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Finalització de les obres d’urbanització de
Torreblanca II i la Carena Llarga
El passat mes de novembre va tenir lloc una assemblea informativa
amb el veïnat de Torreblanca II i la Carena Llarga sobre l’acabament
de les obres d’urbanització, iniciades el 27 de novembre de 2009.
Adjudicades a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), haurien d’haver finalitzat l’abril de 2011. En aquell moment, però, sols
s’havia executat el 80%.
A més, del projecte original aprovat per l’equip de govern d’aquell
moment, se’n van fer modificacions substancials durant l’execució de
les obres. Per aquest motiu, amb el canvi de legislatura, el nou equip
de govern va sol·licitar diversos informes del projecte per aclarir les
perspectives d’acabament del mateix.

govern municipal tampoc va justificar-lo en les dates
estipulades, deixant de rebre els 1.644.773,723 euros de subvenció destinats a aquesta infraestructura. Tanmateix, tot i no constar al projecte ni tenir partida pressupostària, un tram de la canonada d’aigua
es va fer igualment, amb un cost de més de 350.000
euros, que va haver d’assumir l’Ajuntament.

FCC reclama més de 2,5 milions
d’euros addicionals

Més endavant, es va demanar un nou informe extern que analitzés les
esquerdes aparegudes al formigó i problemes de planimetria. L’estudi
va confirmar els errors a l’hora d’aplicar el material, que FCC va reparar amb asfalt; de fet, més adient, sobretot en situació de glaçades.
Un cop arreglades aquestes deficiències, l’Ajuntament va procedir a
la recepció de les obres.

FCC, en disconformitat amb el tancament econòmic aprovat, ha presentat dues reclamacions a
l’Ajuntament per valor de 2.658.156,01 euros. Amb
la voluntat d’oposar-s’hi, el consistori ho ha posat en
mans dels serveis jurídics i tècnics. En aquest sentit,
el regidor de Serveis Municipals, Salvador Martín,
preveu que “això derivarà en un contenciós i serà un
jutge qui tindrà l’última paraula”.

Els darrers dies, el consistori ha posat al cobrament l’últim rebut de
les obres d’urbanització de Torreblanca II i la Carena Llarga, tancades
al preu estipulat en aprovar-se el projecte.

Finançament del projecte
Subvencions
i altres
577.975,31 €

Pèrdua de subvencions
En aquestes obres, l’Ajuntament comptava amb una subvenció per
als col·lectors en alta de Torreblanca II i la Carena Llarga. Per a això,
s’havia signat un conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
però, com que no es va justificar en les dates establertes, es van perdre 171.392,96 euros de subvenció.
Amb l’ACA, també hi havia signat un conveni per sufragar la infraestructura d’abastament d’aigua de Terrassa a Vacarisses. L’anterior

Ajuntament
2.931.549,06 €

Veïnat
8.383.941,52 €

Cost total = 11.893.465,89€

Borsa de Treball

Es contracten 5 persones aturades de Vacarisses per
a tasques d’interès general i social
El passat mes de desembre, es van contractar 5 persones aturades
de Vacarisses per desenvolupar tasques d’interès general i social,
mitjançant subvencions del Servei d’Ocupació de Catalunya. Totes
elles s’han contractat a través del Consell Comarcal del Vallès Occidental i tres presten els seus serveis al nostre municipi.

realitzar tasques de pintura i manteniment d’edificis
públics a Vacarisses. Es tractava de persones aturades que no cobraven cap tipus de prestació i la
contractació es va fer a través del Programa Mixt
Treball i Formació.

Mitjançant el Programa de Col·laboració Social, es van contractar
dues persones que percebien subsidis d’atur i que, des del passat 18
de desembre, fan d’informadors ambientals a la seu del Consorci de
Residus del Vallès Occidental.

El mateix 30 de desembre, es va contractar una persona destinada a treballs de manteniment i obres
al municipi. En aquest cas, el contracte es va efectuar a través del Programa Mixt Treball i Formació
per a persones perceptores de la Renda Mínima
d’Inserció.

D’altra banda, el dia 30, es van contractar dues persones més per

Salut

El Pacient Expert formarà persones de Vacarisses
amb diabetis de tipus 2
Des del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, s’ha endegat, a l’ABS Montserrat, el programa Pacient Expert per donar suport en el seu dia
a dia a les persones amb malalties cròniques. Fa uns
mesos, la iniciativa es va dur a terme a Monistrol de
Montserrat amb persones que patien diabetis de tipus 2, i també es va realitzar un assaig clínic.
Davant l’èxit obtingut, el programa arriba ara a Vacarisses, de la mà del mateix Pacient Expert de Monistrol, Jaume Avilés; la infermera del CAP Vacarisses
Maria Jesús Triviño i la coordinadora de la Salut Comunitària de l’ABS Montserrat, Gemma Ubach.
El passat divendres 31 de gener, es va fer una primera sessió informativa sobre el programa, que va
comptar amb l’assistència de més d’una vintena de
persones, pacients del CAP Vacarisses amb diabetis de tipus 2. Entre aquestes, se’n van seleccionar
unes 15 per participar al programa.

Programa Pacient Expert Catalunya
Basat en experiències desenvolupades en altres països, com Gran
Bretanya, el programa Pacient Expert és una estratègia per potenciar
l’autoresponsabilitat del pacient i fomentar l’autocura. Pacient expert
es considera aquella persona afectada per una malaltia crònica que
és capaç de responsabilitzar-se’n i tenir-ne autocura, sabent identificar els símptomes, respondre-hi apropiadament i adquirir habilitats
que l’ajudin a gestionar l’impacte físic, emocional i social de la patologia, millorant així la seva qualitat de vida. Amb tot plegat, es pretén
fomentar la confiança i la motivació dels pacients.
Un dels punts forts d’aquest model és que el pacient expert conductor de les sessions ha viscut en primera persona els símptomes i els
problemes que es tracten, fet que estableix una situació de complicitat amb altres persones que han patit experiències i vivències similars. Per la seva banda, el professional sanitari desenvolupa un paper
d’observador, podent actuar també com a consultor de la sessió si es
considera necessari.

Al llarg de 9 sessions teòriques i pràctiques d’una
hora i mitja de durada, es treballaran diverses temàtiques al voltant de la malaltia, com, per exemple,
la dieta més idònia, els fàrmacs per tractar-la, com
fer l’autocura, etc.

Ensenyament

S’atorguen més ajudes per a material escolar
La concessió d’ajuts per a material escolar per a
aquest curs 2013-14 ha augmentat en 29 respecte a
l’any passat, sumant un total de 154, que representen 33.362,73 euros. Aquestes xifres corresponen
a un 26% de l’alumnat de les escoles Pau Casals
i Font de l’Orpina, i el d’ESO de l’institut de Vacarisses.
A més, la Regidoria d’Ensenyament ha concedit 20
ajudes amb bestreta, dirigides a aquelles famílies
amb una renda per càpita inferior als 9.000 euros i
que no poden assumir la compra del material escolar.

Tanmateix, resten pendents de resolució 3 sol·licituds per la manca de
documentació requerida en les bases específiques de la subvenció. A
l’espera que s’aportin els documents restants en el límit establert, la
partida pendent és de 6.637,27 euros.
Les ajudes van destinades a l’alumnat resident i empadronat al municipi, i que cursi el segon cicle d’educació infantil, primària o ESO a
centres escolars públics de Vacarisses. Suposen la subvenció de llibres de text i material didàctic o informàtic, en un % proporcional a la
renda per càpita familiar. Així, les unitats amb uns ingressos anuals inferiors a 9.000 euros rebran una ajuda del 100% del cost del material.
El barem arriba fins als 19.000 euros de renda, a què correspondria
un 20% de la subvenció.

El Cuc estrena regal de Nadal
Els infants de l’escola bressol El Cuc ja han estrenat el seu regal de
Nadal: una barca que pertanyia a familiars d’una de les treballadores
del mateix centre educatiu. La donació l’ha feta la família Pina de Sant
Cugat del Vallès.
L’embarcació, que es trobava a Tarragona, va ser traslladada a finals
de novembre pels Mossos d’Esquadra. Durant les passades festes
nadalenques, es va instal·lar al pati de l’escola bressol perquè els infants hi poguessin jugar.
La nova “joguina” ha tingut molt bona rebuda entre els més petits i,
a més, concorda amb la política del centre, tal com destaca la seva
directora, Montse Purull: “L’objectiu és prioritzar els recursos naturals
al pati i reduir el plàstic”.
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Cultura

El Carnestoltes arriba a Vacarisses
Enguany, la festa del Carnestoltes es farà el dissabte 1 de març, quan
arribarà el Rei Carnestoltes. A les 17:30h, hi haurà una xocolatada a
la Plaça Joan Bayà i, mitja hora més tard, arrencarà la ja tradicional
Rua. El recorregut serà el mateix de l’any passat: des de la Plaça Joan
Bayà fins a La Fàbrica, passant per la Ctra. d’Olesa, C. Calvari, Pl. de
la Creu, C. Major, Pl. Major, C. Pau Casals i C. de la Torrota.

la tradicional passarel·la.

Després de la rua, es farà el popular Concurs de disfresses, en què
s’atorgaran premis a la millor disfressa individual en categoria Infantil,
a la millor disfressa individual en categoria Adult i a la millor comparsa. Ara bé, enguany, el jurat triarà la millor comparsa durant el
recorregut de la rua, mentre que les millors disfresses individuals se
seleccionaran amb el mètode de sempre, dins La Fàbrica i després de

Com a novetat d’aquest any, les inscripcions de les
comparses es faran a la Regidoria de Cultura, fins
al 24 de febrer. En canvi, el sistema per inscriure
les disfresses individuals no varia, de manera que es
podrà fer el mateix dissabte 1 de març, a l’entrada
a La Fàbrica.

A partir de les 21h, hi haurà Sopar Popular, amenitzat amb música per a tothom. Podeu consultar-ne
els detalls a vacarisses.cat i als cartells penjats pel
municipi.

Coneix el teu comerç
Cal Xavi

Pa i pastissos La Moreneta

Obert fa més de 40 anys, aquest bar-restaurant ha incorporat dues
novetats. D’una banda, ha afegit la venda de Loteria de l’Estat. De
l’altra, serveix frankfurts elaborats amb productes de la casa Vallès,
que destaquen per la seva qualitat. A més, l’establiment familiar continua oferint entrepans, tapes (tasteu les seves patates braves!), pizzes, plats combinats i un menú diari de 8,50€ (6,50€ sense entrant).
Per encàrrec, també fan
paella i fideuada per emportar. Tot plegat regat
amb una àmplia carta de
vins. Tancat: els diumenges a la tarda.

Negoci familiar obert des de 2007 i especialitzat en la venda de pa
i pastissos, que també podeu degustar a la seva cafeteria. A més,
els caps de setmana i festius fan menjar per emportar, com pollastre
i conill a l’ast i canalons. Per encàrrec, també elaboren altres plats,
com paella i fideuada. Horari: de les 7:30 a les 14h i de les 17 a les
20h. Tancat: els dimarts.

(C/ de la Torrota, 3 - Nucli) 93 828 01 94

(Av. Trias Fargas, 7 - Torreblanca I) 661 768 401

El Concurs!
Quins quatre passos
són necessaris per
elaborar el pa?

El Concurs!
Quin dia es va
inaugurar la terrassa
de Cal Xavi?
Els premis per a les persones encertants són gentilesa de les empreses que apareixen en aquest concurs. En aquest número, Cal Xavi
ofereix un menú d’entre setmana per a dues persones, i Pa i pastissos La Moreneta, una safata amb pastissos.

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 24 de febrer!

Programa de formació de pares i mares
2014
Acte inaugural*

Divendres 21 de febrer, a les 17 h

L’educació, ara, es construeix entre
tots i totes
Berenar i taula rodona sobre noves
tendències educatives
Lloc: Sotacoberta d’El Castell

Organitzen:

AMPA Ins. Vacarisses

0-3 anys

Alimentació saludable*
Dijous 6 de març, a les
17:30 h
A càrrec de la Diputació de
Barcelona, per a mares i pares
d’infants d’educació infantil.
Lloc: Escola Bressol El Xic

*Servei de
cangur
Cal sol·licitar-lo
prèviament a
l’Ajuntament

Acompanyament en el
joc*

La conquesta
de l’autonomia*

Dissabte 5 d’abril, a les 11 h
Taller destinat a famílies amb
els seus fills i filles.
Lloc: Escola Bressol El Xic

Dimecres 27 de maig, a les
17:30 h
Xerrada per a pares i mares,
a càrrec de l’associació de
mestres Rosa Sensat.
Lloc: Escola Bressol El Cuc
Col·labora:

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

Busques feina?

www.facebook.com/vacarisses
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Connecta’t

Mira tot el que passa a Vacarisses a la galeria d’imatges!

Tirada de 3.500 exemplars.

www.flickr.com/vacarisses

El paper de la revista és ecològic i reciclat.

Joventut

Cultura
Cicle Regular d’Activitats per a Infants
Diumenge 23 de febrer, a les 17:30 h
“Contes (en)cantats”, a càrrec de Cesc Serrat & Bella Simfonia.
Lloc: Casal de Cultura
Organitza: Regidoria de Cultura

Biblioteca El Castell
Club de lectura 1

Club de lectura 2

Dijous 20 de febrer,
a les 18:30 h
El perfum, de Patrick Süskind.

Dijous 27 de febrer,
a les 18:30 h
La nit de l’oracle, de Paul Auster.

Story Time

Hora del conte

Dissabte 22 de febrer,
a les 12 h
Contes a partir de 4 anys, a
càrrec de Kids&Us School of
English (Terrassa).

Divendres 28 de febrer,
a les 17:30 h
Contes amb quasi art, a càrrec
de Clara Gavaldà. A partir de 4
anys.

Escola Municipal de Música

Lloc: Punt de vol

Reunió oberta de
la Comparsa Jove
Carnestoltes 2014
Divendres 7 de febrer,
a les 18 h

Taller de confecció
de disfresses i
maquillatge
Divendres 14 i 21 de febrer,
a les 18 h

Dijous gras
Dijous 27 de febrer
Concurs de truites i berenar.
No cal que portis res; nosaltres
hi posem els ous i la resta!

Cinema Temàtic
Divendres 28 de febrer,
a les 18 h
Amb crispetes.
Temàtica: Internet
Proposa tu la peli a puntdevol@
vacarisses.cat.

Carnestoltes
Dissabte 1 de març

Sortides
No et perdis les sortides que
està preparant l’Associació de
Joves!
Informa-te’n al mateix Punt de
Vol o a www.vacarisses.cat.

Concert de professors
Diumenge 16 de febrer, a les 18 h
Lloc: Casal de Cultura

CARTES DELS LECTORS

Borsa de treball
Sessió informativa
Dimecres 19 de febrer
Per als joves entre 16 i 30 anys aturats que vulguin participar en
projectes de formació i ocupació.
Inscripcions: a la Borsa de treball, fins al 14 de febrer.

3-12 anys
Sudansa: dansa en família
Dissabte 15 de març,
a les 11 h
Taller per a famílies amb els
seus fills i filles.
Lloc: Escola Pau Casals

Noves directrius
nutricionistes*

Dimecres 30 d’abril,
a les 17:30 h
Xerrada a càrrec del Dep. de
Nutrició de MESFRESC.
Lloc: Escola Font de l’Orpina

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.

12-18 anys
Lloc: Institut de Vacarisses

La seguretat viària
comença amb la família
Dijous 22 de maig,
a les 19:30 h
Xerrada a càrrec del Dep. de
Seguretat Viària de Terrassa.
Lloc: Escola Pau Casals

Què passa a P3?*

Divendres 6 de juny,
a les 17:30 h
A càrrec de les mestres i els
tècnics d’infantil de les escoles
Font de l’Orpina i Pau Casals.
Lloc: Escola Font de l’Orpina

Els canvis a
l’adolescència
Dimecres 26 de febrer,
a les 19:30 h
Xerrada a càrrec de la Diputació
de Barcelona.

Els orfes digitals: menors,
Internet i família
Dimecres 26 de març,
a les 19:30 h
Xerrada a càrrec del Dep. de
Seguretat Viària de Terrassa.

Autoestima i adolescència
Dimecres 11 de juny,
a les 19:30 h
Xerrada a càrrec de la Diputació
de Barcelona.

Acte de Cloenda*
Fòrum “Comencem a
construir”

Dissabte 4 d’octubre,
a les 11 h
Lloc: Sotacoberta d’El Castell

