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El programa "Treball
als barris" dóna feina
a 34 persones
 

Des de finals de desembre, 34 persones treballen a Manlleu
en el programa "Treball als barris 2009-2010", finançat 
pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i pel Fons Social 
Europeu. Aquest programa s'emmarca dins del Pla de millora
del barri de l'Erm.

L'Ajuntament de Manlleu ha obtingut 531.156,79 euros
per realitzar accions d'ocupació, formació i desenvolupament 
local al barri de l'Erm. Aquest programa forma part 
de les actuacions de formació i ocupació que porta a terme 
l'Oficina de Promoció Econòmica (OPE) de Manlleu
i l'Institut de Desenvolupament de l'Erm (IDE) i es coordina 
des de la Taula 2 del Pla de convivència
"Aprenentatge del català, formació d'adults 
i promoció del funcionament social autònom".

"Treball als barris 2010" consta de les actuacions següents:

- Servei d'inserció per a persones del barri de l'Erm 
per evitar l'exclusió sociolaboral: per segon any 
consecutiu, l'equip de formació i inserció de l'OPE compta
amb el reforç d'una tècnica per reduir l'alt índex d'aturats
del barri de l'Erm i ajudar a la seva inserció laboral, 
a través de la formació.

- Accions en sectors emergents que combinin formació 
i contractació: hi haurà una directora, un suport administratiu, 
un suport en formació i inserció. I, per cadascun dels mòduls
següents, un monitor: 
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- Mòdul 1: Serveis personalitzats a la comunitat: 
es dóna formació i treball a 8 persones en temes relacionats 
amb el lleure, l'educació social, la mediació i els serveis
a la comunitat, i en paral

·

lel aquestes persones treballen
en el camp social dins del Pla de millora del barri
de l'Erm.  

- Mòdul 2: Horticultura i jardineria: es dóna formació
i treball a 8 persones del barri de l'Erm, en situació d'atur 
i amb mancances formatives, en el sector d'horticultura
i jardineria. Això permetrà obrir noves vies d'ocupació 
als participants, ja que a la comarca hi ha poca oferta 
de productes hortícoles.

- Plans d'ocupació: s'ha contractat una persona per fer 
el seguiment, donar suport i coordinar les tasques 
de les persones contractades en els plans d'ocupació següents:

1. Obres de millora i de manteniment en l'espai 
públic: s'han contractat 6 persones del barri en situació 
d'atur, amb dificultats d'inserció laboral provinents 
del sector de la construcció, per fer obres de millora 
i de manteniment de l'espai públic i dels equipaments, 
com ara la remodelació del parc de l'Erm.

2. Manteniment d'espais urbans del barri: s'han contractat
2 persones del barri en situació d'atur amb dificultats
d'inserció per fer manteniment de la neteja d'espais
urbans del barri de l'Erm d'ús col

·

lectiu. Es tracta 
de mantenir carrers, places, parcs, jardins i mobiliari 
de la via pública en bones condicions. També controlaran 
els punts de recollida selectiva.

3. Dinamització comercial: s'ha contractat 1 persona 
del barri per assessorar els comerços sobre la gestió
del negoci: normativa, tramitació de documents municipals, 
millora de l'eficiència del negoci... Un dels objectius 
és aconseguir que aquests comerços participin 
en el Pla de millora del barri de l'Erm
i s'integrin amb la resta del comerç de Manlleu.

4. Suport social en medi obert: s'ha contractat 1 persona 
amb formació en el camp social per treballar 
conjuntament amb el responsable de l'obertura dels patis
de l'escola Puig-Agut fora de l'horari lectiu. Aquest 
treballador farà una intervenció educativa per fomentar 
hàbits de comportament i actituds cíviques i millorar 
la convivència entre els usuaris de l'escola Puig-Agut.

5. Dinamització de les entitats i associacions del barri:

 

s'ha contractat 1 persona per dinamitzar les entitats
del barri i augmentar el nombre d'associats. S'ocuparà 
de promoure l'associacionisme, oferirà suport 
al funcionament ordinari de les entitats, i capacitarà 
nous membres perquè n'assumeixin la gestió 
i el funcionament diari.
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L'últim trimestre del 2010 se celebrarà la "Jornada d'intercanvi 
de coneixements en regeneració urbana", per compartir 
i reflexionar amb altres ens locals sobre bones pràctiques 
i diferents maneres de treballar la regeneració urbana.
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Comissió veïnal per la
nova plaça Sant
Antoni de Pàdua de
Manlleu

La Comissió de la plaça Sant Antoni de Pàdua continua la seva
tasca per aconseguir que la plaça sorgida de la remodelació 
que es va fer l'any passat sigui un espai de trobada i convivència
on hi tinguin cabuda tots els veïns i veïnes del barri de l'Erm 
i de Manlleu.

La Comissió està formada per la Xarxa d'escales de veïns, 
els comerciants de la plaça, l'Associació de Veïns del Barri 
de l'Erm, l'entitat Vincle, Serveis a la persona i la comunitat,
l'Associació per al Desenvolupament dels Immigrants d'Osona
i Jameiat Essalam, i treballa en diverses actuacions amb l'objectiu
de revitalitzar i dinamitzar aquest espai públic.

La Comissió es va reunir la setmana passada amb l'alcalde 
de Manlleu, Pere Prat. En la reunió es van repassar les diferents
línies de treball: organitzar activitats des de la plaça, acollir activitats
del barri de l'Erm i de Manlleu, per ser un lloc de referència 
per la vida social, cultural i lúdica de la capital del Ter. Per la seva
banda, l'alcalde va tenir paraules d'elogi per a la comissió, ja que
"és molt important treballar per la convivència", va manifestar.

La Comissió de la plaça Sant Antoni, juntament amb altres entitats
del barri com ara la Peña Flamenca, va organitzar la festa
d'inauguració veïnal que es va fer el 8 de novembre passat, 
en el context del Pla de convivència del Pla de millora del barri 
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en el context del Pla de convivència del Pla de millora del barri 
de l'Erm, per celebrar l'obertura de la plaça per al barri 
i per commemorar els 25 anys de la primera urbanització 
de la plaça.

Hi va haver activitats i jocs infantils (amb els jocs de la Fira 
del Joc), parades de menjar i begudes (castanyes, pinchos , migas ,
sardines, te i pastes...), actuacions musicals i festives. A més, 
es va fer una penjada de banderoles per la bona convivència 
a la plaça.

I en un acte conduït pel president de l'Associació de Veïns 
del barri de l'Erm, Miguel Sánchez, representants del barri 
van fer parlaments i van recitar poemes en cinc idiomes (català,
castellà, àrab, amazic i anglès). També es van poder visitar 
dues exposicions sobre diferents vivències de la plaça, des d'una
perspectiva històrica i des de la mirada de les dones.

A banda de la gran afluència de públic, cal remarcar també 
la implicació i col ·laboració de les persones voluntàries 
de les associacions en l'organització de la festa veïnal.
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Taller d'Artteràpia a
l'escola Puig-Agut

D'octubre de 2009 a juny de 2010 es fa a l’escola Puig-Agut 
de Manlleu un taller d'Artteràpia, dins el Pla de millora del barri 
de l’Erm. Es tracta d’una activitat extraescolar en què
els participants disposen d'un espai de creació artística on poden
desenvolupar-se de forma individual i en grup.

El taller l’imparteix l'Associació Professional d'Artterapeutes
Grefart, i compta amb un grup de 10 participants de cinquè i sisè 
de primària escollits específicament pel treball artterapèutic 
amb l’ajut de les mestres i tutores de l’escola. El taller es fa 
un cop per setmana, els dilluns, de 17 a 18 hores. Aquesta iniciativa
ha rebut el suport de l'escola, que ha col

·

laborat 
en tot moment tant en la creació d'un grup homogeni com oferint
les instal

·

lacions per poder desenvolupar aquest projecte.

Les sessions les condueixen i acompanyen les artterapeutes Agnès
Capell i Alícia Expósito. Les primeres sessions han estat molt
satisfactòries per la bona acollida, la participació
i la implicació per part de tot el grup.

Aquesta actuació s’inclou en la Taula 2 del Pla de convivència 
del Pla de millora del barri de l’Erm, que està formada
per representants d’Educació, Consorci per la Normalització
Lingüística, Escola d’Adults, Biblioteca de Manlleu, Casal Cívic 
de Manlleu, Pla de Gestió de la Diversitat, Oficina de Promoció
Econòmica, i Institut de Desenvolupament de l’Erm. 
També compta amb la col

·

laboració de la Taula 1.
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L'objectiu és oferir una activitat artterapèutica per ajudar
a aquests nens i nenes d’entre 10 i 11 anys en el trànsit 
cap a l’adolescència i finalment cap al món dels adults. Actualment
en aquesta edat es viuen canvis de forma avançada, efervescent 
i accelerada però, al mateix temps, es poden veure encara
expressions innocents i reveladores d'etapes prèvies.

L’Artteràpia treballa des de la creació i transformació 
de les produccions i de la relació que els nens i les nenes
estableixen amb l'artterapeuta, tenint com a objectiu final facilitar 
un treball paral

·

lel sobre la creació i el desenvolupament 
de la seva identitat i subjectivitat particulars. Aquest treball 
els ofereix un espai d'exploració i d'enriquiment, un espai 
ben emmarcat i segur alhora, on poder integrar i desplegar
al mateix temps aspectes de la seva personalitat 
que a poc a poc va madurant.

L'Assocació Professional d'Artterapeutes Grefart, creada l'any
2005 i amb seus a Barcelona i Girona, té com a objectiu impulsar
l’Artteràpia en el nostre país. Aquesta feina s'afronta 
des de diferents àmbits. Per una banda, ofereix una formació
professional per a futurs artterapeutes impartint el Diploma 
de Postgrau en Artteràpia i el Màster Integratiu en Artteràpia, 
a la Universitat de Girona, FUDG. Per una altra, busca 
el reconeixement i la normalització d'aquesta disciplina 
com a professió, desenvolupant projectes professionals 
en diferents àrees socials, com ara l'educació, la salut, la salut
mental, els col

·

lectius amb necessitats especials, gent gran,
drogodependències, nens amb dificultats i, finalment, 
treballa també per a la recerca i la investigació.

Grefart també és una de les associacions fundadores
i impulsores de la recent creada FEAPA, Federación Española 
de Asociaciones Profesionales de arteterapeutas, que treballa 
amb els mateixos objectius i, que a més, promou l'intercanvi 
i el debat per a l'enriquiment entre diferents professionals.
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Primera trobada de
participants del
programa d'intercanvi
Temps x Temps
 

El programa d'intercanvi de serveis entre les persones 
Temps x Temps de Manlleu va fer la primera trobada 
de participants el dijous 3 de desembre al Casal Cívic
de Manlleu, i hi van assistir una trentena de persones.

Temps x Temps es va posar en marxa el maig del 2009, 
amb l'objectiu de crear vincles de solidaritat i amistat 
entre les persones, alhora que reben o donen un servei. 
És una iniciativa de la Taula 2 del Pla de convivència 
que es porta a terme des del Pla de millora del Barri de l'Erm, 
i està obert a tot el municipi de Manlleu. Precisament un altre 
dels objectius és incentivar les relacions entre la gent de l'Erm 
amb la resta de la ciutat.

La trobada, que va durar dues hores, va servir perquè la gent
apuntada en el programa es conegués i posés 
en comú propostes d'intercanvi: què interessa rebre 
i què es pot oferir a canvi.

Els serveis no són recíprocs: una persona que dóna un servei 
a una altra no necessàriament l'ha de rebre de la mateixa persona.

Teresa Llimós, responsable del projecte, posa les persones 
en contacte. El sistema de "pagament" es fa amb un talonari 
del temps que cada persona utilitza quan rep un servei.
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En la trobada, Teresa Llimós va donar a conèixer les dades 
del programa: ja hi ha 58 persones apuntades i s'han fet 44
intercanvis. Se n'han fet a nivell personal, d'entre els quals 
en destaquen les classes de català i d'informàtica, i també 
a nivell de grup, com ara intercanvis per cuinar.

Els participants de la trobada van portar un objecte 
per intercanviar amb un altre membre del programa. 
Així, es van intercanviar llibres, roba per grans i per nadons, 
joguines, etc.

Les persones interessades a participar al Temps x Temps 
de Manlleu s'han d'adreçar els dijous de 16 a 20 hores a l'Escola
d'Adults de Manlleu, o poden trucar al 93 850 65 00. 
També es pot consultar el blog de Temps x Temps:
http://tempsxtemps.blogspot.com/

El projecte s'inspira en els Bancs del Temps que funcionen 
a la ciutat de Barcelona, concebuts inicialment com un projecte 
de suport a les dones, per tal que poguessin tenir més temps lliure,
i després ha pres una nova orientació oberta al conjunt 
de la població.
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Les entitats de l'Erm
es formen en noves
tecnologies
 

Les entitats del barri de l'Erm de Manlleu van participar els mesos
de novembre i desembre en un curs de formació en noves
tecnologies. Aquesta iniciativa va sorgir de la Taula d'Entitats, 
en el marc de les actuacions del Pla de convivència 
del Pla de millora del barri de l'Erm.

Al curs hi van assistir 14 persones, representants de 7 entitats 
del barri: ACA Peña Flamenca, Associació de Veïns del barri 
de l'Erm, CITE-CCOO, Jameiat Essalam, AMPA de l'escola Puig-
Agut, Ordit i Aula de Formació d'Adults.

El curs va constar de 4 sessions de 2 hores, a l'Escola d'Adults, 
i va anar a càrrec de l'empresa Digit-eix.

L'objectiu del curs va ser donar a conèixer a socis i sòcies 
de les entitats les possibilitats que els ofereixen les noves
tecnologies per a les seves activitats. També es va plantejar 
la creació d'una microxarxa social a Internet, on les entitats hi
puguin trobar un espai virtual de relació, des d'on puguin
promocionar-se, penjar-hi les seves activitats o compartir
continguts, entre d'altres possibilitats.

En aquesta actuació també hi ha col

·

laborat l'Àrea de Noves
tecnologies de l'Ajuntament de Manlleu.
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Els patis de l'escola
Puig-Agut tornen a
estar oberts en
l'horari habitual
 

Després de les vacances escolars de Nadal,
els patis de l'escola Puig-Agut han tornat a obrir al públic
en l'horari habitual: de les 17.30 a les 20 hores. 
Aquesta actuació forma part del Pla de millora del barri
de l'Erm.

La dinamització dels patis de l'escola Puig-Agut va a càrrec 
del dinamitzador juvenil de l'Institut de Desenvolupament
de l'Erm i dels alumnes del Mòdul de serveis personalitzats
a la comunitat del barri de l'Erm, dins el programa "Treball 
als barris 2009-2010".

Durant alguns dies de les vacances de Nadal els patis també 
han estat oberts al públic de 16 a 19 hores, i així els nens 
i nenes han pogut gaudir d'aquest espai de joc i d'esbarjo.

El dia 28 de desembre es va fer una festa per celebrar 
el Nadal a l'Erm. Hi va haver berenar per a tothom, 
que van preparar per a l'ocasió un grup de dones del barri
al Casal Cívic. 
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