novembre 2013

Exemplar gratuït

69
www.vacarisses.cat
elterme@vacarisses.cat

Ensenyament

L’Escola Municipal de Música
de Vacarisses celebra el
5è aniversari

Totes les fotos de la
festa d’aniversari a
http://www.flickr.com/
vacarisses/sets

El 4 d’octubre de 2008 s’inaugurava l’Escola Municipal de Música, tal i
com la coneixem ara. El mateix dia, cinc anys després, l’escola ho va
celebrar en un seguit d’actes oberts al municipi.
El cinquè aniversari també és un bon moment per fer balanç de l’evolució
de l’Escola. Des de l’any 2008, l’escola ha ampliat els grups instrumentals: a la banda de vent i l’orquestra de corda originals, s’hi ha sumat
l’orquestra de guitarres, l’orquestra ORFF i l’orquestra de cambra. A més,
també han nascut tres grups de corals, seguint tres nivells dels alumnes
de l’escola. Tot això, lligat a un augment del nombre d’alumnes matriculats
que, malgrat l’augment de preus dels darrers anys marcats per la baixada
de les subvencions de la Generalitat de Catalunya, ha augmentat: de 130
(curs 2008/09) a 182 (curs 2013/14).

El grup de percussió Kata-kitinga a la plaça
Joan Bayà, durant la cercavila.

A més de les classes, l’Escola ha anat impulsant projectes en paral·lel. En
són un exemple els tallers de curta durada dirigits a nadons i a gent gran.
També dins del programa educatiu del centre, per exemple, s’ha creat uns
tallers rotatius per als joves matriculats, amb grups avançats que reben
l’equivalent a l’ensenyament de grau mitjà.
Més enllà de Vacarisses, l’Escola Municipal de Música ha establert vincles amb escoles de la Catalunya central, participant de trobades, intercanvis... fins i tot acollint-ne alguna, com és el cas del “+ música”, que
l’abril de 2012 va reunir més de 400 alumnes de música a La Fàbrica. La
direcció de l’escola, a més, està implicada a la junta directiva de l’ACEM
(Associació Catalana d’Escoles de Música). Però no cal anar tan lluny, ja
que l’Escola de Música de Vacarisses també col·labora amb les escoles
bressol municipals i de primària, així com amb el Punt de Vol, organitzant
la jam session i la setmana cultural.

Estrenant nou logo

El nou logo de l’Escola Municipal de Música, fruit d’un concurs entre els
ciutadans de Vacarisses, es va donar a conéixer durant la Festa Major Petita d’enguany. Des d’aleshores ha passat un procés d’adaptació gràfica
i l’escola ja ha pogut començar el curs amb una nova imatge, que també
presidirà els actes de celebració d’aquest cinquè aniversari. El logo de
l’escola enllaça una nota musical amb el perfil de La Torrota, un punt emblemàtic de Vacarisses.

L’AMPA de l’Escola de Música va oferir
berenar per a tots.

La Regidoria d’Ensenyament valora molt positivament
els 5 anys de l’escola. El Regidor vol “agraïr als professors la seva dedicació i a les famílies per la confiança
en el projecte de l’escola de Música, al llarg d’aquests
anys, i vull fer esment del esforç que fa l’Ajuntament
per mantenir el servei de qualitat, malgrat l’important
reducció de la subvenció que ha fet la Generalitat de
Catalunya, passant de 600 € per nen a 230€ i amb
l’incertesa que tenim per aquest curs. Malgrat això ,reiterem el nostre compromís en el projecte i futur de la
nostre escola municipal de música”.

Cultura

La regidoria de cultura ampliarà el ventall d’activitats
infantils el 2014
Aquest 2014 farà 10 anys que va néixer el Cicle de Teatre Infantil, que
programa i organitza la regidoria de cultura. Coincidint amb aquest aniversari, la regidoria es proposa ampliar el ventall de l’oferta infantil i, a
partir d’aquest any, hi haurà una activitat cada mes que anirà més enllà
del teatre.
Es continua, és clar, programant titelles, pallassos, animació, teatre familiar... però també hi trobareu altres activitats diferents com jocs gegants i
de taula, rutes per fer amb nens, campionats diversos, tallers i moltes més
coses. Una proposta ampliada d’experiències per als petits de casa, que

facilitaran el seu aprenentatge intuïtiu i lúdic, tot això
sense sortir de Vacarisses.

Tens alguna proposta?

Les vostres propostes també poden ser molt útils,
perquè qualsevol activitat que hagueu fet amb el
vostre fill/a i que penseu que els altres nens i nenes
de Vacarisses s’ho passarien molt bé. Només cal
que ens la feu arribar a cultura@vacarisses.cat!

Joventut

El Fòrum Jove, la propera gran cita de l’elaboració
del Pla Local de Joventut Més espais de participació!
Abans de l’estiu es va iniciar el procés per elaborar el
nou Pla Local de Joventut. El document, que ha de
substituir el que s’esgota aquest any, té per objectiu
visualitzar la realitat dels i les joves de Vacarisses, detectar-ne les necessitats i, en funció d’aquesta anàlisi,
definir els objectius concrets a assolir en un període de
quatre anys.

Si no hi pots ser, és igual, és important que hi puguis dir la teva.
Per això també ho pots fer des de casa responent l’enquesta
online del Pla Local de Joventut de Vacarisses.
Aquest és l’enllaç: http://tinyurl.com/enquestapljvacarisses

Fins ara, s’ha dut a terme les reunions amb les regidories i el personal tècnic dels diversos departaments de
l’Ajuntament, i s’ha iniciat els primers processos participatius. Durant aquest mes d’octubre també s’han fet
reunions amb els diversos agents que, d’una manera o
altra, poden estar implicats amb els col·lectius de joves
del municipi. En paral·lel, també s’ha repartit unes fitxes
als agents que no han pogut assistir a les reunions amb
l’objectiu de recollir el màxim d’informació possible.

uns grups de debat i ara toca fer-ne una segona jornada. Serà al Fòrum
Jove del dissabte 23 de novembre.
Durant el proper dissabte 23 es duran a terme diverses activitats al Punt
de Vol, que giraran entorn d’aquest espai de participació. Els i les joves
podran aportar les seves propostes, que es convertiran en accions determinades al Pla Local de Joventut. Trobareu més informació sobre la
jornada del Fòrum jove i les activitats que s’hi faran a l’apartat d’agenda o
bé al web de l’Ajuntament (www.vacarisses.cat).

Però la participació dels i les joves és clau en tot el procés de disseny i d’elaboració del Pla, ja que han aportat
les seves inquietuds mitjançant espais de debat que
han servit per conèixer les necessitats, els interessos i
la realitat de la joventut de Vacarisses. Al juliol es van fer

Gent Gran

El Mes de la Gent Gran
Tot i que a l’hora de fer el tancament de la revista encara no han acabat els actes d’aquest Mes de la Gent
Gran, la valoració ja és més que positiva. Més de 200
persones van ser a l’esmorzar botifarrada popular que
enguany, a diferència d’anys anteriors, no va ser el tret
de sortida sinó que es va fer a mitjans de mes. Igualment, va omplir
la sala gran de La Fàbrica, amb el
suport de l’Associació de la Gent
Gran, que es van encarregar de fer i
repartir les botifarres i donar un bon
cop de mà a l’organització.

Al concurs de rams de flors silvestres.

També tenen molt bona resposta les
sortides i les manualitats. En són un
bon exemple el taller de patchwork,
que ha durat tres tardes, o el concurs
de rams de flors i flors silvestres que
cada any augmenta la participació.

Cultura

Guanyadors del
XX Concurs de
fotografia de
Vacarisses
Segons el jurat del Concurs de fotografia de Vacarisses, aquest són els guanyadors de l’edició
d’enguany.
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La sala gran de La Fàbrica plena per
l’esmorzar popular.

va
vacar

També toca caminar, enguany fins a Can Taller de patchwork, al Casal de la Gent
Gran.
Vives.
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Capvespre a Vacarisses

Conxita Palà i Codina

lliure

Cel rogent des de Vacarisses

Coneix el teu comerç
Jardineria Puigdevall

Materials Moreno Lison

Des de 1981 a Jardineria Puigdevall s’hi pot trobar tota mena de
productes i materials necessaris, principalment, per la decoració
interior i exterior de casa vostra: Plantes d’exterior i interior, hortalisses,
treballs de jardineria, grava, terres, mobiliari de jardineria, llars de foc
i barbacoes, llenya.... També accessoris i pinsos per a gossos i gats.
Només tanca els dimarts.

Magatzem de materials per a la construcció. Des de finals dels 70
ofereixen tot el que cal per fer la casa, des de l’excavació fins als
últims acabats. També s’hi pot trobar productes de ferreteria, àrids i
pintures.

(ctra. Terrassa-Manresa km 35,5 – El Palà) 93 834 07 50 / 607 191 111

(c. Anoia, 2 – Can Serra) 93 835 93 73

El Concurs!

El Concurs!

Des del primer dia el
logotip de la jardineria
és un animal. Ens
sabríeu dir quin?

Quin tipus de
màquina ha de fer
els fonaments d’una
casa?

Els premis pels encertants són gentilesa de les empreses que apareixen en aquest concurs. En aquest número, la Jardineria Puigdevall ofereix una planta d’exterior o interior, i Materials Moreno, unes
sabates de seguretat.

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 el 21 de novembre!
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La Diputació de Barcelona exposa les
prioritats d’atenció social a nivell municipal
Aquest dimecres els responsables de l’àrea
d’Atenció a les Persones es van reunir
amb els seus homòlegs als Ajuntaments
de la comarca del Vallès Occidental. Els
regidors d’Acció Social, Anna Singla, i
d’Ensenyament, Josep Maria Gibert, hi van
assistir en representació de l’Ajuntament de
Vacarisses.

Recomanacions sanitàries sobre els bolets
L’interès pels bolets ha augmentat
notablement en els darrers temps, i cada
vegada són més les persones que surten
a collir-ne, sovint de forma indiscriminada,
cosa que propicia que gairebé cada any
es produeixin intoxicacions a causa de
la inexperiència o la manca dels mínims
coneixements micològics de les persones
que els recol·lecten.

El delegat territorial del govern de la
Generalitat visita Vacarisses
Fernando Brea s’ha reunit amb l’equip
de govern, ha signat al llibre d’honor de
l’Ajuntament i ha recorregut el Castell de
Vacarisses. Entre altres aspectes, s’han
tractat els difícils accessos a la C-58, els
ajuts a les escoles bressol i la situació del
terme municipal en general i de les seves
urbanitzacions.

Campanya de vacunació contra la grip
Els virus gripals canvien contínuament. Per
aquesta raó cal vacunar-se cada any, ja que
la vacuna es prepara per protegir contra els
virus que arribaran aquell hivern. El període
ideal per fer-ho són els mesos d’octubre i
novembre (tot i que la vacunació també es
pot realitzar fora d’aquest període) i el seu
efecte dura un any.

S’inauguren les obres
del cementiri

Els darrers mesos s’ha dut a terme obres de restauració
i millora al cementiri municipal, que es van inaugurar el
passat diumenge 27. Durant la inauguració es va poder
fer una visita a les obres, a més de poder gaudir d’un
concert del grup instrumental de l’Escola de Musica de
Vacarisses. Un dels objectius de la inauguració ha estat
el d’apropar aquest espai municipal a tots els vilatans,
trencant els tabús que giren entorn els cementiris i que,
dins del respecte que es mereix, sigui un espai per al
record.
El cost de les obres, que ronda els 25.000€, han consistit en la restauració dels elements que amb el pas
del temps s’han anant malmetent i s’han deteriorat així
com d’altres amb diverses patologies, també s’han fet
millores en la jardineria, sobretot en el la part on hi ha
les tombes al terra.

L’obra ha tingut un valor afegit, a través d’un conveni
amb el CIRE (Centre d’Iniciatives per a la Reinserció)
es van contractar una parella de pintors, una de paletes
i un encarregat. Segons explica el Regidor de Serveis
Municipals, Salvador Martín, “quan vam decidir fer les
obres de remodelació ho vam fer pensant també en la
vessant social, hem donar feina a gent del nostre municipi en situacions complicades”.

Tallers de memòria al Casal de la Gent
Gran
La Regidoria de Gent Gran proposa treballar
la ment aquesta tardor, amb els tallers de
memòria que ha organitzat al Casal de la
Gent Gran.

Les parets, abans i després de
les obres.

Un dels racons on la millora és
més substantiva.
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Setmana Europea per a
la prevenció de residus

Agenda
Del 4 al 15 de novembre

Exposició de fotografies del
XX Concurs de Fotografia
de Vacarisses

Dissabte 23 de novembre
a les 12 h

Story Telling
Sessió especial!

Taller de manteniment de bicicletes

Data: 16/11/2013 de 10:30 a 12:30 a la plaça de les Moreres

Taller de costura (reparació de roba)

Cap de setmana 9 i 10 de
novembre

A càrrec de Kids&Us School
of English (Terrassa). Contes a
partir de 4 anys. A la Biblioteca
El Castell

Escalada a Montserrat

Dissabte 23 de novembre

Taller de reciclatge de samarretes amb
trapillo

Al vestíbul de La Fàbrica

Més informació i inscripcions al
Punt de Vol fins el 6 de novembre.
Organitza l’Associació de Joves
de Vacarisses.
Dijous 14 de novembre
a les 18.3 0h

Club de lectura (grup 2):
Tòquio Blues
de Haruki Murakami.
A la Biblioteca El Castell.

Divendres 15 de novembre, de
17 a 20 h

Jornada de portes obertes
al boulder d’escalada
Dimecres 20 de novembre

Setmana de Santa Cecília
a l’Escola Municipal de
Música
A les 18 h

espectacle pitos a dojo a
càrrec de “La botzina”
A La Fàbrica.
A les 19 h

IV concurs d’imitació
musical Air Music

A les 13 h
A les 16 h

Dinar

Data: 23/11/2013 de 11:00 a 13:00 a l’Escola Font de l’Orpina

Fòrum Jove sobre el Pla
Local de Joventut 2013-17
A les 19 h Zumba
A les 20 h Concert

Taller de compostatge casolà

Data: 23/11/2013 de 10:30 a 12:30 a l’Escola Font de l’Orpina

Al Punt de Vol. Hi haurà servei de
bar a càrrec de l’Associació de
Joves de Vacarisses.
Diumenge 24 de novembre, a
les 18 h

Curs d’operador de carretó
elevador i transpaleta

Dia Internacional
contra la violència de
gènere
Hora del conte:

Cursos
gratuïts

Primer torn: 21 de novembre
Segon torn: 12 de desembre
a l’empresa Alba Grup (Montcadai Reixac)

Dilluns 25 de novembre

Dijous 21 de novembre, a les
18.30 h

Cursos per a l’ocupació
7 de novembre, al Punt de Vol

a l’Església
Orquestra de guitarres de
l’Escola Municipal de Música i
orquestra A4 cordes de St Boi
de Llobregat.

Divendres 29 de novembre, a
les 17.30 h

Inscripcions: Departament de Medi Ambient – 93 835 90 02
(Ext. 332) – mediambient@vacarisses.cat

Generar idees per anar endavant
Taller d’emprenedoria per a joves

Setmana de Santa Cecília
a l’Escola Municipal de
Música
Concert de Santa Cecília

Al Casal de Cultura.

Club de lectura (grup 1):
Mal de amores d’Ángeles
Mastretta

Data: 22/11/2013 de 18:30 a 20:30 a la sala C de l’Edifici La
Fàbrica
Requisits: Hauran de portar la seva pròpia roba per arreglar

Oportunitats i reptes per a dones
emprenedores

11 de desembre, a la Sala sotacoberta d’El Castell

Us animeu a ballar?
Horaris d’assaig de l’Esbart Dansaire de Vacarisses
Dimecres de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 (grup veteranes)
Dimecres de 8 a 2/4 de 10 (grup ganàpies)
Dijous de 8 a 2/4 de 10 (grup juvenils)
Divendres de 5 a 8 (grups petits i mitjans - edat mínima 4 anys)

Contes musicats

a càrrec de Pengim - Penjam.
Contes a partir de 3 anys. A la
Biblioteca El Castell

Més informació 690 82 62 33 o esbartvacarisses@gmail.com

A la Biblioteca El Castell

Divendres 22 de novembre, a
les 19.30 h

Cinema de Muntanya:
Cho Ovu non-stop
Al Punt de Vol

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. Malgrat
que nomes 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, tot i que dependrà de l’espai disponible en cada número. El Terme es reserva el dret de
no publicar escrits amb contingut de caràcter ofensiu.

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

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

Busques feina?

