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Els menjadors escolars de Vacarisses milloren la 
qualitat dels menús
El menjar es prepara a la cuina central de l’escola Font de l’Orpina 
i es distribueix a la resta de centres educatius públics

El Ple ordinari de juliol de l’Ajuntament de Vacarisses va aprovar per 
unanimitat la proposta del regidor d’Ensenyament, Josep Maria Gi-
bert, d’endegar un nou sistema de gestió del servei dels menjadors 
escolars als centres d’ensenyament públics de la vila. D’aquesta 
manera, s’assoleix una demanda de fa anys: prescindir del servei de 
càtering que s’oferia a l’escola Pau Casals i que comportava força 
queixes.

Davant aquesta mancança, l’equip de govern del consistori va propo-
sar un replantejament a la cooperativa encarregada dels menjadors. 
Després d’un estudi de viabilitat, amb el vistiplau del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat i de l’Agència de Salut Pública, es 
va decidir condicionar una cuina central a l’escola Font de l’Orpina, 
per abastir l’escola Pau Casals i les dues escoles bressol municipals. 
Per exemple, una de les millores és la incorporació d’un forn d’alt 
rendiment, que, al seu torn, permet introduir plats al vapor, mantenint 
molt més les qualitats nutricionals i organolèptiques dels aliments i 
millorant, alhora, la seguretat alimentària.

A més, s’han igualat els menús de tots els centres, que gaudeixen de 
la mateixa qualitat. I és que es garanteix una distribució màxima de 15 
minuts entre les diferents escoles. Tanmateix, els plats freds es poden 
elaborar des de l’escola Pau Casals, on s’ha descartat la possibilitat 
de fer-hi una cuina per l’elevat cost econòmic i per la manca d’espai.

Per a Gibert, aquesta és “una oportunitat important per guanyar en 
qualitat del servei i que els nostres infants mengin en condicions”.

La cooperativa encarregada del nou servei és +MÉS Eficiència Social, 
mentre que l’altra part de la UTE, Frescoop, continua com a subminis-
tradora dels aliments. Tot plegat s’uneix a les millores ja introduïdes 

Ensenyament i Serveis Socials

per aquesta UTE fa un any, amb l’objectiu d’oferir 
una alimentació saludable, basada en la proximitat, 
els productes ecològics i una dieta rica en proteïna 
vegetal.

Solidaritat amb les famílies més necessitades
Gràcies a l’acord entre +MÉS Eficiència Social i 
l’Ajuntament de Vacarisses, s’han pogut atorgar 17 
beques menjador a infants de les escoles d’Infantil 
i Primària per al curs 2014-15. Com és habitual, a 
l’hora d’escollir les famílies beneficiades, s’ha seguit 
el criteri d’atorgament de beques del Consell Co-
marcal del Vallès Occidental.

D’altra banda, el president de +MÉS Eficiència So-
cial, Joan Costa, va lliurar aliments i una aportació 
econòmica al Rebost Solidari de Vacarisses, grà-
cies als col·laboradors que van voler participar en 
aquesta iniciativa, com Olis Bargalló, Pedial i El Forn 
Alavedra. El valor de la donació equival a 450 euros, 
que inclouen aliments bàsics i diners en metàl·lic 
perquè les famílies puguin adquirir productes fres-
cos per completar la seva alimentació.

A l’acte de lliurament, també hi van assistir la regi-
dora d’Acció Social de l’Ajuntament de Vacarisses, 
Anna Singla, i el primer tinent d’alcalde, Josep Maria 
Gibert, que van agrair la labor de +MÉS Eficiència 
Social i de les empreses proveïdores. A més, Gibert 
va voler destacar que el contracte de serveis amb 
la cooperativa, que es va signar l’any passat, “està 
sent tot un model d’èxit per a les necessitats dels 
infants de la vila”.

Les noves instal·lacions a la cuina central de l’escola Font de l’Orpina.
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Els centres públics de Vacarisses comencen el nou 
curs escolar
El 15 de setembre es va encetar el nou curs escolar 
a tots els centres públics de Catalunya, inclosos els 
de Vacarisses. Aquest curs 2014-15 està marcat per 
una davallada considerable dels infants a les escoles 
bressol, mentre que, a l’Escola Municipal de Música, 
s’hi ha donat l’augment més elevat de matricula-
cions, des que el centre es va municipalitzar.

Esforç per mantenir dues escoles bressol
La davallada d’alumnes més significativa la trobem 
a les escoles bressol, amb un total de 68 infants, 
enfront dels 106 del curs passat. Aquest descens ha 
fet replantejar-se el manteniment dels dos centres 
que hi ha a Vacarisses, El Cuc i El Xic, ja que supo-
sa un esforç econòmic important. Tot i això, l’equip 
de govern de l’Ajuntament vacarissenc ha decidit 
mantenir-los.

El descens més important s’ha donat a El Xic, on 
només s’hi han matriculat 26 infants. En canvi, a El 
Cuc, n’hi ha 42, distribuïts en 3 grups. Com a con-
seqüència, 4 de les educadores que hi treballaven 
s’han hagut de reubicar a l’Ajuntament en tasques 
diverses. Precisament, per aprofitar espais buits i 
personal, les regidories d’Ensenyament i Serveis So-
cials han inaugurat l’Espai Familiar, a El Xic, adreçat 
a famílies no usuàries de les escoles bressol.

Més alumnes a la Pau Casals i l’IES, i menys a la Font de 
l’Orpina
Pel que fa als centres d’infantil i primària, la tendència és diferent en 
cadascun. Mentre que, a l’escola Pau Casals, hi ha 16 alumnes més 
respecte al curs anterior, a l’escola Font de l’Orpina, n’hi ha 33 menys, 
una davallada que s’ha notat, especialment, als cursos més baixos. 
Per la seva banda, l’Institut de Vacarisses té 17 alumnes més que 
l’any passat.

Rècord d’alumnat
En canvi, l’Escola Municipal de Música de Vacarisses (EMMV) passa 
pel seu millor moment, amb 202 alumnes matriculats, que suposen un 
augment d’un 19%, el més elevat des que el centre es va municipalit-
zar, l’any 2008. Segons la mateixa EMMV, hi han ajudat la visibilitat i la 
projecció que l’escola té al municipi.

Millores en el servei de menjador
Més enllà de les matriculacions, el nou curs 2014-15 arrenca amb una 
gran novetat pel que fa al servei de menjador que s’ofereix als cen-
tres d’ensenyament públic de Vacarisses. I és que una cuina central a 
l’escola Font de l’Orpina distribueix el menjar a la resta de centres, en 
un temps màxim de 15 minuts. Aquesta millora ha permès igualar tots 
els menús, a més de garantir el manteniment de les seves qualitats 
nutricionals i organolèptiques.

Àlex Gil: “M’agradaria poder-me formar com a resident en 
l’especialitat de la medicina que més m’apassioni”
El vacarissenc Àlex Gil és un dels millors alumnes del país, amb una nota mitjana 
d’un 9,38 al batxillerat científic i un 12,268 sobre 14 a la selectivitat. A més, des-
prés de realitzar unes proves específiques, ha obtingut el Premi Extraordinari de 
Batxillerat que concedeix la Generalitat de Catalunya. Anem a conèixer-lo millor!

Què ha suposat per a tu saber que et trobes 
entre els alumnes més brillants de Catalunya?
No ha suposat res especial. Simplement, la sa-
tisfacció de veure recompensat l’interès que he 
posat en els estudis, i la presa de consciència 
de la sort de poder escollir la carrera que més 
em motiva.

Precisament, acabes d’encetar una nova eta-
pa en la teva vida d’estudiant. Quina opció 
has escollit?
Finalment, faré Medicina a la UAB.

Era el que sempre t’havies imaginat o, de pe-
tit, somniaves amb un altre ofici?
La veritat és que els meus interessos han anat 
canviant amb els anys. De petit, volia ser veteri-
nari (típic, no?); més endavant, vaig passar una 
etapa en què no ho tenia gens clar, però, final-
ment, vaig decantar-me per la branca científico-
sanitària, gràcies a la influència d’alguns profes-
sors i a l’oportunitat que vaig tenir de participar 
en un programa anomenat Joves i Ciència, de la 
Fundació Catalunya - La Pedrera.

Algun consell per als alumnes de Vacarisses 
que es presentaran a la selectivitat de l’any 
vinent?

En primer lloc, els diria que no 
s’espantin. Sempre se li té un 
respecte especial a la selecti-
vitat i, de fet, és normal per-
què, en tres dies i uns quants 
exàmens, et jugues coses 
importants. Tot i així, el meu 
consell és que s’ho prenguin amb filosofia, que no s’hi capfiquin 
massa i, sobretot, que facin un bon batxillerat per no haver de 
jugar-s’ho tot als exàmens de selectivitat.

Sabem que, aquest estiu, has realitzat una estada en un labo-
ratori de Barcelona.
Sí, durant el mes de juliol, he fet una estada a l’Institut de Bioen-
ginyeria de Catalunya, on he estat treballant en el cultiu cel·lular, 
juntament amb una companya del programa que fa anys que co-
nec. Aquesta estada l’he pogut realitzar com a última fase de la 
meva participació al programa Joves i Ciència, al qual he d’agrair 
l’oportunitat de conèixer el món de la recerca de ben a prop.

Tens molt camí per endavant, però com t’agradaria veure’t 
dintre de 10 anys?
10 anys és molt de temps com per fer prediccions… El que tinc 
clar és que vull gaudir de l’etapa que ara s’obre, aprofitant to-
tes les oportunitats i gaudint potser d’alguna estada a l’estranger 
per expandir horitzons! Més enllà d’això, m’agradaria poder-me 
formar com a resident en l’especialitat de la medicina que més 
m’apassioni.
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33 beques menjador per a infants de Vacarisses1

De les 81 sol·licituds tramitades per obtenir una beca menjador per al 
curs escolar que acaba d’encetar-se, el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental n’ha atorgat 33 a l’alumnat dels centres públics de Vaca-
risses d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil. 
D’aquestes, 5 corresponen a un ajut del 100%, mesura que s’aplica 
per primer cop, donada la situació econòmica d’algunes famílies.

De la resta de beques, 17 són d’un 50% concedit pel Consell Comar-
cal i un 50% complementari que aporta la cooperativa que gestiona el 
servei de menjador als centres públics vacarissencs, +MÉS Eficiència 
Social. D’altra banda, 11 infants podran gaudir d’un ajut també del 
50%, mentre que l’import restant l’haurà d’abonar la família.

En aquest curs 2014-15, és la primera vegada que 
s’utilitzen criteris unificats per a tota Catalunya a 
l’hora de concedir els ajuts, amb l’objectiu de ser 
el més justos possible a tot el territori i amb les si-
tuacions socioeconòmiques més desfavorides. Les 
bases han estat elaborades per un grup de treball 
format per representants dels consells comarcals, 
de l’Associació Catalana de Municipis, de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya i del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat.

1 Aquestes xifres poden variar, ja que s’estan estudiant incidències en algunes sol•licituds, no resoltes en el moment de tancar l’edició d’aquest número d’El Terme.

Medi Ambient

S’instal·la una caldera de biomassa per al servei de 
calefacció de diferents equipaments municipals
El passat mes de setembre, van iniciar-se les obres d’instal·lació, al 
nucli urbà, d’una caldera de biomassa que ha de subministrar calor a 
l’edifici de l’Ajuntament, a La Fàbrica, a l’escola Pau Casals i a l’escola 
bressol El Cuc. La instal·lació consistirà en una caldera centralitzada, 
de 320 kW de potència tèrmica, que s’alimenta de biomassa en for-
mat d’estella forestal. Aquesta estarà emmagatzemada en una sitja 
annexa, amb una capacitat efectiva de 81 m2 i una autonomia mínima 
de 30 dies. La xarxa de distribució, amb una longitud de rases de 220 
m i a uns 80 cm de fondària, serà amb canonada flexible de polietilè 
aïllada, per garantir les mínimes pèrdues tèrmiques en el transport.

La nova xarxa substituirà el funcionament de les calderes de gasoil 
actuals per una única caldera de biomassa amb estella forestal. Les 
instal·lacions ja existents es mantindran en funcionament per si cal-
gués complementar o alternar amb la nova xarxa de calor, ja sigui en 
casos puntuals o bé per assumir els pics de funcionament esporàdics.

La licitació del projecte, que inclou obra civil i manteniment preventiu i 
correctiu durant 5 anys, tenia un preu de sortida de 372.794,92€, amb 
IVA inclòs. L’obra s’ha acabat adjudicant, segons concurs públic, a 
l’empresa Soler Energy Service, S.L., amb una baixa del 24% i, per 
tant, amb un preu final de 283.324,13€, xifra que suposa un estalvi de 

89.470,79€. A més, el contracte inclou un seguit de 
millores sense cost addicional, com la preinstal·lació 
de la calefacció a la Sala Gran de La Fàbrica, la 
instal·lació solar tèrmica complerta per a l’ACS de 
l’escola bressol El Cuc, 5 anys més de manteniment 
preventiu i correctiu, i la millora en els temps de res-
posta en cas d’averies. 

Sostenibilitat i estalvi econòmic
Amb aquesta nova instal·lació, es deixaran de con-
sumir uns 36.500 litres anuals de gasoil-C, que equi-
valen a una reducció d’emissions d’101,7 Tm de  
CO2/any, gràcies al consum de biomassa forestal, 
considerada una font d’energia renovable. A més 
a més, el preu d’aquest combustible és inferior, 
comportant un estalvi econòmic. Per tot plegat, es 
preveu que el període de retorn de la inversió sigui 
d’uns 7,5 anys.

Alhora, s’està treballant per poder autogenerar 
aquesta biomassa estella a nivell municipal, mit-
jançant l’explotació sostenible dels boscos de 
l’entorn. D’aquesta manera, es tancaria el cercle, 
aconseguint ser autosuficients en el subminis-
trament, amb tots els beneficis mediambientals i 
econòmics que això suposaria.

Signatura del contracte, amb la presència de l’alcalde de Vacarisses, Salvador Boada; el 
regidor de Serveis Municipals, Salvador Martín, i els directors de l’obra.
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Obres Públiques

Més de 570.000 euros d’estalvi en les obres de 
clavegueram de la urbanització La Coma
El Ple extraordinari de l’Ajuntament de Vacarisses va apro-
var l’adjudicació de les obres, iniciades fa dues setmanes, a 
l’empresa GICSA

El passat Ple extraordinari de l’Ajuntament de Vacarisses, celebrat 
a principis de setembre, va aprovar l’adjudicació de les obres par-
cials d’urbanització del sector de La Coma, que es van iniciar fa dues 
setmanes. Entre les 18 propostes presentades, s’ha seleccionat la 
més avantatjosa econòmicament, la de l’empresa Gestión, Ingeniería 
y Construcción de la Costa Dorada, S.A. (GICSA), de 710.230,82 eu-
ros (amb IVA). Aquesta xifra suposa un estalvi de 574.153,03 euros i 
una baixa del 44,703% respecte al preu de sortida de la licitació del 
projecte d’obres, d’1.284.383,85 euros.

L’aprovació arriba després d’un procés de justificació de l’oferta per 
part de l’empresa, requerida pel consistori vacarissenc, ja que es 
tractava d’una baixa temerària pel seu valor anormal. Finalment, el 
personal tècnic contractat per l’Ajuntament en va corroborar la seva 
viabilitat econòmica per executar l’obra.

El regidor del PP, Mariano Méndez, que va votar a favor de la propos-
ta, va felicitar l’equip de govern per la baixada de l’import inicial, però 
va demanar que s’acceleri el procés de començament de les obres. 
També va emetre un vot favorable el regidor convergent, Ricard Reo-
llo, tot i que va voler destacar “la part més humana del projecte, ja que 
les despeses seran considerables per a algunes famílies”. Per això, 

Es pavimenten tots els carrers de La Farinera
El mes passat, des de la Regidoria de Serveis Municipals i en el marc 
del Pla de manteniment de carrers i camins de Vacarisses, es van 
pavimentar tots els carrers de la urbanització de La Farinera i l’accés 
des de Rellinars. Segons el regidor de l’àrea, Salvador Martín, “amb 

va sol·licitar “l’ajuda de l’Ajuntament”, a més d’una 
supervisió de les obres “perquè siguin perfectes i 
s’evitin problemes similars als de Torreblanca II”.

En canvi, els grups municipals d’ERC i el PSC van 
abstenir-se en la votació. El regidor republicà, Antoni 
Masana, va dir fer-ho “per coherència” i va continuar 
demanant “responsabilitats polítiques pel retard en 
el procés”. També va parlar de coherència la regido-
ra socialista Laura Sánchez, qui va afirmar que, “en 
aquest moment que vivim, es requereix una major 
aportació econòmica de l’Ajuntament”. A més, va 
criticar que l’equip de govern hagi acceptat “una 
baixa gens raonable i temerària, tot i que s’acrediti 
el contrari”.

En el seu torn de resposta, l’alcalde de Vacaris-
ses, Salvador Boada, va defensar que 5 empreses 
s’havien presentat al concurs amb més d’un 40% 
de baixa, remarcant que, a més, “són reconegudes”. 
Quant a les crítiques a l’aportació econòmica de 
l’Ajuntament, Boada va assegurar que, “a La Coma, 
s’hi aporta més que a Torreblanca II, tenint en comp-
te que no hi ha cap parcel·la municipal”. “Com més 
baixa, millor per als veïns i per a l’Ajuntament”, va 
afegir l’alcalde vacarissenc.

El darrer Ple extraordinari de l’Ajuntament de Vacarisses, celebrat el 5 de setembre.

L’alcalde de Vacarisses, el secretari de l’Ajuntament i el gerent de 
GICSA signant el contracte per les obres de La Coma un cop aca-
bat el ple.

aquesta actuació, es compleix una llarga reivindica-
ció dels veïns, que veuran millorada la seva qualitat 
de vida”.
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El Fresno ja està connectat a 
la xarxa pública d’aigües de 
Vacarisses
Des de finals de juliol, el veïnat d’El Fresno està connectat a la xarxa 
pública d’aigües de Vacarisses. La connexió s’ha fet a l’àrea de servei 
de Montserrat de l’autopista C-16, de manera que s’ha hagut de sig-
nar un conveni amb la concessionària de la via, AUTEMA.

L’any 2011, els veïns d’El Fresno van cedir a l’Ajuntament de Vacaris-
ses l’ús del pou i el dipòsit d’aigües propietat de la comunitat. A causa 
de les múltiples avaries en la canonada d’impulsió i els paràmetres 
poc recomanables que mostraven les analítiques de les aigües, tot i 
estar en els límits sanitaris, des de la Regidoria de Serveis Municipals, 
s’ha cregut oportú connectar la urbanització d’El Fresno a la xarxa 
d’aigües municipal. Pel que fa a l’antic dipòsit, s’està estudiant la pos-
sibilitat de convertir-lo en una bassa on els helicòpters dels bombers 
puguin carregar aigua en cas d’incendi.  

Segons el regidor de l’àrea, Salvador Martín, amb aquesta obra, es vol 
“garantir el servei d’aigües als veïns del Fresno i amb uns paràmetres 
de qualitat”.

Millores als equipaments municipals
Durant l’estiu, van iniciar-se un seguit d’obres per millorar equipa-
ments municipals com el Casal de Cultura, La Fàbrica, el Poliesportiu 
i altres instal·lacions esportives.

Gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona, s’han rehabi-
litat l’interior i l’annex del Casal de Cultura, ja que es trobaven en un 
estat precari. Algunes de les millores que s’hi han fet són la substitu-
ció de l’encoixinat dels seients i del terra, la instal·lació d’un sistema 
de llums digital, l’arranjament de lavabos i portes, i pintura exterior i 
interior.

També s’ha arranjat l’edifici de La Fàbrica. Una de les actuacions que 
s’hi han fet i que ja ha finalitzat és l’ampliació dels lavabos de la sala 
polivalent, espai que s’ha pintat. A banda d’adequar-los a les mesu-
res sanitàries que marca la llei, s’hi han incorporat canviadors per a 
nadons i un servei accessible per a persones amb mobilitat reduïda. A 
més, s’està ampliant el magatzem de La Fàbrica.

En el cas de les instal·lacions esportives, al Poliesportiu municipal 
s’han adquirit dos mòduls units: un per al servei de bar de la zona 
esportiva i un altre per als lavabos de la zona del camp de futbol. A 
més, s’ha construït un envà per separar la zona de vestidors de la 
pista poliesportiva, amb la finalitat d’estalviar gasoil del sistema de 
calefacció. D’altra banda, s’han arranjat les pistes poliesportives de 
les urbanitzacions de Vacarisses.

Equipament Cost del projecte1 
La Fàbrica 42.317,31€ *
Casal de Cultura 43.016,47€ *
Poliesportiu municipal 13.991,22€ *
Piscina municipal i pistes poliesportives 33.152,37€ *
Instal·lacions Poliesportiu:

Mòdul Bar 18.000,00€ *
Mòdul lavabos 17.000,00€ *
Arqueta i claveguera 12.000,00€ *

Una de les millores al Casal de Cultura ha estat la substitució de l’encoixinat dels seients.

1 Els imports marcats amb un asterisc estaven pendents de certifi-
car al tancament d’aquesta edició del Terme.

Ampliació dels lavabos de la sala polivalent de La Fàbrica.

Un dels mòduls que s’ha instal·lat al Poliesportiu municipal.
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Clínica Dental Vacarisses    
(C/ Montserrat, 44 baixos - Nucli) 93 828 07 20
clinicadentalvacarisses@gmail.com

Serveis d’odontologia general i especialitats en implants, ortodòncia infantil 
i adulta, pròtesi i cirurgia. També radiologia digital. Visiteu el seu Facebook, 
on podreu informar-vos sobre els resultats de diversos casos clínics. Horari: 
dimecres i divendres, de les 10 a les 13h. i de les 15 a les 20h., adaptables a la 
disponibilitat dels clients.

Perruqueria Imagina’t     
(C/ Montserrat, 7 - Nucli) 93 835 94 05
mluisamelendez@hotmail.com

Serveis de perruqueria unisex, fotodepilació, cavitació i tractaments de 
rejoveniment facial, a hores convingudes a petició de la clientela. Venda de 
sabons artesanals, fabricats amb ingredients completament naturals, com 
un 75% d’oli d’oliva, coco i palma (visiteu www.latiendadeljabon.com i el seu 
Facebook).

El Concurs! 
Quantes dents tenim, 
inclosos els queixals del 
seny?

El Concurs!
A quin dolç s’assemblen 
alguns dels sabons que 
es venen a la Perruqueria 
Imagina’t?

Coneix el teu comerç

Els premis per a les persones encertants són gentilesa de les empreses que aparei-
xen en aquest concurs. En aquest número, Clínica Dental ofereix una higiene dental 
i la Perruqueria Imagina’t, una cistella amb sabons.

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 26 de d’octubre!

Borsa de Treball

Nou Pla d’Ocupació per a persones aturades que 
reben la renda mínima d’inserció

Durant el període 2013-2014, s’ha dut a terme el 
programa Joves per l’ocupació, destinat a joves 
desocupats de Vacarisses, entre 16 i 25 anys, sense 
estudis o amb l’ESO. Aquests joves han estat for-
mats i han realitzat pràctiques de 80 hores, en les 
següents modalitats:

• Operaris de magatzem en indústria i laborato-
ris químics (300 hores): 2 joves han fet pràctiques 
a l’empresa de Vacarisses Galloplast, de neteja, 
desinfecció, magatzem i operacions bàsiques en 
laboratoris químics.

• Activitats Auxiliars de Comerç (310 hores): 1 jove 
ha fet pràctiques a l’empresa de Sant Quirze Plata-

L’Ajuntament de Vacarisses ha posat en marxa 
un nou Pla d’Ocupació, emmarcat en el programa 
Treball i Formació adreçada a persones en situació 
d’atur beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció. 
Subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
i gestionat pel Consorci per l’Ocupació i la Promo-
ció Econòmica del Vallès Occidental, aquest pro-

forma de la Construcción, en tasques d’atenció al client, empaque-
tatge, comandes i manipulació de carretons elevadors.

• Auxiliar de cuina i restaurant (310 hores): 1 jove ha fet pràctiques 
a La Bona Brasa de Vacarisses, en tasques de servei de restaurant 
i elaboració culinària.

Un cop finalitzades les pràctiques, aquests joves ja estan preparats 
perquè qualsevol empresa els pugui contractar dintre dels àmbits de 
la formació rebuda. L’empresa contractant rebrà una subvenció de 
3.871,80 euros de quantia màxima per cada contracte de 6 mesos a 
jornada completa. La contractació es pot efectuar fins al 30 d’octubre 
de 2014. Les empreses interessades poden contactar amb la Borsa 
de Treball de l’Ajuntament de Vacarisses (93 835 90 02 - Ext. 460).

Programa Joves per l’ocupació

grama compagina l’experiència professional amb accions formatives, 
per potenciar les competències transversals (digitals, lingüístiques, 
d’autonomia i iniciativa, etc.).

Durant el mes de juliol, s’ha contractat una persona aturada del muni-
cipi i perceptora de la renda mínima d’inserció, per a la realització de 
tasques de jardineria. El contracte és de 6 mesos a jornada completa.
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Els partits opinen

Com qualsevol altre poble del món, els catalans i 
catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur en 
llibertat, dret reconegut en els principals tractats 
internacionals. Fa 300 anys, com a resultat de la 
Guerra de Successió, les nostres constitucions i 
institucions van ser abolides pel Decret de Nova 
Planta. Des d’aquells moments, la nostra cultura, 
llengua i tradicions han estat reiteradament menys-
tingudes, quan no perseguides directament, com 
en la dictadura franquista iniciada fa 75 anys, que 
comportà una cruel repressió i la supressió de la 

Generalitat i de les institucions que, ara fa 100 
anys, la Mancomunitat començava a reeixir.
La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant 
part de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya de 2006, aprovat pel nostre Parlament i re-
ferendat pel poble de Catalunya, i l’ofec econòmic 
i els diversos greuges al nostre autogovern, van 
propiciar la primera manifestació multitudinària de 
rebuig a l’actitud del govern estatal l’any 2010.
S’ha anat conformant un moviment social transver-
sal, tant a nivell territorial com social, generacional 

i polític, sustentat en l’essència de la democràcia. 
Ni els governs, ni els parlaments, ni cap dels partits 
polítics no poden girar l’esquena a aquest movi-
ment que reclama els seus drets per la via pacífica.
I tothom ha de poder decidir, sigui quina sigui la 
seva posició. Volem que se’ns consulti. UIPV, com 
la majoria de partits, demana la consulta i contri-
buirem a fer-la possible i a permetre que la ciutada-
nia pugui participar-hi de manera cívica i pacífica.

El PSC de Vacarisses sempre s’ha caracteritzat 
per la seva sensatesa defensant postures realistes 
i possibilistes. Davant dels esdeveniments actuals 
a l’entorn de la consulta del 9 de novembre, volem 
dir ben clar que nosaltres volem votar, però volem 
votar amb les garanties que ofereix una consulta 
legal, com a única forma de donar rigor i veracitat a 
la veu del poble; si no és així, la consulta no tindrà 
cap força, ni tan sols moral. Als socialistes de Va-
carisses, ens interessa saber què pensen els nos-

tres ciutadans i ciutadanes, però som prudents i no 
aventurem opinions ni pronòstics, com fan d’altres, 
guiats només per la “il·lusió”. Nosaltres defensem 
que, en democràcia, les lleis no es transgredeixen 
ni es violen, sinó que es canvien i, per aquesta raó, 
des del diàleg i no des de la confrontació, volem fer 
propostes de canvi i donar alternatives per capgirar 
les coses des de la legalitat. Nosaltres no estem en 
contra de ningú i no entrarem mai a discutir els sen-
timents dels altres, però volem que els altres res-

pectin els nostres, que, en aquest ordre de prioritat, 
són: socialisme, perquè defensem les persones i 
la justícia social; catalanisme, perquè defensem 
la nostra llengua i la nostra cultura, i federalisme, 
perquè volem ser més lliures, formant part d’un tot 
en un marc de bona convivència. Som el partit del 
sentit comú, som alternativa de govern.

Sortosament, es posen en marxa les obres de 
La Coma. Per part de Veïns per Vacarisses, ens 
n’alegrem per moltes raons. Una d’aquestes és 
el preu final de l’oferta de l’empresa guanyadora 
de la subhasta. Altres raons molt importants per 
a nosaltres són que s’ha aconseguit que els veïns 
de La Coma no hagin d’instal·lar una bomba per 
evacuar les aigües brutes a la claveguera; la pos-
sibilitat de finançar les quotes d’urbanització mit-
jançant la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 

de Vacarisses, a tres anys i, excepcionalment, a 
cinc; no s’haurà de fer front als preus per les ex-
propiacions dels terrenys afectats; no s’hauran 
de pagar les instal·lacions telefòniques, totalment 
inútils, tal com s’ha demostrat, per exemple, a El 
Palà i Torreblanca II i la Carena Llarga; l’obra ad-
judicada s’executarà segons el projecte, amb les 
variacions típiques d’una obra d’aquesta magnitud 
i amb les mesures de control efectiu ordenades per 
l’Ajuntament, afegides al seguiment per part dels 

propis veïns, als quals s’escoltarà atentament, com 
no pot ser d’una altra manera. Són aquestes, jun-
tament amb altres raons, les que ens fan estar molt 
satisfets de l’aportació del nostre grup al desen-
volupament del calendari per arribar a la situació 
actual. Desitgem que tot el procés de les obres no 
creï cap malestar als veïns, mes enllà del normal 
en aquest tipus d’obra. També n’esperem un bon 
resultat per no refredar-se i escometre amb valentia 
les obres encara pendents d’execució.

Des d’Esquerra Vacarisses, donem tot el suport 
a la convocatòria de la consulta del 9N. Una con-
sulta que ha de posar de manifest què volem els 
catalans. Si volem seguir units a un estat que ens 
anul·la com a poble, o volem un nou estat per co-
mençar de nou. Un estat on puguem acabar amb la 
vella política, amb la corrupció. Un estat on el po-
der econòmic no passi per davant de les persones, 
un estat amb una redistribució justa de la riquesa, 
un estat on les persones siguin el més important. 
Un estat també per poder decidir les nostres po-

lítiques socials, culturals, mediambientals i que no 
ens vinguin marcades des de Madrid, sense tenir 
en compte els nostres interessos. Des d’Esquerra, 
volem votar i, evidentment, volem guanyar.
D’altra banda, ens agradaria fer referència, en po-
lítica municipal, a la campanya cosmètica que ha 
endegat el govern municipal. És any de reformes, 
és any d’eleccions, i ara tot són presses per ma-
quillar els nostres carrers, per maquillar els nostres 
equipaments, etc.
En tres anys, el govern municipal no ha fet pràc-

ticament res i, ara que s’acosten eleccions, ma-
quilla el nostre municipi. Els problemes greus, els 
problemes estructurals, els que afecten la gent, 
aquests són i han estat incapaços de resoldre’ls i 
ara es pensen que, pintant quatre façanes i quatre 
carrers, la gent s’oblidarà del que podem qualificar 
com la pitjor legislatura en dècades.
Per finalitzar, volem manifestar la nostra solidari-
tat amb les persones que més malament ho estan 
passant per culpa de la crisi i restem a la seva dis-
posició.

Els catalans estem vivint, d’una manera apassio-
nada, aquest període de la història que el podríem 
definir com el més important dels darrers 300 anys. 
Estem escrivint aquest article dos dies abans que 
se celebri el Ple del 25 de setembre i on hem pre-
sentat una moció, conjuntament amb la majoria 
d’ajuntaments de Catalunya, donant suport a la 
celebració de la consulta del 9 de novembre so-
bre el futur polític de Catalunya. Aquesta moció 
comença de la següent manera i d’una forma con-
tundent: “Com qualsevol altre poble del món, els 

catalans i les catalanes tenim el dret a decidir el 
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut 
en els principals tractats internacionals. Un futur 
que s’emmiralla en una cultura, una llengua i unes 
tradicions pròpies avalades per segles i segles 
d’història, que s’entronquen ara fa 300 anys, amb 
la Guerra de Successió i amb els Decrets de Nova 
Planta que aboleixen les constitucions catalanes i 
les nostres pròpies institucions”.
És absolutament vital la participació ciutadana, tal 
i com ha passat en els darrers 11 de setembre, per 

aconseguir aquesta fita. Recordem que som nosal-
tres els que hem de recolzar els nostres represen-
tants polítics i, per sobre d’ells, el nostre President. 
En aquest sentit, seria vàlid recordar aquella frase 
de Jean Jacques Rousseau: “El poder és del poble 
i per al poble”. Veritablement, això és el que hem 
d’aconseguir el dia 9 de novembre amb la consulta 
i alhora recordar que tan sols és això, que no vin-
cula a res, però que, cert és, serà la clau de volta 
per al nostre futur.

El Partit Popular de Vacarisses ha llevado a cabo 
una serie de actividades en los últimos meses que 
queremos poner en conocimiento de la ciudadanía 
de Vacarisses.
En el último Pleno, fue aprobada una propuesta de 
nuestro partido para que se actualizara el Plano del 
municipio. Llevaba más de veinte años sin hacerlo 
y, desde entonces, nuevas calles, pasajes… se han 
construido en Vacarisses. Consideramos que es 
una buena iniciativa tanto para los vacarissenses 
como para cualquier persona que visite Vacarisses. 

Asimismo, hemos pedido a RENFE que realice una 
serie de mejoras en las estaciones de Vacarisses. 
A este respecto, ya se han mejorado la iluminación, 
se han instalado máquinas expendedoras, paneles 
informativos… y hemos pedido el alargamiento 
de los andenes, señalizaciones… Por otra parte, 
hemos demandado a la Generalitat la limpieza 
de todas las rieras de Vacarisses, pues se hallan 
actualmente en un estado lamentable. Esperamos 
que la Generalitat lo lleve a cabo cuanto antes. 
Finalmente, hemos solicitado al Ayuntamiento de 

Vacarisses la instalación de diversas placas seña-
lizadoras para diferentes calles y pasajes de Can 
Serra, Torreblanca II…, así como numerosas mejo-
ras para las urbanizaciones de Vacarisses.
Éstas y otras actividades han sido realizadas por 
el Partit Popular de Vacarisses en los últimos tiem-
pos. Ésa es nuestra labor y para ello fuimos elegi-
dos por los ciudadanos de Vacarisses. Para dedi-
carnos a nuestros ciudadanos y al municipio. Es 
para nosotros un honor y un orgullo trabajar para 
todos los ciudadanos de Vacarisses.

Votar per a decidir

Posició del PSC de Vacarisses respecte al 9N

Obres d’urbanització parcial de La Coma

9N. Volem votar i volem guanyar

El 9 de novembre, la nostra clau de volta

Últimas iniciativas del PP de Vacarisses
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Associació Cultura i 
Lleure de Vacarisses
Desfilada de vestits de 
paper
Diumenge 12 d’octubre, a les 18h.
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica
Preu: 3€ (destinats al Rebost Solidari)

Cursos 2014-15
Lloc: La Fàbrica

Anglès
Bàsic: Dimecres, de 16 a 18h.
Intermedi: Dimecres, de 18 a 20h.
Avançat: Dilluns, de 20 a 22h.

Ceràmica: Dimecres, de 17 a 20h.

Costura: Dimarts, de 17 a 20h.

Francès: Dilluns i dijous, de 18 a 20h.

Ioga: Dimarts i dijous, de 10:30 a 11:45h. i 
de 17:30 a 18:45h.

Pintura i dibuix: Dilluns, de 9:30 a 
12:30h.

Puntes de coixí i Patchwork: 
Dijous, de 17 a 20h.

Restauració: Dimarts, de 17 a 20h.

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

Edita:

Dipòsit legal: DLB-49450/2003

Maquetació: Mercè Torres

Impressió: Felip Unigrafic, S.L.

Busques feina?

Cultura
Orientació en la natura
Diumenge 26 d’octubre
Cicle Regular d’Activitats per a Infants.
Preu: 3 euros/família
Inscripcions: a la Regidoria de Cultura

Correllengua 2014
Dissabte 25 d’octubre
17:30h.: Berenar i música infantil
19:30h.: Vine a ballar!
21h.: Sopar/botifarrada (3€)
22h.: Concert
Lloc: Pl. Joan Bayà
Organitza: CAL Vacarisses

Castanyada a Can Serra
Divendres 31 d’octubre, a les 23h.:
Passatge del Terror i música
Dissabte 1 de novembre, a la tarda:
Passatge del Terror
Lloc: Local de l’AVV de Can Serra

Biblioteca El Castell
Story Telling
Dissabte 4 d’octubre, a les 12h.
Contes a partir de 4 anys.

Exposició: Animal!
Del 16 al 31 d’octubre
Mostra diferents clàssics de la literatura a 
través de cinc animals.

Club de lectura 1
Dijous 23 d’octubre, a les 18:30h.
L’estiu sense homes, de Siri Hustvedt.

Exposició fotogràfica
Del dilluns 27 d’octubre al divendres 7 de 
novembre
XXI Concurs de Fotografia de Vacarisses.

Club de lectura 2
Dijous 30 d’octubre, a les 18:30h.
Petons de diumenge, de Sílvia Soler.

Hora del conte
Divendres 31 d’octubre, a les 17:30h.
Castanyada va, castanyada ve, a càrrec de 
Rosa Fité. A partir de 3 anys.

Mes de la Gent Gran
Esmorzar-botifarrada
Dimecres 1 d’octubre, a les 10h.
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica

Sortida Cultural
Dissabte 4 d’octubre
Berenar i actuació de Deudeveu i Tons i sons, 
del concurs Oh happy day.
Preu: 23€
Lloc: sortida a les 18h., des del Casal de la 
Gent Gran
  

Caminada a la Font del 
Guinardeu
Dilluns 6 d’octubre, a les 9:15h.
Sortida des del Casal de la Gent Gran.
   

Concurs de rams i flors 
silvestres
Dimecres 15 d’octubre, a les 18h.
Després, hi haurà un petit refrigeri.
Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions: abans del 13 d’octubre

Taller de balls en línia
Divendres 17 d’octubre, a les 11:15h.
Lloc: Casal de la Gent Gran 
Inscripcions: abans del 13 d’octubre
  

Taller de pintura sobre 
vidre   
Dijous 23 d’octubre, a les 16:30h. 
Preu: 3€ (inclouen material)
Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions: abans del 17 d’octubre

Dinar de germanor
Dissabte 25 d’octubre, a les 14h.  
Abans, passejada en cotxes antics per a les 
parelles que fan les noces d’or.
Preu: 18€ (gratuït per a les parelles que 
celebren les noces d’or)
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica 
Inscripcions: abans del 18 d’octubre
   

Taller de pastisseria
Dilluns 27 d’octubre, a les 18h.
Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions: abans del 22 d’octubre

Màgia  
Dimarts 28 d’octubre, a les 18h.
A càrrec de Magnolo.
Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions: abans del 23 d’octubre
   

Havaneres i Rom Cremat
Dijous 30 d’octubre, a les 18:15h.
A càrrec del grup Bon dia. 
Lloc: Casal de la Gent Gran  
Inscripcions: abans del 27 d’octubre

Esports
Karate
D’octubre a juny
Preu: 16 euros/mes
Lloc: Poliesportiu municipal

Vaca-Bike 2014
Diumenge 19 d’octubre, a les 9h.
Pedalada de muntanya de nivell mig-alt. En 
acabar, esmorzar-botifarrada.
Lloc: Casal del Palà

Joventut
Reforç escolar
Des del dilluns 6 d’octubre

Portes obertes als tallers 
del Punt de Vol
Dimarts 7 d’octubre: Bateria i Baix 
Dimecres 8 d’octubre: Guitarra
Dijous 9 d’octubre: Dansa del ventre

Exposició de la vida i obra 
d’en Miquel Martí i Pol
Durant tot el mes d’octubre
Lloc: Sala Gran del Punt de Vol
Organitza: CAL Vacarisses

Sortida al Bosc Tancat
Dissabte 11 d’octubre
Lloc: Cerdanyola del Vallès
Organitza: Associació de Joves

Activitats del CAU
Dissabte 18 d’octubre, a les 17h.
Lloc: Punt de Vol
Organitza: AEIG Vacarisses


