amb
el nom i cognoms, document d’identitat,
adreça i telèfon de contacte. L’extensió
màxima recomanada és de 2.000 caràcters, però dependrà de l’espai disponible en cada número. El Terme es reserva
el dret de no publicar escrits amb contingut de caràcter ofensiu.

CARTA
ip
El meu més sincer agraïment a l’equ
onal
pers
del
resta
la
a
i
tari
sani
i
ic
mèd
del CAP 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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Connecta’t

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

www.flickr.com/vacarisses

Jordi Torrella i Alavedra

Busques feina?

