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Torna la campanya
Vacarisses, Vacances
Segures
Després de la bona rebuda que la iniciativa va tenir l’any passat,
aquest estiu torna la campanya Vacarisses, Vacances Segures, entre
l’1 de juliol i el 30 de setembre. De nou, els veïns i veïnes del municipi
que s’absentin del seu domicili durant aquest període poden deixar
una clau a la Policia Local, ser avisats en cas de necessitat i/o designar una persona de confiança amb qui la policia pugui contactar.
L’objectiu és que les persones inscrites a la campanya puguin gaudir
de les seves vacances amb total tranquil·litat. A més, conèixer quins
són els habitatges buits durant les vacances estiuenques permetrà
millorar el servei de prevenció de la seguretat ciutadana. Tanmateix,
no es pretén substituir la vigilància privada de les llars.

Esports i Joventut

Inaugurada la nova
temporada de la piscina
municipal
El jovent de Vacarisses pot gaudir de descomptes a les
instal·lacions esportives municipals
El 14 de juny, es va inaugurar la nova temporada a la piscina municipal. Amb entrada lliure durant tota la jornada, hi va haver també
inflables per a tothom.

Descomptes per al jovent
El darrer Ple ordinari de l’Ajuntament de Vacarisses, celebrat el 29 de
maig, va aprovar una modificació de l’ordenança que regula la taxa
per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals i que beneficia els joves del municipi. I és que aquest col·lectiu podrà accedir
a descomptes en l’entrada individual i en l’abonament de temporada
per a la piscina, a més d’una reducció en el cost de la matrícula de
soci per al Poliesportiu. Aquests descomptes es faran efectius a finals
de juliol, quan la nova ordenança entri en vigor, un cop transcorregut
el període d’informació pública. Per gaudir dels descomptes, caldrà
disposar de Carnet Jove1 i estar empadronat a Vacarisses.

Seient per a persones amb discapacitat
Des d’aquesta temporada, la piscina municipal de Vacarisses compta
amb un seient especial perquè les persones amb discapacitat també
puguin remullar-se.

1

El Carnet Jove es gestiona des del Casal de Joves (Punt de Vol) i a l’Institut de Vacarisses, a través del programa PIDCES (Punt d’Informació Descentralitzat al Centre Educatiu
de Secundària).

Les persones adherides a la campanya han d’omplir un formulari i
dipositar les claus del seu domicili en un sobre precintat.

info

Consulteu els tràmits
per adherir-vos a la
campanya i consells de
seguretat per a quan
marxeu de vacances

Setmana solidària Voltem pel món
Com cada any, Vacarisses ha dedicat una setmana
a treballar la solidaritat cap a països amb pobresa,
conflictes, etc., per transmetre valors solidaris i sensibilitzar la població al respecte. Per fer-ho, s’han
organitzat un seguit d’activitats per a tots els públics. Des de la Regidoria d’Acció Social, Solidaritat
i Cooperació, s’han tractat les diferències entre Nord
i Sud, les desigualtats socials, etc. des d’un punt de
vista més genèric, mentre que la Regidoria de Joventut s’ha centrat en un país en concret.

Coneguem Veneçuela
La setmana solidària es va encetar el divendres 6
de juny, al Punt de Vol, amb un conjunt d’activitats
per conèixer millor el país seleccionat enguany: Veneçuela. La jornada va començar amb un taller de
cuina veneçolana i va continuar amb una xerrada
sobre la situació sociopolítica del país sud-americà,
des de dos punts de vista diferents: el de la periodista veneçolana Andrea Daza, d’origen humil i que
fa 4 anys que viu a Barcelona, i el de l’arquitecte
veneçolà Óscar Mejías, que fa tot just 3 mesos que
és a Catalunya. Tot seguit, va haver-hi un berenarsopar, on es van poder tastar les tradicionals arepas
veneçolanes, elaborades al taller de cuina.

Contes del món
El dilluns 9 de juny, la Plaça de les Moreres es va
omplir de contes d’arreu, en un taller a càrrec d’Oriol
Canals. Amb el suport de la Diputació de Barcelona,
l’activitat va comptar amb una gran participació de
pares i mares amb els seus fills i filles.

Arcadi Oliveres analitza la crisi i la pobresa a
Catalunya
La setmana dedicada a la solidaritat es va cloure
amb la xerrada Crisi i pobresa a Catalunya, a càrrec
de l’economista i activista Arcadi Oliveres. L’avalen
anys de defensa dels drets humans, la pau i la justícia social, i, especialment, de denúncia del deute
extern dels països més pobres. En la seva lluita, ha
divulgat les xifres de la fam i ha denunciat el subdesenvolupament, la desigualtat, les injustes relacions econòmiques entre Nord i Sud, la guerra, el
militarisme i la recerca i la despesa militars. Per eradicar-ho, Oliveres exigeix incrementar l’ajut al desenvolupament, el desarmament i el reconeixement
de l’objecció de consciència al servei militar, a més
de promocionar el consum responsable i la banca
ètica, entre moltes altres mesures. A la xerrada, a
la Sala dels Cups de l’Edifici el Castell, Oliveres va
explicar les seves propostes, davant d’un auditori de
més d’una cinquantena de persones.

Menja bé, tu hi guanyes!
Durant el mes de juny, l’Institut de Vacarisses ha acollit l’exposició
Menja bé, tu hi guanyes!, cedida per la Diputació de Barcelona i organitzada per les regidories de Sanitat i Serveis Socials de l’Ajuntament.
L’objectiu de la mostra era promoure hàbits alimentaris saludables
entre l’alumnat. Es tractava d’una exposició interactiva, que utilitzava
diversos recursos, com panells informatius, jocs multimèdia en una
pantalla tàctil i el visionat d’un audiovisual sobre la temàtica.
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Vacarisses solidària
Al llarg del passat mes de maig, el Rebost Solidari de Vacarisses va
rebre dues donacions d’aliments ben especials. La més recent va
arribar des de la Colònia Gall, arran de la tercera edició de la Paella Popular Solidària, una iniciativa creada l’any 2012, amb l’objectiu
d’organitzar una activitat per al veïnat i, alhora, fer una aportació en
l’àmbit social. Com tots els anys, l’únic requisit per participar a la paella era aportar 1 kg d’aliments per persona, per col·laborar amb el Rebost Solidari de Vacarisses. Enguany, s’han recollit 170 kg d’aliments
per a les famílies vacarissenques amb més necessitats.
També va fer una donació al Rebost l’escola privada Terrassa Education de Vacarisses. Una representació de l’alumnat i el professorat del
centre va lliurar els aliments a la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb
la presència de l’alcalde, Salvador Boada, i la regidora d’Acció Social,
Cooperació i Solidaritat, Anna Singla. Com a mostra d’agraïment per la
donació, se’ls van entregar uns llibres amb fotografies de Vacarisses.

D’altra banda, la Cursa de la Campana de Vacarisses, que va tenir lloc el diumenge 15 de juny, també
va contribuir al Rebost Solidari. Els més de 700 participants van poder fer-hi una aportació voluntària a
l’hora d’inscriure’s a la competició.
I el 21 de juny, es va celebrar el Festivak 2014, un
festival a favor del Rebost Solidari i en què van participar diverses entitats de Vacarisses. Fins a la matinada, la pista de Can Serra es va omplir de música,
ball, foc i tallers i jocs familiars.
Per tot plegat, Singla agraeix a aquestes i altres institucions i entitats “el seu suport al Rebost Solidari
i, per tant, a les famílies que més necessiten la seva
ajuda per tirar endavant en uns moments tan difícils”. “Un cop més, es corrobora que Vacarisses és
un municipi ben solidari”, afegeix la regidora d’Acció
Social.

Lots d’higiene personal i neteja de la llar per a les
famílies més necessitades
Des del Consell Comarcal del Vallès Occidental, s’ha dissenyat un
projecte per a la inclusió social i en suport a la població més fràgil, que
pretén desenvolupar serveis i accions que potenciïn la permanència
de les persones en el seu entorn habitual, especialment pel que fa a
la promoció de l’autonomia personal. Vacarisses és un dels municipis
adherits a la iniciativa, que inclou un seguit d’actuacions per facilitar
a la ciutadania la possibilitat de millorar el desenvolupament de les
activitats del seu dia a dia al domicili.		

vulnerables. Els departaments de Serveis Socials
dels ajuntaments adherits són els encarregats de
distribuir els lots entre les famílies que els necessiten.

Algunes d’aquestes actuacions consisteixen en serveis d’assistència
personal a la llar i d’adaptació de l’entorn. Tanmateix, es preveuen accions adreçades a un perfil de població en risc d’exclusió social i amb
dificultats per assumir les càrregues econòmiques i familiars.
En aquesta darrera línia, el Consell Comarcal ha lliurat lots de productes de primera necessitat per a la higiene personal, la higiene infantil
i la neteja de la llar, amb l’objectiu de donar suport als col·lectius més

Un veí de Vacarisses arranja la Font del Guinardeu
Antoni Dominguez, un veí de Vacarisses entusiasta
i amant de la natura del municipi, s’ha prestat voluntàriament a arranjar l’aspecte de la Font del Guinardeu, molt deteriorada a causa del pas dels anys.
Mitjançant el material facilitat des dels Serveis Municipals de l’Ajuntament, hi ha col·locat una pedra que
indica el nom de la font, a més de construir-hi unes
escales per millorar-ne l’accés.

L’estat de la font abans de l’arranjament.

Des del consistori vacarissenc, s’agraeix i es valora
molt la seva feina totalment altruista per la millora del
nostre entorn, en aquest cas, per contribuir a preservar les fonts naturals del terme de Vacarisses.
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Ensenyament

L’Escola Municipal de Música de Vacarisses augmenta
les matriculacions d’alumnat de nou ingrés
L’Escola Municipal de Música de Vacarisses ha tancat el període de matriculacions de nou alumnat
amb 31 altes, xifra que representa un augment d’un
17,5% en el total d’alumnes del centre. La seva di-

rectora, Núria Pagès, agraeix a les famílies “la confiança dipositada i
la seva fidelitat”, i felicita “tot l’equip de mestres per la bona tasca que
porten a terme”.

Un concert participatiu com a cloenda del curs a
l’Escola Municipal de Música
En el marc dels actes del 5è aniversari que l’Escola
Municipal de Música ha portat a terme aquest curs
2013-2014, el passat 14 de juny, el poliesportiu de
Vacarisses va acollir l’acte de cloenda, amb el concert participatiu Un poble viu. La cantata, composta
especialment per a l’ocasió per Francesc Torras, va
narrar la història del nostre poble, a través d’un fil argumental que enllaçava les cançons de cada època,
interpretades pels grups instrumentals i els cantaires

de l’Escola de Música, alumnes de les escoles de primària Pau Casals
i Font de l’Orpina, i el Cor de Vacarisses.
Al concert, també van participar els Grallers de Vacarisses, l’Esbart
Dansaire i la Colla gegantera, a més de les escoles bressol El Xic
i El Cuc. També van col·laborar-hi l’AMPA, famílies i exalumnat de
l’Escola de Música, fent de figurants, narradors, acomodadors i informadors. Felicitats a tothom per la feina feta i per la trajectòria del
centre al llarg d’aquests cinc anys de vida!

Matí d’experimentació a les escoles bressol
públiques de Vacarisses
A principis del mes de juny, els grups de
grans de les escoles bressol El Cuc i El Xic
van gaudir d’una activitat inspirada en les
Fires d’experimentació que s’organitzen
des dels estudis d’Educació Infantil de la
Fundació Universitària del Bages (FUB).
L’objectiu és aprofitar la curiositat exploradora dels infants per crear petits reptes
perquè experimentin i es plantegin les primeres preguntes científiques sobre temes
diversos, com les seriacions, els volums,
les formes geomètriques, el so, les textures, el pes, etc.
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Els infants d’El Cuc experimentant amb aigua.

Matí d’experimentació a El Xic.

Sanitat

Gran èxit de Vine a caminar
amb nosaltres
Una cinquantena de persones surten a caminar, sota la supervisió de l’equip de professionals del CAP de Vacarisses
L’Equip d’Atenció Primària Montserrat va decidir portar a Vacarisses una iniciativa que ja havia tingut molt bona rebuda en altres poblacions, com Monistrol: Vine a caminar amb nosaltres. L’objectiu
principal és combatre el sedentarisme tan característic de societats
avançades com la nostra i que pot ser el causant de malalties cròniques com la diabetis i l’obesitat.
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vacarisses, a principis del
mes d’abril, es va organitzar una xerrada per informar-ne a la població. Les persones interessades van haver de visitar el seu metge de
capçalera perquè les autoritzés per participar a les caminades.

El Grup 1, amb una trentena de persones, ha arribat a fer rutes de
fins a 8 km.

El següent pas va ser definir les rutes més adients i atractives, i que va
realitzar el mateix personal del CAP que, després, ha acompanyat els
i les caminants. D’aquesta manera, “es fomenten el contacte directe i
la proximitat amb el pacient”, tal com destaca un dels impulsors de la
iniciativa, el Dr. Juan Gálvez. Tanmateix, s’ha comptat amb la participació de caminants experts voluntaris.
Totes les rutes comencen i acaben al CAP vacarissenc, on es registra
l’assistència i es comprova en quin estat arriben els i les participants.
En un primer moment, els recorreguts eren d’uns 4 km, una distància
que s’ha arribat a duplicar, progressivament. Per aquest motiu, s’han
acabat formant dos grups, el de les “llebres” i el de les “tortugues”,
com els ha batejat una de les caminants, Joana Sans, segons el ritme
de cadascun. No obstant això, algunes persones van alternant els
grups per poder sortir a caminar tots els dies.
En total, són una cinquantena les persones que s’han adherit a la
iniciativa. Davant l’elevada participació, es preveu que les caminades
continuïn la resta de l’any, fins i tot, els mesos d’estiu. El Dr. Gálvez
remarca “l’interès i la perseverança dels grups de caminants, que ens
estimulen a continuar col·laborant-hi”.
El passat 27 de juny van veure recompensat el seu esforç amb un acte
a la Sala Gran de La Fàbrica, en què se’ls van lliurar uns diplomes i
se’ls va agrair la seva participació a Vine a caminar amb nosaltres.

Les 14 persones que formen el Grup 2 van al seu ritme i sense hora
definida d’arribada.

Els i les caminants
Josep Marcet: “Feia molts anys que m’aconsellaven
sortir a caminar, però em faltava algú que m’hi incentivés. Ara noto que no m’ofego tant, vaig més lleuger
i em puc ajupir millor”
Miquel Muntaner: “Aquest grup, tan ben avingut, em
va molt bé per enfortir la musculatura”
Josefina Olivares: “Caminava fins a 14 km, però em
vaig fer mal als genolls i, ara, vaig xino-xano amb el
Grup de les Tortugues per animar-los i amb l’altre,
per caminar una mica més i poder recuperar-me”

Participació

Concessió de subvencions a
les associacions veïnals
El Ple extraordinari d’abril de l’Ajuntament de Vacarisses va aprovar
l’atorgament directe de subvencions a les associacions veïnals i a la
Coordinadora d’Entitats de Vacarisses per la Baixada de la Vaca. La
voluntat del consistori és que cada associació utilitzi aquestes ajudes
per a les seves necessitats específiques, no contemplades en el procés de concurrència competitiva. Tanmateix, l’ús de les subvencions
concedides de manera directa s’haurà de justificar degudament1.
El regidor de Participació Ciutadana, Martí Llorens, va explicar que el
nou procediment s’havia acordat amb els representants de la majoria
d’entitats del municipi i el va valorar com “un primer pas per ser més
estrictes en la justificació de les subvencions”.
Suposa acceptar la sol·licitud de l’entitat mitjançant un decret d’aprovació i, a continuació, la signatura d’un conveni específic amb l’entitat.

1

AAVV

IMPORT

Can Serra

3.678,75

Torreblanca I

2.754,48

El Ventaiol

2.238,16

Torreblanca II

2.076,81

Els Caus

1.906,24

El Palà

1.885,49

L’Eixample

1.786,38

La Carena Llarga

1.654,99

La Coma

1.247,01

La Colònia Gall

1.037,25

El Camí de La Creu

825,19

El Fresno

806,75

La Barceloneta

576,25

FAVV (Federació AAVV de Vacarisses)
Total

576,25
23.050,00
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Entitats

Entrevista a Cul-Actiu, una entitat
cultural de recent creació
Quan es va crear Cul-Actiu i amb quin objectiu?
L’entitat com a tal es va constituir l’octubre de 2013,
encara que ja feia dos anys que n’havíem començat
a parlar. I després de diverses trobades amb diferents persones de tota la vila que estàvem i estem
interessats en la cultura, en el seu més ampli significat, va néixer Cul-Actiu.
Qui forma Cul-Actiu?
Cul-Actiu és format per persones interessades en la
cultura, des d’estudiants a jubilats, passant per totes
les franges d’edat. Creiem que això és molt i molt
bo. El fet que hi hagi aquesta varietat d’edats indica
interès per la cultura, un interès transversal per saber, conèixer, aprendre i participar. Un interès que
volem fer realitat.
Què pretén aportar Cul-Actiu a Vacarisses en
l’àmbit cultural?
Cul-Actiu té uns objectius bàsics, a curt i mig termini, que són fomentar la cultura i fer-ne partícips els
seus convilatans, donant a conèixer camps i aspectes culturals no tan coneguts o fins ara no presents a
la nostra vila, però no menys interessants. Un exemple: als cicles de cinema, no busquem pel·lícules
d’èxit purament comercials, sinó bons films, en
molts casos, poc coneguts, però d’una qualitat alta i
atractius de veure.
Parlant d’aquest cicle de cinema que han promogut, tant per al públic infantil com adult, quina re-

buda ha tingut aquesta proposta?
El nombre d’espectadors és baix, però volem ser persistents en
aquest tema, ja que creiem que el cinema de qualitat existeix i és el
que volem oferir i que es pot trobar a pocs llocs. Aquests cicles de cinema que no es feien, i que són necessaris, són una manera divertida
i interessant de començar a introduir-nos culturalment a la vila.
Quina valoració fan dels mesos d’existència de l’entitat?
Evidentment, molt bona. En aquests vuit mesos de vida com a entitat,
hem portat a terme vàries activitats: el 20 Hores de Cinema, els Cicles
de Cinema mensuals, les Tertúlies culturals setmanals i el Lipdub de
la Festa de la Vaca. I amb ganes d’aportar més activitats culturals
que no hi són i que creiem necessàries. Clar que podríem parlar de
xifres de participants, cosa que ens demostra que hi ha interès per la
cultura. El lipdub va ser un èxit de participació, les tertúlies van força
bé i, dels Cicles de Cinema, no ens queixem, en portem quatre i, tot
i que el nombre d’espectadors és baix, hem d’anar persistint i continuant amb aquesta iniciativa. Els nostres convilatans, mica en mica,
van sabent de l’existència de la nostra entitat, als quals convidem a
participar-hi i també a ser-ne membres; com més siguem, més idees
tindrem i podrem aportar més propostes als nostres veïns. Tot i que
també tenim present que acabem de néixer i no volem corre.
Estan treballant en algun projecte futur?
Actualment, tenim quatre projectes en marxa: el segon 20 Hores de
Cinema, un Concurs de curtmetratges, un Cicle de concerts i una
Mostra Cultural d’artistes locals, així com també un recital poètic de
Joan Vinyoli en el centenari del seu naixement, a banda de continuar
oferint els Cicles de Cinema i les Tertúlies Culturals. A més d’una sorpresa a mig termini, però fins aquí podem parlar...

Coneix el teu comerç
Bar Nuevo

Residència La Masia

(C/ del Ter, 14 – El Ventaiol) 667 51 38 28
A banda del servei de bar, hi fan entrepans i ofereixen tapes o picapica per acompanyar les consumicions. Disposa de terrassa amb
futbolí. També hi venen barres de pa i altres productes bàsics, un
servei ideal per a urgències d’última hora. Horari: de les 7:30 a les
15h, i de les 17 a les 22h. Caps de setmana i festius: tot el dia, fins
a les 24h.

El Concurs!
Quines dues
col·leccions
s’exposen al local?
Els premis per a les persones encertants són gentilesa de les empreses
que apareixen en aquest concurs. En aquest número, el Bar Nuevo ofereix
una cistella amb diverses begudes i productes, i la Residència La Masia,
un kit de platja en una bossa cosida per les àvies del centre.
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(Passatge de L’Onyar, 1 – El Ventaiol) 93 834 09 29
www.lamasiaventayol.com
Ofereix un programa d’activitats d’oci molt ampli, com sessions de
cinema, bingo, manualitats, gimnàs, etc., amb l’objectiu de mantenir
els i les residents ben actius. Per fomentar-ho encara més, cada 15
dies, s’organitzen sortides per tenir relació amb l’entorn (al mercat, la
biblioteca, fires puntuals, etc.) i d’altres que poden durar tota la jornada.
D’altra banda, en destaca el programa individual
de manteniment de
l’autonomia personal.

El Concurs!
De quantes places
disposa el centre?
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 de juliol!

Els partits opinen

grupmunicipal@uipv.cat
www.uipv.cat

Fer Política
Malgrat que som un partit municipalista que concreta la seva política en l’àmbit del nostre poble, proposem ara un moment per a la reflexió, de reivindicació
de la Política.
Des de l’Ajuntament, expliquem als vilatans els fets
en què es concreten les nostres polítiques: a cada
Terme, a la pàgina web... Coneixeu com s’inverteixen
els diners de tots, coneixeu les activitats del municipi, coneixeu la tasca de les entitats i associacions,
coneixeu què ofereix cadascun dels serveis que es
donen des de l’Ajuntament: de biblioteca, escola de

música, joventut, esports, festes, atenció a les persones..., és a dir, de la vida del poble.
Tota aquesta vida la fem possible entre tots. La societat civil ha estat i és, a Catalunya, dinamitzadora
de la vida cultural i del progrés de la nostra societat.
Però, no ens enganyem, des de la política, és des
d’on s’han pogut vehicular les necessitats i anhels
d’aquests anys de democràcia. En aquests moments, cal reivindicar el paper de la política.
Malauradament, amb la mala praxis d’alguns polítics, estem assistint a un espectacle vergonyant des

de diferents àmbits, alguns a les més altes instàncies de l’administració.
Però no només aquests casos, que, afortunadament, es van denunciant i coneixent, contribueixen
al desprestigi de la política. En els últims temps,
s’observa una bel·ligerància entre els partits en les
crítiques al rival que dimonitza tot aquell que no és
del seu partit, de la seva marca.
“No és això, companys, no és això”. No tot s’hi val.
Destruir el rival només per guanyar és destruir la credibilitat de tots.

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

Els desgavells urbanístics de l’era Boada
L’actual situació urbanística del nostre municipi té
responsables amb noms i cognoms. Cal recordar
que l’etern alcalde Boada ha pres decisions i ha
governat el municipi durant més de 3 lustres, amb
una situació econòmica d’autèntic privilegi per a un
Ajuntament (ingressos abocador+llicències urbanístiques concedides a tort i a dret a llocs sense urbanitzar). En ple segle XXI i malauradament, alguns
ciutadans de Vacarisses continuen vivint entre aigües fecals i sense asfaltat als seus carrers. Ara,

per pur interès personal, vol executar les clavegueres de La Coma per salvar-se d’una denúncia interposada per un veí a l’Agència Catalana de l’Aigua,
en relació als abocaments d’aigües residuals a la
urbanització. Per aquesta raó i no pas per beneficiar els veïns, és pel que vol realitzar, amb rapidesa
i de forma parcial, aquestes obres. El PSC va demanar, i ho continuarà fent, que l’Ajuntament faci
una aportació econòmica en un percentatge similar
al que va fer el nostre govern a Torreblanca II i que

va ser al voltant d’un 30% del cost total. Boada no
està disposat a fer aquest esforç pels veïns i torna
a mentir sobre el percentatge aportat a Torreblanca
II, dient que va ser d’un 16%, quan ell mateix va dir
públicament la quantitat aportada per l’Ajuntament
i que va ser de prop de 3 milions d’euros. Per quina
raó Boada, amb la complicitat de Serna, no vol un
tracte igualitari per als veïns de La Coma?

veinspervacarisses@gmail.com
www.veinspervacarisses.org
vacarisses@esquerra.org
www.esquerra.cat/vacarisses

Projecte d’urbanització de La Coma i el Dret a Decidir
Els Veïns i Veïnes de La Coma, fent ús del seu
DRET A DECIDIR, van aprovar, per majoria, tirar
endavant les obres d’urbanització del seu sector.
La nostra tesi al respecte és clara i precisa, i ve
donada per la reflexió que fem, arran del resultat
que està tenint la proposta que l’equip de govern
ha fet als veïns i veïnes de La Coma.
Aquesta proposta ha tingut en compte les actuals
circumstàncies que estan vivint els vilatans de Vacarisses, mitjançant la fórmula de l’estalvi en totes
les seves vessants, com, per exemple, la negocia-

Des d’Esquerra Vacarisses, volem donar les gràcies a totes les persones que ens vàreu fer confiança en les passades eleccions europees. Creiem
que Vacarisses, igual que la resta del país, ha parlat
clar en la direcció que hem de seguir. Això vol dir
consulta el 9 de novembre i, si els resultats són favorables, independència. En aquest sentit, volem
denunciar, que l’actual equip de govern de Vacarisses es mostra distant amb aquest aspecte i, fins i
tot, s’hi posiciona en contra. Ho demostra el fet de
votar en contra de la moció presentada per Esque-

ció amb els propietaris per poder passar pel seu
terreny, sense haver d’entrar a fer expropiacions;
no haver de fer-se càrrec de les obres de soterrament dels cables de telefonia, amb l’augment
que això suposa al projecte i el poc benefici que
aporta als vilatans; buscar fórmules per solucionar
l’evacuació d’aigües residuals directes al clavegueram, sense haver de posar bombes d’extracció al
99% dels habitacles construïts; donar la possibilitat de finançar l’import de les obres, sense haver
de deambular per les entitats financeres demanant

crèdit.
Volem concloure aquest article d’opinió convidant
tots els veïns i veïnes de Vacarisses i, sobretot, als
que no tenen encara solucionat el tema de clavegueram a les seves urbanitzacions, a fer una reflexió en positiu de la proposta pionera de fer els
projectes d’urbanització parcialment, i alhora objectivament, per tal d’evitar ensurts molt difícils de
digerir posteriorment.

rra, on es demanaven uns espais i un posicionament a favor de recollir signatures en la campanya
“Signa per la independència”.
En un altre aspecte, volem donar a conèixer que
ERC ha presentat, al Parlament, una Proposta de
Resolució perquè el bitllet de tren costi el mateix
a les dues estacions de Vacarisses, doncs, fins al
moment, tot i estar dins el mateix municipi, els bitllets de l’estació de Can Serra són més cars que els
de Torreblanca.
Volem manifestar el nostre malestar pel mal funcio-

nament de VacarissesRàdio. Creiem que el nostre
municipi no es mereix que la ràdio de Vacarisses
sigui la riota de tothom, ja sigui pels talls habituals,
per la repetició reiterada de la mateixa informació,
pel tall de la retransmissió del ple municipal, per
passar les notícies de febrer quan ja estàvem al
juny, etc. Malgrat tot, volem donar les gràcies als
voluntaris que hi deixen temps i dedicació.
Per acabar, volem felicitar la Coordinadora i totes
les entitats que van participar en l’organització de
la Festa Major Petita.

passa en les monarquies parlamentàries d’Europa,
que avui són ben poques i en perill de desaparició.
Concretament, en aquest punt, afegirem que el començament d’aquest nou rei no ha estat del tot fi.
Ha perdut molta de la seva legitimitat en no posar
la seva figura en mans de les urnes, donat que eren
molts els ciutadans que demanaven un referèndum
de continuïtat, que li hauria donat tota la legitimitat
que es mereixia aquest càrrec per part del poble.
Però aquest jove rei ha demostrat no ser valent i
només ha fet que agafar-se als drets dinàstics.

Els catalans no tenim rei, el nostre darrer rei va ser
Martí l’Humà, que, per falta de descendència, no
va poder continuar la dinastia catalana; a partir
d’aquest moment, va ser quan van aparèixer els
maldecaps, amb la intervenció de les dinasties
castellanes, etc.
D’una cosa estem segurs, amb el pressupost
anual que li és assignat a la Casa reial, a Catalunya s’haurien acabat les retallades, o almenys en un
bon tros. D’això sí que en som conscients.

otros e irían destinados a las obras de instalación
del alcantarillado de La Coma. El proceso de demandarlo a la Unión Europea, una vez ya ha sido
aprobado por el Pleno de nuestro municipio, lo hará
la Generalitat de Catalunya, una vez el Ayuntamiento
les haga llegar la documentación oportuna. Esperamos y deseamos que nuestro Ayuntamiento lo haga
lo antes posible en beneficio de los ciudadanos de
La Coma.
Aunque desconocemos el tiempo que deberá transcurrir para recibir una respuesta de la Unión Euro-

pea, desde el Partit Popular de Vacarisses, creemos
que la iniciativa de pedir esta subvención por parte
de nuestro municipio cuesta muy poco y los beneficios para los ciudadanos de La Coma pueden ser
elevados. Como se suele decir, el No ya lo tenemos
y sólo podemos obtener beneficios por hacer la
gestión ante la Unión Europea. Unos beneficios que
deben trasladarse, una vez obtenidos, a los ciudadanos de La Coma. Desde el PP de Vacarisses, nos
comprometemos a mantener informados a los ciudadanos de La Coma del resultado de las gestiones.

Notícies d’ERC

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

I necessitem un rei?
Amb un fet com aquest de la successió ens podem
donar compte que la societat no evoluciona com
cal. Ens podem preguntar sobre la utilitat que avui
dia té una monarquia en ple segle XXI. Una monarquia, avui dia, és una reminiscència del passat,
molt anterior a l’època feudal i que alguns, que no
són la majoria, insisteixen en mantenir-la. Un rei
no serveix per a gaire cosa, potser una targeta de
presentació de cara a l’exterior i poca cosa més.
Sempre hem de tenir present aquella frase que diu:
“El Rei regna, però no governa”. I això és el que

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

Ayudas para las obras de La Coma
La situación económica que están sufriendo los ciudadanos, en general, es bien conocida por todos;
por eso, cualquier ayuda que podamos solicitar o
recibir la ciudadanía o las instituciones siempre será
bien recibida. En este sentido, el Partit Popular de
Vacarisses ha presentado en el Ayuntamiento de Vacarisses una iniciativa, aprobada por las otras fuerzas políticas del municipio, para solicitar ayudas a la
Unión Europea para las obras que han de realizarse
en La Coma.
Las ayudas podrían venir de los Fondos FEDER u
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Biblioteca El Castell

Joventut

Cinema infantil

TALLERS D’ESTIU

Dimarts 1 de juliol, a les 16:30h
Frozen. El regne del gel

Taller de construcció de mobles amb palets
Els dimarts 1, 8, 15 i 22 de juliol

Cinema infantil

Tallers de guitarra elèctrica

Dimarts 8 de juliol, a les 16:30h
Turbo

Els dimecres 2, 9, 16 i 23 de juliol

Sortida al Tantarantana

Cinema infantil

Del 2 al 6 de juliol, tria tu el dia!
Espectacle de dansa i humor From lost to the river.

Dimarts 15 de juliol, a les 16:30h
Epic: El món secret

Cinema infantil
Dimarts 22 de juliol, a les 16:30h
El gigante de hierro

Cinema infantil
Dimarts 29 de juliol, a les 16:30h
Zipi Zape y el club de la canica

Club de lectura juvenil
Dijous 24 de juliol, a les 17:30h
A partir de 6è de primària. Inscripcions gratuïtes i limitades a
l’àrea d’adults de la biblioteca.

Dijous a la fresca!
3, 10, 17 i 24 de juliol

Passaport lector

Taller de Grafitis

Si ets nen/a de 1er a 5è de primària i vols aconseguir el teu
passaport lector,... vine a la Biblioteca El Castell! Aquestes
vacances no pots passar sense ell. T’assegurem un viatge
d’aventures, diversió i, com no, bona lectura.
Més informació i inscripcions: a l’àrea infantil de la biblioteca.

Dissabte 5 juliol, a les 11h
DJ i esmorzar jove.
Lloc: estació de Torreblanca
Altres dies, de les 17 a les 21h: dilluns 7 de juliol, a l’estació de
Torreblanca, i dilluns 14 i 21 de juliol, a la pista del Ventaiol.

*La biblioteca
romandrà
tancada per
vacances de l’1
d’agost al 2 de
setembre.

Horari d’estiu al
Punt de Vol:
Fins al 25 de juliol,
de dimarts a
divendres, de les 18 a
les 21h.
Tancat per vacances:
del 25 de juliol al 16
de setembre.

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.

AAVV La Coma
Gimkana de Terror de La Coma
Dissabte 12 de juliol

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?

