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El Nadal a Vacarisses
Com tots els anys per aquestes dates, Vacarisses celebra les festes
de Nadal. Enguany, la programació es va encetar el divendres 12 de
desembre, amb la inauguració del pessebre i la tradicional Cantada
dels Nicolaus. El cap de setmana va continuar amb més música, gràcies al Concert de Nadal ofert per l’Escola Municipal de Música i a
l’actuació del Cor de Vacarisses per La Marató de TV3. D’altra banda,
les dues jornades d’activitats que va organitzar Vacarisses per La Marató van ser tot un èxit de participació, recaptant més de 9.000 euros
per a la recerca en malalties del cor.
Com no, els més menuts són els protagonistes d’aquestes festes.
Per això, la Biblioteca El Castell els ha dedicat un taller de mòbils
de Nadal, mentre que el grup de petits del Grup de Teatre Jove de
Vacarisses ens han ofert, com cada any, la seva representació d’Els
Pastorets.
La il·lusió d’aquests dies, però, no té edat. La Gent Gran vacarissenca
ha realitzat un taller de centres nadalencs i també ha celebrat el Nadal
amb un pica-pica al seu casal. I al Punt de Vol, hi té lloc el Nadal Jove,
repartit en 3 jornades d’activitats, amb tallers, campionats i música.

Fira de Nadal
El dissabte 20 de desembre va celebrar-se la setena edició de la Fira
de Nadal de Vacarisses, organitzada per la Regidoria de Comerç. Com
a novetats d’enguany, va estendre’s pel nucli urbà per tal d’implicar
més els comerços locals, va comptar amb 20 carpes de la Diputació de
Barcelona i tot el recorregut va estar amenitzat amb nadales. En total,
van participar-hi una quarantena de parades d’artesania, alimentació,
bijuteria, etc. També hi havia cabuda per als més petits, amb inflables i
tallers de gastronomia nadalenca, ceràmica, jocs didàctics, etc. A més
de la ja tradicional rifa d’una panera amb productes gentilesa dels comerços locals, va tenir lloc una trobada solidària de timbalers. Organitzada per l’entitat vacarissenca Vacatukada, s’hi van convidar 3 grups
de diferents localitats barcelonines, animant encara més la jornada i
contribuint a la recollida d’aliments per al Rebost Solidari de Vacarisses.

info
El Nadal en
imatges

*Al tancament
d’aquesta edició, només havia tingut lloc
una part de la programació nadalenca.

Urbanisme

Revalorització del sòl de Torreblanca II i la Carena
Llarga
L’article 35 del Reial Decret 417/2006 de la Llei del Cadastre Immobiliari obliga les administracions públiques a comunicar “els projectes
de compensació, de parcel·lació i d’urbanització o figures anàlogues
previstes en la legislació autonòmica”. En compliment d’aquesta
normativa, l’Ajuntament de Vacarisses ha informat el Cadastre sobre
l’acabament de les obres d’urbanització de Torreblanca II i la Carena
Llarga.
D’aquesta manera, s’ha pogut actualitzar el valor del sòl de les
parcel·les beneficiades pel projecte. El valor cadastral assignat a cadascuna d’elles s’ha incorporat al padró immobiliari de Vacarisses per
tenir-lo present en la gestió tributària de l’ajuntament, quant a l’Impost
sobre Béns Immobles (IBI). Aquesta actualització cadastral contribueix al manteniment de serveis públics municipals com el clavegue-

ram, l’accés rodat, etc., de què ara també gaudeixen els habitants de Torreblanca II i la Carena Llarga,
gràcies a les millores fetes en aquests sectors.
L’augment de l’IBI per revalorització del sòl comença
a aplicar-se un any després de la data de certificació
de l’acabament de les obres (26 de juliol de 2013).
Per aquest motiu, l’oficina del Cadastre ha emès un
rebut complementari al d’enguany, corresponent al
període de 2014 en què ja computava el nou valor
cadastral. Aquest augment de l’IBI és, aproximadament, de 0,092 euros per m² per a les parcel·les
edificades i de 0,066 euros per a les no edificades.

Ensenyament

Tast d’oficis per a alumnes d’ESO de l’Institut de
Vacarisses
A principis de novembre, l’Institut de Vacarisses va
posar en marxa el projecte Tast d’oficis, adreçat a
l’alumnat d’ESO desmotivat per a l’estudi. Mitjançant
un conveni amb el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat i l’Ajuntament de Vacarisses, els 6 alumnes de 2n, 3r i 4rt d’ESO que hi participen realitzen
estades en empreses del municipi, que col·laboren en
el projecte de manera voluntària i que mantenen una
comunicació permanent amb l’institut.
En torns rotatoris, cada trimestre els estudiants passen per una empresa diferent, provant oficis diversos
per descobrir quin els motiva més i poder continuar
la seva formació en aquest àmbit. Formen part del
projecte Condis, la cooperativa Més Eficiència Social,
amb un aprenent de cuina a l’Escola Font de l’Orpina;
Garatge Vacarisses i Can Font Jardiners. En aquest
trimestre, també s’hi sumarà Hitachi.

Les estades són de 12 hores setmanals, sempre en el mateix horari de
l’institut. Quant a les hores lectives, s’insisteix en les matèries vehiculars (Llengua i Matemàtiques) per adquirir les competències bàsiques,
mentre que la resta se supleix amb uns dossiers individualitzats per
treballar-los a casa.
Amb la voluntat d’oferir-los més eines per introduir-se al món laboral,
el passat 22 de desembre, els alumnes del projecte Tast d’oficis van
realitzar un curs de manipuladors d’aliments a l’Escola Font de l’Orpina.
Amb una durada de 3 hores, va ser impartit per Més Eficiència Social.
Tot i tractar-se d’una experiència recent, el director de l’INS Vacarisses,
Cisco Garcia, en fa una valoració “molt optimista, ja que les empreses
estan satisfetes amb el comportament i l’actitud de l’alumnat que hi
participa”. A més, “reduïm l’índex de conflictivitat a l’aula i fem comunitat escolar a través d’un projecte de poble”. El director del centre vacarissenc també agraeix la implicació de les empreses que han volgut
col·laborar amb la iniciativa.

Ensenyament, Joventut i Serveis Socials

Escola de Pares i Mares 2015
Un any més, iniciem la nova programació de l’Escola
de Pares i Mares 2015, un projecte que es duu a terme des de fa més de 7 anys, gràcies a les AMPES
dels diversos centres escolars (infantil, primària i secundària), així com als tècnics municipals (Ensenyament, Joventut i Serveis socials).
Aquest nou curs i davant la voluntat de les escoles
bressol, les escoles de primària i l’INS Vacarisses de
participar i formar part d’aquesta programació, hem
confeccionat un programa on tenen cabuda tècnics,
escoles, INS i AMPES.
Gràcies al treball en equip de totes i tots els membres
de la comissió de l’Escola de Pares i Mares 2015, així

com també a les enquestes realitzades als pares i mares dels diferents
centres, hem pogut elaborar una programació on es prioritzen les demandes, neguits, temàtiques... expressades pels mateixos pares i mares del municipi. El programa d’enguany compta amb un llistat ampli de
xerrades i tallers que es començaran a organitzar al mes de febrer i es
tancaran al juny, coincidint amb la finalització del curs escolar.
Per aquest motiu, us volem convidar a tots i totes a l’acte d’inauguració
de l’Escola de Pares i Mares 2015: Ponts per a la relació família-escola:
una cooperació possible, a càrrec de Teatre del Buit. Es durà a terme
a principis de febrer, a la sala Sotacoberta d’El Castell, a les 17 hores*.
Us hi esperem!
Comissió Escola de Pares i Mares 2015

*Hi haurà pica-pica i servei de cangur (cal sol·licitar-lo prèviament al telèfon 93 835 90 05, ext. 250. Subjecte a un mínim d’infants).

Comunicació

La UAB reconeix la qualitat i la transparència del web
municipal de Vacarisses
El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a
la Ciutadania Plural concedeix el Reconeixement
Infoparticip@ 2014 a vacarisses.cat
El Consell Certificador del Segell Infoparticip@ a la
qualitat i la transparència de la comunicació pública
local ha guardonat l’Ajuntament de Vacarisses amb
el Reconeixement Infoparticip@ 2014. Es tracta d’una
certificació que atorga el Laboratori de Periodisme i
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Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), amb l’objectiu de reconèixer les bones pràctiques
dels webs d’alguns ajuntaments de Catalunya.
Aquestes bones pràctiques estan definides en 41 indicadors, que
s’utilitzen per avaluar la informació dels webs municipals. Aquests
s’organitzen en quatre eixos centrals: qui són els representants polítics,
com gestionen els recursos col·lectius, quina informació proporcionen
sobre la gestió i quines eines ofereixen per a la participació ciutadana.
En aquesta edició, vacarisses.cat ha assolit un percentatge de compliment d’un 75,61%, enfront del 48,78% que va obtenir a l’edició de
2013. La UAB ha volgut reconèixer, precisament, la millora considerable de les pàgines web de 9 consistoris catalans, entre els quals el
vacarissenc.
El guardó es va lliurar el passat 22 de desembre, al Palau de Pedralbes de Barcelona, en un acte presidit per la vicepresidenta del Govern
de la Generalitat de Catalunya, Joana Ortega. El tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Vacarisses, Josep Maria Gibert, i el regidor de Comunicació, Lluís Alburquerque, van ser els encarregats de recollir el diploma
acreditatiu.

Promoció Econòmica

Programa de Treball i Formació per a persones
aturades de Vacarisses
Amb l’objectiu de promoure l’ocupació de persones aturades del municipi, l’Ajuntament de Vacarisses ha estat beneficiari del Programa
de Treball i Formació per a aturats/des de més de 30 anys (prioritàriament) que no tinguin prestació i/o subsidi (Ordre EMO/221/2014).
En el marc d’aquest programa, subvencionat pel Servei d’Ocupació
de Catalunya i gestionat pel Consorci per l’Ocupació i la Promoció
Econòmica del Vallès Occidental, el passat 28 de novembre, van
incorporar-se a l’Ajuntament 2 treballadors, amb un contracte de 6
mesos a jornada completa. Les tasques que hi realitzen són de neteja
i de desbrossament de la via pública i/o similars.

El programa de Treball i Formació combina accions
d’experiència laboral i formatives, amb una durada
mínima de 80 hores, impartides en centres homologats pel Servei d’Ocupació de Catalunya. Els objectius d’aquestes actuacions són:
- Apropar les persones a la realitat del món laboral.
- Desenvolupar tasques relatives a un ofici.
- Adquirir coneixements, a través d’un programa formatiu.
- Millorar la realitat socioeconòmica, laboral i familiar de les
persones que se’n beneficien.

Entitats

L’Associació Cultura i Lleure de Vacarisses, premiada
al Concurs de Vestits de
Paper de Mollerussa
El dissabte 13 de desembre, va tenir lloc la 49a edició del Concurs de
Vestits de Paper de Mollerussa, on van desfilar més d’una vuitantena
de peces arribades de diferents punts de l’Estat espanyol i també de
la geografia catalana. L’Associació Cultura i Lleure de Vacarisses va
obtenir el tercer premi de la categoria de Fantasia, amb la peça Mirallet, mirallet..., qui és la més bella?, de Maria Àngels Serrasolsas, que
es va inspirar en la madrastra de la Blancaneus. En aquesta modalitat,
la modista vacarissenca va haver de competir amb 27 vestits més.

Coneix el teu comerç
Cafeteria l’Estació

(C/ Petúnies, 35 | Renfe - Can Serra) 93 828 10 36
Bar familiar, que, recentment, ha canviat de propietaris. Per 2 euros,
hi podeu esmorzar un cafè amb llet amb un croissant o un donuts.
També serveixen entrepans freds i acompanyen la cervesa amb una
tapa. Amb terrassa amb estufes a l’hivern i servei de Wi-Fi. Horari:
tots els dies, de les 5:30 a les 24h., coincidint amb el primer i el
darrer tren. Torns nocturns per a excursionistes, previ avís.

Diferent

(C/ Major, 21B - Nucli) 607 41 12 77 | Diferent10@hotmail.com |
Facebook.es/Diferent
Botiga de roba per a dones i homes amb un estil juvenil i per a totes
les ocasions, tant informal com de festa. També hi trobareu tots
els complements necessaris, com bosses, cinturons i carteres. Tot
plegat a preus econòmics i amb una atenció personalitzada. Horari:
de dimarts a divendres, de les 10 a les 13:30h. i de les 17 a les 20h.,
i els dissabtes, de les 10 a les 14h.

El Concurs!

El Concurs!

Quin any va entrar
en funcionament
l’estació de Can
Serra?

Quants maniquins hi
ha a l’aparador de la
botiga?

Els premis per a les persones encertants són gentilesa de les empreses que apareixen en aquest concurs. En aquest número, la Cafeteria
l’Estació ofereix un esmorzar i Diferent, un fulard.

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 gener!
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Festes de Nadal
info 2014-2015

Joventut
Reforç escolar
Dilluns 12 de gener
Es reinicia el servei de reforç escolar de
2 hores setmanals.
Grups: Dilluns i dimecres | Dimarts i
dijous
Preu: 40 euros/trimestre

Inscripció als tallers
trimestrals del Punt de
Vol

• Hip hop (dijous, de les 18 a les
19:30h.). Preu: 40 euros (descompte
del 10% amb el Carnet Jove de
Vacarisses).
Els tallers comencen a partir del
dimarts 20 de gener.

Reunió Carnestoltes Jove
Divendres 23 de gener, a les 18h.
Participa a la rua de Carnestoltes!
Lloc: Punt de Vol

Del dijous 8 al divendres 16 de gener
• Bateria (dimarts, de les 18 a les
19h.) i Guitarra (dimarts, de les 19
a les 20h.). Preu: 40 euros/taller
(descompte del 10% amb el Carnet
Jove de Vacarisses).
• Dansa del ventre (dimecres, de les
19:30 a les 21h.). Preu: 45 euros.

Taller Música dels sentits
Divendres 30 de gener, a les 18h.
Preu: gratuït
Lloc: Punt de Vol
Després de les festes nadalenques, el
Punt de Vol torna a obrir el dijous 8 de
gener.

Consulteu tota la
programació de Nadal
al Calendari 2015 i a
vacarisses.cat

Biblioteca El Castell
Club de lectura 2
Dijous 22 de gener, a les 18:30h.
El misterio del cuarto amarillo, de
Gaston Leroux.

Club de lectura 1
Dijous 29 de gener, a les 18:30h.
El Dia de l’ós, de Joan-Lluís Lluís.

Hora del conte
Divendres 30 de gener, a les 17:30h.
Les princeses també es tiren pets, a
càrrec de Clara Gavaldà. Recomanat a
infants de 3 a 10 anys.

Consulta
les actes
dels Plens
municipals

Propostes i mocions aprovades pel Ple municipal
ordinari de 27 de novembre de 2014
Proposta/moció

A favor

En contra

Abstencions

Proposta de l’Alcaldia de modificacions de crèdit per suplement de crèdit finançat mitjançant romanent líquid de
tresoreria

UIPV, VpV i PP

ERC

PSC i CiU

Proposta del regidor d’Urbanisme de verificació del text refós del Pla especial i catàleg d’edificacions en sòl no
urbanitzable de Vacarisses

UIPV i VpV

-

PSC, ERC, PP
i CiU

Proposta del regidor d’Urbanisme de verificació del text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordenació de
Vacarisses, a l’àmbit del nucli urbà, l’Eixample, Torreblanca i La Coma

UIPV i VpV

-

PSC, ERC, PP
i CiU

Proposta del regidor de Serveis Municipals d’aprovació inicial del projecte Captació d’aigua subterrània a Can Còdol
per a la millora de la xarxa d’abastament a Vacarisses, i d'aprovació de la relació inicial de béns i drets afectats a
expropiar per l’execució de l’esmentada actuació

Unanimitat

-

-

Proposta del regidor d’Ensenyament d’aprovació inicial de les bases específiques reguladores de l’atorgament de
subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses destinades als alumnes de les escoles bressol municipals de Vacarisses
que fan ús del servei de menjador escolar durant l’any 2014

UIPV, VpV, PSC, ERC
i PP

-

CiU

Moció presentada pel grup municipal del PSC, sobre la regulació de les prestacions assistencials a la ciutadania des
de l’àrea de Serveis Socials

Unanimitat

-

-

Moció presentada pel grup municipal d’ERC, per redactar una ordenança municipal de protecció de l’arbrat

Unanimitat

-

-

Moció presentada pel grup municipal d’ERC, de declaració de responsabilitat pel 9N

ERC i CiU

PP

UIPV, VpV i PSC

Propostes aprovades pel Ple municipal extraordinari de
18 de desembre de 2014
Proposta/moció

A favor

En contra

Abstencions

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

UIPV i VpV

PSC i ERC

-

*CiU i PP van excusar la seva absència.

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?

