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Millores en la seguretat viària del Camí d’Els Caus
El camí que uneix el centre urbà de Vacarisses amb la urbanització
d’Els Caus millorarà la seva seguretat viària, gràcies al projecte de
barreres de seguretat, aprovat inicialment al març de 2014 i que consisteix en la col·locació d’aquestes proteccions, amb ànima de ferro i

revestiment de fusta. L’objectiu és facilitar la comunicació d’aquesta zona amb la resta de Vacarisses,
així com l’accés vacarissenc al Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac.
D’una banda, s’hi col·locaran barreres de seguretat,
que, en alguns trams, es consideren imprescindibles
per a la protecció viària. En aquest cas, la millora es
fa extensible al passeig de la Torre i el carrer dels
Cupots, que connecten la parta alta de Torreblanca
II amb Els Caus. D’altra banda, les barreres ja existents en algunes zones se substituiran per les actuals, de major resistència. La millora de la seguretat
viària en aquests trams implicarà també un control
de la velocitat, a través de la senyalització pertinent.
Les obres de millora s’executaran al llarg de 2015,
gràcies a la subvenció íntegra del projecte que la Diputació de Barcelona va atorgar el passat 12 de febrer. El pressupost d’execució, elaborat per tècnics
de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vacarisses, és de 166.272,84 euros.

Les obres de La Coma continuen avançant
Les obres del Projecte de xarxa de clavegueram i abastament
d’aigua potable a La Coma continuen avançant, havent finalitzat ja la
instal·lació de la canonada principal, a més dels pous de connexió. En
aquests moments, s’està treballant en les escomeses de cada casa,
que actuen d’enllaç amb el clavegueram principal. La següent actuació se centrarà en l’accés d’aigua potable.

Informació al veïnat
El passat 28 de febrer, l’Ajuntament de Vacarisses va
convocar el veïnat de La Coma a una reunió, en què
l’alcalde, Salvador Boada, va explicar l’evolució dels
treballs i va respondre, juntament amb els tècnics de
l’obra, les consultes tècniques que s’hi van formular.

info

Dimecres, de les 16 a les 18h., a la
caseta d’obres de La Coma

Urbanisme

S’aprova un pla especial per preservar les masies de
Vacarisses
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va comunicar, el passat 12
de gener, la conformitat del Pla especial i el catàleg
d’edificacions en sòl no urbanitzable de Vacarisses,
promogut i tramés per l’Ajuntament. La base del text
és un document de 2009, de l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques i la Universitat de Vic,
suspès per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.
En aquest sentit, una de les principals aportacions
del nou text, que ha comptat amb l’assessorament
d’urbanistes experts en la matèria, és que té presents les prescripcions de la Comissió d’Urbanisme,
a més de la Llei d’Urbanisme 1/2010, de 3 d’agost, i
la seva modificació 3/2012, de 22 de febrer.
El catàleg identifica aquelles construccions situades en sòl no urbanitzable i que són susceptibles
de reconstrucció o rehabilitació: 24 masies o conjunts d’edificació, 14 habitatges del medi rural i 3
edificacions destinades a altres usos. El document
s’estructura en fitxes, amb informació general sobre
cada edificació, les raons legals per a la seva recuperació i preservació, i un apartat normatiu que especifica els usos admesos, tant de l’edificació principal com dels seus annexos.
En la majoria de masies i cases rurals, s’admeten
l’ús agropecuari i els usos d’utilitat pública o interès
social, activitats productives i equipaments compatibles amb el medi rural. A més, en alguns casos,
s’accepta l’ús d’habitatge familiar (20), de turisme
rural i/o restauració (24), hoteler (6) o d’habitatge
plurifamiliar amb un màxim de 4 apartaments (13).

Un terme extens i amb un important patrimoni arquitectònic
El nucli històric de Vacarisses es distribueix al voltant de l’Església de
Sant Pere i El Castell, que, fins al 1948, va ser propietat dels marquesos de Castellbisbal. Com que aquest nucli no ha patit gaires modificacions, encara se’n conserva la fesomia tradicional. La veritable expansió de l’espai urbanitzat pel terme municipal comença a la segona
meitat del segle XX, amb el creixement espectacular de nombroses
urbanitzacions residencials, gràcies a la implantació del ferrocarril i
la conseqüent millora de la mobilitat i l’accés. En el mateix període,
també creixen les casetes de l’espai rústic.
En contrast amb el ràpid creixement de les urbanitzacions residencials, la casa pagesa primitiva, molt arrelada al municipi i predominant al llarg de la història recent de Vacarisses, resta abandonada.
El seu aïllament enmig les estructures viàries modernes i els minsos
rendiments de la terra són les causes principals de l’abandonament
d’alguns masos i de l’activitat agrària que s’hi desenvolupava.
Com a resultat, Vacarisses aplega una gran quantitat d’habitatges
disseminats en sòl rural, tant habitats com deshabitats, categoritzats
en 4 tipologies: masies de llarga tradició; granges o cases pairals amb
activitat agrícola; antics habitatges rurals, actualment abandonats i
enrunats, però alguns de gran rellevància històrica i símbols del Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i habitatges isolats o en
nucli de població en sòl no urbanitzable, aixecats a mitjans del segle
passat. La incorporació al catàleg d’aquesta darrera tipologia permet
a les persones propietàries de les edificacions la possibilitat de referles en cas d’incendi o incidents similars.

Les masies i edificacions vacarissenques incloses
en aquest catàleg presenten unes característiques
molt diverses. En destaquen un conjunt d’habitatges
rurals o cases pairals amb una llarga tradició històrica i ben preservades, com Can Códol, L’Alzina, les
Vendranes, el Bovet, les Comelles, Sanana, Can Torrella, Castellet de Dalt, Can Vives, l’Obac o Coll Cardús. La majoria estan documentades als segles XIV,
XV i XVI, i presenten nombrosos elements d’interès
arquitectònic, com portes adovellades o galeries ¡
finestres emmarcades. Altres cases pairals, menys
rellevants i pitjor conservades, també mantenen encara elements arquitectònics igualment interessants.
L’Alzina.

Edificacions del catàleg susceptibles de ser preservades
i recuperades pel seu valor històric, arquitectònic o
paisatgístic
L’Alzina, El Bovet, Can Cases, Castellet de Baix, Castellet de
Dalt, Can Códol, Coll Cardús, Les Comelles, El Mimó, Casa
Nova de l’Obac, El Palà, Cal Pau Gran, Sanana, Masia la Torre,
Can Torrella, La Torrota, La Urpina, Les Vendranes, Can Vives,
Cal Xapó, La Calsina, Can Jan, Can Lleonart i Casa Vella de
l’Obac.
Casa Vella de l’Obac.
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Indústria

Faibal presenta un concurs de creditors
El passat 9 de febrer, la Fábrica Ibérica de Altavoces (Faibal) de Vacarisses va presentar un concurs de creditors voluntari, sense previ avís.
Davant l’anunci, la plantilla ha reiniciat la lluita empresa l’any passat
per mantenir els seus llocs de treball.

Suport municipal i parlamentari

fer fora la gent amb el menor cost possible”, assegura Duran. De fet, segons els membres del comitè,
Faibal ha obtingut 11 milions d’euros de benefici des
de 2008 i, a data del passat 23 de gener, no tenia cap
deute pendent.

Dos dies després de l’anunci, el comitè de treballadors de Faibal es
va reunir amb l’alcalde de Vacarisses, Salvador Boada, i la regidora
de Promoció Econòmica, Eva Arambarri, per explicar-los la situació
real de l’empresa i les possibles conseqüències del concurs de creditors. El 19 de febrer, la lluita va traslladar-se al Parlament de Catalunya. Els treballadors i les treballadores afectades van mostrar la seva
protesta amb pancartes a les portes de la institució, mentre diversos
representants municipals es reunien amb els diputats Marc Sanglas i
Oriol Amorós, del grup parlamentari d’ERC, per trobar-hi solucions. La
reunió també va comptar amb la participació de membres del comitè
d’empresa; el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vacarisses,
Josep Maria Gibert; els regidors vacarissencs Eva Arambarri i Antoni
Masana; l’alcaldessa de Castellbell i el Vilar, Montserrat Badia, i el
regidor del mateix municipi Albert Mulero.

Negociacions i més protestes

Concentració a les portes del Parlament de Catalunya.

El comitè d’empresa està negociant per salvar els 110 llocs de treball
en perill. La proposta de Faibal és mantenir 20 persones a la planta
de Vacarisses, però el comitè reclama un pla industrial adequat, que
garanteixi una seguretat a llarg termini. Paral·lelament, els treballadors
i les treballadores afectades continuen la seva lluita amb concentracions a Vacarisses, Terrassa i davant el consolat d’Itàlia a Barcelona.

“És una maniobra per liquidar l’empresa”
El president del comitè d’empresa, Jose A. Duran, ha remarcat que
“la mateixa Faibal reconeix que la fàbrica de Vacarisses és la de major
productivitat i qualitat del grup”. Tot i això, Duran alerta que la companyia vol traslladar la seva planta a Hongria, on la mà d’obra és més
barata. “És una maniobra per liquidar l’empresa, i una estratègia per

Concentració al davant de l’Ajuntament de Vacarisses.

Urbanisme

Les obres d’urbanització d’El Palà es tanquen amb
un increment de 28.346 euros
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestima la demanda de més de 700.000 euros per part de l’adjudicatària de les
obres
Les obres d’urbanització d’El Palà es van adjudicar a l’UTE Coynsa
i Mag 3, amb una baixa important (42,8%) respecte al pressupost
previst inicialment en la licitació. Tot i haver-la considerat temerària en
un primer moment, l’empresa va justificar-la correctament, guanyant
el corresponent concurs públic.
Ara bé, en la certificació final de les obres, l’octubre de 2007, l’UTE va
sol·licitar un plus de 763.312 euros, al·legant que la seva maquinària
s’havia trobat amb més roca de la prevista al projecte (un 30% de
més), reduint el rendiment de les rasadores. Després d’estudiar tal reclamació econòmica, l’Ajuntament de Vacarisses va estimar que sols
abonaria un plus de 3.034 euros.
Davant la resposta del consistori, la UTE va portar la seva demanda

als jutjats de primera instància, que van desestimarla íntegrament, segons sentència de 2010. Coynsa i Mag 3 van recórrer-la, presentant un recurs
d’apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ha resolt que l’Ajuntament de
Vacarisses pagui sols 25.312 euros, que assumirà
íntegrament l’ajuntament, sense cap cost per al veïnat d’El Palà.
Tanmateix, aquesta estimació parcial del recurs correspon a “partides alienes a la presència de roca,
executades i no pagades”. I és que el TSJC entén
que l’UTE Coynsa i Mag 3, en formalitzar l’oferta i
subscriure el contracte amb el consistori vacarissenc, va acceptar “el grau d’incertesa en la presència de roca”, “un risc raonablement imprevisible”, tal
com s’expressa a la sentència del 20 de gener de
2015.
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Joventut i Promoció Econòmica

Pla de Garantia Juvenil per reduir l’atur
La Unió Europea ha posat en marxa el Pla de Garantia Juvenil, una iniciativa per reduir l’atur entre
els joves, oferint incentius a les empreses que els
contractin. Amb vigència fins a l’any 2020, tots els
joves inscrits que compleixin els requisits rebran una
oferta de treball, de pràctiques o de formació, en un
termini de 4 mesos.

Requisits per inscriure’s al programa
• Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de
la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord
Econòmic Europeu o Suïssa, que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència.
També podran inscriure-s’hi els estrangers titulars
d’una autorització per residir en territori espanyol i
que habiliti per treballar.

• Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
• Tenir més de 16 anys i menys de 25, o menys de 30 anys en el cas
de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 30%.
• No estar treballant actualment o no haver treballat en els 30 dies
naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
• No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores
mensuals en els 90 dies anteriors a la presentació de la sol·licitud.
• No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores
mensuals en els 30 dies anteriors a la presentació de la sol·licitud.
• Tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil,
adquirint un compromís de participació activa a les propostes que
es plantegin des del Pla de Garantia Juvenil.

info

Punt de Vol, de dimarts a divendres, de les 17 a les 20 h.
Borsa de treball de l’Ajuntament de Vacarisses, de
dilluns a divendres, de les 9 a les 15 h.

6 joves de Vacarisses participen al
Programa Joves per l’Ocupació
A través del Consorci per l’Ocupació i la Promoció
Econòmica del Vallès Occidental, l’Ajuntament de
Vacarisses ha endegat una nova edició de Joves
per l’Ocupació, un programa innovador de suport
a l’experiència pràctica de les persones joves desocupades. Combinant accions d’orientació, tutoria,
formació i adquisició d’experiència professional en
empreses, facilita la inserció laboral dels joves i fomenta el seu retorn al sistema educatiu.
Un cop realitzades dues sessions informatives i finalitzat el període d’inscripció, la convocatòria de
2015 compta amb 6 joves de Vacarisses, que es formaran en les especialitats de magatzem en indústries i laboratoris químics, magatzem en indústria

alimentària, organització i funcionament d’activitats esportives i preparació pràctica esportiva, i activitats
de caixa i reposició. Els cursos, que
tindran lloc entre març i juny, consten
d’una part teòrica (de 120 a 220 hores, segons l’especialitat) i de pràctiques no laborals en empreses (80
hores). A més, en el cas dels cursos de magatzem químic i alimentari,
podrà obtenir-se el carnet d’operador de carretó.
L’alumnat tindrà un incentiu econòmic, condicionat a la participació
i l’aprofitament de la formació i les pràctiques, mentre que les empreses que contractin els joves participants al Programa rebran una
subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Acció Social, Ensenyament i Medi Ambient

Vacarisses s’uneix al
projecte Recooperem,
cuina per compartir
Distribuint aliments cuinats a famílies vulnerables es pretén lluitar contra la pobresa i el malbaratament alimentari
Des del passat mes de març, Vacarisses s’ha unit al
projecte Recooperem, cuina per compartir, que consisteix en distribuir aliments cuinats a famílies amb
necessitats socials concretes. Impulsat pel Consell
Comarcal del Vallès Occidental i el Consorci per a la
Gestió de Residus del Vallès Occidental, l’objectiu
de la iniciativa és lluitar contra la pobresa i el malbaratament alimentari, en favor de la inclusió social, la
suficiència alimentària i la reducció dels aliments en
bon estat que acabaven al contenidor.
A Vacarisses, hi participa l’escola Font de l’Orpina,
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encara que els àpats s’acumulen a l’escola bressol El Xic, ja que disposa de congelador i l’espai adequat. D’aquesta primera part del procés, se n’encarrega la cooperativa +Mes Eficiència Social, mentre que
la distribució corre a càrrec de l’Ajuntament de Vacarisses.
En acabar el servei de menjador, l’aliment cuinat que no ha estat servit es reparteix en recipients, que s’etiqueten amb dades rellevants
(aliment, quantitat i data de congelació), es congelen a -18ºC i es distribueixen, un cop cada dues setmanes. Si es conserven congelats,
tenen una caducitat màxima de 3 mesos.
Els àpats preparats que es recuperen del menjador escolar es destinen a famílies beneficiàries del Rebost Solidari de Vacarisses. Es prioritzen les famílies amb infants i amb mancança de recursos econòmics.

Ensenyament

Un març molt actiu per a l’Escola Municipal de Música
L’agenda de març de l’Escola Municipal de Música de Vacarisses
(EMMV) ha estat ben atapeïda. A principis de mes, l’alumnat de piano
va participar al V Sala Piano, que va tenir lloc a la Masia La Garriga
de Castelladral. Sota el títol Les tecles parlen, s’hi van tocar peces
inèdites, composades especialment per a l’ocasió pel professorat o
els mateixos alumnes que van interpretar-les.
Al següent diumenge, l’escola va participar a la 2a Trobada de guitarres de la Catalunya Central, a Sant Joan de Vilatorrada. El repertori de
la jornada, que va comptar amb 17 escoles més, va ser molt variat, ja
que s’hi van poder escoltar des d’una contradansa fins a una cançó
de bressol o un tango, passant per una peça creada especialment per
a l’ocasió per Joan A. Martínez, professor de l’Escola de Música de
Sant Joan de Vilatorrada.

2a Trobada de guitarres de la Catalunya Central.

Cantata de la Catalunya Central
L’activitat que ha comptat amb més participació de l’EMMV ha estat
la 7a Cantata Infantil de la Catalunya Central, que va comptar amb
tots els alumnes de 4 a 8 anys de l’escola. El títol d’aquesta edició
era Boix el Bruixot i la ciutat de Meravella, un conte amb text de Manel Justícia i música de Jordi González. La cantata es va estrenar el
diumenge 15 de març, al Kursaal de Manresa, en tres sessions, dues
al matí i una a la tarda. A l’igual que en edicions anteriors, el conte
s’ha editat amb il·lustracions originals de Manel Justícia, acompanyat
d’un CD amb les cançons de la cantata i les partitures, i amb les lletres per poder continuar cantant! El llibre, de 40 pàgines, l’ha publicat
l’editorial manresana Zenobita.

7a Cantata Infantil de la Catalunya Central. Font: Anna Soler i Peter.

Acció Social

Punt d’Informació Jurídica
A través d’un conveni amb la Diputació de Barcelona i el Col·legi
d’Advocats de Terrassa, es posa a disposició de la ciutadania aquest
servei no directiu i gratuït, per prestar assessorament i orientació jurídica. S’hi accedeix mitjançant el departament de Serveis Socials,

que, un cop rebuda la demanda del servei, l’atendrà
i valorarà si es tracta d’una qüestió pertinent per ser
atesa per l’advocada.
Horari
Tercer dijous de cada mes, de les 10 a les 14h.

Coneix el teu comerç
Supermercat Condis

(Av. Trias Fargas, 15 - nau 4 - Pol. Industrial Can Torrella) 93 828 03 25
c0476@condis.es
A banda de les seccions habituals, el
supermercat disposa de Pescateria, amb
servei de tall personalitzat. A més, Condis
ofereix promocions cada quinze dies i un
xec-regal anual per celebrar l’aniversari
de la cadena. Aparcament gratuït per a la
clientela. Horari: de dilluns a dissabte, de
les 9 a les 21h.

Petro Alfa

(C/ Berlín, 9 - Pol. Industrial Can Torrella) 902 15 01 69
Benzinera amb autoservei 24 hores i sistema de prepagament automàtic.
Filtració de combustible per tenir cura del motor del teu vehicle. A més, amb
la targeta client del Supermercat Condis, podràs obtenir xecs-regal per a la
benzinera! Al mateix recinte, hi ha un centre de rentat, amb aigua calenta i
osmotitzada, que funciona tots els dies, de les 7 a les 23h.

El Concurs!

El Concurs!

Quantes places
d’aparcament hi ha?

Quins idiomes es
poden seleccionar
a les màquines
d’autopagament?

Els premis per a les persones encertants són gentilesa de les empreses que apareixen en aquest concurs. En aquest número, el Supermercat Condis ofereix una planta
i Petro Alfa, un rentat complet de cotxe.

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 24 d’abril!
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Entitats

30 anys organitzant activitats a Vacarisses
Cultura i Lleure, Gegants de Vacarisses i Moto Clàssic Vacarisses celebren els seus aniversaris
Vacarisses és un municipi amb un teixit associatiu
considerable i de llarga tradició. Ho palesa el calendari d’activitats que les entitats vacarissenques
organitzen any rere any, així com la permanència
d’algunes d’elles en el temps. És el cas de Cultura i Lleure, Gegants de Vacarisses i Moto Clàssic
Vacarisses, que, entre 2014 i 2015, commemoren
l’aniversari de la seva creació. Els seus representants ens expliquen com ho viuen i ens avancen projectes de futur.

Activitats per a tots els gustos
Un grup de persones van decidir crear Cultura i Lleure fa 25 anys, amb l’objectiu d’organitzar activitats
molt diverses per a tots els públics, des de classes
de jazz i tai-txi fins a colònies per a infants. A mesura que l’Ajuntament de Vacarisses, les AMPES
de les escoles i la resta d’entitats del municipi han
anat programant més activitats, Cultura i Lleure s’ha
especialitzat en el públic adult. Els seus objectius,
però, continuen sent els mateixos dels seus orígens:
“Aportar al nostre poble una bona oferta d’activitats
lúdiques i culturals, que responguin a les necessitats del moment en què vivim i que ens permetin
relacionar-nos”. Anglès, puntes de coixí i patchwork,
pintura, restauració, costura, ioga... Un ampli ventall,
que va adaptant-se a la demanda. “S’intenten oferir
activitats de caire cultural, lúdic i social, a preus molt
econòmics”. I des del curs passat, hi han afegit el
concepte de tastets, activitats puntuals per “apropar-nos al coneixement d’alguna experiència novedosa”, com tasts de vins i cervesa o tallers de pa.
Cultura i Lleure ha celebrat els seus 25 anys amb
diversos actes, destacant la desfilada de vestits de
paper de l’octubre passat, amb què van voler “retre
homenatge a totes aquelles persones que han fet
que sigui, avui dia, una de les entitats més cohesionadores i dinàmiques, i amb més socis”.

info

http://culturailleure.
wordpress.com

Cultura Lleure
i

30 anys difonent la cultura popular catalana
Batejats el 1985, els gegants de Vacarisses representen el virrei Manel
i la seva esposa, la virreina Maria Francesca. “Allò va ser el punt de
sortida de l’entitat; teníem uns gegants amb què anar pel nostre petit
país i més enllà, per fer-los ballar i donar conèixer el nom de Vacarisses arreu.” La colla gegantera de Vacarisses porta 30 anys difonent
la cultura popular catalana i, el proper 6 de juny, ho celebrarà amb
una nova Trobada de Gegants, en què els visitaran set colles, com els
gegants d’Olost, i ens avancen que, “després del sopar, hi haurà una
o dues sorpreses, on podran participar totes les vilatanes i vilatans de
casa nostra”. Amb més de noranta membres, l’entitat valora positivament la seva evolució: “Hem entès que els Gegants no només han
de sortir a la Festa Major i la Trobada, sinó que hem de participar en
altres activitats més socials i transversals, com la Marató o els Drapaires”. Pel que fa als nous projectes, preveuen canviar el remolc i, de
cara a l’any vinent, volen portar a Vacarisses una Muixaranga del País
Valencià, “tot un repte”, i potser fer algun intercanvi a Europa.

info

http://gegantsdevacarisses.blogspot.com.es

Passió per les motos clàssiques
L’estiu de 1991, un grup d’amics aficionats al motor es plantegen organitzar una exposició de motos antigues, coincidint amb la Festa
Major de Vacarisses. “En pocs dies, l’Ajuntament accepta la nostra
proposta i aconseguim reunir una quarantena de motos antigues, cedides per coneguts i amics”. Davant la bona acceptació rebuda, Moto
Clàssic Vacarisses decideix traslladar la trobada al segon diumenge
de juliol i incorporar-hi un recorregut d’uns 50 quilòmetres, “per donarli més personalitat”. I sembla que ho han aconseguit, ja que, 25 anys
més tard, unes 200 persones formen part de l’entitat, amb l’objectiu
de “fomentar la cultura motociclista del nostre país i contribuir a donar
a conèixer el nostre municipi”. Per això, fan sortides puntuals i van a
fires del sector. Per celebrar el 25è aniversari, la trobada que preparen
enguany serà especial. El proper 12 de juliol, “volem commemorar-ho
amb un dinar de germanor a La Fàbrica, amb tots els amics i simpatitzants de les motos; realitzar un recull de vídeos amb fotografies inèdites de totes les trobades fetes des de 1991, i lliurar
uns premis especials perquè l’ocasió s’ho mereix”.

info

www.motoclassicvacarisses.com

Vacarisses

9a Fira de Drapaires
Ja tornen!

Ja arriba la primavera, ja arriben els Drapaires!!!

Els Drapaires tornen amb més ganes que mai
d’ajudar. Com sempre, recolliran coses que ja no
necessites per vendre-les a un preu molt econòmic
a gent que les utilitzarà. Els voluntaris passaran a
recollir-les casa per casa el dia 18 d’abril a la tarda.
Així que prepara’t!

Cada any a Vacarisses, organitzem la Fira de Drapaires. Durant aquesta fira, es venen roba, joguines i altres coses de segona mà. Coses
que la gent ja no utilitza, però que encara poden servir per a altres
persones. Les coses es venen a un preu molt econòmic i els diners
que es recullen es reparteixen entre una associació de gent sense
sostre, «Drapaires d’Emmaus», i el Rebost Solidari de Vacarisses.

Els diners que s’aconsegueixin amb la venda dels
objectes recollits aniran destinats al Banc d’aliments
i també a la gent sense sostre perquè tinguin una
vida digna. Això sí que són ganes d’ajudar i millorar
el nostre món! Per a mi, això té molt de mèrit, perquè
és fruit de les ganes d’ajudar.

Nosaltres pensem que les persones desaprofitem molts recursos de
la Terra, llençant moltes coses que nosaltres no necessitem i comprant altres de noves. Amb aquesta fira, volem reutilitzar tot el que es
pugui. Si reutilitzes, recicles i, si recicles, no embrutes, perquè no fas
escombraries i evites utilitzar materials de la terra.

Com va dir el nostre estimat Nelson Mandela, «Quan
una cosa passa, deixa de ser impossible. I les coses
passen quan hi ha algú que les vol fer passar!» (Nelson Mandela, polític sud-africà, 1908-2013).
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Mar Montoya, alumna de 6è de primària de l’Escola
Font de l’Orpina

A més a més, és una fira solidària ja que tots els diners que recollim
ajuden gent que no té suficient per viure, i creiem que hem de ser
solidaris amb ells, per la seva situació desigual.
Jo crec que, si a Drapaires hi participés més gent, el món seria millor!
Paula Yoldi, alumna de 6è de primària de l’Escola Pau Casals

Els partits opinen

grupmunicipal@uipv.cat
www.uipv.cat

Final de legislatura
Iniciàvem la legislatura conscients que calia
reorientar les accions del tripartit. I així va ser.
Vam emprendre temes urgents com les Obres de
Torreblanca, que vam acabar amb el consens dels
veïns. S’ha redreçat la Hisenda municipal. I ho hem
aconseguit amb la reducció del deute i el control
de la despesa. Fent millors contractes amb els
proveïdors i amb un realisme comptable, oferint els
nostres serveis segons la capacitat financera del
municipi i de forma sostenible.

Hem respost a les necessitats d’aquests moments,
augmentant la despesa social amb ajuts directes
a les famílies i amb un fort increment de la dotació dels projectes assistencials i dels programes
d’inserció laboral. Amb la prioritat de l’atenció a les
persones, hem anat molt més enllà, assumint despeses de les escoles i de serveis que pertocaven
a altres administracions. Hem continuat sostenint
les associacions i entitats. Col·laborant-hi sempre.
I encara més, hem apostat per projectes culturals

de qualitat. Qualitat evident també en les millores
en la comunicació, més puntual i eficient.
Hem sabut contenir la despesa sense deixar de fer
millores en les obres de manteniment i invertint en
eficiència energètica. I, més interessant encara, invertint en infraestructures. Tant a les urbanitzacions
com al nucli, així com en espais d’ús comú, com La
Fàbrica o el Casal de Cultura.
I sense augmentar els impostos.

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

Pel que realment importa: ocupació, igualtat i democràcia
Ja va sent hora que algú parli del que realment importa al ciutadà de peu. Ara, el que importen són
les persones, reactivar l’economia i fer més transparent la política i més eficaç la gestió municipal.
Aquest és el paper dels Ajuntaments, perquè és
als nostres pobles i ciutats on es desenvolupen les
persones i els seus valors. Per això, des dels municipis, com a organització social bàsica i col·lectiva,
hem de donar resposta a les necessitats que tenim.
I ara, generar ocupació és la prioritat més urgent,

només així evitarem la fractura social i recuperarem
la dignitat de tots aquells que han quedat exclosos
del sistema. Hem d’apostar per l’emprenedoria,
per la competitivitat del comerç local, el turisme,
el consum i els serveis. Però ho hem de fer posant
especial atenció als nostres joves, que, ara mateix,
no tenen un horitzó i, per això, hem d’apostar decididament per la formació, el coneixement, la creativitat i la innovació.

veinspervacarisses@gmail.com
www.veinspervacarisses.org

i Honestedat, tot i sabent que no seria una feina
fàcil, ja que estaven donant suport a un partit amb
més regidors que nosaltres i molta experiència de
govern. Tot això ha servit per agafar l’experiència
necessària per poder encarar aquestes eleccions
amb una gran dosi d’optimisme i il·lusió. Sabem
que no serà una tasca fàcil, però tampoc era fàcil al
2011 i vam tenir molt bons resultats, que esperem
millorar força al 2015. Ens ha arribat la informació
que s’incorporen llistes noves i persones noves en
partits consolidats. A totes elles, des de Veïns per

Vacarisses, volem donar-los la benvinguda i agrairlos la seva dedicació, independentment dels resultats finals, perquè hem de tenir clar que formar part
activa d’unes llistes electorals demostra implicació
amb al futur del nostre poble i ens hem de sentir
orgullosos del municipi que tenim i vetllar entre tots
per conservar-lo i millorar-lo, per deixar una bona
herència als nostres fills.
Salut i sort a tothom.

vacarisses@esquerra.org
www.einavacarisses.cat

S’acosta el final de la legislatura
Estem a dos mesos de les eleccions municipals
del 24 de maig de 2015. Des de Veïns per Vacarisses, encarem aquets dos mesos amb l’empenta
i la il·lusió del primer dia i amb la certesa d’haver
treballat per als veïns de Vacarisses, sense fer
cap distinció. Els dos regidors de l’equip de govern que formen part del nostre grup municipal
han treballat de valent per tirar endavant les seves
regidories i donar un cop de mà a la resta, si així
ens ho demanaven. Han tirat endavant la legislatura amb Responsabilitat, Dedicació, Coherència

S’acaba la legislatura i toca fer balanç de la feina
feta i analitzar la legislatura en el seu conjunt.
Esquerra hem presentat més de 40 propostes; la
majoria han estat rebutjades per l’equip de govern,
però algunes han pogut prosperar. Vacarisses està
dins de l’AMI, s’ha creat la taula per al seguiment
de les incidències a la C58, s’ha creat el Rebost
Solidari, s’ha de fer el catàleg de l’arbrat... i tot
això gràcies a Esquerra, demostrant que, des de
l’oposició, també es pot treballar.
Esquerra ha arribat allà on UIPV i VxV no poden

arribar, és a dir, al Parlament. D’aquesta manera,
s’han aprovat les millores de la C58, algunes de les
quals han d’arribar al llarg d’aquest 2015. També
han d’arribar les pantalles acústiques i la igualació del bitllet del tren a les dues estacions. Des
d’Esquerra, ens hem implicat i hem intentat ajudar
els treballadors de Faibal, en la seva lluita contra
la injustícia que representen les deslocalitzacions.
Hem portat el seu problema al Parlament de Catalunya i al Congreso a Madrid. Des d’aquí, tot el
nostre suport en la vostra lluita.

De l’equip de govern, en fem una valoració molt
negativa. No tot s’ha fet malament, com, per exemple, l’exposició sobre els orígens de Vacarisses o
el reglament de Participació ciutadana, però, tret
d’aquests aspectes, el balanç és molt negatiu.
UIPV i VxV es van presentar amb un programa
electoral que no han complert ni en un 10%, demostrant el poc respecte cap als ciutadans que els
van votar. Esperem que aquest 24 de maig puguem
canviar aquest govern per un de més proper a la
ciutadania.

L’escrit d’avui serà molt breu i el vull començar donant les gràcies a la gent que m’ha donat empenta
des d’un primer moment i mai s’ha cansat d’ajudarme, com Marina Zapata, Salvador Salvadó, Josep
Maria Royo, Sònia García, Albert Piqué i Gemma
Miquel. I sobretot, a en Fermí Masana, que ja em va
avisar que la política era un mal negoci.
Un record per a aquells vilatans que ens demanaren ajuda i vàrem intentar resoldre els problemes
que ens plantejaven o, a vegades, no.

Desitjar molta sort a totes les formacions polítiques
que es presenten a les properes eleccions municipals, sense excepcions, sabent que totes elles
tenen, com a punt primordial, satisfer, de la millor
manera possible, les necessitats de tots els habitants de Vacarisses.
Han estat quatre anys intensíssims, amb moltes
hores de reunions, molts quilòmetres recorreguts,
estant les 24 hores a disposició de qui truqués a
la porta de casa meva. He gaudit, però també he

patit, com no, “maleïda crisi que no vol marxar”.
Sento, personalment, que he fet el que he pogut
i sempre he estat al peu del canó davant qualsevol circumstància. Ara ja dic adéu, tornaré a ser
un vilatà normal, però seguiré tenint les mateixes
responsabilitats que em demana la meva família i la
meva professió d’advocat.
Gràcies a tothom,
Ricard Reollo i Bonet

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

Balanç

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

En beneficio de los ciudadanos de Vacarisses
Esta legislatura que se acaba ha sido la primera en
la que el PP ha tenido representación en Vacarisses y estamos muy orgullosos de la labor realizada. Desde el primer momento, nos hemos dedicado en cuerpo y alma a nuestros conciudadanos.
Solo y únicamente, nos hemos dedicado a temas
referentes a nuestro municipio y a los ciudadanos
de Vacarisses y no se nos han caído los anillos al
sumarnos a las propuestas presentadas por otros
partidos, sean quienes sean, si iban en beneficio de
Vacarisses y sus vecinos. Nuestro objetivo, primero

y último, ha sido y siempre será Vacarisses y sus
ciudadanos.
Todas las propuestas presentadas por el PP de
Vacarisses, todas, han sido aprobadas por todos
los partidos con representación en el consistorio.
Todas hacían referencia a Vacarisses y eran en beneficio de los ciudadanos. Propuestas para mejorar
las infraestructuras del municipio, para demandar
ayudas a la UE en beneficio de los vacarissenses,
para desarrollar la participación de los ciudadanos
en las instituciones… Asimismo, hemos aprovecha-

do nuestra presencia en otras instituciones (Consell
Comarcal, Diputación, Parlament y Congreso de los
Diputados) para obtener mejoras para nuestro municipio.
Se acaba una legislatura y empezará otra, y queremos que sea la legislatura del desarrollo social y la
prosperidad económica de los ciudadanos de Vacarisses. Queremos incentivar la economía de nuestro
municipio y bajar el paro en Vacarisses. Esta va a ser
nuestra principal prioridad, la cual es, a su vez, la de
la mayoría de los ciudadanos de Vacarisses.
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Agenda

Esports

Ensenyament

Va de Música

Sortides per a tothom

Portes obertes a les
escoles bressol

Divendres 24 d’abril, a les 20h.
Concert de Factor Kiwi.
Lloc: Plaça del Punt de Vol

Diumenge 12 d’abril,a les 9h.
Caminades per a famílies amb infants, de curt
recorregut i petits desnivells.
Lloc de sortida: Plaça Joan Bayà

II Open BTT de Vacarisses

Cultura

Diumenge 19 d’abril, a les 10h.
Lloc: Finca del Mas Mimó

Xerrada sobre natura i
autoprotecció

Biblioteca El Castell

Dissabte 11 d’abril, a les 12h.
Lloc: Sala gran de Sotacoberta d’El Castell

Cicle Regular d’Activitats
per a Infants

Exposició Retrospectiva de
Vacarisses

Diumenge 12 d’abril, a les 17:30h.
Obra de teatre L’Avi Tonet.
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 3 euros (menors de 2 anys gratuït)

Del dimecres 1 al dimarts 28 d’abril
Mostra com era el municipi al segle passat i
com ha canviat.

Concert solidari del Cor de
Vacarisses

Diumenge 19 d’abril, a les 11:45h.
En solidaritat amb la Fira de Drapaires, comptarà amb la participació de la Coral S’Estel de
Ciutadella (Menorca). Hi haurà vermut.
Lloc: Església de Sant Pere de Vacarisses
Organitza: Cor de Vacarisses

Ballada de l’Esbart
Dansaire de Vacarisses

Dijous 23 d’abril, a les 16:30h.
Feli, esthéticienne, d’Empar Moliner.

Dissabte 25 d’abril
17h.: tallers diabòlics i iniciació al foc, a la Pl.
de les Moreres
20h.: correfoc infantil, de la Pl. de l’Església a
la Pl. Joan Bayà
20:45h.: espectacle de bruixes a la Pl. Joan
Bayà i inici del Correfoc
22:15h.: sopar popular i música a la Sala
Gran de La Fàbrica (compra de tiquets a Cal
Perdet, fins al 22 d’abril) Preu: 6 €
Organitza: Diables de Vacarisses

La Biblioteca: altaveu de
cultura

Dijous 23 d’abril, a les 17:45h.
Lectura i interpretació en veu alta de textos
literaris, amb la col·laboració de l’Escola
Municipal de Música de Vacarisses.
Lloc: Arcada de la Biblioteca El Castell

Espectacle infantil

Escola Municipal de
Música

Concert de Sant Jordi

Dijous 23 d’abril, a les 19h.
A càrrec del grup instrumental de l’Escola
Municipal de Música de Valldoreix.
Lloc: Casal de Cultura

Presentació del llibre
Caminant per Vacarisses
Club de lectura 1

Vakalarre

Dijous 23 d’abril, a les 17h.
A càrrec de la banda, orquestra i grup de
sensibilització P5.
Lloc: Plaça de les Moreres

Del dissabte 11 al dissabte 25 d’abril

Dissabte 18 d’abril, a les 12h.
A càrrec de Joan Soler Gironès.
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell

Dissabte 25 d’abril, a les 12h.
Inauguració de la 7a temporada.
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica

Música a la plaça

Exposició 1994 Estiu
de foc. Mes enllà de
les flames; la cultura al
descobert

Divendres 24 d’abril, a les 17:30h.
El Gall Frederic i la gallina Caterina, a càrrec
de Pengim-Penjam. A partir de 4 anys.
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell

Club de lectura 2

Dijous 30 d’abril, a les 18:30h.
Lunes de ceniza, de Kathy Reichs.

Exposició De Paraules al
vent a La Fàbrica

Del dijous 30 d’abril al diumenge 24 de maig
Per aprofundir en el procés creatiu de l’obra
poètica de Martí i Pol, oferint noves dades i
poemes inèdits.
La Biblioteca El Castell romandrà tancada el
dissabte 4 d’abril.

Dissabte 18 d’abril, de les 11 a les 13h.
Esmorzar i tallers.

9a Fira de Drapaires

Diumenge 19 d’abril, de les 11 a les 13h.
A càrrec dels alumnes de 5è i 6è, els diners
recollits són per a Drapaires d’Emmaús,
Càritas i el Rebost Solidari.
Lloc: La Fàbrica

Recollida d’objectes per
revendre a la Fira:

Dissabte 18 d’abril, a la tarda
Lloc: carrers del nucli urbà
Durant tota la setmana, a la tarda
Lloc: La Fàbrica, local de l’AVV de Can Serra,
Escola Font de l’Orpina i Escola Bressol El Xic

I no us perdeu:
*9:45h.: Cercavila
*10:30h.: Concert de l’Escola Municipal de
Música de Vacarisses

Joventut
Inscripcions als tallers del
Punt de Vol

Del dimarts 7 al divendres 10 d’abril
Tallers de guitarra, dansa del ventre i percussió, que comencen el dimarts 14 d’abril.

Reforç escolar

Des del dimarts 7 d’abril

Taller d’skate i scooter

Divendres 10 i 17 d’abril, i 8 de maig, de les
18 a les 19:30h.
Preu: gratuït
Lloc: Plaça del Punt de Vol

Sant Jordi Tenim molt
cuentuuu!
Dijous 23 d’abril, a les 18h.
Entre totes i tots, farem un conte!

Cultura i Medi
Ambient
El paisatge natural i
l’efecte del foc

Dissabte 11 d’abril, a les 12h.
Conferència a càrrec d’Àngel M. Hernàndez.
Lloc: Sala gran Sotacoberta d’El Castell

Taula rodona Mesures de
prevenció, actuació i gestió
d’incendis
Dissabte 2 de maig, a les 12h.
Lloc: Sala gran Sotacoberta d’El Castell

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?

