desembre 2014

Exemplar gratuït

82
www.vacarisses.cat
elterme@vacarisses.cat

L’Ajuntament de Vacarisses promou la contractació
de persones desocupades del municipi
L’Ajuntament de Vacarisses promourà la contractació de persones desocupades del municipi, a través
de línies d’ajut a les empreses i autònoms que les
contractin. Presentada per la Regidoria d’Indústria,
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, la proposta
pretén fomentar la creació d’ocupació i la reinserció
social de col·lectius especialment vulnerables, atesa
l’actual crisi econòmica i la situació d’atur d’alguns

ciutadans i ciutadanes, perllongada en el temps. En total, s’hi destinaran 10.000 euros, dotació que podrà ser ampliable.
La mesura es va aprovar al Ple extraordinari que es va celebrar el
passat 3 de novembre. Va rebre el suport de tots els grups municipals,
excepte el del PSC, que va abstenir-se.
Per poder beneficiar-se d’aquestes subvencions, les empreses i autònoms han de tenir la seva seu social a Vacarisses i ser usuàries del
servei local d’ocupació. Els contractes, per a un període mínim de 6
mesos a jornada completa, s’han de formalitzar mitjançant una oferta
a la borsa de treball municipal. L’import de l’ajuda serà de 1.000 euros
per contracte signat i fins que s’exhaureixi la dotació pressupostària
per a tal efecte, en rigorós ordre d’arribada de les sol·licituds.
La convocatòria per a la presentació d’instàncies restarà oberta fins al
30 de desembre de 2016. Les empreses interessades que necessitin
més informació al respecte poden adreçar-se a la Borsa de Treball
Municipal (Carretera de la Bauma, 1 - Edifici La Fàbrica | Telf: 93 835
90 02, ext. 460 | b.treball@vacarisses.cat).

Al darrer Ple extraordinari, també es va votar la proposta de modificació de les ordenances, que afecta els tributs municipals per al proper 2015. Un any
més, es confirma la congelació dels impostos i les
taxes municipals que recapta l’Ajuntament de Vacarisses.
Així, per quart any consecutiu, el consistori mantindrà els tipus impositius i les tarifes vigents en aquest
any 2014, com la taxa de recollida d’escombraries,
la taxa pel subministrament d’aigua potable i la utilització del servei de clavegueram, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i també el més important
a abonar, l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). Amb
aquesta decisió, es pretén evitar que l’augment de
la pressió fiscal recaigui sobre la ciutadania, ja que,
en l’actual moment de crisi, afecta més que mai les
economies familiars dels contribuents.
Quant a les novetats, s’ha aprovat, per primer cop,
una ordenança que regula els preus públics per a la
prestació dels serveis d’ajuda a domicili, auxiliar de
la llar i altres serveis assistencials. Per evitar abusos, el consistori ha decidit fixar un preu just per a
aquests serveis, considerats de vital necessitat en
moltes llars vacarissenques.
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(1) El gràfic mostra l’evolució de l’IBI al 2009 (11,11%) i al 2012 (12,75%). Aquesta darrera
pujada es deu a l’augment de l’impost en un 10%, decretat pel govern espanyol, mentre
que el percentatge restant equival a l’increment de l’IPC del mateix any, que l’Ajuntament
va descomptar al 2013. D’aquesta manera, de 2012 a 2015, l’impost resta congelat.
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(2) El gràfic mostra l’evolució de l’impost al 2008 (2,54%), al 2009 (39,02%) i al 2012
(2,92%). Les pujades de 2008 i 2012 es deuen a l’equivalent increment de l’IPC. De 2012
al 2015, l’impost resta congelat.
*Per elaborar cada gràfic, s’han agafat com a exemple una mateixa finca (amb un valor cadastral de 100.000 euros) i un mateix vehicle (un turisme de 12 CV fiscals), respectivament.

	
  

Vacarisses, vila cardioprotegida
El 15 de novembre, es va fer un acte informatiu sobre el funcionament dels 9 desfibril·ladors que hi ha
al municipi i que va comptar amb la presència del conseller de Salut
La Sala dels Cups d’El Castell va acollir, dissabte 15
de novembre al matí, la presentació de Vacarisses,
vila cardioprotegida, un acte informatiu per sensibilitzar la població sobre la importància de tenir un
DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic) a prop i facilitar la informació necessària per a una intervenció
ràpida en cas d’aturada cardiorespiratòria.

disposen de desfibril·lador des de fa 15 anys. La
demostració va ser introduïda pel regidor de Seguretat Ciutadana i Emergències, Salvador Martín,
que va fer una crida a “perdre la por a utilitzar els
desfibril·ladors, ja que van donant instruccions sobre els passos a seguir”, tal com va quedar palès a la demostració
pràctica.

L’encarregat d’obrir l’acte va ser l’alcalde de Vacarisses, Salvador Boada, amb un missatge de benvinguda i agraïment a les persones assistents i a les
que havien participat en la seva organització. Tot
seguit, el regidor de Sanitat, Josep Maria Gibert, va
remarcar que es tractava d’”un dia molt especial per
a l’Ajuntament de Vacarisses per l’aposta de convertir-la en vila cardioprotegida, amb l’objectiu de protegir els nostres vilatans”. De fet, Gibert va aportar
un seguit de xifres per corroborar la importància dels
desfibril·ladors: els aparells poden fer augmentar la
possibilitat de supervivència fins a un 30% i els primers minuts són fonamentals per evitar la mort de
la persona que pateix l’aturada cardíaca. A més, el
regidor vacarissenc va explicar que el consistori havia organitzat cursos de formació per a una trentena
de persones, entre treballadors i treballadores de
l’Ajuntament, agents de la policia local i membres
d’associacions i entitats del municipi, per saber com
actuar.

Suport del conseller de Salut

La part més teòrica va aportar-la el Dr. Jordi Padró,
metge d’urgències, que va oferir una xerrada sobre
el funcionament dels desfibril·ladors i la medicina
extrahospitalària en general. L’especialista va reiterar que els primers 5 minuts d’una aturada cardíaca
són vitals, ja que, després, el cervell pot patir lesions
irreversibles. El Dr. Padró va concloure que “tothom
té dret a ser reanimat i, per tant, l’Administració pública hauria de ser capaç de formar-nos i dotar els
municipis de desfibril·ladors”. “Iniciatives com la de
Vacarisses són molt importants”, va valorar.
La xerrada es va complementar amb una demostració pràctica sobre com actuar en cas d’aturada
cardiorespiratòria, a càrrec de Protecció Civil de
Vacarisses, amb força experiència al darrera, doncs
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L’acte va comptar amb la presència del conseller de Salut, Boi Ruiz,
que va voler destacar “aquesta iniciativa del govern local, de defensa
de la ciutadania davant les malalties i que és enormement important”.
“Els habitants de Vacarisses s’han de felicitar per la sensibilitat que
ha tingut el seu Ajuntament”, va afegir el conseller, que va donar la raó
al Dr. Padró quant a la importància de “socialitzar la formació” en l’ús
dels desfibril·ladors. Finalment, Ruiz va recordar que, precisament, la
Marató de TV3 d’enguany està dedicada a les malalties del cor i va
recalcar que “som un país solidari i compromès amb la salut”.

9 desfibril·ladors a Vacarisses
En els darrers mesos, s’han anat instal·lant desfibril·ladors en 8 punts
estratègics de Vacarisses. A l’aparell de què ja disposava Protecció
Civil, s’hi han unit els de la façana principal de l’Ajuntament; els equipaments municipals de La Fàbrica, el Casal de Cultura i el Poliesportiu, i els locals de les associacions de veïns de Can Serra, Torreblanca
II i Els Caus, a més d’un desfibril·lador mòbil al vehicle de la Policia
local. Durant la temporada d’estiu, el DEA del Casal de Cultura es
trasllada a la Piscina municipal. Sobre cada seient de la Sala dels
Cups, es va deixar un fulletó de format reduït, per dur-lo sempre al
damunt, que resumeix com actuar davant una situació d’aturada cardíaca, a més d’enumerar la ubicació dels desfibril·ladors que hi ha
repartits per Vacarisses.

Salut 2.0
Un cop acabat l’acte de presentació de Vacarisses, vila cardioprotegida, el conseller de Salut va anunciar dues iniciatives del seu departament. La primera, ja en marxa, és l’aplicació per a smartphones
061CatSalut Respon, que permet que les persones usuàries puguin
enviar les seves dades sanitàries, juntament amb el seu geoposicionament, per rebre un servei de màxima eficiència i qualitat a l’hora de
contactar amb el Sistema d’Emergències Mèdiques. Un altre mecanisme, que acabarà d’estendre’s a finals d’any, és la possibilitat que el
pacient pugui descarregar-se el seu historial clínic, només amb accés
a Internet.

Cultura i Ensenyament

Torna el programa Anem al teatre per a l’alumnat de
les escoles de primària de Vacarisses
Un any més, torna la programació teatral escolar, adreçada als infants dels centres de primària de Vacarisses. Subvencionada per
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vacarisses, fins ara, se
n’encarregava una fundació externa, que proposava diferents espectacles, representats en diversos espais de Terrassa.
Aquest curs, però, les regidories de Cultura i Ensenyament de
l’Ajuntament de Vacarisses han decidit canviar-ne la metodologia per
treure profit del Casal de Cultura, fomentant que els nens i nenes de
Vacarisses coneguin el teatre del seu municipi, i per estalviar en costos de transport i lloguer d’espais escènics. Per tant, aquest és el priCompanyia

Espectacle

Gènere

Cicle Educatiu

ATOT

La Flauta Màgica

Música

EI - F.O i P.C

Fem sonar les
musiquetes

Musiquetes de Paper

Música

CI - F.O i P.C

El Cau de l’Unicorn

La Via Làctia

Teatre

mitjà F.O

Xavi Lozano

Tubs del món

Música

mitjà P.C

Alambiq

Si n’era un somni

Teatre

superior F.O

Litus

Beatles

Música

superior P.C

mer any que Anem al teatre es gestiona directament
des del consistori vacarissenc.
Gràcies a això, s’ha pogut abaratir el preu de
l’entrada per a les famílies dels infants. I és que,
d’aquesta manera, es pagaran 4,50 euros per alumne i obra, enfront dels 6,40 euros de les anteriors
edicions.
El primer espectacle va poder-se veure el passat
mes de novembre i el darrer serà al març de l’any
vinent.

Cultura

S’inaugura la rehabilitació d’El Casal de Cultura
Quan ja ens hem fet nostre un lloc és com si sempre hagués estat
així, com si sempre hagués existit. Això és el que ens pot passar amb
l’edifici d’El Casal. Però no sempre havíem tingut un teatre.

cada vegada més diversificada demanda cultural o
social, com El Castell, La Fàbrica, el Casal de la Gent
Gran, les seus de les associacions, etc.

El nostre Casal és hereu d’aquell casal parroquial que, com a molts
pobles de Catalunya, havia fet les funcions de dinamitzador cultural.
Aplegava molts esdeveniments, com els Reis, per exemple. Amb la
participació voluntària de molts dels veïns, en diferents èpoques, s’hi
veia cinema i s’hi feien representacions teatrals... Fins i tot, va ser lloc
de trobada per als joves i alguns potser recordareu haver-hi ballat
música de discoteca.

Però ja fa més de 20 anys d’aquella inauguració i totes les històries que ha viscut el nostre Casal l’havien
anat envellint i calia una bona posada a punt per tornar a començar. Ara, ha calgut fer-hi una rehabilitació, marcada també per les necessitats actuals. Així,
s’hi ha fet un arranjament general, amb terra nou,
entapissat de butaques, pintura i digitalització de la
caixa escènica.

Als anys 90, Vacarisses s’anava fent més gran i, naturalment, l’edifici
necessitava adequar-se a les necessitats d’aquells moments, en tots
els sentits. I el vam repensar i construir com a sala polivalent. Durant
molts anys, no hi havia res més que el Casal per acollir qualsevol
esdeveniment o activitat. I ha donat un molt bon acompliment de tots
ells. Més endavant, hem anat habilitant nous espais, adequats a la

Desitjo que aquest renovat Casal de Cultura aculli
moltes noves històries i que en puguem gaudir per
molts anys.
Lluís Alburquerque Alavedra
Regidor de Cultura i Comunicació

Biblioteca El Castell

El programa Dinolectors es clou amb
gran èxit de participació
El mes de setembre, la Biblioteca El Castell va posar
en marxa el programa de foment de la lectura Dinolectors, per dinamitzar l’àrea infantil. La metodologia
s’ha basat en la lectura de fins a 10 llibres, segons
el curs escolar de cadascú, i la superació de proves
en un quadern facilitat pel mateix equipament. La
temàtica seleccionada que s’hi ha tractat han estat
els dinosaures i la biblioteca ha aprofitat el programa

per ampliar el seu fons bibliogràfic en aquesta matèria.
La iniciativa ha tingut un gran èxit de participació, amb 76 infants
inscrits, i es clourà el 12 de desembre amb l’espectacle infantil Diplo,
a càrrec de la companyia Estenedor Teatre i recomanat a partir de 4
anys. També hi haurà lliurament de diplomes per als participants.
Dinolectors ha comptat amb el suport de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont de Sabadell.
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Escola Municipal de Música

L’Escola Municipal de Música de Vacarisses celebra
Santa Cecília
Un any més, l’Escola Municipal de Música de Vacarisses (EMMV) ha celebrat Santa Cecília, patrona de
la música, amb un seguit d’actes i activitats al llarg
de la setmana del 17 de novembre.
Els més petits del centre van gravar el videoclip de la
cançó Els instruments, de Dàmaris Gelabert. Primer,
es va enregistrar la veu i, tot seguit, la coreografia. El
resultat de l’obra dels petits músics es pot visualit-

zar a vacarisses.cat i al blog de l’EMMV, https://emmvacarisses.wordpress.com.
Una altra activitat va ser la segona edició del Concurs de coques i
pastissos, que va ser tot un èxit. Va guanyar la delicatessen de Jan
Palou i es va poder degustar la resta d’obres d’art.
Ara bé, l’acte estrella va ser el cinquè Concurs d’imitació musical air
music, que consisteix en què l’alumnat i famílies de l’EMMV representen la seva cançó preferida amb instruments imaginaris. S’hi podia
participar en les categories familiar, grup i individual.
Les celebracions es van cloure el diumenge 23, amb un concert a
l’Església de Sant Pere, a càrrec del cor de cambra Cor Lerània, que
va interpretar un repertori divers, de Monteverdi a Brahms o Schubert.
Prèviament, el director del cor, Jordi Noguera, va oferir una master
class a l’alumnat del Cor Jove de l’EMMV, a més d’una sessió didàctica de les peces interpretades al concert. Les persones assistents
també van poder descobrir de primera mà la tiorba, un instrument
barroc del segle XVI.

Actuació del Cor Lerània a l’Església de Sant Pere.

Des de l’EMMV, es vol agrair l’elevada participació i l’entusiasme demostrat per les famílies i l’alumnat a totes les activitats, a més del
suport de l’AMPA del centre. I una afectuosa salutació al Cor Lerània i
els seus components, per la seva iniciativa i disponibilitat.

Dones

Dia Internacional contra la violència de gènere
Vacarisses va començar a commemorar el Dia Internacional contra la violència de gènere el divendres
21 de novembre, amb una penjada de missatges en
un llaç que hi havia al Punt de Vol, seguida, dissabte,
de la penjada d’un gran llaç a La Torrota, a càrrec
d’Eskalavaka. Dilluns, les activitats reivindicatives
van continuar amb tallers d’educació no sexista per
a l’alumnat de les escoles
de primària Pau Casals i
Font de l’Orpina.

La majoria d’actes commemoratius, però, van concentrar-se el mateix
Dia Internacional contra la violència de gènere, el 25 de novembre.
A la Plaça de les Moreres, hi havia cartolines perquè tothom pogués
escriure-hi el seu missatge i enganxar-lo en un llaç. Al llarg de tota
la tarda, hi van passar infants, famílies i gent de totes les edats per
mostrar el seu rebuig contra la violència de gènere.
El Casal de la Gent Gran també va adherir-se a la commemoració
amb l’enlairament de 45 globus, en representació de les 45 víctimes
mortals per violència de gènere de 2014.
La jornada es va cloure al vespre, de nou a la Plaça de les Moreres,
on les persones assistents van encendre una espelma, fins formar un
llaç en record de les víctimes, mentre els alumnes d’Inici 2 de l’Escola
Municipal de Música de Vacarisses cantaven Obre els ulls. Tot seguit,
el primer tinent d’alcalde del municipi, Josep Maria Gibert, va llegir el
manifest contra la violència de gènere. Finalment, es va fer un minut
de silenci i una professora de l’Escola Municipal de Música va interpretar El cant dels ocells.

Acció Social

L’AVV de Can Serra dóna aliments al
Rebost Solidari de Vacarisses
En motiu de la celebració de la festa de la Castanyada, l’Associació de Veïns de Can Serra
va organitzar un passatge del terror, en què les persones assistents podien donar diners o
aliments per al Rebost Solidari de Vacarisses. En total, es van recollir més de 700 euros,
que s’han lliurat en aliments bàsics, com oli d’oliva i llegums.
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Medi Ambient

Millores en l’enllumenat de La Fàbrica per reduir-ne
el consum elèctric
El passat mes d’abril, gràcies a una subvenció rebuda per la Diputació
de Barcelona, es van realitzar un seguit d’accions de millora en les
instal·lacions de llum i calefacció de diferents equipaments municipals. Una d’aquestes millores va ser la instal·lació de 5 detectors de
presència als passadissos, el vestíbul i els lavabos de l’edifici de La
Fàbrica, perquè els llums s’encenguin només quan els espais estiguin
ocupats i la llum natural del carrer sigui insuficient.

un estalvi econòmic anual que oscil·larà entre 11.000
i 12.000 euros, malgrat l’increment dels costos de
l’energia consumida.
Històric consums elèctrics La Fàbrica

En el període de sis mesos, comprés entre abril i setembre, s’han
analitzat els resultats d’aquesta actuació, que verifiquen un estalvi
d’energia elèctrica de gairebé 38.000 kWh, equivalents al 57,4% del
consum durant el mateix període de 2013. Aquestes xifres suposen
un estalvi econòmic de 5.060 euros.
Amb tot plegat, es preveu que, l’abril de 2015, es pugui constatar
com una modesta actuació, que ha representat una despesa de 1.325
euros, per la compra i instal·lació dels 5 detectors, haurà comportat

	
  

La Generalitat autoritza la caça de porcs senglars a
Vacarisses per evitar danys en l’agricultura
Des de fa uns anys, gairebé tot el terme municipal de Vacarisses està
declarat zona de seguretat de caça. Enfront els reiterats danys del
porc senglar a l’agricultura i l’abundància poblacional d’aquest exemplar, a finals de març de 2014, es va promoure, des de l’Ajuntament,
una reunió de totes les parts implicades amb la finalitat d’intentar consensuar un procediment d’actuació més àgil. En la mateixa, presidida
per l’alcalde de Vacarisses i que va comptar amb l’assistència del regidor i la tècnica del departament de Medi Ambient, els agents rurals
de la comarca, els propietaris de finques rústegues del municipi amb
què es va poder contactar i representants de l’Associació de caçadors La Torrota de Vacarisses, es va acordar formular una sol·licitud a
la Generalitat de Catalunya per a la caça anual en diversos paratges
declarats zona de seguretat dins el terme municipal. A l’espera d’una
resposta, s’hi han fet actuacions puntuals, però, des de l’octubre, ja
hi ha autorització, vigent fins a finals d’any. Un cop finalitzat aquest
termini, se’n valoraran les actuacions i els resultats per decidir si cal
una nova autorització.

ocasionats per porcs senglars, els agents rurals els
verifiquen i, un cop lliurada l’acta de viabilitat de
l’actuació, aquesta és immediata, de manera que
el procés s’agilitza. Així doncs, l’autorització permet, excepcionalment, la caça amb arma de foc
d’exemplars de porc senglar, dins les zones següents de la zona de seguretat del terme municipal
de Vacarisses:

La proposta de caça aprovada es basa en un model ja en funcionament a Matadepera, que conté un mapa dels paratges de Vacarisses autoritzats pels Serveis Territorials a Barcelona. En cas de danys

La batuda i/o l’aguait nocturn amb auxili de focus i
punt d’encebament són les modalitats autoritzades,
amb un seguit de limitacions i condicionants.

1) Serra de Coll Cardús-Turó del Ros
2) Carena Llarga
3) El Mimó
4) Can Serra–El Bovet
5) La Rectoria
6) El Pou Gran, Can Vives i Sanana
7) Les Comelles
8) Castellet de dalt

Neteja de parcel·les
La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vacarisses està
gestionant la neteja de les parcel·les no edificades de particulars que
es troben en urbanitzacions no contínues amb trama urbana i que
la llei obliga a mantenir lliures de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida. El procediment que se segueix des del consistori és el
següent: un cop fetes les inspeccions corresponents, es notifica als
propietaris de dites parcel·les l’obligació de netejar-les i, en cas de no
fer-ho, l’Ajuntament hi actua subsidiàriament, encarregant-se de les
tasques pertinents, sense assumir-ne, però, el cost, que correspon
al propietari.
Des de finals de 2009 fins ara, s’han gestionat 216 parcel·les en 6 urbanitzacions. Més d’un 51% d’aquestes les ha hagut de netejar directament l’Ajuntament, amb un cost de 104.741,17€. De quasi un 21%

se n’han encarregat els propietaris corresponents,
mentre que un 5% pertany a parcel·les anul·lades
per estar construïdes o trobar-se en sòl rústec.
Quant a les 48 parcel·les restants, estan pendents
de gestió per part del consistori. Abans que acabi
l’any, es preveu haver-ne netejat 11.
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L’entrevista

Eva Morante: “Es parla molt sobre el càncer de mama,
però no se’n dóna informació a fons”
Una de les guanyadores del 1r Premi de treballs de recerca, convocat per l’Ajuntament de Vacarisses, va ser Eva Morante. El guardó el va obtenir en la modalitat de temàtica lliure, amb el treball Càncer de mama, un mal roí, en què analitza aquesta malaltia des de diverses perspectives.
Què et va portar a escollir aquesta temàtica?
És un tema molt present, sobretot, en campanyes
publicitàries i em va interessar, ja que, tot i que se’n
parla molt, no te’n donen informació a fons.
Un dels aspectes que més va valorar el jurat dels
premis va ser el tractament de la matèria des de
diversos punts de vista. Com vas plantejar-ho?
Abans de parlar d’un càncer en concret, penso que
cal presentar-lo en general, o sigui, la malaltia en sí:
com es desenvolupa, quins factors hi intervenen,
quins tractaments hi ha... Un cop presentat, ja aprofundeixes més en el tipus de càncer que vols estudiar, en el meu cas, el càncer de mama, i et planteges
d’on ve. Per exemple, és un càncer hormonal, al qual
afecten alguns aliments i factors del medi, així com
molts productes corporals que fem servir. Després,
vaig voler-ho enfocar sobre l’impacte psicològic que
té la malaltia, no només en els pacients, sinó també
en les persones que els envolten. De fet, una psicòloga de l’Hospital Althaia de Manresa amb qui vaig
parlar m’explicava que, moltes vegades, el pacient té
més ànims que la família, que fa més teràpia que no
pas ell.
Per tant, a banda d’utilitzar bibliografia especialitzada, vas fer també un important treball de camp...
Sí, i no només vaig fer entrevistes
a metges, sinó que també vaig parlar amb un laboratori de Barcelona
que investiga sobre medicaments
per tractar el càncer, amb persones
afectades, psicòlogues i associacions que ajuden els malalts.

Com animaries les persones interessades en la temàtica a llegir el
teu treball?
Em sembla que és un treball bastant interessant, perquè no és un tema
que es faci pesat de llegir. Té un vocabulari senzill d’entendre i, si hi ha
alguna paraula específica, al peu de pàgina, hi ha la seva definició. A
més, no sols facilita informació, sinó que també hi trobes intervencions,
articles o enquestes; per tant, un contingut no tan científic, sinó divers.
Tens intenció de continuar investigant en aquest sentit?
La veritat és que és un tema que m’interessa i llegeixo els avenços en
el camp que publiquen les revistes. Per tant, m’agradaria continuar investigant, però no sé si arribaré a aquest punt.
Què va suposar per a tu obtenir un reconeixement per la teva feina?
Em vaig alegrar molt perquè va coincidir amb una etapa en què estava
molt estressada amb la selectivitat i els exàmens. De fet, el vaig presentar sense cap esperança de guanyar. En saber que sí, vaig alegrar-me
per veure recompensat l’esforç de dos anys.
Fa poc que has començat una nova etapa en la teva faceta
d’estudiant. Quins estudis has triat?
Volia fer Genètica, ja que m’agrada la investigació, des de l’àmbit de la
policia científica. Però la nota no em va arribar i he decidit fer un mòdul
superior per si, des d’aquí, puc tornar a intentar entrar a aquesta carrera o bé, estudiant petits mòduls relacionats, aconseguir arribar a aquest
camp d’investigació que m’agrada.
Ho tenies clar des de ben petita o ha estat una decisió més recent?
(Riu) No, de petita, hi havia moltes coses: una setmana volia dedicarme a un ofici i la següent, a un altre... Va ser a finals de l’ESO quan vaig
començar a interessar-me més per aquest camp.
Com t’agradaria imaginar-te dintre de deu anys?
Principalment, vull entrar a treballar en un laboratori i, si ho aconsegueixo, que sigui del camp que m’agrada, que, de fet, és el que estic
estudiant: l’anàlisi de mostres i la recerca.

Coneix el teu comerç
Cal Kiku

Restaurant La Pastora

Restaurant braseria, amb plats a la brasa o servits amb pedra calenta.
Especialitzat en bacallà. També ofereixen esmorzars de forquilla, a més
d’una carta de torrades i tapes. Amb terrassa i aparcament per a la clientela.
Horari: cuina permanent, els divendres, de les 12 a les 24h., i els dissabtes i
diumenges, de les 7 a les 24h. A l’estiu, també obre els dimecres i els dijous
per sopar.

Reformat recentment, està ubicat al Parc Natural de Sant Llorenç i l’Obac, amb
una impressionat panoràmica a Montserrat, característica que el fa ideal per a
excursionistes i ciclistes. Ofereix esmorzars, amb torrades de pa de pagès fredes
o calentes, i dos tipus de menú per dinar (un de 18 euros i l’altre de 25), amb
les seves corresponents opcions infantils i versions sense gluten per a persones
celíaques. Adherit als programes El Parc a taula i Acaba’t el plat a casa. Adaptat
a persones amb mobilitat
reduïda. Horari: tots els
caps de setmana i festius
de l’any, de les 8:30 a les
17h. Altres horaris a convenir per a grups. Tanca dues
setmanes a l’estiu.

(Ctra. d’Olesa, 18 - Torreblanca I) 93 828 03 84 |
www.restaurantecalkiku.com

(Casa Nova de l’Obac – Ctra. Terrassa a Rellinars, km. 9,8) 93 743 54 72
(festius) / 609 703 734 (reserves) | www.lapastora.cat

El Concurs!
Quina és la tapa estrella
de Cal Kiku?

El Concurs!
Qui era el bandoler més
famós de l’Obac?

Els premis per a les persones encertants són gentilesa de les empreses que apareixen en aquest concurs. En aquest número, Cal Kiku i Restaurant La Pastora ofereixen un esmorzar per a dues persones.
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Envia’ns les respostes i les teves dades (nom, cognoms i telèfon de contacte) a
elterme@vacarisses.cat, indicant a l’assumpte “Concurs Comerç de Vacarisses”, o
bé en un sobre tancat a l’Ajuntament, a l’atenció de la revista El Terme. Tens temps
fins al proper 23 de desembre!

Els partits opinen

grupmunicipal@uipv.cat
www.uipv.cat

De ben segur que aquest any que tancarem, el
2014, quedarà en el record de tots. No serà un any
qualsevol. Des de cadascun dels pobles i ciutats,
recordarem la nostra història comuna i la corresponent participació en els esdeveniments que s’han
anat succeint. Però més enllà d’això, la vida de
cada municipi depèn també de la política municipal que s’hi hagi fet.
En aquest sentit, la responsabilitat d’UIPV a Vacarisses l’ha portat a continuar en la línia de prioritzar
les necessitats de les persones. Sense deixar de

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

Al llarg de més de 3 anys de legislatura, el govern
no ha dut a terme cap actuació encaminada a garantir l’abastament futur de l’aigua al municipi. Tot i
ser un bé escàs i essencial per a la vida i un Dret Internacional Públic, aquesta no sembla ser una prioritat del govern de Vacarisses. Potser no dóna rèdits electorals? Potser pensen que és més efectiu
gastar-se 8.000€ en un dia per afartar avis a canvi
d’un grapat de vots? Però més enllà de la percepció que pugui tenir una ciutadania desinformada,
tots sabem que és responsabilitat dels polítics que

veinspervacarisses@gmail.com
www.veinspervacarisses.org

Arran de l’acord per a la construcció del camp de
futbol municipal de gespa artificial, Veïns per Vacarisses volem fer palesa la nostra satisfacció, sent
una reivindicació llargament demanada per una
part important dels vilatans i que, avui dia, encara no és una realitat, per diverses raons que ens
estalviarem recordar i que afecten pràcticament
tots els partits amb responsabilitat de govern a
l’Ajuntament en les últimes dècades.
Volem palesar que aquest Ajuntament i el nostre
partit estan i estaran compromesos amb l’esport

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

Nadal 2014

El passat 9 de novembre, Vacarisses va votar. Malgrat les amenaces, les denúncies i les coaccions,
Catalunya va votar. A Vacarisses, va votar gairebé
un 40% de la població, de la qual un 81% va votar
Sí-Sí. Des d’ERC, volem felicitar totes les persones que van votar, així com els voluntaris, l’ANC i
CAL de Vacarisses per la seva lluita i implicació en
el procés. Igualment, ens sentim tristos, ja que els
únics partits de Vacarisses que van fer campanya
pel Sí-Sí i a favor de la consulta al municipi van ser
ERC i les JERC. Els altres partits municipals van

continuar avançant, tant en les millores en infraestructures com en cultura i educació, o en la participació i el benestar de tots.
Ens sentim satisfets de comprovar que acomplim
els compromisos del nostre programa electoral. I
val a dir que ho fem malgrat els esculls que ens
hem anat trobant. Alguns, inevitables, com la crisi
general. Però també els d’una oposició amb poc
esperit col·laborador, quan no preocupada només
per desgastar el grup de govern. És el cas de moltes de les actuacions de socialistes i d’Esquerra,

que sols han buscat la desqualificació del govern
municipal o personal, intoxicant amb pamflets o
manifestacions als mitjans, fins i tot, amb mentides, directament.
Però, des d’UIPV, hem defugit sempre les respostes d’ànim destructiu a l’oposició. I amb actitud de
servei, continuem treballant per a tots, amb la intenció de fer-ho millor l’any vinent.
Desitgem que, a Vacarisses, tothom pugui tenir
unes Bones Festes i que el 2015 sigui un bon any.

L’aigua: una inversió que no dóna vots, però que cal afrontar “SÍ o SÍ”
governen planificar i prevenir els problemes. Lamentablement, tenim al capdavant persones que
no miren més enllà del dia a dia i que actuen tard i
malament. Un exemple el trobem en la posada en
marxa aquest mes d’octubre del projecte de captació d’aigua subterrània a Can Còdol; decisió presa, pel que sembla, a partir dels problemes soferts
aquest estiu amb la manca d’aigua per atendre la
població estacional i que han fet necessari portarne de fora. Això és el que ha aixecat l’alerta i ha
provocat que, després de més de 3 anys sense

donar importància als problemes existents, ara es
comencin a plantejar seriosament aquesta prospecció que tan sols donaria una solució parcial a
un problema molt antic i prou conegut per un alcalde que aviat portarà 20 ANYS AL PODER. D’altra
banda, els socialistes continuem insistint en que
cal treballar en el projecte de portada en alta des
de Terrassa, com a solució integral i segura en cas
de fallida dels pous de Can Serra.

a Vacarisses i que lluitaran sense mesura per tirar
endavant el projecte esportiu del nostre poble, tot i
ser un moment molt delicat per a tots, tant per a les
famílies com per a les entitats municipals. Hem de
ser optimistes i veure el got mig ple.
Quant a instal·lacions esportives, el nostre poble ha
estat, durant molts anys, per darrera dels pobles
del voltant. Ens va passar amb el poliesportiu i ens
ha passat amb el camp de futbol. Mentre els municipis de la vora fa anys que gaudeixen d’aquestes
instal·lacions, nosaltres encara estem dient que

arribaran a finals de 2016.
Creiem que ha arribat l’hora i farem el que calgui
perquè el camp sigui una realitat al més aviat possible, perquè els nens i nenes de Vacarisses no hagin
de marxar fora del municipi per practicar l’esport
que més els agradi. I els qui, per aquest motiu,
han sortit a jugar en clubs del voltant, lluitarem per
recuperar-los. Finalment, gràcies als pares i mares
que, amb al seu esforç, mantenen viu l’esperit esportista de Vacarisses.

brillar per la seva absència.
D’altra banda, volem manifestar que, des d’ERC,
seguim lluitant des del Parlament per la millora de
la C58 al seu pas per Vacarisses, perquè aquesta
via sigui més segura. L’estudi i les millores acordades es faran realitat (sempre que la Generalitat
compleixi) abans d’acabar l’any i en el primer semestre de 2015, respectivament.
També volem denunciar, des d’aquest escrit, els
incompliments constants de l’equip de govern envers als acords arribats en sessions plenàries. Són

molts els acords que, un cop aprovats, queden en
un calaix per part de VxV i UIPV. Acords sobre habitatge, educació, comunicació, etc. que podrien
millorar la nostra vila són arraconats, tot i que, en el
seu dia, van ser aprovats en ple.
Per acabar, volem notificar que ERC no assistirà
més al Consell de redacció de la revista El Terme.
La manipulació i el dirigisme polític amb el qual es
donen les notícies ens fa prendre aquesta decisió.
UIPV ha confós un mitjà públic amb la revista del
seu partit.

la feina ben feta, hem de respondre que toca continuar.
Amb més de les tres quartes parts d’un poble que
reclama exercir el seu dret a decidir, aquest procés
no es pot aturar, per tant, hem de continuar com
fins ara, hem de continuar fent costat els polítics
perquè ells prenguin les decisions pertinents. En
aquest cas, i tornem a insistir, hem d’estar més
units que mai davant les escomeses de l’Estat central, que intentarà, per tots els mitjans, i això ja ho

hem pogut comprovar durant la setmana passada,
amb les denúncies a la fiscalia, etc., amb totes les
seves forces, posar pals a les rodes a les nostres
reivindicacions, que, per una altra part, són totalment legítimes.

y tasas y, finalmente, 3. A introducir nuevas tasas
que hasta ahora no tenía Vacarisses. Evidentemente, a algunos ciudadanos les puede parecer bien
que no se suban los impuestos y tasas en general
o que se introduzcan algunas pocas nuevas tasas
en nuestro municipio. Podrían decir que es un mal
menor. Desde nuestro punto de vista esto no es
así. El equipo de gobierno ha dicho por activa y
por pasiva que las cuentas del Ayuntamiento están
controladas, equilibradas y saneadas. Pues bien,
si el PP estuviera gobernando en Vacarisses, en el

año 2015 bajaríamos impuestos y tasas para los
ciudadanos de Vacarisses. Lamentamos que el
equipo de gobierno no lo vea así ahora que mejora
la economía. Por poco que hubiera sido la bajada,
los ciudadanos lo notarían en sus bolsillos. Desde
el Partit Popular de Vacarisses creemos que, si se
hubieran bajado los impuestos y tasas en 2015, se
hubiera contribuido a la economía de las familias y
en la creación de trabajo, riqueza y oportunidades
para los ciudadanos de Vacarisses.

Camp de gespa

9N. Votar per guanyar

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

I ara què?
Volem agrair, primerament, la participació que va
aconseguir el nostre municipi de Vacarisses amb
motiu de la consulta que es va realitzar el darrer dia
9 de novembre. Agrair també a les institucions, tant
municipals com de la Generalitat, que van donar-hi
suport i, sobretot, a tots els voluntaris, ja que, sense ells, res hauria estat possible. Val a dir que no hi
va haver cap incident destacable.
I ara què?, aquesta és la següent pregunta que ens
toca respondre i, des de la tranquil·litat que dóna

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

Impuestos 2015: oportunidad perdida
Hace pocas semanas se aprobaron las ordenanzas
fiscales para el próximo año por parte del equipo
de gobierno de Vacarisses. Desde el punto de vista
del Partit Popular de Vacarisses es una oportunidad perdida para mejorar y aliviar la situación económica de nuestros conciudadanos y de dinamizar
la economía local de Vacarisses, en general. El
equipo de gobierno se limitó este año a lo que impuestos y tasas se refiere: 1. A actualizar la normativa proveniente de otras instituciones; 2. A mantener, en general, el actual estado de los impuestos
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Biblioteca El Castell

Joventut
Parada d’informació sobre
la Sida

Del dimarts 2 al divendres 5 de desembre
En motiu del Dia Mundial de la Lluita contra
la Sida.
Lloc: Punt de Vol

Curs de monitors/es

Desembre i gener
Estructura del curs, impartit per la Fundació
Pere Tarrés: etapa lectiva (100h. presencials
i 50h. virtuals) i etapa pràctica (160h.). Per a
majors de 18 anys.
Dates presencials: 29, 30 i 31 de desembre,
i 2, 3, 5, 7, 10, 17, 24 i 31 de gener, de les 9
a les 14h. i de les 15.30 a les 20:30h. (31 de
desembre i 5 de gener, només al matí)
Preu: 170 euros (l’Ajuntament de
Vacarisses bonifica el 50% a les persones
empadronades al municipi, un cop obtingut
el títol en els terminis establerts)
Lloc: La Fàbrica
Inscripcions: de l’1 al 18 de desembre,
a l’Àrea de Serveis a les Persones de
l’Ajuntament o a www.peretarres.org/lleure
Organitza: Regidoria de Joventut

Sortida al Kursaal de
Manresa

Divendres 12 de desembre
Espectacle From lost to the river, de la
companyia XEVIXAVIXOU.
Inscripcions: fins al dimecres 10 de
desembre, al Punt de Vol.
Preu: 5€ (transport gratuït amb el Carnet
Jove)
Sortida: a les 19:30h

Concurs de Graffiti

Fins al dijous 18 de desembre
Presenta la teva proposta! El dibuix
guanyador es pintarà a la paret de l’entrada
del Punt de Vol durant el Nadal Jove. Podeu
presentar el vostre dibuix al mateix Punt de
Vol o enviar-lo a puntdevol@vacarisses.cat.
Demaneu les bases del concurs al Punt de
Vol.
El Punt de Vol restarà tancat del 22 de
desembre de 2014 al 7 de gener de 2015,
exceptuant els dies 29 i 30 de desembre,
que obrirà per a les activitats del Nadal
Jove.

Gent Gran

Medi Ambient

Sortida pre-Nadal

Taller de compostatge

Dijous 11 de desembre
A la Reus modernista.
Lloc de sortida: Casal de la Gent Gran

Dissabte 13 de desembre, a les 10:30h
Lloc: Escola Font de l’Orpina

Campanya de recollida de
llibres
Fins al dissabte 20 de desembre
Lloc: Biblioteca El Castell
Organitzen: Càritas Vacarisses i Biblioteca
El Castell

Club de lectura 2

Dilluns 15 de desembre, a les 18:30h
L’elegància de l’eriçó, de Muriel Barbery.

Club de lectura 1

Dijous 18 de desembre, a les 18:30h
Se sabrà tot, de Xavier Bosch.
Dies de tancament per Nadal:
del 24 de desembre a l’1 de gener i el 6 de
gener.
Horari especial:
5 de gener, de les 9 a les 13h.

info
Festes de Nadal 2014-2015
Consulteu tota la
programació de Nadal
al Calendari 2015 i a
vacarisses.cat

Consulta les
actes dels Plens
municipals

Propostes i mocions aprovades pel Ple municipal
extraordinari de 3 de novembre de 2014
Proposta/moció

A favor

En contra

Abstencions

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació provisional de modificacions de l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos
de dret públic municipals i de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals

UIPV, VpV

-

PP, ERC i PSC

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació de la modificació de la normativa reguladora dels terminis d’ingrés en període voluntari dels
ingressos per rebut (padrons)

Unanimitat

-

-

Proposta de l’Alcaldia del canvi destí de sobrant de crèdit per finançar el projecte Reforma, reparació i aïllament de la coberta i la
instal·lació de calefacció a l’edifici de La Fàbrica de Vacarisses

UIPV, VpV, PSC i ERC

-

PP

Proposta del regidor de Serveis Municipals de concessió de l'ús privatiu de domini públic

UIPV, VpV, PSC i PP

-

ERC

Proposta de la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme d’aprovació inicial de les bases que regiran la concessió de
subvencions a empreses i autònoms amb seu social a Vacarisses que promoguin la contractació de persones desocupades del
municipi

UIPV, VpV, ERC i PP

-

PSC

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?

