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Nadal 2013
Les festes nadalenques van començar ja a mitjans
de desembre amb la inauguració del pessebre i la
Cantada dels Nicolaus. Des de llavors i fins al dia de
Reis, hi ha hagut una gran diversitat de propostes
per a totes les edats.

Per als més petits

info
Totes les fotos
de les festes de
Nadal al Flickr de
l’Ajuntament!

Com tots els anys, els infants de Vacarisses han
agafat ben fort el bastó i han fet cagar el tió a La
Fàbrica, on també han pogut gaudir d’una nova
edició del “Juga a Vacarisses”. A més, han donat la
benvinguda al Patge Murriet, a qui han lliurat la seva
carta per als Reis Mags, que, el dia 5, van recórrer el
nucli urbà i Can Serra sobre les seves majestuoses
carrosses.

Per al jovent
El Punt de Vol ha preparat una programació especial
amb activitats, tallers, campionats i, fins i tot, una
gimcana i una festa!

Tradicions nadalenques
De nou, les entitats i les associacions vacarissenques han contribuït a la programació de Nadal.
L’Escola Municipal de Música ens ha ofert el Concert de Nadal, el Grup de Teatre Jove de Vacarisses
ha fet diverses funcions d’Els Pastorets; l’Associació
Palà Cultura i Esport també ha organitzat teatre,
amb la representació de la peça “Aquell primer Nadal”, i la Colla Gegantera de Vacarisses ha preparat sessions de Quinto, a més de col·laborar amb el
Caga Tió.

VI Fira de Nadal
Com cada any per aquestes dates, la Regidoria de
Comerç organitza la Fira de Nadal, que ja ha arribat
a la seva sisena edició. Enguany, hi va haver més
parades que en l’anterior, una seixantena en total, i
es va rifar una panera, gentilesa dels comerços del
municipi. Els més petits també en van poder gaudir, gràcies als inflables que s’hi van instal·lar i les
activitats organitzades, com un taller de quadres de
Nadal en 3D i la pintura de cares. També es va fer un
taller d’orfebreria per a totes les edats. La jornada
es va completar amb una trobada solidària de timbalers, organitzada per Vacatukada, que van recollir
aliments per al Rebost Solidari. En aquest sentit, la
Regidoria vol agrair l’alta participació de les entitats
municipals i d’organitzacions d’ajuda internacional,
a més de la de l’IES i les escoles de Vacarisses, així
com també la col·laboració dels comerços.

Ensenyament

Els valors educatius i culturals de la nova gestió dels
menjadors escolars de Vacarisses
El curs escolar 2013-14 es va encetar al setembre
amb una nova gestora dels menjadors de les dues
escoles bressol de Vacarisses, El Xic i El Cuc, i de
les escoles d’educació infantil i primària, Pau Casals
i Font de l’Orpina.
L’encarregada de gestionar-ho és +Més Eficiència Social, una cooperativa sense ànim de lucre,
en col·laboració amb Frescoop i a través de la Ute
Mesfresc. Per això, quan el projecte que està duent
a terme a Vacarisses obtingui beneficis, aquests es
destinaran a sufragar beques menjador. La xifra prevista és d’unes 15 beques de cara a finals d’any. A
més, l’1% de la mercaderia es dóna al Rebost de
Vacarisses per a les famílies amb necessitats.
Una altra novetat de la cooperativa és que les activitats que s’organitzen durant les hores de menjador no són dirigides i, a més, els infants juguen amb
els monitors i les monitores. Segons la cooperativa,
l’objectiu és “un major ordre i més llibertat d’elecció
per als infants, sempre amb una metodologia pedagògica a l’hora de confeccionar les activitats proposades”. També s’organitzen assemblees amb els
nens i nenes perquè “ens els creiem i, de la seva
opinió, en surten coses a millorar”.

Quant als infants amb necessitats especials, la cooperativa treballa
amb l’EAP de Terrassa i les direccions de les escoles de Vacarisses
per donar eines a l’equip de monitoratge, a més del seguiment d’una
psicopedagoga.

Dieta saludable
Una de les principals aportacions del projecte són menús rics en proteïna vegetal, tal com recomana la Generalitat des de fa uns mesos.
En detectar un augment dels casos d’obesitat, les al·lèrgies i les intoleràncies, es va canviar la piràmide alimentària, prioritzant els llegums
diaris i relegant les carns vermelles a ingestes ocasionals. Quant a les
carns d’aus o blanques i als peixos, es va aconsellar menjar-los un
cop a la setmana.
Aquesta opció ha trobat famílies partidàries i altres detractores, fet
que la cooperativa considera normal, ja que “cal un canvi de mentalitat cultural”. Per explicar la iniciativa, es va començar amb una
formació especial adreçada a l’equip de monitoratge i de cuina. Tot
seguit, es va convocar una assemblea informativa amb les famílies,
on també van assistir representants d’IADIN (Institut d’assessorament
dietètic i nutricional).
Pel que fa a la presentació dels aliments, s’han buscat alternatives,
com un segon plat suggerent per als infants. Un bon exemple n’és
l’hamburguesa de llegums, una nova fórmula que s’ha treballat directament amb el fabricant.

Xef del Dia
Com que els infants solen rebutjar la proteïna vegetal, s’han buscat
mecanismes per facilitar-ne la introducció i l’adaptació progressiva.
Un dels que ha tingut una millor rebuda és el Xef del Dia, en què, un
cop a la setmana, tres infants de quart, cinquè o sisè entren a la cuina
per familiaritzar-s’hi, juntament amb algun ajudant més petit. La cap
de cuina els n’explica el funcionament i el tipus de menjar, i els argumenta la importància de la proteïna vegetal. Després de manipular els
aliments, fan una presentació del plat davant la resta de companys i
companyes.
Fins ara, el Xef del Dia sols es feia a l’escola Font de l’Orpina, però,
des d’aquest mes de gener, també s’organitza al centre Pau Casals,
tot i no haver-hi cuina.

Valoració de la Comissió de Menjador
El Xef del Dia del 16 de desembre, a l’escola Font de l’Orpina.
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El regidor d’Ensenyament i president de la Comissió de Menjador,
Josep Mª Gibert, fa una valoració “molt positiva” de la nova gestora
de menjador durant el primer trimestre escolar. I especifica: “Ha estat un canvi molt important i vull remarcar l’opinió en aquest mateix
sentit dels membres que formen part de la Comissió de Menjador,
les direccions de les escoles, les diferents Ampes i representants de
pares i mares, tant pel projecte que s’està duent a terme com per
les millores en el càtering d’aquells centres sense cuina pròpia i en
el servei d’atenció i cura dels infants”. Tanmateix, “som conscients
que els canvis que s’estan realitzant requereixen un temps raonable
d’adaptació per a tothom”, reconeix Gibert.

Medi Ambient

El Parlament insta el Govern a tancar l’abocador de
Coll Cardús el 2015
El passat 11 de desembre, la Comissió de Territori i Sostenibilitat del
Parlament de Catalunya va prendre l’acord, per unanimitat, d’instar el
Govern al “tancament immediat de l’abocador de Coll Cardús a Vacarisses. En el cas que aquest no pogués fer-se de manera immediata, el Govern presentarà un calendari de tancament de la instal·lació
amb data màxima a inicis del 2015, i un calendari amb el programa
i calendari de restauració de l’espai de l’abocador”. L’acord també
insta el Govern a intensificar els controls sobre l’abocador mentre no
sigui clausurat i del CTR, per evitar les pudors i molèsties al veïnat.
A més, se sol·licita crear una comissió de seguiment de l’abocador
de Coll Cardús, formada per l’Agència Catalana de Residus (ACR),
l’Ajuntament de Vacarisses i l’Associació Prou Pudors de Coll Cardús,
que es reunirà dos cops a l’any, com a mínim.
La Proposta de resolució sobre el tancament de l’abocador va ser
presentada a la Mesa del Parlament pel grup d’Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC) i admesa a tràmit el 4 de juny de 2013. Posteriorment, el grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra
Unida i Alternativa (ICV-EUiA) va entrar una esmena instant el Govern
al “tancament immediat de l’abocador de Coll Cardús a Vacarisses i
la seva restauració”.

El debat en Comissió
Malgrat l’acord unànime de tots els grups, la sessió de l’11 de desembre de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, que va debatre la
proposta de resolució i l’esmena presentades, no va estar mancada
de certs retrets.
D’una banda, el diputat d’ERC va manifestar que, tot i voler el tancament
immediat de l’abocador, el seu grup optava per una solució possibilista.
En canvi, la portaveu d’ICV-EUiA, coherent amb l’esmena presentada,
es va pronunciar a favor del tancament immediat de Coll Cardús.
Per la seva part, la diputada del grup parlamentari socialista va reclamar la implicació del Consorci de Residus del Vallès Occidental

Medi Ambient

i va alertar de la repercussió negativa que podria
tenir aquesta clausura immediata en les finances
i els pressupostos municipals. La diputada del PP
va retreure a ERC que, mentre van governar, tant a
Vacarisses com al Govern de la Generalitat, no van
resoldre el problema que ara els preocupa. Quant a
la posició de la CUP, el seu diputat va precisar que
donarien suport a la proposta, amb recances, però.
Finalment, la portaveu de CiU a la Comissió es va
posicionar a favor de la petició d’ERC, ja que el Govern de la Generalitat presentarà un calendari de
tancament dintre del mateix període que estableix la
proposta, amb la data màxima del 2015.

Encaix d’interessos entre les parts
Des de la Regidoria de Medi Ambient, considerem que
l’acord del Parlament és raonable per a gairebé totes
les parts implicades en l’abocador de Coll Cardús.
No obstant això, creiem que la Proposta de resolució
presentada per ERC no aporta cap novetat. I és que
l’Ajuntament de Vacarisses ja
Visualitza la sessió
tenia previst el 2015 com a data de la Comissió
per al tancament de l’abocador. de Territori i
Igualment, l’empresa gestora, Sostenibilitat al web
Hera Tratesa SAU, treballa amb del Parlament
una planificació que preveu el
final de la fase d’explotació al
2015 i la de regularització i segellat, al 2016. També l’ACR
estableix l’horitzó de tancament
al 2015, segons informa l’edició
digital de La Vanguardia del 25
d’octubre de 2013.

Medi Ambient

Enllestides les obres
d’arranjament dels camins
per a la prevenció d’incendis

Un estudi demostra la
bona qualitat de l’aire
a Vacarisses

Com cada any, s’han dut a terme actuacions d’arranjament dels
camins forestals de Vacarisses per facilitar l’accés dels serveis de
prevenció d’incendis. En total, s’han condicionat 9 camins, amb
un cost de 24.050 euros, dels quals l’Ajuntament aporta un 10%,
mentre que la resta se sufraga gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona atorgada a l’Agrupació de Defensa Forestal
(ADF).

Tots els nivells dels contaminants mesurats són
baixos

Davant la recent execució de les obres, es recorda a la ciutadania
que és important mantenir els camins en bon estat perquè arribin
a l’estiu, època amb major risc d’incendis forestals, amb les condicions més òptimes possibles. De fet, la previsió de durabilitat de
les obres és de 4 anys, en funció de les condicions climatològiques i l’ús que es faci dels camins. Per aquest motiu, es demana
prudència i respecte a les persones usuàries que circulin per les
pistes, ja que, un cop executades les obres d’arranjament i, sobretot, en cas de pluja, es requereix un assentament i assecat del
terreny abans de circular-hi.

Un estudi elaborat per la Gerència de Serveis de
Medi Ambient de la Diputació de Barcelona palesa
que la qualitat de l’aire a Vacarisses és bona. I és
que tots els contaminants mesurats, com el diòxid
de nitrogen i l’ozó, han donat valors baixos, sempre
per sota dels límits establerts per a la protecció de
la salut humana.
El mostreig es va realitzar al llarg de 42 dies, entre el
19 de febrer i l’1 d’abril passats, mitjançant una unitat mòbil de mesura de la contaminació atmosfèrica.
Tanmateix, durant 5 dies, del 19 al 23 de febrer, es
van mesurar els nivells mitjans de benzè i toluè. El
resultat denota també uns valors molt baixos, típics
d’ambients urbans amb poc trànsit i sense activitats
industrials significatives properes.
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Mobilitat

Tres radars nous a la C-58 per reduir
la sinistralitat
La Direcció General de Carreteres ha instal·lat tres
nous radars a la carretera C-58, al seu pas pel terme municipal de Vacarisses. Aquesta és una mesura
més per reduir la sinistralitat en aquesta via.
Des de l’àrea de Mobilitat de l’Ajuntament, s’ha
sol·licitat informació tècnica d’aquests dispositius,
així com també de la col·locació de senyalització
vertical que indica la velocitat màxima permesa i
l’existència d’un radar. A més, s’ha demanat que,
aprofitant la seva instal·lació i el seu funcionament
amb energia solar i eòlica, es facin les gestions
oportunes per perllongar la línia del radar més proper i connectar l’enllumenat al túnel de Coll Cardús.
L’objectiu que pretén el consistori és millorar la visibilitat en un punt on sol haver-hi boira i aconseguir,
així, una de les reivindicacions ciutadanes entorn a
la seguretat de la C-58.

Nova reunió de la Comissió
de seguiment de la C-58
La tarda del passat 10 de desembre, la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Vacarisses
va acollir una nova reunió de
la Comissió de seguiment de
la C-58 per reduir-ne la sinistralitat. Es va fer un repàs de
les actuacions dutes a terme
fins al moment i es van recollir
diverses propostes que van
aportar les entitats del municipi.

Joventut

Estudiants en pràctiques al Punt de Vol
Des del passat mes de desembre, el Punt de Vol incorpora estudiants
d’animació sociocultural de l’Institut Guillem Catà de Manresa perquè,
com a futurs professionals d’aquest àmbit, puguin entrar en contacte
amb la realitat, a més de complementar la seva formació acadèmica.
Amb aquesta iniciativa, que ja s’havia portat a terme fa un temps,
l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Vacarisses pretén que els estudiants puguin adquirir competències i, a la vegada, millorar la gestió
del Casal de Joves.
Perquè aquests estudiants puguin realitzar la seva estada formativa al
Punt de Vol, l’Ajuntament ha signat un conveni amb l’Institut Guillem
Catà. Les pràctiques no són remunerades i, per tant, no suposen cap
despesa per al consistori.

Borsa de Treball

49 persones aturades de Vacarisses es
formen com a Operador de Carretons
Al llarg de 2013, la Regidoria de Promoció Econòmica ha organitzat un total de 3 cursos de carretons elevadors (frontal i transpaleta), totalment subvencionats per l’Ajuntament de Vacarisses, a les
instal·lacions que l’empresa Alba Group té a Montcada i Reixac.
49 persones aturades de Vacarisses i inscrites a la
borsa de treball municipal s’hi han format i han obtingut el carnet i el certificat d’Operador de Carretons elevadors. Del total de les persones formades,
un 14% són dones.
Aquesta tipologia de curs és una de les més
sol·licitades, gràcies a l’elevada demanda d’aquest
perfil professional i a la inserció que s’obté en finalit-
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zar els cursos. D’aquesta manera, les persones formades
poden ampliar el seu ventall a
l’hora de cercar feina.
D’altra banda, les persones
que han participat en aquests
cursos en fan una valoració
molt positiva, conscients que
l’obtenció d’aquest carnet
pot representar-los una nova
sortida professional, ja que la
normativa vigent l’exigeix per
treballar en tasques de magatzem i logística.

Vacarisses Ràdio estrena nova programació pròpia i
emissió online
A partir d’aquest mes de gener, Vacarisses Ràdio amplia la seva graella quant a horaris, ja que emetrà des de les 8 del matí fins a les 24
hores de la nit, i també amb programació pròpia. Entre les novetats,
hi ha diversos programes locals sobre Vacarisses, com L’espai del
nostre comerç, Coses del nostre terme i Geografia amb xiruques,
per als amants de l’excursionisme.
També hi ha lloc per a la cuina, amb un Espai gastronòmic a càrrec
dels xefs del restaurant L’Ó de Sant Fruitós del Bages, recentment
guardonat amb una Estrella Michelin. De fet, Jordi Llobet i Diana Piera
ja van inaugurar el programa aquestes festes amb les receptes d’un
menú nadalenc creat per ells mateixos.

En directe per Internet
D’altra banda, es preveu que, a mitjans de gener,
estigui disponible la infraestructura necessària perquè Vacarisses Ràdio emeti també a través de la
xarxa. L’emissora es podrà escoltar en directe i també es podran recuperar els programes ja emesos,
a través de podcasts. Us n’informarem al web de
l’Ajuntament!

A més, podreu riure amb els Monòlegs de diversos humoristes i conèixer la música actual amb més èxit a través d’El Ranking setmanal.
Els programes habituals fins ara continuen a la graella. Així, seguirem gaudint de la literatura, amb Verbs i La Biblioteca i l’espai de
la Mònica, i de la música per a tots els gustos i edats, amb Cultura
electrònica i Vacajazz, a més de la música variada (clàssica, actual,
dels anys 80 i 90, en català, etc.), que completarà la graella.

Dona

Dia Internacional contra la violència de gènere
El passat 24 de novembre es va fer una caminada des de la Plaça
Joan Bayà fins a la Torrota de Vacarisses, on es va penjar un gran llaç
lila contra la violència de gènere. De tornada, es va iniciar una marxa
solidària pels carrers de la vila, encapçalada per la Mònica Ardid i
que va finalitzar a la Plaça Joan Bayà, on les persones participants
van poder escriure els seus pensaments en contra de la violència de
gènere en un gran llaç.

perquè s’oposin a qualsevol manifestació de violència de gènere”.

L’endemà, Dia Internacional contra la violència de gènere, es van fer
cinc minuts de silenci a la porta de l’Ajuntament de Vacarisses. I el
dia 27, hi va haver una xerrada sobre la violència masclista, adreçada a l’alumnat de 4rt d’ESO de l’Institut de Vacarisses, a càrrec de
l’Associació Candela.
La regidora de Dones, Anna Singla, ha valorat “molt positivament”
la participació de la ciutadania en els diferents actes, sobretot, la del
jovent i les escoles, “els col·lectius a qui ens adrecem especialment

Cultura

Comença el Cicle d’Activitats Regulars per a Infants
Coincidint amb els deu anys de posada en marxa del Cicle de Teatre
Infantil, la Regidoria de Cultura ha volgut ampliar l’oferta adreçada als
més petits. Per això, l’últim diumenge de cada mes, s’organitzarà una
activitat infantil: teatre, tallers, jocs de carrer, etc.

Bella Simfonia, i al març, l’espectacle “Karoli, l’Home
Roda”.
Consulteu-les totes a l’agenda de l’Ajuntament!

Aquest nou Cicle Regular d’Activitats per a Infants s’enceta ja aquest
mes de gener amb l’espectacle “Contes del món de les Germanes Baldufa”, seleccionat al Festival de Teatre al Carrer de Viladecans 2008 i
que també va formar part del Catàleg d’activitats
d’igualtat i ciutadania 2010 de la Diputació de Barcelona. A Vacarisses, en podreu gaudir el 26 de
gener, a les 17:30h, al Casal de Cultura.
I us anunciem també les activitats de la resta del
trimestre: al febrer, “Contes (en)cantats”, un conjunt de relats musicats a càrrec de Cesc Serrat &
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Entitats

Serveis Socials i
Promoció Econòmica es
traslladen a La Fàbrica

Vacarisses recapta
7.743,90 € per a La
Marató de TV3

A partir d’aquest mes de gener, els Serveis Socials i el
departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
es traslladen a l’edifici de La Fàbrica. L’objectiu d’aquest
canvi és dotar-los d’una major comoditat i confidencialitat de cara a les persones que es dirigeixen al servei.

El cap de setmana del 14 i 15 de desembre va tornar a Vacarisses La Marató de TV3, en la seva VII edició al municipi.
Enguany, l’esdeveniment estava destinat a la recerca en malalties neurodegeneratives. I com en cada edició, el municipi va
demostrar la seva solidaritat, recaptant 7.743,90 euros.

Des de les regidories corresponents, s’ha apostat per
prioritzar el canvi d’ubicació i millorar, així, les condicions
dels departaments i l’atenció que es presta a la ciutadania. A més, l’espai no compta amb barreres arquitectòniques, fet que permetrà una major accessibilitat a
l’equipament. D’altra banda, l’equip de Serveis Socials
s’amplia amb un suport administratiu que contribuirà a
prestar una atenció de millor qualitat.

Des de l’Ajuntament, es vol agrair l’empenta i l’esforç de Vacarisses per La Marató, voluntaris, entitats, comerços, associacions i de tots els vacarissencs i vacarissenques que, al llarg
de set anys, han fet possible convertir La Marató en una gran
festa, on grans i petits poden gaudir d’espectacles, jocs i diversió, amb l’únic objectiu d’aportar el nostre granet de sorra i
sensibilitzar el major nombre de persones perquè participin en
aquest acte. Un any més, el resultat ha estat que el poble de
Vacarisses s’hi ha bolcat i ha mostrat el seu tarannà solidari.

Estalvi energètic en edificis públics
Euronet 50/50 max és un projecte europeu liderat per la Diputació de
Barcelona que incentiva l’estalvi energètic en edificis públics, a partir
de l’aplicació de bones pràctiques en l’ús i la gestió de l’energia. En el
cas de Vacarisses, s’han acceptat totes les candidatures presentades:
escoles Pau Casals i Font de l’Orpina, Poliesportiu municipal i IES.
Aprofitant l’execució d’aquesta iniciativa, s’ha volgut fer extensiva la
seva metodologia de treball a la resta d’equipaments municipals. Així doncs, paral·lelament, es posarà en
marxa un programa de gestió energètica a tots els edificis i equipaments de Vacarisses, amb la cerca dels
mateixos objectius.

Coneix el teu comerç
L’Estoneta

Outlet Swissbags

Cafeteria especialitzada en esmorzars i berenars, amb la xocolata
i els tés com a estrelles de la seva carta. Tanmateix, des de fa uns
mesos, els divendres a partir de les 20h, ofereixen sopars amb
beguda i montaditos per 6 euros. Des del mes de març, ho podreu
degustar també a la seva terrassa. Tancat: dilluns i la tarda de
dissabte i diumenge.

Com a outlet distribuïdor de la marca suïssa Swissbags, ofereix
una àmplia col·lecció de bosses, tant masculines com unisex, amb
importants descomptes. Obre de dimarts a divendres, de les 11 a
les 19h (no tanca al migdia). Seguiu les novetats de l’outlet al seu
Facebook!

(C/ Major, 23 – Nucli ) 655 92 63 41

(Passeig de l’Estació, 16 - Torreblanca I) 93 835 96 43

El Concurs!

El Concurs!

Quin mes es va
inaugurar L’Estoneta?

Quin és l’import del
bitllet que hi ha a
sobre de la caixa de
l’establiment?

Els premis per a les persones encertants són gentilesa de les
empreses que apareixen en aquest concurs. En aquest número,
L’Estoneta ofereix un sopar i un esmorzar o berenar per a dues persones, i Outlet Swissbags, un portadocuments.
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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 20 de gener!

grupmunicipal@uipv.cat
www.uipv.cat

Els partits opinen

El 2013, marcat un cop més per la crisi, ha portat a
una contenció econòmica també dels ajuntaments.
Hem deixat de rebre subvencions i ajudes importants, com les de les escoles bressol. L’Ajuntament
ha fet una aportació per cobrir bona part de les beques de menjador de les famílies amb pocs ingressos i també d’ajuts per a llibres.
Aquesta crisi afecta sobretot l’àmbit social i la nostra aposta ha estat abocar els esforços en les necessitats de les persones. S’ha aprovat per Ple la
creació d’una Taula per fer front a la crisi i també

seguirem amb els Plans d’Ocupació, prioritzant la
cohesió social per evitar situacions de marginació.
S’han acabat les obres de Torreblanca II i la Carena
llarga, després d’un procés llarg, heretat de l’antic
consistori, amb problemes d’execució i feixuc per
als veïns, però que hem pogut revisar i solucionar.
Enguany, començaran les obres de clavegueram i
conducció d’aigua potable de La Coma. Com totes les obres fetes des dels governs d’UIPV, es farà
consensuada amb els veïns. Des de la Comissió
de seguiment de la carretera C-58, d’alta sinistra-

litat, es demanaran a la Generalitat mesures més
efectives. S’han fet millores, com la del cementiri, i
cal continuar amb les d’enllumenat, amb canvis de
fanals vells i incorporació de nous punts de llum.
Malgrat que la contenció econòmica continua marcant els pressupostos, se seguirà treballant amb la
imaginació que exigeixen aquests temps de retallades per millorar els serveis que s’ofereixen des
de l’Ajuntament. També aquells que no semblen
prioritaris, però importants per a la nostra qualitat
de vida.

vacarisses@socialistes.cat
http://vacarisses.socialistes.cat

Sembla que hi ha hagut certa confusió entre els pares usuaris del servei de menjador de les escoles
bressol municipals i creuen, o els han fet creure,
que els diners que paguen de monitoratge són per
retribuir les mestres que donen aquest servei. Això
no és cert, les mestres fan aquest servei dins del
seu horari laboral i ja cobren la seva nòmina pel
seu treball. El que ha passat és que la llei 2/2012 va
obligar els treballadors públics a realitzar 37,5 ho-

veinspervacarisses@gmail.com
www.veinspervacarisses.org

Des de Veïns per Vacarisses, valorem el 2013 en
dos aspectes: la gestió administrativa i la gestió
social. Pel que fa a la gestió administrativa, la valorem positivament, mentre que, en la qüestió social,
tenim moltes coses a millorar. Donada la situació
econòmica, apostem per promoure la formació
per millorar l’ocupació de les persones aturades.
Per a això, s’han fet diferents cursos; programes
d’ocupació per a aturats de llarga durada i el
col·lectiu de joves; foment de l’esperit emprenedor,
dirigit especialment al jovent i les dones; contracta-

vacarisses@esquerra.org
www.esquerra.cat/vacarisses

Aclariment als pares i mares d’”El Xic” i “El Cuc”: els diners que pagueu pel servei de monitoratge de menjador
no són per retribuir les mestres

Estiguem a govern o a l’oposició, seguim treballant
per Vacarisses i per Catalunya. Des d’ERC, tenim
dues línies d’actuació, la municipal i la nacional. En
la qüestió nacional, seguim presentant mocions,
per reforçar des dels ajuntaments el procés que ha
endegat Catalunya cap a la seva independència.
Per part d’UIPV, VxV i PP, voten sistemàticament
en contra de totes aquestes propostes, com si
Catalunya visqués al marge d’aquest procés. En
l’altre aspecte, des d’ERC, hem portat dos temes
al Parlament de Catalunya, doncs l’actual equip

res setmanals cobrant el mateix sou i, per aquesta
raó, tots els treballadors/es de l’Ajuntament, que
fins aleshores feien 35h, han hagut d’augmentar la
seva jornada laboral en 2,5h setmanals per arribar
al còmput exigit. Les educadores de les escoles
bressol han acordat fer aquestes hores en el servei
de menjador, però no perceben ni han de percebre
cap sobresou com alguns pensen. En definitiva, el
servei de monitoratge realitzat per les mestres es

troba dins la seva jornada de treball i no significa
cap sobrecost per a l’Ajuntament, d’aquí que els
socialistes estiguem en contra de que es cobri
aquest servei a les famílies. Pensem que és desafortunat en un moment tan delicat com l’actual i
no estem d’acord amb que el govern faci “negoci”
a costa dels pares, ja que, si això no es cobrés,
les famílies usuàries s’estalviarien al voltant de 90
euros mensuals per fill/a.

Valoracions 2013 i desitjos per al 2014…
ció de persones aturades del municipi i col·lectius
en risc d’exclusió social, per a tasques d’interès
general i social; visita a les empreses del Polígon
Industrial perquè les ofertes de feina arribin a la
borsa de treball del nostre Ajuntament; diverses actuacions de foment de l’ocupació, mitjançant programes de col·laboració social, un programa mixt
de treball i formació, i un altre adreçat a persones
perceptores de la renda mínima d’inserció. També
volem destacar la segona edició del Pla Local de
Joventut del nostre municipi, 2014-2017. A més,

volem fer esment del nostre convenciment de tirar
endavant la taula contra la crisi i la nostra preocupació per l’Abocador de Coll Cardús i la carretera
C-58; posarem tot l’esforç per solucionar-ho en la
mesura de les nostres possibilitats.
Els nostres desitjos per a l’any 2014: que la llum al
final del túnel ens il·lumini d’una vegada per totes i
que tots plegats puguem combatre aquesta maleïda malaltia: LA CRISI.

de govern, en ser estrictament municipal, no té
accés a aquestes institucions. Des d’ERC, doncs,
hem actuat amb responsabilitat i les qüestions de
la C58 i de l’abocador han arribat a seu Parlamentària, a través de dues Propostes de Resolució,
presentades pel nostre diputat comarcal, Marc
Sanglas. La primera Proposta fa referència a la
C58, on es van acordar un seguit de millores de la
seguretat en aquesta via, i, en aquesta mateixa línia
d’actuació, s’ha pactat una partida pressupostària,
per col·locar New Jerseys en diferents parts de la

via, cosa que impedirà els xocs frontals. La segona qüestió fa referència a l’abocador i, com molta
gent ja sap, la Proposta d’ERC va ser aprovada per
unanimitat perquè el dipòsit de Coll Cardús tanqui
les seves portes com a molt tard a principis de
2015. Considerem que és el pas definitiu, ja que
mai abans el Parlament s’hi havia pronunciat. Per
acabar, volem donar ànims a totes les persones
que ho estant passant malament per culpa de la
crisi i restem a la seva disposició.

caigui el pes de la llei sobre el nostre president Mas
per la secessió que proclama, o bé les declaracions d’en Aznar amenaçant-lo amb la presó. Tot
això, i tant que ho hem de tenir en compte, hem
d’estar sempre alertes, però hem de continuar fent
el nostre camí.
Aquest any, política, econòmica i socialment, serà
un any apassionant. Políticament, perquè hi haurà
consulta, prengui la forma que prengui i, en aquest
sentit, és decisiu el paper de la societat civil en

empentar i a la vegada fer costat als polítics que
estarem a primera línia defensant les nostres llibertats sense tenir cap mena de por. Econòmicament,
perquè alguns paràmetres econòmics ens indiquen
que podria ser, parlem en condicional, l’any de sortida de la crisi. I, en darrer lloc, serà un any apassionant perquè, si aquests paràmetres econòmics
es compleixen, es generaran llocs de treball, la qual
cosa serà fonamental per poder ajudar les famílies
amb alguns o tots els seus membres sense feina.

Des de l’oposició treballem

vacarisses@cdc.cat
www.ciu.cat/vacarisses

2014, any de les nostres llibertats
No hi ha res més profundament democràtic que
deixar que la gent s’expressi. El dret a la llibertat
d’expressió, reconegut en la Constitució espanyola en el seu article 20.2, ens diu: “El ejercicio de
este derecho no puede restringirse mediante ningún ejercicio de censura previa”. La mare de Déu!!,
doncs què pretén el govern central?
Ara comença realment el període de ficar-nos por,
com així han estat les recents declaracions del
president de la Junta d’Extremadura, tot dient que

ppvacarisses@hotmail.com
http://ppvacarises.com/

La bandera española vuelve a ondear en el Ayuntamiento
Durante mucho tiempo, la bandera española ha
estado ausente del mástil del Ayuntamiento de
Vacarisses. Durante mucho tiempo, muchos ciudadanos han pedido que se coloque en el mismo. Durante mucho tiempo, fuera del consistorio
y desde la oposición dentro del Ayuntamiento, el
Partit Popular de Vacarisses ha demandado que
se instalase la bandera de todos en el lugar que
le correspondía. Pues bien, finalmente y gracias al
Partido Popular, se ha izado la bandera de España
en el mástil del Ayuntamiento de Vacarisses.

Que vuelva a ondear la bandera en el Ayuntamiento
es lo correcto legalmente y la rectificación de un
agravio y un menosprecio hacia los ciudadanos de
Vacarisses. La Constitución Española, Leyes Orgánicas y varias sentencias del Tribunal Supremo,
indican y clarifican que la bandera española debe
ondear en lugar preferente en la fachada del Ayuntamiento. Asimismo, la bandera española es la enseña de todos los ciudadanos y no izarla es una
ofensa y un desaire hacia los que la consideramos
la bandera de todos los ciudadanos de Vacarisses.

En su día, como era nuestra obligación, hicimos
llegar esta situación a nuestro partido en Barcelona y, finalmente, la subdelegación del Gobierno ha
obligado al equipo de gobierno del Ayuntamiento
de Vacarisses a que rectificase esta ilegalidad. Las
instituciones son las que tienen que cumplir con la
Ley en primer lugar. El Partit Popular de Vacarisses
se alegra de ello y de que, con este gesto, se rectifique la afrenta realizada durante tanto tiempo a los
ciudadanos de Vacarisses.
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Joventut

Escola Municipal de
Música de Vacarisses

Tallers trimestrals i reforç escolar
Inscripcions: del 7 al 10 de gener
Inici dels cursos i tallers: 13 de gener
Inici reforç escolar: 8 de gener
Lloc: Punt de vol

Audicions d’alumnes d’instrument
28, 29 i 30 de gener, a les 17 i a les 19 h
Clarinet, violí, piano, violoncel, flauta travessera, saxo, trombó i
guitarra.
Lloc: Casal de Cultura

Música Jove
Baix elèctric: els dimarts, de 20 a 21 h
Bateria: els dimarts, de 19:30 a 20:30 h
Guitarra: els dimecres
Grup 1: de 18 a 19 h
Grup 2: de 19 a 20 h
Preu trimestral dels tallers musicals: 36 € (descompte del 10%
amb el carnet jove de Vacarisses)

info

Secretaria de l’Escola de Música

Biblioteca El Castell

Altres tallers
Dansa del Ventre:

Club de lectura II

els dijous, de 19:30 a 21 h
Preu: 45 €

Tabals:

Dijous 9 de gener, a les 18:30 h

els dilluns, de 19:30 a 21 h
Preu: 10 €
Organitza: Vacatukada

Club de lectura I

Les activitats estan destinades a joves entre 12 i 30 anys. En cas
de no cobrir un mínim d’inscrits, aquestes no es podran realitzar.

Hora del conte

Dijous 23 de gener, a les 18:30 h

Divendres 31 de gener, a les 17:30 h

Cinema temàtic
Divendres 17 de gener
Temàtica: Respecte a la diversitat

Cultura

Entra al Facebook i escull tu la peli
a) Brokeback Mountain
b) Pelo Malo
c) Un verano en la Goulette
d) Proposa’ns un títol

info

Cicle Regular d’Activitats per a Infants
Diumenge 26 de gener, a les 17:30 h

Espectacle “Contes del món de les
Germanes Baldufa”

al Punt de Vol

La Lilian i la Sophie són dues germanes que han voltat per
tot el món. Ara viatgen en un tren mític de llarg recorregut: el
Transsiberià. Però no estan
gaire acostumades a les baixes
temperatures de l’estepa russa
i, per entretenir-se i fer passar
el fred, s’expliquen contes.
Compartiran amb el públic
tres històries que han conegut
rondant pel món i esbrinaran
amb els seus companys
d’aventures el missatge que
s’hi amaga darrere. Viatja sobre
els rails de la fantasia!
Lloc: Casal de Cultura

CARTES DELS LECTORS
Envieu-nos les vostres cartes per correu electrònic a elterme@
vacarisses.cat, o per correu convencional a “Revista El Terme”,
Ajuntament de Vacarisses - c/Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses.
Tot i que només es publicarà el nom del remitent, cal que aquest
s’identifiqui amb el nom i cognoms, document d’identitat, adreça
i telèfon de contacte. L’extensió màxima recomanada és de 2.000
caràcters, però dependrà de l’espai disponible en cada número.
El Terme es reserva el dret de no publicar escrits amb contingut
de caràcter ofensiu.

Connecta amb l’Ajuntament a Internet!
L’Ajuntament té pàgina al Facebook! Busca‘ns i fes un m’agrada!

www.facebook.com/vacarisses
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Tota la informació al web municipal

www.vacarisses.cat

Connecta’t

Mira tot el que passa a Vacarisses a la galeria d’imatges!
Tirada de 3.500 exemplars.
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El paper de la revista és ecològic i reciclat.

www.flickr.com/vacarisses

Busques feina?

