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Presentació del Pla Local de 
Joventut 2014-17

Operatius els nous radars de 
la C-58

Els Plans d’Ocupació estan 
finançats per l’Ajuntament 
de Vacarisses amb un pres-
supost de 62.775 euros i per 
la Diputació de Barcelona, 
en el marc del pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-
15”, a través del “Programa complementari de 
suport a l’economia productiva local” i la línia de su-
port “Finançament dels Plans d’Ocupació” (fase 1), 
amb una aportació de 43.224,87 euros. En total, es 
compta amb un finançament d’uns 106.000 euros.

Enguany, l’Ajuntament de Vacarisses contractarà 8 persones, a través 
dels Plans d’Ocupació Municipals. L’objectiu és fomentar la contrac-
tació de persones aturades del municipi, sobretot d’aquelles amb difi-
cultats d’inserció laboral i en una situació més desfavorida.

En l’actual convocatòria, les persones contractades realitzaran tas-
ques de manteniment, rehabilitació i pintura en equipaments munici-
pals i espais públics. Els perfils demandats són 2 oficials de primera 
pintors, 2 oficials de primera paletes, 1 peó de la construcció i 3 peons 
de manteniment. Tres d’aquestes places estan destinades prioritària-
ment al col·lectiu de joves i dones.

Els contractes laborals tindran una durada màxima de 6 mesos, a raó 
de 37,5 hores setmanals.

El passat 10 de març, es va presentar el nou Pla Local de Joventut 
(PJL) 2014-17 als regidors i les regidores de l’Ajuntament de Vacaris-
ses. La presentació, a la Sala de Plens, va anar a càrrec de la Fundació 
Ferrer i Guàrdia i de l’equip tècnic de l’àrea de Joventut del consistori.

La mateixa setmana es va presentar el document final del PLJ al Punt 
de Vol perquè el jovent veiés una part de les demandes que han anat 
proposant al llarg de tot el procés participatiu, iniciat al juny de 2013. 
La presentació es va cloure amb un berenar organitzat per l’Associació 
de Joves de Vacarisses.

El passat mes de desembre, es van instal·lar tres nous radars fixos 
a la C-58, al seu pas entre Viladecavalls i Vacarisses, com una acció 
més per reduir la sinistralitat en aquesta via. Des de llavors, aquests 
dispositius, que funcionen amb energia solar i eòlica, no havien estat 
operatius per la manca d’un tràmit administratiu de certificació. A par-
tir de març, però, ja s’ha posat en marxa la seva funció sancionadora, 
de manera que es començaran a trametre les sancions detectades.

Borsa de treball

Joventut

Mobilitat

L’Ajuntament de Vacarisses endega els 
Plans d’Ocupació Municipals de 2014

Al tancament d’aquesta edició d’El Terme, encara no s’havia celebrat 
el Ple ordinari de març per debatre sobre l’aprovació del PLJ 2014-17.
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Serveis Municipals

Policia

Vacarisses estrena enllumenat
D’altra banda, aprofitem per recordar-vos que agraïm la col·laboració 
de la ciutadania per avisar sobre avaries en l’enllumenat. En aquests 
casos, podeu adreçar-vos al següent número de telèfon, en servei les 
24 hores del dia: 900 13 13 26.

El conseller de Salut, Boi Ruiz, visita Vacarisses

El casc antic i l’Eixample de Vacarisses ja disposen 
d’un nou enllumenat, en substitució de l’antic, que 
presentava grans deficiències, com un consum ele-
vat. Gràcies a una subvenció d’eficiència energèti-
ca de la Diputació de Barcelona, s’ha pogut iniciar 
la substitució de l’enllumenat, garantint una major 
qualitat, l’adaptació estètica a l’entorn en el cas del 
nucli urbà, l’estalvi energètic i una menor contami-
nació lumínica, ja que s’ha reduït la potència de les 
bombetes.

Aquesta primera fase de substitució de l’enllumenat 
es preveu continuar-la a la resta d’urbanitzacions del 
municipi, prioritzant aquelles amb una instal·lació 
més antiga i/o amb problemes tècnics, com era el 
cas de l’Eixample. El següent enllumenat en substi-
tuir-se serà el de Torreblanca II.

En motiu del Dia de la Policia Local, 
l’Ajuntament va fer lliurament de medalles a 
agents de diversos cossos
A finals de febrer, Vacarisses va celebrar el Dia de 
la Policia Local, per segon any consecutiu, en un 
acte que va tenir lloc a la Sala dels Cups d’El Castell. 
Després d’unes peces musicals interpretades pel 
professor de guitarra de l’Escola Municipal de Mú-
sica, l’alcalde de Vacarisses, Salvador Boada, va ser 
l’encarregat d’obrir l’acte, explicant la història que 
amaga El Castell i felicitant les persones condecora-
des per portar “amb excel·lència” la seva professió.

Tot seguit, el sergent de la Policia Local Jaume Rins 
va destacar la feina dels agents per “garantir la con-
vivència, el civisme i la llibertat”. Per la seva banda, 
el regidor de Seguretat Ciutadana i Emergències, 
Salvador Martín, va remarcar “l’entrega i la profes-
sionalitat diàries” del cos de la policia local vaca-
rissenca, “relativament jove”. En aquest sentit, va 
agrair el paper de l’actual cap de la Policia de Sant 
Cugat del Vallès, l’inspector Josep Maria Escarré, 
qui, al seu moment, va dissenyar l’embrió de la poli-
cia de Vacarisses.

A continuació, es va procedir al lliurament de meda-
lles. La primera condecorada va ser l’agent de la Po-
licia Local Susana Guerrero per “la constant implica-
ció en la seva tasca” i per la seva “iniciativa a l’hora 
de prestar serveis extraordinaris”. Després, es va 
distingir el caporal de la Policia Local de Vacarisses, 
Ángel Hernández, per la seva “dilatada professiona-
litat al servei del poble, en una tasca que va més 
enllà del deure estricte”. La següent medalla que es 
va atorgar va anar adreçada al mosso d’esquadra de 
l’Àrea d’Escortes Enrique Borregan, resident a Va-
carisses, per participar, fora de servei, en la recerca 
i posterior localització d’un grup d’estètica neonazi 
que, a la passada Festa Major, va provocar alda-

rulls al recinte de la piscina municipal. Finalment, es va condecorar 
l’inspector en cap de la Policia Nacional Patricio Francisco per reac-
tivar, coordinar i dirigir la investigació sobre la desaparició i posterior 
assassinat d’Ana María Ramírez, veïna de Vacarisses.

El conseller de Salut lliura una medalla a un escorta seu
El Dia de la Policia Local de Vacarisses va comptar amb la presència 
del conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz, qui va 
lliurar una medalla al seu escorta Enrique Borregan. En la clausura 
de l’acte, Ruiz va felicitar l’Ajuntament de Vacarisses per la iniciati-
va d’homenatjar el seu cos de policia. A més, va destacar el paper 
d’aquesta per “contribuir en la salut de la ciutadania, per exemple, 
evitant accidents”. I va afegir: “Estic molt content de tenir una policia 
que, no només fa la funció de donar seguretat a la ciutadania, sinó 
que també vetlla pel primer principi del dret a la salut, el dret a la 
integritat física”.

Després d’un aperitiu per a totes les persones assistents, l’alcalde de 
Vacarisses i el regidor de Sanitat, Josep Maria Gibert, van acompanyar 
el conseller en un recorregut per l’edifici d’El Castell, on Ruiz va signar 
al Llibre d’honor del municipi.
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Cultura

Sant Jordi 2014

Anem al teatreCarnestoltes 2014

biblioteca, en qualsevol idioma, i seleccionar-ne un 
fragment d’uns 5 minuts que els cridi especialment 
l’atenció. Les inscripcions es poden fer a la Biblio-
teca El Castell, per telèfon (93 828 11 14) o presen-
cialment.

La diada es clourà també a la biblioteca, amb la pre-
sentació del llibre Les maquetes de Vacarisses, a 
càrrec del rector de la parròquia de Vacarisses i únic 
fill predilecte de la vila, Mossèn Sebastià Codina. 
També hi participaran col·laboradors destacats en la 
redacció del volum, com són Jaume Pintó i Joan Vila.

Com tots els anys, el dimecres 23 d’abril és la diada de Sant Jordi i 
Vacarisses acollirà un seguit d’actes per celebrar-la. D’una banda, al 
llarg de tot el mes, la Biblioteca El Castell acollirà una exposició sobre 
el poeta, escriptor i traductor català Miquel Martí i Pol, que organit-
za la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) de 
Vacarisses. La mostra anirà acompanyada de material bibliogràfic i 
audiovisual de la biblioteca del municipi, així com d’altres fons repre-
sentatius, procedents de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la 
Província de Barcelona.

Per treballar l’autor de manera didàctica, l’exposició serà itinerant, 
fent parada a l’Institut de Vacarisses, al maig. De cara a l’inici del 
proper curs escolar, hi ha la intenció de dur-la també als centres de 
primària del municipi, en el marc del Correllengua 2014. A partir de 
l’octubre, es preveu cedir-la a la Xarxa de Biblioteques Municipals de 
la Província de Barcelona.

Al llarg de tot el dia de Sant Jordi, els establiments adherits a la cam-
panya Comerç de Vacarisses: aparador de cultura exposaran lli-
bres de la biblioteca que tractin el tema principal i altres relatius a què 
es dedica cada comerç.

A la tarda, la Biblioteca El Castell organitza l’acte Biblioteca: altaveu 
de cultura, que consisteix en una lectura i interpretació de textos 
literaris en veu alta i que tindrà lloc a l’arcada del mateix edifici, sota 
el lema “Llegir ens uneix, la lectura ens fa lliures”. Per dur-la a ter-
me, s’agraeix la col·laboració de totes aquelles persones interessa-
des, des d’infants a gent gran. L’únic requisit és escollir un llibre de la 

Al llarg d’aquest any, la Regidoria de Cultura orga-
nitzarà un seguit de sortides al teatre. La primera 
serà el 27 de juny al Kursaal de Manresa, per veure 
la comèdia El crèdit, de Jordi Galceran. Dirigida per 
Sergi Belbel, es tracta d’un dels èxits teatrals de la 
temporada. Jordi Bosch i Jordi Boixaderas són els 
actors protagonistes, que interpreten un banquer i 
un client que li demana un crèdit. Per gaudir-ne, us 
hi heu d’inscriure a la mateixa Regidoria de Cultura, 
fins al 30 de maig.

Com cada any, el Rei Carnestoltes va arribar a Vacarisses. La tarda 
del dissabte 1 de març, després d’una xocolatada a la Plaça Joan 
Bayà, va arrencar la tradicional Rua, encapçalada per la comparsa del 
Casal de la Gent Gran.

Ja a l’edifici de La Fàbrica, es va fer el popular Concurs de disfresses, 
amb un total de 54 persones inscrites. El premi a la Millor Disfressa Indi-
vidual Infantil se’l van endur en Leo i la Dulce, vestits de cromanyons; el 
de Millor Disfressa Individual Adult va ser per a la Melania i la Cristina, 
que representaven la Joventut de Vacarisses, mentre que el guardó 
de la Millor Comparsa va anar a parar a Els Motxos.

El Carnestoltes en imatges al Flickr de l’Ajuntament!
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La cantata SuperD de l’Associació Catalana d’Escoles 
de Música omple Vacarisses

S’inaugura la Formació per a pares i mares 2014

Escola Municipal de Música

Ensenyament

El diumenge 23 de març, la Sala Gran de l’edifici de 
La Fàbrica de Vacarisses va ser l’escenari de la si-
sena edició de la cantata de l’Associació Catalana 
d’Escoles de Música. Sota el títol SuperD, hi van 
participar 830 infants d’entre 3 i 8 anys, de 19 es-
coles de música de diferents punts de la Catalunya 
Central, com el Bages, el Berguedà, Osona, el Sol-
sonès i el Baix Llobregat.

A causa de l’elevat nombre de participants, es van 
programar tres sessions al llarg del dia per poder ga-
rantir l’aforament. L’assistència de públic va ser tot 
un èxit, amb més de 2.000 persones repartides entre 
els tres concerts. De fet, les entrades per a l’última 
sessió, la de la tarda i on actuava l’Escola Municipal 
de Música de Vacarisses, es van esgotar dies abans 
de l’esdeveniment. L’alumnat vacarissenc de primer 
a quart de Bàsic va participar també a la sessió de 
migdia i a la de la tarda, com a reforç de la segona 
veu.

Per tot plegat, la directora de l’Escola Municipal de 
Música, Núria Pagès, en fa una valoració positiva, ja 
que, “a banda de l’aspecte musical, l’esdeveniment 

El passat mes de febrer, es va engegar una nova edi-
ció de la Formació per a pares i mares de l’alumnat 
dels centres educatius de Vacarisses. Des de l’any 
2006, aquest programa pretén oferir un espai de su-
port i orientació a l’experiència de ser pare i mare, en 
un ambient d’intercanvi d’impressions amb famílies 
del municipi.

L’edició d’enguany ha estat dissenyada per una co-
missió constituïda per l’Ajuntament de Vacarisses 
i per les associacions de mares i pares. Mitjançant 
un espai de debat i reflexió entorn l’educació, es vol 
reconèixer la tasca excepcional que duen a terme 
les persones que s’hi dediquen dia a dia: mestres, 
professorat, tècnics i tècniques, monitoratge, etc. 

L’acte inaugural de la Formació per a pares i mares 
2014 va tenir lloc a la Sala Sotacoberta d’El Cas-
tell, on es va fer una taula rodona sobre noves ten-
dències educatives. Sota el títol “L’educació, ara, es 

ha cohesionat el poble i l’ha donat a conèixer als municipis i les co-
marques del voltant”. 

Des del centre, es vol agrair la labor de les persones voluntàries de 
Protecció Civil que van regular el trànsit i de la trentena de famílies 
de la mateixa Escola de Música que es van organitzar en torns per 
al taulell d’informació i les parades on es venia el material editat en 
ocasió de la cantata. També s’agraeix la col·laboració d’aquells pares 
i mares del centre que van fer de suport per a les fotografies, el so i el 
muntatge de l’escenari dels músics.

Els concerts van comptar amb l’assistència dels alcaldes de diverses 
poblacions participants, així com també de les autoritats locals.

La cantata SuperD
El protagonista de la cantata és un drac nascut de dues sargantanes i 
expulsat de la comunitat del bosc per ser diferent a la resta i conside-
rar-lo un perill. Ja fora, es troba una ratapinyada que li ensenya com 
fomentar la seva autoestima, potenciant les seves virtuts fins esdeve-
nir tot un superheroi. Tot plegat es va explicar a través d’una posada 
en escena molt original, com si el públic de la cantata assistís a la 
retransmissió del conte per la ràdio, gràcies a l’escenari especial de 
Ràdio Sallent, que també va ajudar a amenitzar les estones d’espera.

Per cinquè any consecutiu, el narrador de l’acte va ser l’artista Manel 
Justícia, qui, des de fa tres anys, també és el creador del conte i les 
il·lustracions que complementen la cantata, així com del dibuix de la 
samarreta (que els infants van lluir durant el concert), el cartell i el pro-
grama de mà. Quant a la música, és obra de Xavi Guitó, pianista del 
cantautor Roger Mas i professor de piano a Puig-Reig, a més de tenir 
una dilatada experiència com a compositor de cantates per a infants. 
Les tres sessions de la cantata van estar dirigides per la professora de 
l’Escola de Música de Vacarisses, Anna González.

construeix entre tots i totes”, el debat va comptar amb la participació 
de professionals de l’àmbit educatiu que estan desenvolupant pro-
grames innovadors: la directora de l’escola La Maquinista de Barcelo-
na, Anna Comas; la cap d’estudis de l’escola Serralavella d’Ullastrell, 
Mariona Monterde, i el cap d’estudis de l’institut 4 Cantons del Po-
blenou, Tomàs Padrosa. Aquests professionals van compartir el seu 
bagatge i les seves experiències amb les famílies i les persones assis-
tents a l’acte, en un espai d’intercanvi i enriquiment mutu.

Xerrades i tallers fins a l’octubre
La resta del programa de la Formació per a pares i mares 2014 s’anirà 
desenvolupant al llarg dels propers mesos, fins a la cloenda, el 4 
d’octubre. Els diversos actes s’organitzen en 3 franges d’edat: de 0 
a 3 anys, de 3 a 12 anys i de 12 a 18 anys. En el cas dels nens i ne-
nes de les escoles bressol, es faran xerrades i tallers sobre acompa-
nyament en el joc i autonomia. La nutrició també serà la protagonis-
ta d’una xerrada destinada a les mares i pares 
d’infants entre 3 i 12 anys, a qui també es parlarà 
sobre seguretat viària i com han d’afrontar el pas 
de l’escola bressol a primària. Quant als pares 
i mares d’adolescents, se’ls convida a reflexio-
nar sobre l’autoestima i els perills d’Internet en 
aquesta etapa.

Tant per als actes inaugural i de cloenda com per 
a altres activitats del programa, l’Ajuntament de 
Vacarisses ofereix un servei de cangur per facilitar 
l’assistència.

Autora: Anna Solé

Diumenge, La Fàbrica va aplegar 830 nens i nenes d’entre 3 i 8 anys de 19 escoles de música de la Catalunya Central 
i més de 2.000 persones de públic
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Entitats

El número de maig del butlletí mensual Vacarisses, Balcó de Montser-
rat serà el darrer en format paper. Així, des del mes de juny, la pu-
blicació s’haurà de consultar íntegrament en format digital, a tra-
vés d’Internet (al portal de gestió de documents Issuu) o al pdf que 
s’enviarà gratuïtament a les persones subscrites. En parlem amb els 
seus impulsors, Jaume Pintó i Joan Vila.

Quan es va fundar la revista i amb quin objectiu?
La va iniciar Mossèn Joan Soler, l’any 1964, com a continuació del 
full parroquial. Amb l’arribada de Mossèn Sebastià, es va continuar 
fins avui dia, quan celebrem el 50è aniversari del naixement de la pu-
blicació.

Quins són els continguts que la caracteritzen?
Com que és un publicació de la parròquia, hi ha reflexions del Mossèn 
i sobre l’Evangeli, però també continguts generals i variats, com una 
mica de política, cultura, excursionisme, cuina, etc. També hi ha la 
secció “Vacarisses retrospectiu”, amb fotografies antigues del poble, 
els seus paisatges i personatges.

Vacarisses, Balcó de Montserrat, 
només en format digital

Fins ara, es distribuïa mitjançant subscripció.
Efectivament, la revista es publicava en paper i 
s’enviava per correu postal a les persones subscri-
tes, més de 300.

A partir del juny, però, només es publicarà en for-
mat digital.
Sí, ja que, en paper, és pràcticament impossible con-
tinuar per la manca de subvencions i també per les 
baixes d’algunes subscripcions, sobretot, de gent 
gran que ha mort. No ens ha quedat més remei que 
el número de maig sigui el darrer en paper, coinci-
dint, precisament, amb els 50 anys del naixement 
de la revista. A més, creiem que, en format digital, 
podrà arribar a molta més gent.

A banda del format, hi haurà altres canvis?
De moment, els continguts no variaran. Un avan-
tatge serà la possibilitat d’introduir-hi fotografies en 
color. Canviarà la capçalera, fins ara lineal, que se 
substituirà per una fotografia de Montserrat, de què 
es podran variar els matisos amb el temps. D’altra 
banda, en estalviar-nos la impressió, tindrem més 
marge de temps per preparar la revista i no estarem 
supeditats a un número concret de pàgines (36 en 
paper), sinó que dependrà del material de què dis-
posem cada mes.

A partir de 
juny, consulteu 
Vacarisses, Balcó 
de Montserrat en 
format digital

Aclariment a l’article “Finalització de les obres 
d’urbanització de Torreblanca II i la Carena Llarga”
Davant la sol·licitud del grup municipal socialista de rectificació 
de l’article “Finalització de les obres d’urbanització de Torreblanca 
II i la Carena Llarga”, publicat a El Terme 72, l’equip de govern de 
l’Ajuntament de Vacarisses fa el següent aclariment.

D’una banda, des del PSC, s’ha criticat el segon paràgraf de l’article 
per crear confusió en no argumentar els motius de l’execució de sols 
el 80% de les obres, quan ja haurien d’haver estat finalitzades. Com a 
resposta, l’equip de govern assegura que aquesta dada es va aportar 
amb una finalitat merament informativa, sense cap voluntat de bus-
car-ne responsabilitats polítiques, coneixedors de les causes alienes 
a l’anterior govern, com meteorologia adversa.

D’altra banda, s’aporta la documentació necessària que demostra la 
certesa de la resta de dades expressades al text en qüestió.

Quant a la pèrdua de 171.392,96 euros de subvenció de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) per no justificar un conveni en les dates 
establertes, el consistori rep una notificació per part de l’organisme, 
en data de 13 de desembre de 2011, que expressa, entre altres, els 
següents punts:

“L’Ajuntament de Vacarisses va presentar, en data 9 de febrer de 2011 
i 4 d’abril de 2011, fora de l’anualitat establerta, documentació justifi-
cativa d’altres imports no reconeguts per l’ACA com a obres objecte 
del Conveni i, en conseqüència, del finançament acordat”.

“...l’ACA no ha estat mai convocada a la signatura de l’esmentada 
Acta de Finalització i comprovació dels treballs, motiu pel qual no ha 
pogut ser validada l’adequació tècnica del projecte executat a les ac-
tuacions que poden ser objecte de finançament per l’ACA.”

“...l’Ajuntament de Vacarisses ha incomplert les condicions essen-
cials imposades a la Clàusula Setena del Conveni en no justificar, 

mitjançant la subscripció de l’Acta de Finalització 
de l’actuació, l’acabament definitiu i en la forma es-
caient de l’obra,...”

De la mateixa manera, una resolució de l’ACA del 
15 de desembre de 2011, referent al conveni per 
sufragar la infraestructura d’abastament d’aigua 
de Terrassa a Vacarisses, determina per què es van 
deixar de rebre 1.644.773,723 euros (sense IVA) de 
subvenció:

“L’Ajuntament no ha acreditat la despesa dins les 
anualitats establertes a la segona addenda del con-
veni (anys 2009 i 2010). Malgrat que al·lega que ha 
executat una part de l’obra conveniada, no ha apor-
tat la justificació dins el termini establert”.

“El conveni estableix que l’Ajuntament de Vacarisses 
s’havia d’encarregar de l’obtenció dels terrenys, de 
les llicències i dels permisos necessaris, així com de 
la promoció i execució de les obres. Malgrat això, i 
davant la dificultat de finançar la seva part de la in-
versió, l’Ajuntament va decidir no licitar l’actuació 
i sol·licitar la col·laboració tèc-
nica de l’Agència per revisar i 
abaratir el projecte constructiu. 
Durant la reunió de coordinació 
territorial del dia 3 de desembre 
de 2009, l’Agència va accedir 
a aquesta petició, però sense 
comprometre’s a cap perllonga-
ment dels terminis d’execució ni 
a cap reanualització del conveni”.
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Els partits opinen
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La bona notícia: els pressupostos d’enguany 
compten amb 379.000 euros més que l’any passat. 
La mala notícia: la Diputació, el Consell Comarcal 
i la Generalitat tenen deutes pendents importants 
amb l’Ajuntament de Vacarisses. Aquesta última de 
gairebé un milió d’euros. Entenem que és greu que 
aquests deutes siguin, sobretot, de subvencions a 
les escoles municipals.
Tot i així, el nou pressupost disminueix l’endeuta-
ment, provocat, en la seva major part, pel finança-
ment de la urbanització de Torreblanca II i la Carena 

Llarga. Continuem, doncs, sanejant. 
Però saber administrar el pressupost no només és 
fer quadrar els comptes. És, sobretot, saber do-
nar resposta a les necessitats de les persones. En 
aquest sentit, aplaudim l’important increment de la 
partida en despesa social, així com els programes i 
projectes destinats als aturats. Celebrem que tam-
bé hagi estat possible per a aquest any la conge-
lació dels impostos de l’IBI i de vehicles, i la taxa 
d’escombraries. 
L’Administració ha de ser la primera en aplicar les po-

lítiques que preconitza, com amb el pla d’eficiència 
energètica dels equipaments municipals, necessari 
tant per a l’estalvi com per a la sostenibilitat. 
Estalviar, però, no suposa deixar-ho caure tot. 
S’invertirà en infraestructures bàsiques, com les de 
clavegueram i subministrament d’aigua potable a 
la Coma, i es faran millores a la via pública, entre 
d’altres.
Aquest pressupostos també aposten per avançar, 
com es concreta en l’augment de la partida de 
Medi Ambient.

El 27 de desembre de 2013 va aprovar-se, al Con-
grés dels Diputats, la Llei de Racionalització i Sos-
tenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), que, 
entre altres coses, regula i limita els salaris dels càr-
recs electes. En poblacions d’entre 5.000 i 10.000 
habitants, com és el cas de Vacarisses, la llei preveu 
que l’alcalde cobri un màxim de 45.000 euros bruts 
anuals per la seva dedicació exclusiva. Actualment, 
Boada cobra 53.200 euros per 5 hores diàries de 
treball; per tant, amb la nova llei, a aquesta jornada, 

li correspondria un salari aproximat de 30.000 eu-
ros. Però, vist el pressupost de 2014, sospitem que 
Boada no té intenció d’abaixar-se el sou perquè ha 
trobat el subterfugi legal que li permet mantenir-lo 
fins al 15 de juny de 2015. Com? Doncs acollint-se 
a una disposició transitòria de la Llei que preveu 
que els ajuntaments econòmicament sanejats i 
amb baix endeutament (és el nostre cas, malgrat 
que ell sempre diu el contrari) ho puguin fer. En 
definitiva, sembla que Boada continuarà cobrant 

un sou desproporcionat de 53.200 euros bruts 
anuals per 5 hores diàries, mostrant novament la 
seva manca de respecte i de sensibilitat davant la 
situació de crisi i de pobresa creixent entre tantes 
famílies. Tot un escàndol consentit per alguns i que 
només podran canviar les urnes!!

Cada dia que passa hi ha més desafecció en la po-
lítica en general i en la política del govern central 
en particular. Cada dia ens trobem amb més casos 
de corrupció (sense aclarir), més jutges influïts pels 
polítics a l’hora d’exercir les seves tasques i a l’hora 
d’aplicar les lleis, polítics allunyats de les inquie-
tuds dels seus electors. Cada dia els partits polítics 
estan més preocupats pels problemes interns del 
seu partit que pels problemes que realment afecten 
el dia a dia dels ciutadans. Dia sí dia també, als mit-

jans de comunicació, ens trobem les declaracions 
dels ministres, sobretot a Madrid, desacreditant les 
autonomies (sobretot, la de Catalunya). Hem pas-
sat a tenir més en compte la “mayoría silenciosa” 
que la gent que es manifesta.
Ens agradaria fer servir aquestes línees per dema-
nar una reflexió profunda a tots els veïns de Vaca-
risses, siguin de la tendència política que siguin, 
per no deixar-nos embogir per aquest context i no 
perdre el criteri ni la opinió. Només d’aquesta ma-

nera podrem reconduir la situació, tant política com 
econòmica, que ens està amargant els últims anys. 
Des de VEÏNS PER VACARISSES, volem animar 
les persones d’aquest municipi amb inquietuds pel 
seu poble que s’impliquin de manera directa en la 
política municipal. Serà així com, entre tots, ens 
podrem enriquir mútuament i sortir-ne beneficiats.       
Per això, encoratgem tots/es els/les veïns/es de 
Vacarisses a no caure en el desencís i a lluitar pels 
valors que ens han marcat al llarg de la nostra vida.

Des d’Esquerra, pensem que la manera com ha 
actuat l’actual equip de govern, format per UIPV 
i VxV, en relació a les obres de La Coma no ha es-
tat honesta. Des d’Esquerra, pensem que, abans 
de votar, els veïns havien d’estar informats de què 
votaven, però els veïns i veïnes de La Coma van 
votar sense saber quin seria el preu d’urbanització 
i el que és més greu, van votar sense saber que 
l’Ajuntament, un cop ja tingués el sí dels veïns, faria 
el que voldria i, sense informar, els voldria cobrar 
l’aigua. Una aigua (pagada fa anys) que, a més, 

se’ls hi col·loca de manera provisional i, per tant, 
no saben quantes vegades més hauran de pagar-
la, un cop es facin l’asfaltat i les voreres, d’aquí a 
uns anys. Demanem al govern municipal que recti-
fiqui i arregli aquest desgavell.
Lamentem la poca sensibilitat que té actualment 
aquest govern per la història més recent de Vaca-
risses. Des d’Esquerra, demanàvem un reconeixe-
ment a les víctimes republicanes (en els 75 anys de 
l’acabament de la guerra), concretat en la figura de 
qui fou el primer alcalde republicà de Vacarisses i 

que va morir a la presó poc després de l’entrada 
dels feixistes. Aquesta moció va ser votada en con-
tra per part d’UIPV i VxV. 
Cal destacar també el vot negatiu de l’equip de 
govern en la moció per la sanció dels immobles 
buits i l’altre vot negatiu per elaborar un protocol 
i un assessorament en els casos de pobresa ener-
gètica. Volem acabar donant ànims a les persones 
que ho estan passant més malament per culpa de 
la crisi i dir-los que restem a la seva disposició pel 
que calgui.

Estem absolutament d’acord que aquesta legisla-
tura està sent força difícil de dur a terme; la crisi 
que estem passant supera amb escreix la de 1983, 
anomenada crisi del petroli, i el ressorgiment de la 
mateixa una dècada més tard.
Fem aquesta introducció per centrar-nos ara en 
el nostre govern local. El govern que gestiona el 
nostre municipi va a la seva i no escolta; és in-
capaç d’arribar a determinats consensos per tal 
d’apaivagar certs problemes. No s’estudia i tam-
poc es pensa com podria ser el futur del nostre 

municipi. Tornem a repetir la mateixa frase i no ens 
en cansarem mai: som el municipi de l’abocador i 
de la maleïda C-58. No s’innova en la captació de 
gent que visiti el nostre poble els caps de setmana 
i que generi riquesa i comerç. Considerem fantas-
magòric el nou cartell col·locat a l’entrada del po-
ble, on s’anuncia el nostre comerç, quin comerç?, 
quatre bars? Falta de visió absoluta i greu per part 
dels nostres dirigents. 
S’han d’anunciar les nostres festes fora del muni-
cipi perquè la gent vingui, mimant les entitats que 

les fan possibles i no obviant-les ni enfrontant-se 
amb elles. 
El Polígon, està en perfecte estat per a acollir noves 
empreses quan la crisi remunti?; funcionen tots el 
serveis?; té atractius perquè s’hi instal·lin? S’han 
d’atendre, a la velocitat de la llum, les demandes, 
queixes i suggeriments que presentin els ciuta-
dans, presidents d’AAVV, entitats, etc., i no deixar-
les de costat, generant un problema més gran. És 
per això que també demanem elegància en la ges-
tió i que ens devem als nostres ciutadans.

En el último debate sobre los presupuestos de Va-
carisses para este año 2014, el Partit Popular de 
Vacarisses los votó en contra. ¿Por qué?
Nuestro partido llevó a cabo una negociación pre-
via con el equipo de gobierno con la intención de 
aprobarlos, como hicimos el año pasado. En este 
sentido, pusimos encima de la mesa una serie de 
temas que para nosotros son esenciales en estos 
momentos: aumento del presupuesto en el ámbito 
social y de ciertas mejoras en las urbanizaciones.
Para ser justos, la mayoría de nuestras demandas 

eran aceptadas por el equipo de gobierno. Sin em-
bargo, dos de ellas no lo fueron: la primera hacía 
referencia al acondicionamiento de un paso de 
aguas en Can Serra para el uso peatonal de los 
ciudadanos; la segunda, a la recolocación de los 
guardarailes o quitamiedos de Torreblanca II, de tal 
forma que no sean un peligro para los ciudadanos. 
Actualmente, los quitamiedos suponen un peligro 
de cortes, golpes y de estrechamiento de vías por 
donde pasan los viandantes, y muchos ciudadanos 
se oponen a ellos y piden que se corrija tal situa-

ción. Después de comentarlo al equipo de gobier-
no, se han comprometido a limarlos para eliminar 
la posibilidad de cortes entre los ciudadanos. Es de 
agradecer, pero nuestro partido se comprometió 
con los vecinos a corregir el problema completa-
mente, no sólo en parte, porque el problema existe 
todavía al no cambiar su ubicación.
Ésta es la razón por la que el PP de Vacarisses votó 
en contra de los presupuestos. Seguimos compro-
metidos con los ciudadanos de Torreblanca II hasta 
solucionar el problema definitivamente.

Resistir, però també avançar

Boada no s’abaixarà el sou…

La desafecció en la política

L’engany de La Coma

Visió de futur i elegància

Presupuestos
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Bar La Estación   
(C/ Petúnies, 35 | Renfe - Can Serra) 93 828 10 36

Establiment d’ambient familiar, que fa honor a la seva ubicació amb les maquetes 
de trens que el decoren. A banda de servei de cafeteria, ofereix entrepans freds 
i servei de barbacoa, en una terrassa, tancada i amb estufes a l’hivern, ideal per 
organitzar botifarrades, calçotades, etc. A més, disposa de pantalles per retrans-
metre els partits de futbol. Els divendres i dissabtes hi podeu prendre una copa 
i ballar fins a la matinada. Els propietaris estan oberts a propostes d’activitats 
perquè la clientela s’hi senti com a casa. Horari: de 7 a 23h. Tanca els dilluns.

Can Express   
(C/ Pau Casals, 4 - Nucli) 627 91 15 41

Hi podeu trobar tot tipus de productes per a la vostra mascota, tant 
de les grans marques com d’altres de la zona, de gran qualitat i 
sense transgènics. També ofereixen serveis com perruqueria canina 
i consulta veterinària, els dimarts al matí i els dijous a la tarda. 
Horari: de dilluns a dissabte, de les 9 a les 13:30h i de les 16:30 a les 
20:30h, excepte els dissabtes, que tanquen a les 20h.

El Concurs! 
Quan va obrir el bar 
de l’estació de Can 
Serra?

El Concurs!
Quin és el nom del 
gos que hi ha a la 
botiga?

Coneix el teu comerç

Els premis per a les persones encertants són gentilesa de les em-
preses que apareixen en aquest concurs. En aquest número, el Bar 
La Estación ofereix una consumició per a dues persones, i Can Ex-
press, una placa d’identificació per a la vostra mascota.

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 23 d’abril!

Sant Jordi
Exposició Miquel Martí i Pol
Del dimarts 1 al dimecres 30 d’abril
Lloc: Biblioteca El Castell
Organitza: CAL de Vacarisses

Comerç de Vacarisses: 
aparador de cultura
Al llarg de tota la diada
Lloc: establiments de Vacarisses adherits a 
la campanya
Organitza: Biblioteca El Castell
Amb el suport de Vacarisses Comerç

Lliurament 1r premi de 
Treballs de Recerca
A partir de les 12h
Lloc: Institut de Vacarisses

Casal de la Gent Gran
A les 17h, xerrada sobre com mantenir el 
jardí.
A les 18h, lectura de poemes.
A les 18:40h, repartiment de roses i llibres, i 
pica-pica.

La Biblioteca: altaveu de 
cultura
A les 18h
Lectura i interpretació de textos literaris en 
veu alta.
Lloc: arcada de la Biblioteca El Castell

Presentació del llibre Les 
maquetes de Vacarisses
A les 19h
A càrrec de Mossèn Sebastià Codina.
Lloc: Biblioteca El Castell

8a Fira de Drapaires
Diumenge 6 d’abril
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica
Organitza: AMPA de l’Escola Pau Casals

Assoc. per a la Cultura i el Lleure
Tast de caves
Divendres 4 d’abril, a les 19:30h
Preu: 15 euros  Lloc: Sala D de La Fàbrica

Des de la Regidoria de Serveis Socials, en col·laboració amb el de-
partament de Medi Ambient i a través de la figura del gestor ener-
gètic municipal, es realitzen visites d’avaluació energètica als domici-
lis particulars d’aquelles persones usuàries dels Serveis Socials que 
sol·liciten ajuda per al pagament de les factures energètiques de la 
seva llar.

El primer pas és la revisió d’aquestes factures per detectar si hi ha un 
sobreconsum energètic, en base a la mitjana establerta. En aquest 
cas, es fa una visita d’avaluació energètica a la mateixa llar, amb una 
durada aproximada d’entre 30 i 60 minuts. L’objectiu és inventariar 
la instal·lació de consumidors d’energia (electrodomèstics, llums, 

bombetes, etc.), a més d’informar-se sobre les hores 
d’ocupació, els horaris d’ús d’alguns electrodomès-
tics, etc. 

Amb totes aquestes dades, es redacta una auditoria, 
que inclou resums de les darreres factures energèti-
ques i un seguit de recomanacions sobre els hàbits 
d’ús dels equips consumidors.

En posteriors factures per a les quals es demana ajut 
econòmic, es fa el seguiment de l’evolució dels con-
sums, en base a l’auditoria inicial, per verificar l’ús 
racional de l’energia que s’està duent a terme.

Auditories d’avaluació energètica en domicilis particulars
Serveis Socials i Gestió Energètica
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Biblioteca El Castell
Club de lectura 2
Dijous 24 d’abril, a les 18:30h
La campana de vidre, de 
Sylvia Plath
Lloc: Aula

Espectacle infantil 
Contes de la 
Mediterrània
Divendres 25 d’abril, a les 
17:30h
Contes a partir de 4 anys, a 
càrrec de L’Estenedor Teatre
Lloc: Sala dels Cups

Story Time
Dissabte 26 d’abril, a les 12h
Contes a partir de 4 anys, a 
càrrec de Kids&Us School of 
English (Terrassa)
Lloc: àrea infantil

Club de lectura 1
Dimarts 29 d’abril, a les 
18:30h
Dies de la ciutat, de Jordi 
Tiñena
Lloc: Aula

Joventut
Lloc: Punt de Vol

Mostra dels tallers 
de música del Punt 
de Vol i l’EMMV
Dimecres 2 d’abril, a les 
19:30h

Nit de Dansa
Divendres 4 d’abril, a les 21h

Sortida a berenar
Divendres 11 d’abril, a les 
17h

Sopar i concert
Divendres 25 d’abril, a les 
20h

Inscripcions 
als tallers de 
Primavera
Del dimarts 22 al divendres 
25 d’abril

El Punt de Vol tanca del 12 al 
21 d’abril, per vacances de 
Setmana Santa.

info al Punt de Vol o a www.vacarisses.cat

Connecta amb l’Ajuntament a Internet!

L’Ajuntament té pàgina al Facebook! Busca‘ns i fes un m’agrada!

www.facebook.com/vacarisses

Tota la informació al web municipal

www.vacarisses.cat

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

www.flickr.com/vacarissesTirada de 3.500 exemplars.

El paper de la revista és ecològic i reciclat.

Connecta’t

Edita:

Dipòsit legal: DLB-49450/2003

Maquetació: Mercè Torres

Impressió: Felip Unigrafic, S.L.

Busques feina?

Cultura
Cicle de cinema
Diumenge 13 d’abril
A les 17h, sessió de cinema 
infantil: Blancaneus i els 7 nans.
A les 19h, Blancaneus, de 
Pablo Berger.
Lloc: Casal de Cultura
Idea: Cul Actiu
Organitza: Regidoria de Cultura
Amb el suport de Biblioteca El 
Castell

Cicle Regular d’Acti- 
vitats per a Infants
Diumenge 27 d’abril, a les 11h
Gimkana cultural per a infants 
d’entre 3 i 11 anys amb les 
seves famílies.
Preu: 3€/família
Inscripcions: fins al 23 d’abril, a 
la Regidoria de Cultura
Punt de trobada: Plaça Joan 
Bayà

Escola Mpal. de Música
Obertura Fira de 
drapaires
Diumenge 6 d’abril, a les 
10:30h
A càrrec de la banda i 
l’orquestra de guitarres.

Sortida al Pallars
Divendres 11 i dissabte 12 
d’abril
Intercanvi de la Coral 2 amb 
l’Escola Itinerant de Música i 
Dansa del Pallars.

Cantada de 
caramelles
Diumenge 20 d’abril, a les 
12h
A càrrec dels grups corals.
Lloc: Plaça Major

Setmana Cultural
Del dimarts 22 al dilluns 28 
d’abril
Tallers, activitats, actes i 
concerts.

Diables de Vacarisses
Vakalarre
Dissabte 26 d’abril, a les 12:30h
A partir de les 17h: tallers diabòlics a la Pl. Moreres.
A les 19:45h: correfoc infantil, des de la Pl. Joan Bayà.
A les 20:45h: correfoc, des de la Plaça del Punt de Vol.
A les 22h: fideuada popular, concert i DJ, a la Sala Gran de La 
Fàbrica. Compra de tiquets a Cal Perdet, fins al 23 d’abril. Preu: 6 €.

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.

Esbart Dansaire de Vacarisses
Ballada
Dissabte 26 d’abril, a les 12:30h
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica

Associació Vacatukada
Masterclass de tabals
Dissabte 12 d’abril, de les 17 a les 20h
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica

Ensenyament
Jornada de portes obertes a les escoles bressol
Dissabte 26 d’abril, de les 10 a les 13h

Borsa de Treball
Curs de manipulació d’aliments
Dijous 10 d’abril
Lloc: Sala Sotacoberta d’El Castell
Inscripcions: fins al 7 d’abril, a Promoció Econòmica

Agenda de www.vacarisses.catinfo


