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Un estudi demostra el bon estat de l’abastament 
d’aigua a Vacarisses

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Ca-
talunya ha obert la licitació de les obres de millora a la C-58, al seu 
pas per Vacarisses. Aquestes començaran el proper mes de juliol i es 
preveu finalitzar-les al cap de vuit mesos. 

Al tram on s’actuarà, es preveu la renovació del paviment, el tracta-
ment dels talussos, l’adequació de la senyalització vertical i horitzon-
tal, i la millora del drenatge. A més, els dos carrils de circulació se se-
pararan amb una barrera central, per disminuir el risc de xocs frontals. 
Segons les característiques de cada tram, la mitjana serà metàl·lica 
o de formigó i, en altres casos, hi haurà línia contínua. El conjunt de 
millores també inclou reordenar l’accés al dipòsit de Coll Cardús i a 
les urbanitzacions de Can Serra i El Palà, així com la intersecció de 
la BV-1212, a Castellbell i el Vilar. Tot plegat pretén incrementar les 
condicions de la seguretat viària.

Vacarisses porta anys reivindicant aquestes mesures per reduir l’alta 
sinistralitat a la C-58, una de les carreteres catalanes amb major con-
centració d’accidents. En aquest sentit, al juliol de 2013, es va cons-
tituir una comissió de seguiment de tots els acords, cartes i notifica-
cions de la Direcció General de Carreteres. Des de l’Ajuntament de 
Vacarisses, es volen agrair aquestes millores i es vol felicitar aquells 
veïns i veïnes, entitats, associacions, Federació d’AAVV i partits polí-
tics que, en un moment o altre, han treballat perquè aquesta demanda 
esdevingui una realitat.

L’Ajuntament de Vacarisses ha encarregat un estudi sobre la capacitat 
dels aqüífers i l’estat de les captacions als pous municipals que abas-
teixen d’aigua el terme vacarissenc. L’ha dut a terme la Fundación 
Centro Internacional de Hidrología Subterránea, vinculada a la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya.

L’estudi, liderat pel tècnic Fidel Ribera, ha analitzat un total de 10 pous 
d’abastament, que, juntament amb la captació de la mina de Can Cò-
dol, són la base del subministrament d’aigua a Vacarisses, amb un 
consum de 592.000 m3 al 2014. L’eix en són els pous del grup de Can 
Serra.

L’informe garanteix el subministrament actual d’aigua, gràcies a cab-
dals d’explotació considerables. En aquest sentit, es remarca l’alt 
rendiment del Pou de Can Serra 1, amb un cabal elevat i una mi-
neralització de qualitat. Tanmateix, es valora la bona productivitat 
d’altres pous, que, en cas de sequera, podrien afegir-se al sistema 
d’abastament.

Recomanacions per reforçar l’abastament
Com a complement dels bons resultats obtinguts, l’informe recomana 
un seguit d’actuacions per assegurar i, fins i tot, reforçar el subminis-
trament actual d’aigua a Vacarisses, a més de mesures addicionals 

Millores a la C-58, al seu pas per Vacarisses

El projecte en xifres
- 12 quilòmetres és la longitud del tram on 

s’actuarà.
- El pressupost ascendeix a 7,1 milions d’euros.
- De 17.000 a 25.000 vehicles diaris circulen per la 

C-58.

Plànol de les millores a la C-58. Font: Generalitat de Catalunya.

La instal·lació d’una mitjana per evitar xocs frontals era una les demandes més reivindicades

Es destaquen els pous de Can Serra, d’alt rendiment i amb una mineralització de qualitat, que s’han reforçat amb una bomba més potent

de protecció. Aquestes recomanacions inclouen la 
instal·lació d’una bomba més potent al Pou de Can 
Serra 1, ja que, històricament, ha treballat amb ca-
bals superiors a l’actual. Addicionalment, la bomba 
incorpora un variador de freqüència, que minimitza 
la despesa del procés. L’Ajuntament de Vacarisses 
ha realitzat aquesta millora a mitjans d’abril.

Instal·lació d’una bomba més potent al Pou de Can Serra 1.
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Ensenyament

Les escoles bressol municipals, El Cuc i El Xic
Què fem a les escoles bressol?
Oferim als infants la primera experiència de socia-
lització fora de la família, mitjançant un marc de re-
lacions personals de qualitat. Assumim el caràcter 
plenament educatiu de l’etapa d’educació infantil, 
afavorint l’equilibri personal, cognitiu i social. 

Com entenem l’infant?
Pensem que l’infant és un ésser competent i prota-
gonista actiu del seu aprenentatge. Té una curiosi-
tat i uns desitjos d’aprendre que aprofitem des de 
l’escola, oferint propostes de jocs flexibles i engres-
cadores que permetin avançar en el seu desenvolu-
pament i en l’adquisició de la seva pròpia autonomia.

Com entenem l’educació?
Potenciar en cada nen i en cada nena totes les se-
ves capacitats perquè progressin en el desenvolu-
pament equilibrat i global. Per això, cal una escola 
on imperin l’afecte i el respecte, on les nenes i els 
nens se sentin estimats i valorats; fet indispensable 
perquè puguin afrontar amb seguretat els reptes que 
l’escola i la vida els plantegen.

La Diada de Sant Jordi, l’Institut de Vacarisses va 
acollir l’acte de lliurament del segon Premi de Tre-
balls de Recerca, convocat per l’Ajuntament de 
Vacarisses. El primer guardó, centrat en alguna te-
màtica vinculada amb Vacarisses, ha estat Música i 
intel·ligència, de Maria Quiñones, en què s’analitzen 
els beneficis d’aquest art sobre el nostre sistema 
cognitiu. El segon premi, de temàtica lliure, s’ha lliu-
rat a Marta Álvarez, autora de Viabilitat d’una empre-
sa de mallots personalitzats. Ambdues guardonades 
són alumnes de l’Institut de Vacarisses i els seus 
treballs de recerca podran consultar-se al web muni-
cipal i a la Biblioteca El Castell.

A banda d’un diploma per a tots els participants, 
l’alcalde de Vacarisses, Salvador Boada, i el regidor 
d’Ensenyament, Josep Maria Gibert, van lliurar un 
ordinador portàtil a la primera premiada i una tablet, 
a la segona. 

Una de les novetats de la convocatòria d’enguany 
era que s’hi podien presentar tots els estudiants de 
batxillerat residents a Vacarisses, independentment 

Qui educa l’infant a l’escola?
Un equip d’educadors i educadores que compartim amb la famí-
lia l’educació dels infants, en el marc d’una relació de confiança i 
d’intercanvi de criteris, opinions i experiències. Tot i que cada cas és 
diferent, caldrà buscar les estratègies necessàries per assegurar una 
relació constructiva entre els dos contextos per optimitzar el desen-
volupament dels infants.

del centre on cursessin els seus 
estudis. Per fer-ne la màxima di-
fusió possible, l’anunci es va pu-
blicar al web municipal i, a més, 
es va enviar una carta a tota la població en edat de cursar el batxi-
llerat.

Temàtiques originals i variades
A la segona edició del Premi de Treballs de Recerca, s’hi han presen-
tat 7 treballs: Música i intel·ligència, American Mass Media, Viabili-
tat d’una Catalunya independent, Viabilitat d’una empresa de mallots 
perzonalitzats, Quimioteràpia, Sí o no? És viable una Catalunya inde-
pendent?, i La dictadura franquista va deixar empremta a Vacarisses. 
Els treballs han estat valorats per un jurat constituït per professors i 
persones vinculades al món de l’educació: Ignasi Ribas, Àngela Mar-
tin, Francesc Arasans, Josep Maria Pinós i Josep Maria Gibert. Els 
criteris que s’han tingut en compte a l’hora d’avaluar els treballs han 
estat l’enfocament del tema i la correspondència entre el planteja-
ment inicial, els objectius i les conclusions; la idoneïtat de les fonts 
d’informació i la capacitat d’extreure’n dades; la capacitat de síntesi i 
de valoració crítica; la creativitat i l’originalitat del treball; l’estructura i 
la presentació del treball, i l’ús adequat de la llengua.

Les famílies opinen
“Amb paraules tendres i dolces, heu traçat l’inici d’un camí, 
l’heu teixit amb calma, amb serenitat, sempre amb amor, trans-
metent, pas a pas, una realitat plena de llum i color”

“Gràcies per la vostra dedicació i constància, i per creure en el 
projecte de vida”

“Per als nens i nenes, sempre sereu les persones que, juntament 
amb els pares, els han fet créixer amb estimació en aquesta pri-
mera etapa de la vida, on l’afecte i la tendresa són el fonament 
del seu aprenentatge”

Les escoles bressol també promouen una alimentació saludable i 
equilibrada. Taller de pintura.

Es lliura el segon Premi de Treballs 
de Recerca
L’Ajuntament de Vacarisses ha guardonat Música i intel·ligència, de Maria Quiñones, 
i Viabilitat d’una empresa de mallots personalitzats, de Marta Álvarez

Període de preinscripció
Del dilluns 4 al divendres 15 de maig

Les dues premiades amb el director de 
l’Institut de Vacarisses, l’alcalde del muni-
cipi i el regidor d’Ensenyament.
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Eleccions Municipals 2015

Promoció Econòmica

Sanitat

Coneix el teu comerç promociona 60 establiments de 
Vacarisses

Curs de seguretat alimentària

Coneix el teu comerç

El 24 de maig, la ciutadania 
decideix l’alcalde de 
Vacarisses per als propers 
4 anys

Al novembre de 2012, va néixer una nova secció d’El Terme, Coneix el 
teu comerç. Amb l’objectiu de difondre el teixit comercial de Vacaris-
ses, ha consistit en informar sobre què ofereixen els comerços locals 
i les empreses de serveis del municipi, fomentant, a més, la participa-
ció de la ciutadania a través d’un concurs, en què cada establiment 
feia una pregunta i obsequiava la persona encertant.

Al llarg d’aquests 2 anys i mig, s’han promocionat 60 establiments, 
des d’empreses de serveis fins a bars i restaurants, passant per co-
merços de tot tipus. A més, s’ha aprofitat la secció per actualitzar el 
directori empresarial del web municipal.

El passat mes d’abril, l’Ajuntament de Vacarisses va organitzar un 
curs gratuït de seguretat alimentària, adreçat als establiments del mu-
nicipi i, per primer cop, als membres de la Coordinadora d’Entitats per 
la Baixada de la Vaca. Ofert per la Diputació de Barcelona, va comptar 
amb la participació de 26 persones.

Les eleccions municipals que decidiran l’equip que governarà Vaca-
risses durant la propera legislatura estan convocades per al diumenge 
24 de maig. Al municipi, els col·legis electorals estaran ubicats a les 
escoles de primària Pau Casals (4 meses) i Font de l’Orpina (3 meses), 
on es podrà votar entre les 9 i les 20h. 

Com puc saber on he d’anar a votar?
Apareix indicat a la targeta d’inscripció censal (no és necessària per 
votar) i al cens electoral, que es pot consultar a l’Ajuntament.

Quina documentació he d’aportar per poder votar?
Cal identificar-se amb el DNI, el passaport o el permís de conduir, 
sempre que el document sigui original (no s’admeten fotocòpies) i hi 
aparegui la fotografia del titular.

Des de la Regidoria d’Indústria, Promoció Econòmi-
ca, Comerç i Turisme, es vol agrair la col·laboració 
dels establiments participants i, molt especialment, 
la de l’Associació de Comerciants de Vacarisses, 
partícip de la iniciativa. 

Recordem que, si el vostre establiment no apareix 
al directori empresarial o voleu modificar-ne alguna 
dada, podeu comunicar-nos-ho al correu electrònic 
promocio@vacarisses.cat o trucant al telèfon 93 835 
90 02 (ext. 460 i 461).

L’objectiu de la formació era controlar els riscos sa-
nitaris derivats dels productes alimentaris. Així, es 
va explicar la normativa europea i estatal en aquest 
àmbit, que afecta els aliments d’origen animal, com 
les carns fresques i els seus derivats, a més dels 
menjars preparats.

Calendari electoral
- Del 8 al 22 de maig: campanya electoral

- 23 de maig: jornada de reflexió

- 24 de maig: jornada electoral

- 27 de maig: escrutini oficial dels resultats 
electorals

Partits que concorren a les eleccions 
municipals de 2015
- Compromesos amb Vacarisses

- Convergència i Unió (CiU)

- Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

- Movem Vacarisses

- Partit Popular de Catalunya (PP)

- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

- Unió Independent per Vacarisses (UIPV)

- Veïns per Vacarisses (VxV)
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Ensenyament
Reunió dels Casals 
d’estiu infantils
Dimecres 13 de maig
• 18-18:45h: casals infantils (de 8 

mesos a 3 anys)
• 18:50-19:50h: de P3 a 5è de primària
Lloc: Casal de Cultura

Biblioteca El Castell

Club de lectura 1
Dijous 21 de maig, a les 18:30h.
Lunes de ceniza, de Kathy Reichs.

Club de lectura 2
Dijous 28 de maig, a les 18:30h.
El nas de Mussolini, de Lluís-Anton 
Baulenas.

Escola Municipal de 
Música
Preinscripció
Del dilluns 11 al dijous 21 de maig

Jornada de portes 
obertes
Dimarts 12 i dimecres 13 de maig, de 
les 17 a les 21h.

Concert de cambres
Dimarts 12 de maig, a les 19:30h.
Lloc: Casal de Cultura

Mostra coral
Dimecres 13 de maig, a les 19:30h.
Amb el Cor de Vacarisses.
Lloc: Escola Municipal de Música

Fe d’errata al Calendari 
municipal
La festa local en motiu de Sant Felip 
Neri és dilluns 25 de maig.

Joventut
Reunió Pack Jove 2015
Dimecres 13 de maig, a les 20:15h.
Lloc: Punt de Vol

Taller d’skate i scooter
Divendres 15 de maig, a les 18h.
Escalfem motors per a la jornada 
d’Skate Park. Vine a entrenar!
Preu: gratuït
Lloc: pista d’skate (al costat de la 
Piscina municipal)

Inscripcions al Pack Jove 
2015
Del dilluns 18 al dijous 28 de maig

Curs de premonitors
Dissabtes 30 de maig i 6, 13 i 20 de 
juny, de les 9 a les 14h.
Preu: 55 euros (bonificació del 50% si 
estàs empadronat/a a Vacarisses)
Inscripcions: fins al divendres 22 de 
maig, al Punt de Vol o a Serveis a les 
Persones de l’Ajuntament

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?

Serveis Socials
Sol·licitud ajuts menjador 
(curs 2015-16)
Del dilluns 11 al dijous 28 de maig
De P3 a 6è i de 1r a 4t d’ESO.
Lloc: Departament de Serveis Socials 
(La Fàbrica) | 93 835 90 02 (ext. 204)

Consulteu la 
documentació que 
cal aportar

Agenda
Va de Música
Dissabte 16 de maig, a les 20h.
Cloenda del cicle, amb Alba Careta 
Trio.
Lloc: Jardins del Lladern

Participa al 
concurs fotogràfic 
#vademusica!

Consulta 
les actes 
dels Plens 
municipals

Propostes i mocions aprovades pel Ple municipal 
ordinari de 26 de març de 2015
Proposta/moció A favor En contra Abstencions

Proposta del regidor d’Urbanisme d'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
de Vacarisses, a l’àmbit del Ventayol, La Creu i altres nuclis urbans de Vacarisses

UIPV, VpV, CiU i PP - PSC i ERC

Proposta de la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, d’aprovació inicial de la dissolució del 
Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental

UIPV, VpV, PSC, ERC i CiU - PP

Proposta de la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, d’aprovació inicial de la modificació dels 
estatuts del Consorci de Turisme del Vallès Occidental

UIPV, VpV, PSC, ERC i CiU - PP

Proposta del regidor de Serveis Municipals d’aprovació definitiva del projecte Captació d’aigua subterrània 
a Can Còdol per a la millora de la xarxa d’abastament a Vacarisses i de la relació definitiva dels béns i drets 
afectats

Unanimitat - -

Moció presentada pels grups municipals UIPV, VpV, PSC, ERC i CiU, en suport a l’esport català UIPV, VpV, PSC, ERC i CiU PP -
Moció presentada pel grup municipal ERC,  de suport al banc d'ADN per a les identificacions dels desapareguts 
a la Guerra Civil

Unanimitat - -

Moció presentada pel grup municipal ERC, per a la retransmissió d'un debat electoral per la ràdio municipal 
durant la campanya electoral

Unanimitat - -


