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La Diada Nacional de Catalunya a Vacarisses
Vacarisses va encetar la celebració de la Diada Nacional de Catalunya 
el 5 de setembre, amb la penjada de la Senyera a El Cingle, a càrrec 
de l’Associació Eskalavaka i amb la col·laboració de la Colla Gegan-
tera. 

Els actes commemoratius van continuar el dijous 10 de setembre, a la 
nit, amb sardanes a la Plaça Major, que va amenitzar la Cobla Ciutat 
de Terrassa. A mitjanit, el Cor de Vacarisses, sota la direcció d’Andreu 
Brunat, va posar música a la il·luminació de la Senyera. En acabar, la 
Regidoria de Cultura va oferir carquinyolis i mistela per a tothom, i la 
CAL de Vacarisses, senyeres i estelades per omplir els balcons vaca-
rissencs. La nit de dijous es va tancar a la Plaça del Punt de Vol, amb 
un concert del grup egarenc Altercat i un espai de DJ’s, organitzats 
per la CAL, l’ANC i les JERC de Vacarisses.

El divendres 11 de setembre, la Plaça Joan Bayà va acollir l’acte ins-
titucional de la Diada. Va obrir-lo l’Esbart Dansaire de Vacarisses amb 

diverses danses tradicionals. El grup de juvenils va 
interpretar Retaules de Ses Illes i les Ganàpies, La 
Jota de Quintos. Tot seguit, es va fer la lectura del 
manifest, de la mà dels Timbalers de Vacarisses-Can 
Serra, i el Ball de l’Homenatge. Creat al 2009 pel 
músic Jaume Arnella i el coreògraf i dansaire Joan 
Serra, es tracta d’un ball de celebració o reconeixe-
ment que desitja el millor als presents. La comme-
moració de la Diada va finalitzar amb el cant d’Els 
Segadors per part de les persones assistents.

La celebració 
de la Diada a 
Vacarisses en 
imatges 

Lectura del manifest.

Ball de l’Homenatge.

Actuació de l’Esbart Dansaire de Vacarisses.
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S’enceta el curs 
escolar 2015-2016

AprènMés! amb activitats per a 
infants i adolescents de Vacarisses

El passat 14 de setembre va ser un dia molt especial 
per als infants i adolescents de Vacarisses. I és que 
van començar el nou curs escolar.

Les escoles bressol El Cuc i El Xic compten amb 45 i 
26 infants, respectivament; l’Escola Font de l’Orpina 
té 335 alumnes i l’Escola Pau Casals, 424. Per la 
seva banda, a l’Institut de Vacarisses, s’hi han matri-
culat 404 alumnes, un 7% més que el curs anterior. 
Aquest increment correspon, sobretot, als nivells de 
2n i 4rt d’ESO.

La nova Regidoria d’Infància de l’Ajuntament de Vacarisses ha editat 
una guia d’activitats per a infants i adolescents de Vacarisses, fins 
als 14 anys. Sota el lema AprènMés!, inclou tots els serveis, cursos, 
entitats, etc. que ofereixen activitats adreçades als més menuts del 
municipi.

La guia s’estructura en diversos apartats, segons la temàtica de les 
activitats o del tipus d’institució que les ofereix. Així, hi trobem Més-
Esport, amb esports tradicionals com el futbol i el bàsquet, però tam-
bé amb d’altres menys populars, com el korfball. Com el seu nom in-
dica, MésMúsica aplega els cursos de l’Escola Municipal de Música 
i els tallers d’aquest àmbit impartits al Punt de Vol. Per la seva banda, 
MésAnglès fa referència als diferents nivells d’aquest idioma que les 
AMPES dels centres educatius públics vacarissencs organitzen com 
a activitat extraescolar, mentre que MésDivers conté tallers de tot 
tipus, des de cuina a escacs, passant per dansa i arts plàstiques. 
Finalment, MésVacarisses engloba aquelles entitats del municipi on 
els més petits també hi poden participar.

Més alumnes a l’Escola Municipal de Música
Com la resta de centres educatius públics, l’Escola Municipal de Música de Vacarisses (EMMV) també va començar el 
curs el 14 de setembre. I ho va fer amb 220 alumnes, una xifra superior a la del curs anterior.

La novetat més remarcable del curs 2015-16 és l’ampliació de l’oferta d’instruments. S’hi afegeix la trompeta, demanda-
da des de feia anys. D’aquesta manera, s’amplia també el ventall tímbric de la banda de l’EMMV.

D’altra banda, l’equip de l’EMMV i la Regidoria d’Educació valoren molt positivament l’enquesta de satisfacció sobre el 
servei del centre que les famílies omplen a l’acabament del curs. La nota mitjana de tots els paràmetres va ser un 8,5. 
“Això no treu que, per a aquest nou curs que hem encetat, intentarem millorar en tots els aspectes en què sigui possible 
per donar un millor servei”, asseguren des de l’EMMV.

Educació

Infància

Inici del curs 2015-16 a l’EMMV.

L’Institut i l’Escola Municipal de Música són els 
centres públics vacarissencs que augmenten el 
número d’alumnes

Consulteu 
totes les 
activitats!
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Es rescindeix el lloguer del terreny annex a l’Escola 
Pau Casals
L’espai l’utilitzaven els autobusos de transport escolar per a pa-
rades i maniobres

Al setembre de 2011, l’Ajuntament de Vacarisses va signar un conveni 
per llogar una finca annexa al pati de l’Escola Pau Casals. L’objectiu 
era disposar d’un espai suficientment ampli per a les parades i les 
maniobres dels autobusos del transport escolar.

Els darrers cursos, però, la Generalitat ha eliminat progressivament el 
servei de transport per a alumnes d’ensenyament obligatori, de ma-
nera que, avui dia, ja no transiten autocars de grans dimensions a la 
zona escolar. Sols hi circula un microbús destinat a l’alumnat d’Els 

Caus, que maniobra a l’estacionament pavimentat al 
costat del CAP. Per tot plegat, el motiu del lloguer 
dels terrenys ja no és vigent i l’Ajuntament ha deci-
dit rescindir-ne el conveni i estalviar-se l’import de 
2.252,15 euros anuals.

D’altra banda, des de setembre, els familiars de 
l’alumnat de l’Escola Pau Casals que aprofitaven 
l’espai per aparcar-hi han de tornar a fer-ho al camp 
de futbol de la Rectoria Vella, connectat amb el cen-
tre educatiu a través d’un camí asfaltat, que en faci-
lita l’accés a peu.

Urbanisme

Serveis Municipals

Es demana la neteja de les plantes i matolls que 
sobresurten de les propietats privades

Regularització cadastral d’Hisenda

La conservació i el manteniment de la via pública són competència 
municipal. Tanmateix, alguns aspectes de l’espai públic vinculen a la 
ciutadania i també han de ser objecte d’especial atenció per part dels 
poders públics. 

Transitant pels carrers del nostre poble i de les nostres urbanitzacions, 
és molt habitual trobar arbustos, heures i tot tipus de plantes i matolls 
que sobresurten de la línia de façana de tanques i murs de propietats 
privades. Aquest fet ha estat objecte de reiterades queixes per part de 
molts veïns i veïnes perquè afecta el trànsit de vianants per les voreres 
i, en algunes ocasions, l’estètica del carrer.

Per tot plegat, des de la Regidoria de Serveis Municipals, es demana 
que, en un període de 4 mesos, es retallin i s’arranin a línia de façana 
totes les branques d’arbres, arbustos, heures i altres espècies vege-
tals que sobresurten del llindar de murs i tanques cap a la via pública. 
L’alçada mínima requerida és de 2 metres respecte al nivell del terra, 
per tal de garantir el trànsit a peu per les voreres.

Passat el 31 de gener de 2016, l’Ajuntament de Vacarisses iniciarà 
una inspecció d’ofici per tots els carrers del municipi i obrirà expe-
dient sancionador a aquelles persones que no hagin realitzat les tas-
ques sol·licitades.

Mantenir un municipi net i endreçat és cosa de tots i cadascun de no-
saltres i, per això, la Regidoria de Serveis Municipals agraeix la vostra 
col·laboració per endavant.

El Ministeri d’Hisenda ha iniciat una regularització cadastral a Vacaris-
ses. El Ministeri realitza aquesta gestió a través de l’empresa Gestión 
Catastral y Servicios S.L., amb seu a Madrid i que ha notificat que el 
personal que fa aquesta feina va degudament identificat.

Aquesta regularització arriba a Vacarisses després d’haver-se portat 
a terme ja en moltes poblacions de Catalunya. Comporta una actua-

Servei de recollida de poda a domicili
Per facilitar al màxim la vostra col·laboració, 
aprofitem per recordar que l’Ajuntament de 
Vacarisses disposa d’un servei gratuït de reco-
llida de poda i restes vegetals a domicili, entre 
els mesos d’octubre i març. El servei es pot 
sol·licitar trucant al telèfon 902 464 465.

Condicions que el regulen:

• Cal dipositar les restes a la via pública, a peu 
de la casa o la finca, de manera que no obs-
taculitzin el pas de vehicles o vianants.

• Les restes han d’estar lligades en feixos o bé 
tancades en sacs o bosses; en cas contrari, 
el servei no les recollirà.

• El volum màxim per recollida és d’1 m3 i la fre-
qüència, d’una recollida al mes o de dues re-
collides en un període màxim de dos mesos.

• La resta de l’any, podeu utilitzar el servei nor-
malitzat de deixalleria.

lització d’aquelles edificacions noves, ampliacions 
o reformes que no s’hagin declarat a l’administració 
competent. Les regularitzacions que s’hagin de fer 
per part del Ministeri d’Hisenda poden comportar una 
actualització fiscal amb quatre anys de retrospectiva, 
com a màxim.

A partir del febrer de 2016, l’Ajuntament de Vacarisses sancionarà aquelles persones que no hagin efectuat les tasques 
requerides
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Abocaments il·legals de fibrociment

El web municipal estrena nou apartat: els Blocs 
d’opinió

Taller d’iniciació a 
la permacultura

Medi Ambient

Cultura Medi Ambient

Comunicació

L’Ajuntament de Vacarisses s’ha hagut de fer càrrec d’abocaments il·legals de 
fibrociment en diversos indrets del terme municipal, com Els Caus o el camí del 
cementiri. Aquestes tasques comporten un cost econòmic, assumit amb els diners 
de tota la ciutadania.

La deixalleria municipal de Vacarisses no està autoritzada per rebre fibrociment, ja 
que la seva adaptació generaria unes despeses inassumibles per un municipi com 
el nostre. Per aquest motiu, des de la Regidoria de Medi Ambient, es fa una crida a 
portar el fibrociment a la deixalleria de Terrassa, on disposen de personal preparat 
i recipients específics per dipositar-lo.

A principis de setembre, el web de l’Ajuntament de 
Vacarisses va estrenar un nou apartat: els Blocs 
d’opinió. Podeu consultar-hi els articles d’opinió es-
crits pels grups municipals i els regidors i les regido-
res que formen part de l’Ajuntament de Vacarisses, 
tant els de l’equip de govern (gestió de govern) com 
els de l’oposició (control de la gestió de govern).

El primer cas coincideix amb la secció Els partits 
opinen d’El Terme, el butlletí informatiu municipal. 
La seva periodicitat sol ser de 2/3 mesos, coincidint 
amb els números de 8 pàgines, com l’actual.

Aquest curs ofereix la possibilitat de descobrir una filosofia de vida 
que ens permet conviure amb la natura i l’entorn de manera que 
aquesta relació sigui beneficiosa per a tothom. S’hi parlarà del bosc 
d’aliments o comestible, és a dir, d’un hort inspirat en un bosc natural 
amb gran biodiversitat, on tots els arbres, verdures, plantes aromàti-
ques, fongs, etc. tenen el seu ús –ja sigui com a menjar o com a medi-
cina- i diverses funcions ecològiques, com atreure insectes benèfics, 
fertilitzar el sòl o repel·lir les plagues.

En un hort permacultural, s’utilitzen els principis ecològics d’un bosc 
silvestre per produir aliment, medicina, abonament i espais recreatius. 
A més, el bosc d’aliments és un ecosistema autònom que requereix 
un manteniment mínim.

Terrassa Neta, S.A.
Ctra. N-150, km. 14,8 (Terrassa)
Telèfon: 93 731 54 24
Fax: 93 736 03 21
Web: www.terrassaneta.cat 
Correu electrònic:
terrassa.neta@terrassa.cat

Dies: 24 i 31 d’octubre, de les 10 a les 13 h.
Inscripció: fins al 20 d’octubre

Llegeix els Blocs d’opinió a www.vacarisses.cat!

D’altra banda, l’alcalde de Vacarisses i les regidores i els regidors de 
l’Ajuntament poden expressar-hi la seva opinió sobre aquells temes 
que considerin d’interès per a la ciutadania. En aquest cas, la freqüèn-
cia de publicació dels articles depèn de cada autor/a.

La voluntat de tot plegat és apropar la ciutadania a les persones que 
han escollit perquè gestionin el seu dia a dia, tant des del govern com 
des de l’oposició. Alhora, considerem que, en l’actual era tecnològica, 
els blocs són una eina molt valuosa perquè els regidors i les regidores 
puguin expressar la seva visió de Vacarisses i donar-la a conèixer als 
seus habitants.

 Abocament al camí del cementiri. Abocament a Els Caus.

Jornades Europees 
de Patrimoni
Dissabte 10 d’octubre, a les 12 h.

- Visita guiada al Museu-Arxiu de 
Vacarisses, a càrrec de l’associació 
Museu-Arxiu de Vacarisses
Punt de trobada: porta de l’Església de Sant 
Pere

- Visita guiada al Castell de Vacarisses 
Punt de trobada: Biblioteca El Castell

Inscripció prèvia: cultura@vacarisses.cat
Organitza: Regidoria de Cultura
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Vacarisses amb els refugiats sirians
Cooperació i Solidaritat

Gent Gran

Des de l’Ajuntament de Vacarisses, hem decidit fer una aposta ferma 
per donar suport a aquelles persones que estan fugint del conflicte a 
Síria. Sou molts i moltes les que heu contactat amb nosaltres i, com 
a regidora de Cooperació i Solidaritat, me’n sento realment orgullosa. 
Per això, us volem donar a conèixer quina és la situació i quines op-
cions teniu per donar-hi suport actualment.

En aquests moments, i fins que el govern espanyol accedeixi a 
l’entrada de refugiats, la prioritat és canalitzar l’ajuda a través del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que manté els pro-
jectes de suport econòmic a les entitats que donen atenció als refu-
giats durant la seva migració. La nostra tasca des de l’Ajuntament 
se centra també en fer pressió política a l’Estat espanyol per a que 
accedeixi a l’acollida de refugiats i n’ampliï el nombre que podrà en-
trar al país. Amb aquesta finalitat, a inicis del mes setembre, es va 
fer arribar una carta al ministre d’Afers Exteriors i Cooperació, José 
Manuel García-Margallo, oferint-nos també com a municipi per a tot 
allò que fos necessari.

Mes de la Gent Gran
Aquest octubre, celebrem el Mes de la Gent Gran, ple d’activitats di-
verses per a tota la gent gran de Vacarisses, que organitzen la Regi-
doria i el Casal de la Gent Gran. Enguany, podrem gaudir de diferents 
actes, que passen per música i tallers, xerrades i teatre, concursos i 
caminades, i actes d’homenatge, amb què volem que la nostra gent 
gran gaudeixi i en sigui partícip.

Vull agrair la col·laboració de l’Associació de la Gent Gran de Vaca-

I què podem fer com a vacarissencs i vacaris-
senques?
L’Ajuntament posa a la vostra disposició el correu 
electrònic refugiats@vacarisses.cat, per centralit-
zar tots els oferiments d’ajuda. També podeu con-
tactar-hi al telèfon 93 835 90 02, on es recolliran les 
vostres dades.

Qualsevol oferiment serà ben rebut, però tingueu 
en compte que, primer, caldrà planificar i gestionar 
molt bé l’acollida. I és que l’acollida no és ni breu ni 
limitada en el temps i el refugiat roman un període 
sense accés a drets. Per tant, s’ha de poder donar 
resposta a les necessitats logístiques i de serveis 
dels refugiats (serveis bàsics, habitatge, necessitats 
jurídiques i d’integració, etc.). D’aquí a unes setma-
nes o, segurament, mesos, arribaran molts refugiats 
i cal organitzar-se i coordinar-se per a que hi hagi un 
dispositiu d’acollida adequat.

L’altra opció és donar suport a les entitats que tre-
ballen donant assistència en les rutes de fugida. Es 
tracta de necessitats bàsiques: alimentació, salut i 
higiene, així com seguretat marítima. En aquest sen-
tit, el Fons Català ha identificat ONG i agències con-
solidades, verificables i amb prestigi, que duen a ter-
me aquestes tasques en ruta, com ACNUR (http://
acnur.es), Metges sense Fronteres (www.msf.es) o 
Metges del Món Grècia (www.medicosdelmundo.
org). La primera acció a dur a terme seria, doncs, 
injectar recursos econòmics a aquestes entitats allà 
on manquin, perquè hi ha rutes ja cobertes, mentre 
que d’altres encara no. L’objectiu és garantir que els 
refugiats arribin allà on han d’arribar.

Olga Serra
Regidora de Cooperació i Solidaritat

risses per fer-nos arribar les seves inquietuds i, com 
no, a la Biblioteca El Castell i l’Escola Municipal de 
Música de Vacarisses, per l’organització d’una xer-
rada i una actuació musical a la mateixa biblioteca.

Pere Casas
Regidor de la Gent Gran

Manualitats
Dimecres, de les 16.30 h. a les 
19 h.
A càrrec de Guadalupe 
Rodríguez, s’hi treballen diferents 
tècniques, com vidre, ceràmica, 
powertex i material reciclat.
Preu: 15€/mes

Labors. Cosir de 
blanc
Dimarts, de les 16.30 h. a les 
18 h.
A càrrec de Conxita Font, s’hi 
treballen diferents tècniques 
sobre roba.
Preu: 10€/mes

Gimnàstica de 
manteniment
Dimarts i dijous, de les 11 h. a 
les 12 h.
A càrrec de Marta Bieto.
Preu: 10€/mes

Informàtica i 
internet
Dilluns, de les 16 h. a les 17 h. i 
de les 17.15 h. a les 18.15 h.
Lloc: Punt de Vol
Preu: 10€/mes

Tallers curs 2015-2016

Lloc: Casal de la Gent Gran
Inici d’inscripcions: 7 de setembre, al Casal de la Gent Gran
Documentació necessària: full d’inscripció, DNI i dades bancàries

Les activitats van dirigides a totes les persones majors de 55 anys que siguin pensionistes de la Seguretat Social 
o de la Generalitat de Catalunya, així com les persones jubilades. Per dur a terme les activitats, caldrà que hi 
hagi un mínim d’inscripcions.

Altres serveis
Perruqueria: dijous i divendres al 
matí (hores concertades).
Podologia: dilluns a la tarda 
(hores concertades).

Fo
nt

: R
eu

te
rs
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L’entrevista

Entitats

Marta Álvarez: “No descarto mai la 
possibilitat d’anar tenint noves idees i 
projectes”

El Cor de Vacarisses fa balanç del curs i demana més 
veus

Què hi podem trobar al teu treball?

Al meu treball de recerca, trobem els passos que 
s’han de tenir en compte per a l’elaboració d’un pro-
jecte empresarial, amb la finalitat de poder estudiar 
si serà econòmicament viable.

Per què vas escollir aquesta temàtica?

Des de ben petita, he volgut crear una empresa. En 
el moment d’escollir la temàtica del treball, no vaig 
dubtar en encaminar-lo cap al món dels negocis, ja 
que era un tema que em motivava realment.

El treball analitza la viabilitat de l’empresa Ualibi 
Dissenys. T’has basat en algun cas real o tens 
pensat fer realitat el projecte?

Ualibi Dissenys és una empresa totalment creada 
per mi durant el treball. La meva idea és poder dur a 

terme aquest projecte en un futur, però no descarto mai la possibilitat 
d’anar tenint noves idees i projectes.

Com vas viure el fet d’obtenir el segon premi de Treballs de Re-
cerca de l’Ajuntament de Vacarisses?

Va ser una gran satisfacció, ja que el treball de recerca comporta mol-
ta constància i esforç. En veure que el treball amb què has estat tre-
ballant durant quasi dos anys obté un premi és tot un orgull.

També vas quedar finalista dels guardons atorgats a Terrassa…

Si, va ser tota una sorpresa, ja que no esperava que el meu treball 
quedés entre els dos finalistes dels Premis als Treballs de Recerca de 
Terrassa.

Fa tan sols uns dies, has iniciat una nova etapa com a estudiant. 
Quina branca has escollit?

Des de petita, tenia ben clar que m’encaminaria cap a la branca de 
Ciències Socials. Després de pensar en quin grau universitari en-
caixaria millor, vaig acabar decidint Economia.

Si t’imagines dintre de deu anys, on i com t’agradaria veure’t?

M’agradaria poder tenir el meu propi negoci. Sinó, també m’agradaria 
poder treballar com a directora financera.

Marta Álvarez ha estat alumna de l’Institut de Vacarisses. Fa uns mesos, el seu treball Via-
bilitat d’una empresa de mallots personalitzats va ser guardonat amb el segon premi de 
Treballs de Recerca que atorga l’Ajuntament de Vacarisses. La investigació també va que-
dar finalista de la categoria de Ciències Socials a la XV edició dels Premis als Treballs de recerca que es lliuren a Terras-
sa. Parlem amb l’autora perquè ens expliqui en què consisteix el seu treball i quines són les seves expectatives de futur.

Consulteu Viabilitat d’una 
empresa de mallots personalitzats 
a www.vacarisses.cat o a la 
Biblioteca El Castell

Ja s’acaben les vacances i, poc a poc, tornem a la 
normalitat! A la memòria, em vénen les actuacions 
que hem fet el Cor de Vacarisses durant el curs pas-
sat i em fa il·lusió compartir-ho amb tots vosaltres.

El Concert de Nadal, dedicat a La Marató, va ser tot 
un èxit; el fet que hi participin els nens i nenes de 
l’EMMV és tota una garantia. I, uns dies més tard 
i per segon any consecutiu, vam repetir concert a 
Puiggraciós (L’Ametlla del Vallès). S’està convertint 
en un clàssic!

Al maig, vam tenir la visita de la Coral S’Estel de Ciu-
tadella (Menorca). Vam xerrar, riure, passar experièn-
cies i cantar. La coral menorquina ens va delectar 
amb força cançons ètniques i el Cor de Vacarisses 
ens vam estrenar amb cançons pop/rock, que van 
sorprendre tots els oients.

Entre els concerts, no ens podem oblidar de la par-
ticipació a la Festa Major Petita i a la Festa dels Dra-
paires.

El passat 26 de juliol, vam anar a TV2, a solemnitzar la Missa que 
s’emet cada diumenge. Vam cantar la Missa a llaor de Sant Pere, de 
Francesc Torras, que ens va acompanyar amb el piano. Va ser una 
experiència realment agradable. Vam deixar el nostre poble en un bon 
lloc. També vam solemnitzar la Missa de Festa Major del poble, can-
tant la peça ja esmentada.

I per acabar el curs, el Petit Concert de la Diada, a la Plaça Major.

Ara, estem preparant el nou curs amb diversos concerts a Vacarisses 
o fora, la participació amb altres entitats del poble i, com a projecte 
especial, volem tornar la visita a Ciutadella. En tenim moltes ganes i 
farem molts esforços per poder realitzar-ho.

Des d’aquí, aprofito per fer una crida: ens falten veus!!! Si us agrada 
cantar, per què no veniu a veure un assaig i, si us agrada, us hi que-
deu? Entre tots, podem fer un Cor gran i potent!!!

Ens trobareu cada dimecres, de 2/4 de 10 a 1/4 de 12 de la nit, a 
l’Aula G de La Fàbrica. Us hi esperem!!!

Isabel Trias Capella
Cor de Vacarisses
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Els partits opinen

Les eleccions del passat mes de maig han deixat 
un nou organigrama polític al Consistori de Vacaris-
ses. UIPV, en aquesta nova legislatura, treballarem 
des de l’oposició, amb quatre regidors. En nom 
d’UIPV, volem agrair tots els veïns i veïnes que, un 
cop més, heu donat la confiança al nostre projec-
te. L’endemà de les eleccions, donat que nosaltres 
vam ser, un cop més, la força més votada, vàrem 
trucar el cap de llista d’ERC i actual Alcalde per 
oferir-nos a parlar, però no va ser possible; encara 
estem esperant una resposta a la nostra trucada. 
Ja han passat cent dies de govern, des de les elec-
cions municipals, i UIPV ha respectat els cent dies 

de gràcia, cosa que no van fer en l’anterior mandat 
els que ara estan al govern. Una de les primeres 
actuacions del nou equip de govern va ser treure 
la bandera española, fruit d’una denúncia, i des-
prés del posterior requeriment de la subdelegació 
del govern espanyol, van tornar a penjar-la, i ens 
preguntem: pensa desacatar el Sr. Alcalde l’ordre 
considerada, per ell mateix, com “una agressió i 
una imposició”, tal com va demanar per escrit a 
l’anterior Alcalde? D’altra banda, una de les priori-
tats del discurs del nou Alcalde va ser que volia un 
Ajuntament totalment “transparent i de parets de 
vidre”. Doncs bé, si parlem de transparència i dret 

a la informació, només entrar el nou equip govern, 
van aturar de cop les emissions de la ràdio munici-
pal, incomplint un acord de ple i argumentant que 
volien fer una ràdio més participativa i que prete-
nien canviar el seu format. Però “calia privar, men-
trestant, els veïns de la informació, amb aquesta 
ridícula excusa”? També cal esmentar les retribu-
cions aprovades dels càrrecs electes, ja que la in-
formació per a la població ha estat inexistent. Srs. 
del govern, això és “transparència i parets de vidre” 
o una presa de pèl i un insult a la intel·ligència?

El passat mes de maig hi va haver eleccions muni-
cipals. Fruit d’aquests comicis, hi va haver un pac-
te d’esquerres que ha portat ERC, grup majoritari, 
a govern, a tenir l’alcaldia i a responsabilitzar-se de 
diferents regidories.
Des d’aquí, volem agrair als tècnics i treballadors 
de l’Ajuntament la seva professionalitat i el fet que 
s’hagin adaptat sense dificultat a les noves línies 
de treball.
Un dels principals temes en què estem treballant 
són les obres de La Coma, on ens hem trobat 
que hi havia una desviació econòmica de més de 
60.000 euros, tot i que l’anterior govern va assegu-

rar, en vàries ocasions, que no hi hauria desviació i 
que, si n’hi havia, seria mínima.
També volem refermar el nostre compromís amb 
el conjunt de vilatans i vilatanes, abordant tots 
aquells temes amb què ja havíem treballat des de 
l’oposició, com per exemple la millora de la C-58. 
La pressió dels veïns i el treball d’ERC al Parla-
ment han suposat que, finalment, s’estiguin tirant 
endavant aquestes millores tan necessàries per als 
usuaris d’aquesta via. Fiscalitzarem que les obres 
de la C-58 es realitzin en els terminis acordats i ani-
rem informant del seu desenvolupament a través 
dels mitjans de comunicació municipals.

Volem informar també de la creació de dues no-
ves regidories, la d’Habitatge i la d’Infància. Amb 
aquestes dues noves àrees, i sense incrementar la 
despesa, volem treballar per millorar la condició de 
vida dels nostres infants. Volem millorar l’espai que 
ocupa l’infant en la nostra societat i situar-lo al mig 
de les nostres decisions. Igualment, intentarem re-
soldre els principals problemes generats per la crisi 
en la sempre complicada qüestió de l’habitatge.

Els socialistes de Vacarisses som conscients del 
moment que estem vivint. Sabem que, els darrers 
anys, la intransigència del Partit Popular espanyol 
ha radicalitzat molts catalans i catalanes que, fins 
ara, mai s’havien plantejat el seu sentiment de 
pertinença a Espanya i que, ara, en tenen molts 
dubtes. Tots sabem que els sentiments no es po-
den qüestionar; es tenen i no hi ha discussió pos-
sible, però el que sí que es pot qüestionar és la 
manera de defensar-los. Recentment, hem viscut 
a Vacarisses un episodi per part d’aquells que re-
clamen independència i llibertat imposant símbols 
i banderes en espais públics institucionals als qui 

no pensem com ells, sense plantejar-se que estan 
ferint els nostres sentiments i els de molts altres 
catalans i catalanes prudents i silenciosos, que mai 
actuarien d’aquesta manera. El resultat de les pro-
peres eleccions al Parlament ens donarà una idea 
exacta dels sentiments de la majoria dels nostres 
vilatans i vilatanes, i aleshores, amb resultats a la 
mà, parlarem de moltes coses i potser ens haurem 
de replantejar moltes altres, però, entretant, el que 
demanem és prudència, respecte i tolerància. Els 
socialistes no anem contra ningú, però està clar 
que som molt diferents en la nostra manera de fer 
perquè, senzillament, utilitzem les eines que ens 

ofereix la democràcia per difondre les nostres idees 
i el nostre projecte. També volem recordar que, avui 
dia, ja no és gaire habitual que els governs dels 
nostres pobles i ciutats tinguin majories àmplies i 
absolutes i, per això, tenim molts alcaldes i alcal-
desses sorgits de coalicions diverses i de pactes 
de confiança i de lleialtat entre les parts. I aquesta 
forma de governar-nos requereix més que mai del 
màxim respecte institucional i això és el que de-
manem els socialistes de Vacarisses, passi el que 
passi el 27S.

En primer lloc, des del partit municipalista Veïns 
per Vacarisses, volem donar les gràcies a tots el 
veïns i veïnes que heu confiat en nosaltres i ens heu 
donat el vostre vot i la vostra confiança. La nostra 
tasca, a partir d’ara, serà treballar a l’oposició i el 
nostre compromís és fer-ho amb totes les ganes 
que dóna la satisfacció de comprovar que, després 
del desgast que provoca el fet de fer costat al partit 
majoritari dintre de l’anterior equip de govern, les 
eleccions municipals no ens han castigat, sinó tot 
el contrari, hem pujat en el número de vots.
En segon lloc, volem informar que el nostre grup 
municipal ha assistit a totes les comissions infor-

matives i plens ordinaris i extraordinaris que s’han 
celebrat des que es va constituir el nou Ajunta-
ment, votant a favor i aportant la nostra opinió a 
totes les iniciatives del nou equip de govern, res-
pectant, com es preceptiu, els cent dies de gràcia, 
que les normes de cortesia indiquen que s’ha de 
fer. No obstant això, no volem perdre l’oportunitat 
de deixar palès que, a l’anterior legislatura, aquest 
fet no va existir per part de les persones que, en 
aquells moments, tenien la tasca de fer oposició i 
van demostrar, des del primer ple de la legislatura, 
per on anaven les seves intencions.
En tercer lloc, volem deixar constància que la nos-

tra oposició serà de mà estesa a totes les iniciati-
ves de l’actual equip de govern que vagin encami-
nades a donar serveis i benestar a tots els veïns i 
veïnes del nostre municipi. No farem una oposició 
semblant a la de l’anterior legislatura, que va ser de 
“terra cremada”. Ens hem d’acostumar a governar 
i prendre decisions, i això no es fa des del Twitter i 
el Facebook, sinó mullant-se dia a dia perquè, com 
es diu en castellà, una cosa es predicar y otra cosa 
es dar trigo.
El nostre desig per a aquesta legislatura és que 
tingui el mateix tarannà que l’anterior, almenys en 
respecte i participació.

Aquí teniu la nostra estrena i presentació en aques-
ta secció d’El Terme, que esperem que, en pro-
peres edicions, vagi essent una miqueta la nostra 
finestra sobre el que ens “mou” a fer pel nostre 
municipi.
Som diferents veus que tenim un projecte comú 
d’esquerres, explicat resumidament en el nostre 
programa electoral que ja va ser repartit, en format 
paper, en les darreres eleccions municipals i que 
també es pot trobar al nostre web. 
Volem comptar amb persones del municipi que 
convisquin amb la nostra sensibilitat política i amb 

qui puguem col·laborar en l’elaboració de les ba-
ses de la nostra gestió. De fet, ja hi ha persones 
que s’hi han afegit i d’altres que estan mostrant el 
seu interès en fer-ho, resultant molt enriquidor per 
a tots i totes. 
Hem de fer plantejaments i gestions que avancin 
amb el mateix ritme que les necessitats i canvis 
que es van produint, amb una nova manera de fer 
política més transparent i participativa; no en va, 
som treballadors i treballadores, i volem continuar 
sent-ho, encara amb més fermesa, en la nostra 
tasca de representació col·lectiva dels vilatans i les 

vilatanes, i respectant, sempre, els Drets Fonamen-
tals de les persones. 
Gràcies per confiar en nosaltres. 
Per a qualsevol pregunta, us podeu adreçar a  
l’e-mail movemvacarisses@gmail.com, la pàgi-
na de Facebook /Movemvacarisses o el Twitter  
@movemvacarisses.

Transparència i parets de vidre?

ERC a govern

Independència, sentiments i respecte

Cent dies de cortesia

Vacarissencs i Vacarissenques!
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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/vacarisses
Tirada 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?

Cor de Vacarisses
Jornada de portes obertes
Dimecres 7 d’octubre, a les 21.30 h.
Vine, mira, escolta i... canta!
Lloc: Sala G de La Fàbrica

Cul-Actiu 
Lectura poètica
Dissabte 3 d’octubre, a les 19.30 h.
A la memòria d’Ovidi Montllor, dins els actes 
del Correllengua 2015.
Lloc: Jardins del Lladern
Organitza: Cul-Actiu Vacarisses, amb la 
col·laboració de la CAL de Vacarisses

Correllengua
Dissabte 24 d’octubre

Biblioteca El Castell
Club de lectura 1
Dijous 22 d’octubre, a les 18.30 h.
Adreça desconeguda, de Kathrine 
Kressmann.

Club de lectura 2
Dijous 29 d’octubre, a les 18.30 h.
El secret del meu turbant, de Nadia Ghulam.

Hora del conte
Divendres 30 d’octubre, a les 17.30 h.
Història viatgera, a càrrec de Sandra Rossi. A 
partir de 3 anys.

Medi Ambient
Taller d’iniciació a la 
permacultura
Dissabtes 24 i 31 d’octubre, de les 10 h. a 
les 13 h.
Inscripció: fins al 20 d’octubre, a 
mediambient@vacarisses.cat o al 93 835 90 
02 (ext. 332, Montse)
Preu (dos dies): 5 euros

Cultura
Blancaneus
Dissabte 3 i diumenge 4 d’octubre, a les 
17.30 h.
Musical a càrrec del Grup de teatre Jove de 
Vacarisses, amb música de Juan Aguiar.
Lloc: Casal de Cultura

Festa Final d’estiu 
Carrosses 2015
Dissabte 3 d’octubre, a les 22.30 h. 
Música dels anys 70, 80 i 90, amb l’actuació 
del grup Let’s Quo i els Dj’s Carquinyoli, Pepe 
Navas, JC. Codina i Dudu. Hi haurà barra.
Preu entrada: 1 euro
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica

XXII Concurs de Fotografia 
de Vacarisses
Fins al divendres 16 d’octubre, de les 9 h. 
a les 14 h.
Lloc: Regidoria de Cultura

Consulteu 
bases i premis

Associació Cultura i 
Lleure de Vacarisses
Curs 2015-2016
Anglès, Ceràmica, Costura, Francès, Ioga, 
Pintura i dibuix, Puntes de coixí i Patchwork, 
i Restauració.
Lloc: La Fàbrica

Consulteu horaris i preus de les 
activitats a www.vacarisses.cat i 

http://culturailleure.wordpress.com

Mes de la Gent Gran
Exposició
Del dijous 1 al dissabte 31 d’octubre
Quadres de Carme Badiella.
Lloc: Biblioteca El Castell

Esmorzar-Botifarrada
Dijous 1 d’octubre, a les 10 h.
Inscripció: abans del 25 de setembre
Preu: gratuït
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica
 

Caminada al Pi del Cargol 
Dilluns 5 d’octubre, a les 9 h. 
Cal dur esmorzar.
Inscripcions: abans del 2 d’octubre
Sortida: Casal de la Gent Gran

El paradís
Dimecres 7 d’octubre 
Sortida al Teatre Kursaal (Manresa).
Inscripció: abans del 2 d’octubre
Preu: 17 euros
Sortida: a les16.45 h., del Pavelló Poliesportiu

Xerrada i actuació musical
Dijous 8 d’octubre, a les 19 h.
Beneficis de la música per a la Gent Gran, 
a càrrec de l’Escola Municipal de Música 
de Vacarisses i amb Antoni Puigbó com a 
ponent.
Lloc: Biblioteca El Castell

Concurs de rams i flors 
silvestres
Dijous 15 d’octubre, a les 18 h.
Inscripció: abans del 13 d’octubre
Lloc: Casal de la Gent Gran
    

Xerrada La hipertensió
Dilluns 19 d’octubre, a les 18 h.
A càrrec del Col·legi de Farmacèutics de 
Barcelona.    
Taller de panellets
Dimecres 21 d’octubre, a les 16.30 h.
A càrrec de Pastisseria La Moreneta.
Inscripció: abans del 17 d’octubre
Lloc: Casal de la Gent Gran
    

Dinar de Germanor
Diumenge 25 d’octubre, a les 14 h. 
Abans, es farà una passejada cultural en 
cotxes antics per a les parelles que celebren 
les noces d’or. 
Inscripció: abans del 18 d’octubre
Preu: 19,50 euros (gratuït per a qui celebra 
les noces d’or)
Lloc: Sala Gran de la Fàbrica 
    

Havaneres i rom cremat
Dimecres 30 d’octubre, a les 18.15 h. 
A càrrec del grup Bon dia.
Inscripció: abans del 27 d’octubre
Lloc: Casal de la Gent Gran

info
al Casal de la Gent Gran i al 
telèfon 93 828 10 30

Joventut
Inscripció als tallers i el reforç escolar
Fins al divendres 2 d’octubre

El Petit Príncep
Dissabte 3 d’octubre
Al Kursaal de Manresa.
Sortida: a les 10 h., des del Punt de Vol
Arribada: a les 14 h., al Punt de Vol
Preu: 10 euros (transport gratuït amb el 
Carnet Jove)
Inscripció: fins al 30 de setembre, al Punt 
de Vol
Coorganitza: Associació de Joves de 
Vacarisses

Portes obertes als tallers 
del Punt de Vol
Del dimarts 6 al divendres 9 d’octubre
Vine a provar una classe gratuïta de capoeira, 
guitarra, percussió/bateria, hip-hop o dansa 
del ventre!

Taller de xarxes socials
Dijous 15, 22 i 29, de les 17.30 h. a les 
20.30 h.
Ús de les xarxes socials per trobar feina.
Preu: gratuït
Inscripció: fins al dijous 8 d’octubre, a 
puntdevol@vacarisses.cat o al 93 828 02 06

Taller d’expressió plàstica
Divendres 16 i 23 d’octubre, de les 18 h. a 
les 20 h.
Activitat gratuïta.
Organitza: Associació de Joves de Vacarisses

APM? Show
Divendres 30 d’octubre
Al Kursaal de Manresa.
Sortida: a les 19 h., des del Punt de Vol
Arribada: a les 24 h., al Punt de Vol
Preu: 10 euros (transport gratuït amb el 
Carnet Jove)
Inscripció: fins al 23 d’octubre, al Punt de Vol
Coorganitza: Associació de Joves de 
Vacarisses


