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El Punt de Vol visita les escoles de primària

Esgotat l’actual, ara és hora de començar a treballar en 
l’elaboració del nou Pla Local de Joventut, pels anys 2014 a 2017. 
El Pla, impulsat des de la Regidoria de Joventut, ha de ser el marc 
de referència per impulsar polítiques per a joves al municipi.

Durant les darreres setmanes ha engegat el procés d’elaboració del 
nou Pla Local de Joventut de Vacarisses. El Pla, seguint en la línia de 
l’anterior, servirà per fer un nou diagnòstic de la situació dels joves 
del municipi en els diversos àmbits que els afecten, com ara habitat-
ge, treball, educació, mobilitat, salut, participació, cultura i oci, etc. 
D’aquest diagnòstic se’n recolliran propostes de millora que guia-
ran les polítiques de joventut que es desenvolupin els propers anys 
des de les diverses àrees de l’Ajuntament. És important que puguem 
comptar amb la participació de joves de totes les urbanitzacions que 
conformen el nostres municipi, per poder així tenir una visió complerta 
de les necessitats i propostes de tots els joves de Vacarisses.

Fins ara s’ha dut a terme les reunions amb les regidories i el personal 
tècnic dels diversos departaments de l’Ajuntament, a partir del mes 
de juliol comença el procés participatiu per donar veu directament als 
joves. Per això s’ha programat una jornada participativa amb diversos 
grups de discussió.

Grups de discussió i blog
El procés participatiu amb els joves de Vacarisses serà aquest mes 
de juliol: divendres dia 19, a les 19 h, al Punt de Vol. El funciona-
ment serà mitjançant grups de discussió, que tractaran temes relacio-
nats amb quina és la visió que els joves tenen del municipi: situació, 
mancances, realitats, demandes, propostes... Els grups de discussió 
s’estructuraran en tres franges d’edat diferents, dels 12 als 30 anys: 
de 12 a 16, de 17 a 23 i de 23 a 30.

A més dels grups de discussió, tota la informació relacionada amb 
l’elaboració del nou Pla Local de Joventut estarà disponible online. 
Un blog recollirà els continguts i farà el seguiment de l’elaboració, que 
també es podrà seguir a través del facebook de Joventut a Vacarisses. 
El blog també servirà per fer difusió i recollir informació mitjançant una 
enquesta (http://tinyurl.com/enquestapljvacarisses), perquè hi pugui 

Aquest final de curs, el personal de joventut de l’Ajuntament ha vi-
sitat els alumnes de 6è de primària del municipi, el darrer curs a les 
escoles. És el primer cop que es fan aquestes visites, que tenen per 
objectiu facilitar la transició entre l’escola de primària i l’institut i donar 
a conèixer els serveis i activitats que s’organitzen des de la regidoria 
de joventut destinades als joves a partir dels 12 anys.

Els alumnes de sisè són usuaris potencials del Punt de Vol i per això 

Joventut

Comença l’elaboració del nou Pla Local de Joventut: 
2014-17

PARTICIPA!
19 de juliol, a les 19 h: grups de discussió
Tota la informació sobre com participar-hi 
a vacarisses.cat, al Facebook de Joventut i 
joventut@vacarisses.cat!

participar el màxim de joves possible, encara que no 
hagin pogut ser als grups de discussió. Tot plegat, 
per donar i recollir el màxim d’informació perquè el 
nou Pla Local s’adapti al màxim a la realitat de Va-
carisses.

I el soparet d’estiu!
El dia escollit pels grups de discussió, que reco-
lliran les propostes pel nou Pla Local de Joventut, 
es farà el SOPAR JOVE, que organitza cada estiu 
l’Associació de joves de Vacarisses a la plaça del 
Punt de Vol.

se’ls va explicar quins són els serveis que se’ls ofe-
reix des de Joventut de l’Ajuntament, com hi poden 
accedir i, en definitiva, acompanyar aquesta transi-
ció. Tot i que aquestes visites són una novetat, sí 
que és habitual que els alumnes del primer curs a 
l’Institut de Vacarisses visitin el Punt de Vol, també, 
per conèixer l’equipament i el que els pot oferir.
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Medi Ambient

Acció social

Gestió energètica municipal: actuacions, estalvi i 
divulgació
Els darrers mesos l’Ajuntament ha començat a ma-
terialitzar algunes actuacions per millorar l’eficiència 
energètica. Aquesta millora de la despesa energètica 
sovint es tradueix en la millora de la despesa econò-
mica, estalviant també en la facturació (en aquest 
article en trobem alguns exemples). La divulgació 
també és una part molt important dels objectius 
d’estalvi energètic que planteja l’Ajuntament. Per 
això també s’ha dut a terme accions pedagògiques 
i de divulgació ciutadana. S’ha realitzat xerrades per 
reflexionar sobre els recursos energètics del planeta 
adreçades a la ciutadania, a l’institut, amb els tèc-
nics municipals... a més d’un espai mensual a la re-
vista municipal.

Un dels darrers projectes engegats és l’assessora-
ment tècnic en col·laboració amb l’àrea de Serveis 
Socials. Consisteix en visites a domicili de famílies 
que reben ajuts de l’Ajuntament, per tal de fer petites 
auditories per ajudar a reduir el consum energètic a 
la llar, amb el corresponent estalvi econòmic.

Tot seguit recollim algunes de les actuacions dutes 
a terme, amb una estimació de l’estalvi que han su-
posat.

Agraïments a la solidaritat
El passat 16 de juny es va afegir més de 1000 quilos 
d’aliments al Rebost Solidari de Vacarisses. Va ser 
gràcies a la iniciativa de l’AE Vacarisses Corre, que 
proposava acompanyar la inscripció a la Cursa de la 
Campana amb el donatiu d’un quilo d’aliments. La 
resposta dels inscrits va superar les previsions.

El control de temperatures als equipaments municipals ha estat 
una de les actuacions per l’estudi.

Aquesta és la darrera mostra de solidaritat que se suma a les inicia-
tives solidàries de l’Associació de propietaris de La Colònia Gall, els 
Drapaires de Vacarisses, Asfaneva, Associació de Veïns i Propietaris 
d’El Palà... i totes aquelles persones que fan les seves aportacions 
particulars. Des de la Regidoria d’Acció Social es vol agrair totes 
aquestes mostres de solidaritat als ciutadans de Vacarisses.

Implementació de programari de comptabilitat energètica
Aquest programari permet incorporar les dades i visualitzar de mane-
ra automàtica tot l’històric de subministraments energètics a càrrec 
de l’Ajuntament. És a dir, electricitat, llum, gasoil... dels equipaments 
i edificis municipals. 

La visualització d’aquestes despeses permet avaluar els diferents 
consums energètics, detectar anomalies, veure si hi ha consums per 
sobre del normal, comprovar el rendiment de les millores realitzades, 
etc. El programari s’ha instal·lat gràcies a una subvenció de la Dipu-
tació de Barcelona.

Planificació accions correctores i de millora en els 
equipaments públics i xarxa d’aigua
Partint d’un primer estudi d’avaluació i quantificació de les accions 
correctores i de millora immediates, per fer en equipaments i edificis 
municipals, s’ha elaborat el projecte tècnic corresponent per acom-
panyar l’execució de les obres.

Gestió i anàlisis del funcionament xarxa abastiment d’aigua
S’ha utilitzat el sistema de telegestió, ja existent, per fer un inventari 
de les dades de consum elèctric de les bombes d’aigua de la xarxa 
municipal. Així, se n’ha pogut estudiar l’eficiència energètica, determi-
nant que una de les bombes registra una baixa eficiència amb major 
consum elèctric per sota del 40% del seu rendiment nominal.

http://vacarisses.cat/participacio/energia.htm

Estalvi mensual de més de 1.100 €/mes. 
Un total de 13.200 €/any.

Entre d’altres, gràcies al programari s’ha aconseguit 
sol·licitar/reclamar a companyia:

Optimitzar la potencia contractada dels majors centres 
consumidors d’electricitat: -12.500 €/any

Revisió errors de facturació Maig 2012- Maig 2013: -1.917 €

Donar de baixa comptadors inexistents: -1.143 €/any

Inversió prevista i subvencionada: 124.000 €

Estalvi anual previst aconseguit: 101.000 € (anuals)

info
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Urbanisme

Govern

Pla Especial i Catàleg de masies

Consulta els documents de l’exposició que es va poder visitar 
durant la Festa Major Petita: l’Ajuntament al teu costat, un 
resum de les actuacions de dos anys de govern.

http://tinyurl.com/exposiciovacarisses

Masia Pau Gran    
(ctra. de la Bauma s/n)  93 113 3720

Ja farà dos anys que la Masia Pau Gran ofereix tapes, brasa, 
menús... Ofereix menús per a grups i festes (bateigs, comunions, 
casaments, celebracions). A més de l’espai de menjador i terrassa, 
ofereix de manera gratuïta un rocòdrom, camp de tir amb arc i un 
petit camp de futbol.

Perruqueria Unisex Marta     
(c. de Calella, 26 – Can Serra)  93 828 0124 – 627 452 439

Ofereix servei de perruqueria unisex. En casos que sigui necessari, 
també es fa recollida dels clients a domicili. La perruqueria és oberta 
de dimarts a divendres (matí i tarda) i els dissabtes fins al migdia, a 
hores convingudes. Preu especial i oferta per a tothom, els dimarts 
i dijous.

El Concurs! 
L’hamburguesa 
completa de la Masia 
Pau Gran es serveix 
en pa de barra. 
Sabríeu dir què hi va 
al damunt?

El Concurs!
Quina és la diferència 
entre les planxes 
de titani i les de 
ceràmica?

Coneix el teu comerç

Els premis pels encertants són gentilesa de les empreses que apa-
reixen en aquest concurs. En aquest número, la Masia Pau Gran 
ofereix hamburguesa completa i beguda per a dues persones, i la 
Perruqueria Marta, un rentat, tallat i pentinat.

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 dia 22 de juliol!

El mes de juny es va aprovar i posar en exposició pública el Pla Es-
pecial i Catàleg d’Edificacions en sòl no urbanitzable de Vacarisses, 
això és, les masies i edificacions en sòl rural del municipi. L’objectiu 
del document és inventariar les edificacions existents per preveure’n 
la reconstrucció, si s’escau, i/o relacionar-ho amb activitats econòmi-
ques. En resum, la finalitat és dotar d’eines per reconstruir i rehabilitar 
aquestes construccions i donar-los un ús addicional, fora del que els 
és propi.

El Pla és una actualització d’un projecte que s’havia fet a nivell acadè-
mic, encarregat a l’anterior legislatura. El Catàleg el formen un total de 
27 masies i cases rurals, 14 habitatges i 6 edificacions. 

Així, el Pla contempla, en funció de l’estat de conservació de l’edifici, 
fer-hi unes actuacions i donar-hi sortides determinades: allotjament 
rural, restauració, apartaments... Segons ha explicat el Regidor 
d’Urbanisme, Martí Llorens, “la voluntat del Pla és dotar d’unes pos-
sibilitats, en funció del seu estat, per permetre l’activitat econòmica 
que ajudi a conservar el patrimoni, evitant-ne la degradació”.

El Bovet és una de les masies que 
apareix al catàleg.
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Agenda
Taller d’skate a Can Serra
Els dilluns de juliol (1-8-15 i 22) de 18.30 a 20.30 h
A la pista poliesportiva de Can serra.
Inscripcions al Punt de vol o el mateix dia a la pista.

Cinema infantil: Rompe Ralph!
Dimarts 2 de juliol, a les 16.30 h
A la Biblioteca El Castell

Taller de lectura infantil
Dijous 4, 11, 18, 25 de juliol, a les 16.30 h
A la Biblioteca El Castell.
Adreçat a nens i nenes de 8 a 11 anys. 
Inscripcions gratuïtes i limitades.

Independència, un projecte per a tothom
amb Patricia Gabancho
Dissabte 6 de juliol, a les 19 h
A l’Associació de Veïns de Can Serra.
Organitza: Assamblea.cat Vacarisses.

Cinema infantil: Brave
Dimarts 9 de juliol, a les 16.30 h
A la Biblioteca El Castell.

XXIII Concentració de Motos Antigues 
de Vacarisses
Diumenge 14 de juliol
Organitza: Moto Classic Vacarisses.

Cinema infantil: Les aventures de Tadeu 
Jones
Dimarts 16 de juliol, a les 16.30 h
A la Biblioteca El Castell.

Comencem a treballar en el nou Pla 
Local de Joventut
Divendres 19 de juliol, a les 19 h 

Grups de discussió (per a joves entre 12 i 30 anys)
Informació i inscripcions a puntdevol@vacarisses.cat
I després...

Sopar jove + música
A les 21 h, a la plaça del Punt de Vol
Organitza: Associació de Joves de Vacarisses

Cinema infantil: Pirates!
Dimarts 23 de juliol, a les 16.30 h
A la Biblioteca El Castell.

Cinema infantil: Hotel Transilvània
Dimarts 30 de juliol, a les 16.30 h
A la Biblioteca El Castell.

Connecta amb l’Ajuntament a Internet!

L’Ajuntament té pàgina al Facebook! Busca‘ns i fes un m’agrada!

www.facebook.com/vacarisses

Tota la informació al web municipal

www.vacarisses.cat

Mira tot el que passa a Vacarisses a la galeria d’imatges!

www.flickr.com/vacarissesTirada de 3.500 exemplars.

El paper de la revista és ecològic i reciclat.

Connecta’t
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Busques feina?

Taller 
gratuït!

Dijous a la fresca al 
Punt de Vol
Diferents espectacles, dijous a la nit a la plaça del Punt 
de Vol
Més informació al Punt de Vol i a vacarisses.cat
Servei de bar a càrrec de l’Associació de Joves de 
Vacarisses.

Festa Major de 
Vacarisses 2013
del dijous 1 al diumenge 4 d’agost
Dins dels actes de la Festa Major, el dia 2 d’agost torna la 
fideuada popular a la Pista Poliesportiva.
Els tiquets pel sopar s’hauran de comprar abans del 29 de 
juliol a la Regidoria de Cultura o a l’estanc Cal Perdet. 
Preu 5 €.

Piscina Municipal 
d’estiu
Obert cada dia, de dilluns a diumenge, d’11 del matí a 8 
del vespre.
Del 15 de juny al 15 de setembre.

Punt de Vol
Horari d’estiu (del 25 de juny al 
26 de juliol)
De dimarts a divendres, de 18 a 
21 h

I… el Punt de Vol fa vacances del 
29 de juliol al 12 de setembre.


