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El camp de futbol municipal serà de gespa
Abans que acabi l’any 2016, Vacarisses disposarà del camp de futbol 
de gespa artificial, en substitució de l’actual, de terra. La construcció 
de la nova instal·lació anirà a càrrec del Grup Hera, l’empresa gestora 
de l’abocador de Coll Cardús i soci majoritari de la UTE que gestiona 
el CTR.

El conveni signat entre el Grup Hera i l’Ajuntament de Vacarisses al 
març de 2007 estipulava un cànon d’un euro i vint cèntims per cada 
tona de residus tractada al CTR, preveient que el Grup Hera fos l’únic 
adjudicatari de la concessió de les instal·lacions. Aquest fet, però, no 
es va donar, ja que el Grup Hera només té el 60% de participació en 
la UTE que gestiona el CTR, i, a més, el volum de residus tractat està 
sent, des de l’inici de la seva activitat, inferior al previst al contracte 
que regeix la concessió. Per tot plegat, el Grup Hera no va abonar cap 
cànon pels residus tractats des que va començar l’activitat del CTR, 
l’octubre de 2010.

Dos anys més tard, davant l’exigència per part de l’Ajuntament perquè 
fes efectiu el pagament del cànon, l’empresa va sol·licitar una revisió 
del cànon establert al conveni. La petició era que la xifra fos variable 
i es determinés segons les tones anuals tractades. Enfront la pressió 
del consistori i després de mesos de negociacions, el Grup Hera ha 
afegit, a la seva proposta de revisió, el compromís de realitzar la im-
plantació de gespa artificial al camp de futbol municipal.

L’empresa que construirà el camp serà Indugarbi NFU’s, S.L., que 

depèn del mateix grup i que de-
dica la seva activitat a elements 
reciclats aplicables a camps de 
futbol de gespa artificial, en-
tre altres. Per la seva banda, 
l’Ajuntament de Vacarisses es 
farà càrrec d’algunes tasques 
relatives a la xarxa de reg i el 
proveïment dels equipaments 
esportius necessaris (porteries, 
banderins, banquetes, etc.). El 
pressupost d’execució material orientatiu de les 
obres és de 300.000 euros i el Grup Hera es com-
promet a deixar-les enllestides abans del 31 de de-
sembre de 2016.

Materials d’última generació
El nou camp de joc del polígon Can Torrella de Vaca-
risses tindrà les característiques i dimensions d’un 
camp bàsic poliesportiu, en què el terreny per al fut-
bol 11 mesurarà 90 x 53 metres. A més, s’hi ubica-
ran dos camps de futbol 7, de forma transversal al 
terreny de joc.

La gespa artificial que s’hi instal·larà serà d’última 
generació, resistent a la calor i a variacions clima-
tològiques extremes. Amb les especificacions de la 
gespa, el camp seria apte per a una homologació 
FIFA 5 STARS.

Sobre una base estructural, es col·locarà la gespa 
artificial i, posteriorment, es farà una aportació de 
sorra de sílice. El procediment d’instal·lació fina-
litzarà amb un acabat superficial de cautxú. Per al 
manteniment, s’hi instal·laran un sistema de reg au-
tomàtic per aspersió i unes reixes de recollida de les 
aigües de drenatge del camp.L’actual camp de futbol municipal, de terra.

Nota d’agraïment del comitè de Faibal
Desde el comité de Fábrica Ibérica de Altavoces y, en especial, desde 
los delegados de UGT, queremos agradecer a toda la plantilla y fami-
liares el apoyo del que nos han hecho partícipes en todo momento 
y su colaboración por activa y por pasiva en la defensa de nuestros 
derechos como personas y trabajadores. El trabajo conjunto de todo 
el comité y los sindicatos es lo que nos ha hecho llegar a este punto. 
La empresa ha decidido desestimar el ERE de despido de 79 personas 
de una plantilla de 114.

No nos olvidamos de las instituciones que han estado apoyándonos y 
dando soporte: Parlament, Ayuntamientos de Terrassa, Castellbell i el 
Vilar y Vacarisses. En especial, a los alcaldes Montse Badia y Salvador 
Boada por su colaboración.

¡¡Gracias!! porque es entre todos que hemos conseguido que, a día 

de hoy, 79 personas continúen con trabajo y puedan 
mantener a su familia.

Presidente Comité de FAIBAL, 
José A. Duran Tamayo

Faibal retira l’ERO que afectava 79 persones de la planta de Vacarisses

Treballadors i treballadores de Faibal davant el Parlament.
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Joventut

Medi Ambient

Vacarisses ja té Cau
Un grup de vuit noies de Vacarisses amb experiència 
en agrupaments juvenils i casals d’estiu han decidit 
obrir un Cau al municipi, l’Agrupament Escolta i de 
Guies (AIEG) de Vacarisses. La idea va sorgir arran 
de la seva participació al nou Pla Local de Joventut, 
quan es va debatre també crear un esplai. Finalment, 
es va optar pel Cau, gràcies al suport rebut per part 
de Minyons, Escoltes i Guies de Catalunya, i pel fet 
de ser un tipus d’agrupament que requereix una me-
nor estructura legal.

Tot seguit, es va encetar un període de formació 
intensa en altres Caus del territori. Per exemple, el 
Cau de Matadepera va apadrinar dues de les caps 
de l’agrupament de Vacarisses, que, a més, van for-
mar-se a la seu que Minyons, Escoltes i Guies de 
Catalunya té a Valldoreix.

Després d’un treball conjunt amb la Regidoria de Jo-
ventut de l’Ajuntament de Vacarisses, amb qui han 
signat un conveni de col·laboració per a la cessió 
d’espais, el Cau va començar a promocionar-se a la 
festa de fi de curs de l’escola Pau Casals. I al juliol, el 
Punt de Vol va acollir la presentació del projecte, en 
un acte que va comptar amb la participació d’altres 
entitats vacarissenques, com Diables de Vacarisses, 
la CAL, l’Esbart Dansaire i la Colla Gegantera.

La rebuda ha estat molt bona, ja que s’hi ha inscrit 
una cinquantena d’infants i joves, repartits en grups 
de diferents edats que, tot i tractar els mateixos con-
tinguts, empren metodologies pedagògiques adap-
tades a cada franja.

Nom del grup Franja d’edat

Castors i llúdrigues 5-8 anys

Llops i daines 9-11 anys

Ràngers i noies guia 12-14 anys

Pioners i caravel·les 14-16 anys

Truc 16-18 anys

Torna el servei gratuït de recollida de poda a domicili
Com cada any, l’Ajuntament de Vacarisses posa a 
disposició dels vilatans el servei gratuït de recollida 
de poda a domicili. Aquest servei s’ofereix des del 
mes d’octubre fins al mes de març (ambdós inclo-
sos), sota les següents condicions:

- Sempre previ avís al 902 46 44 65.

- Les restes han d’estar tancades en un sac o bossa, 
o bé lligades en feixos.

- No poden excedir d’un metre cúbic de volum, 
aproximadament.

Un Cau molt participatiu
Una de les primeres activitats que s’hi han realitzat és la tria dels 
colors que identificaran el fulard del Cau de Vacarisses, seguida de 
l’estampació de samarretes, diferents segons el grup. I és que l’entitat 
vol que els infants també siguin partícips de les decisions que s’hi 
prenen, així com dels projectes que hi desenvoluparan. Més enda-
vant, un cop conegudes les circumstàncies de cadascú, es planteja-
ran sortides d’un dia i campaments, per allunyar-los del seu espai de 
confort habitual.

L’objectiu de tot plegat és fomentar l’escoltisme a Vacarisses, mit-
jançant la transmissió de valors com el respecte per la natura i l’entorn, 
el creixement personal, la confiança en el grup i el compromís. També 
es vol treballar la integració dels nens i nenes amb problemàtiques 
concretes, a través de l’acompanyament de les monitores, però, so-
bretot, dels seus companys i companyes.

Encara sou a temps d’inscriure-us al nou Cau! El grup Castors i llúdri-
gues té llistat d’espera per l’enorme èxit que ha tingut, però la resta 
continuen oberts. També són benvingudes les persones amb ganes 
d’ampliar l’equip de monitoratge.

La regidora de Joventut, Eva Arambarri, i les caps del Cau de Vacarisses signen un con-
veni de col·laboració entre l’Ajuntament i la nova entitat.

Horari: els dissabtes, de les 17 a les 19h., al 
Punt de Vol.
 
www.facebook.com/agrupament.vacarissesinfo

Departament de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Vacarissesinfo

A banda d’aquest servei i per tal de poder fer una gestió integral de la 
poda a tots els habitatges de Vacarisses, durant tot l’any, hi ha també 
aquestes vies de gestió:

- Deixalleria: s’hi pot aportar fins a una tona anual de poda, sense cap 
cost.

- Servei gratuït de cessió de trituradores de poda: l’Ajuntament posa 
a disposició dels habitants de Vacarisses un servei gratuït de cessió 
de trituradores per poder triturar la poda al domicili. Aquesta cessió 
es tramita directament a les oficines de l’Ajuntament, al Departa-
ment de Medi Ambient.

- Crema de rostolls: del 16 d’octubre al 14 de març és el període per-
mès per fer foc, sempre previ avís a l’Ajuntament de Vacarisses, on 
es tramita la comunicació de crema que demana la Generalitat de 
Catalunya.
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Comerç Cartes dels Lectors

Acaba’t el plat a casa 11 de setembre 2014
El Consorci per a la Gestió de residus del 
Vallès Occidental promou la campanya 
Acaba’t el plat a casa, amb l’objectiu de 
sensibilitzar la ciutadania sobre el mal-
baratament alimentari als restaurants 
de la comarca i a casa. La Regidoria de 
Comerç de l’Ajuntament de Vacarisses 
col·labora amb la iniciativa difonent-la 
als restaurants del municipi.

Els establiments que hi participen reben, 
de manera gratuïta i per part del Consor-
ci, els envasos adients per facilitar que 
els seus clients i clientes puguin endur-
se a casa el menjar que no s’hagin aca-
bat al restaurant. La campanya es va ini-

ciar el passat mes d’octubre i continuarà 
fins al 15 de desembre.

Fins ara, s’hi han adherit els següents 
restaurants i bars de Vacarisses: Bar 
de l’Associació de Veïns de Can Serra, 
Camí de l’Obach Bar Restaurant, Bar 
Poliesportiu, Bar Pizzeria “Cal Quim”, 
Braseria “El Teix”, Bar Associació Torre-
blanca II, Cal Kiku, Cal Xavi, Cal Dana, 
El Cingle, La Bona Brasa, La Graella de 
Vacarisses, Restaurant la Pastora i Bar 
Teresa.

Encara sou a temps de participar a la 
iniciativa!

Gràcies, amics, per sentir el que vol 
dir el dia 11 de setembre a la nostra 
Vida i Cultura! Gràcies per les flors 
que heu portat a la nostra Senye-
ra, ja que una flor vol dir t’estimo! A 
mi, que no sóc res, ja al bressol, la 
mare em cantava: “Has nascut a la 
Terra més bella del món, respecta-
la i estima-la, que un bon català és 
universal”.

També he desitjat una rosa, la millor 
que ha florit al meu jardí.

David i Roger

Perruqueria Unisex Maite      
(Passatge de les Garrigues, 1 – Can Serra) 93 828 09 01 | 
maite.aitor@hotmail.com

Serveis de perruqueria i estètica, com tractaments amb queratina, 
depilació, pedicura, manicura i neteja de cutis. Venda de bijuteria. 
Horari: cites concertades, de dimarts a divendres, de les 9 a les 13h. 
i de les 15 a les 19h., i els dissabtes, de les 9 a les 14h.

Outlet Vacarisses        
(Camí de l’Obach, 1 - Nucli) 609 71 14 26 | 
eugeniagenero@gmail.com

Roba de senyora de temporades anteriors de l’empresa Yerse, 
fundada el 1964 i ubicada a Sabadell, on es fan el disseny, el control 
de qualitat i l’enviament. Especialitzada en jerseis i samarretes, 
també disposa d’altres peces, com pantalons i bosses. Atenció 
personalitzada. Horari: tots els dissabtes de l’any (inclosos festius), 
de les 10 a les 15h. i de les 16 a les 20h.

El Concurs! 
Des de quin any està 
oberta la perruqueria?

El Concurs!
L’outlet està ubicat 
a una part de la casa 
reconvertida en 
botiga. A quina?

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, Per-
ruqueria Unisex Maite ofereix un servei de rentar i pentinar, i Outlet 
Vacarisses, una bufanda fulard.

Envia’ns les respostes i les teves dades (nom, cognoms i telèfon de 
contacte) a elterme@vacarisses.cat, indicant a l’assumpte “Concurs Co-
merç de Vacarisses”, o bé en un sobre tancat a l’Ajuntament, a l’atenció 
de la revista El Terme. Tens temps fins al proper 26 de novembre!

Regidoria de Comerç 
(Telf.: 93 835 90 02 | ext. 461)

info

Propostes i mocions aprovades pel Ple municipal de 25 de setembre de 2014
Proposta/moció A favor En contra Abstencions

Proposta de l’alcaldia d’aprovació del compte general i compte de patrimoni de l’exercici de 2013 UIPV, VpV, CiU i PSC - PP i ERC

Proposta de l’alcaldia de modificacions de crèdit per suplement de crèdit finançats mitjançant romanent líquid de tresoreria UIPV, VpV, PP, CiU i PSC - ERC

Proposta del regidor d’Urbanisme d’aprovació inicial de la relació inicial de béns i drets afectats a expropiar per l’execució de 
l’actuació de nova captació d’aigua potable a Can Còdol

UIPV, VpV, PSC, ERC, 
CiU i PP

- -

Moció presentada pels grups municipals UIPV, VpV, ERC i CiU, de suport a la celebració de la consulta del 9 de novembre de 2014 
sobre el futur polític de Catalunya

UIPV, VpV, PSC, ERC i CiU PP -

Moció presentada pel grup municipal de CiU, en què es demana dotar del nom “11 de setembre” a un dels nostres carrers, places, 
parcs o avingudes

Unanimitat - -

Moció presentada pel grup municipal ERC, per una política de seguiment, assessorament i suport a la plataforma d’afectats per l’IRPH UIPV, VpV, PSC, ERC i CiU PP -

Moció presentada pel grup municipal ERC, per una nova redistribució dels locals i altres espais cedits a les entitats Unanimitat - -
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Connecta amb l’Ajuntament a Internet!

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

www.facebook.com/vacarisses

Tota la informació al web municipal

www.vacarisses.cat

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

www.flickr.com/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?

Dones
Dia Internacional contra 
la violència de gènere
Diumenge 23 de novembre (pendent 
de confirmació)
Penjada d’un llaç lila a La Torrota, a 
càrrec d’Eskalavaka.

Cultura
Cicle Regular d’Activitats 
per a Infants
Diumenge 30 de novembre, a les 
17:30h.
Contes de la Mediterrània de les 
germanes Baldufa.
Preu: 3 euros (gratuït per als menors de 
2 anys)
Lloc: Casal de Cultura

Biblioteca El Castell
Club de lectura 1
Dijous 20 de novembre, a les 18:30h.
Modelos de mujer, de Almudena 
Grandes.

Exposició Mites de la 
música del segle XX
Del divendres 21 de novembre al 
dilluns 15 de desembre
El dissenyador gràfic i il·lustrador Txe-
ma Berruga presenta una selecció de 
mites musicals del segle XX, recreant 
i caricaturitzant els seus trets més 
característics. D’aquesta manera, ens 
mostra el costat més humà, divertit i 
carismàtic de cadascun d’ells. Alguns 
dels personatges que hi apareixen són 
Camarón de la Isla, Chavela Vargas, 
Bebo Valdés, Lou Reed, Nino Bravo, 
Tina Turner, Bruce Springsteen, Joan 
Manuel Serrat, Maria Callas, Bob 
Marley, etc. Emmarcat en els actes en 
motiu de la diada de Santa Cecília.

Club de lectura 2
Dijous 27 de novembre, a les 18:30h.
Les Sirenes de Bagdad, de Yasmina 
Khadra.

Hora del conte
Divendres 28 de novembre, a les 
17:30h.
L’ànec Joaquim, a càrrec de Pengim - 
Penjam. A partir de 3 anys.

Escola Municipal de 
Música
Santa Cecília a l’Escola 
de Música
Dimecres 19 de novembre
Gravació d’un videoclip, II Concurs 
de coques i pastissos i V Concurs 
d’imitació musical Air Music.

Concert de Santa Cecília
Diumenge 23 de novembre, a les 19h.
A càrrec del cor Lerània.
Lloc: Església de Sant Pere

Borsa de treball
Curs d’operador de 
desbrossadora
10, 12, 17 i 19 de novembre, de les 
9:30 a les 13:30h.
Adreçat a persones aturades inscrites a 
la Borsa de Treball municipal.
Lloc: Sala D de La Fàbrica
Inscripcions: Borsa de Treball

Medi Ambient
Taller de cuina 
d’aprofitament
Divendres 28 de novembre, a les 17h.
En el marc de la Setmana Europea de 
Prevenció de Residus.
Lloc: Escola Font de l’Orpina

Sanitat
Vacarisses, vila 
cardioprotegida
Dissabte 15 de novembre, a les 11h.
Acte informatiu per sensibilitzar la 
població de la importància de tenir un 
DEA a prop. Demostració pràctica dels 
desfibril·ladors, a càrrec de Protecció 
Civil de Vacarisses, i amb la presència 
de l’Hble. Sr. Boi Ruiz, conseller de 
Salut. Un cop finalitzat l’acte, hi haurà 
un petit refrigeri per a tothom.
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell

info
Al proper Terme o a l’Àrea de 
Joventut de l’Ajuntament.

Joventut
Curs d’Introducció a la 
mediació comunitària
Dissabtes 15, 22 i 29 de novembre, 
i 13 i 20 de desembre, de les 9 a les 
14h. i de les 15 a les 18h.
Impartit per la Fundació Pere Tarrés, per 
a majors de 16 anys.
Preu: 90€ (l’Ajuntament de Vacarisses 
bonifica el 50% del cost del curs a les 
persones empadronades al municipi, un 
cop obtinguda la certificació)
Lloc: Sala G de la Fàbrica
Inscripcions: fins al 7 de novembre, a 
l’Àrea de Serveis a les Persones

Anem a córrer
Divendres 14 i 28 de novembre, a les 
18h.
Sortida: Punt de Vol 

Anem d’excursió per 
Vacarisses
Divendres 21 de novembre, de les 17 
a les 20h.
Sortida: Punt de Vol
Inscripcions: fins al dimecres 19 de 
novembre

Dia Internacional contra 
la violència de gènere
Dimarts 25 de novembre
Penjada de missatges i encesa 
d’espelmes.

Cinema temàtic
Divendres 28 de novembre, a les 18h.
Amb crispetes!

Curs de monitor/a 
d’activitats d’educació en 
el lleure infantil i juvenil 
Desembre

Comerç
Plànol de Vacarisses
Les empreses, comerços i autònoms que 
vulguin aparèixer al nou plànol actualitzat de 
Vacarisses, han de presentar una instància, 
on s’especifiqui el contingut de l’anunci (text, 
dimensions i altres característiques).
Lloc: Registre General de l’Ajuntament
Termini: del dilluns 3 al divendres 14 de no-
vembre

info 93 835 90 02 (ext. 460) | 
b.treball@vacarisses.cat


