
desembre 2015
Exemplar gratuït

www.vacarisses.cat
elterme@vacarisses.cat

94

Les ordenances fiscals de 2016 també incorporen la tarifació social en el preu del servei de menjador que s’ofereix als 
dos equipaments, El Cuc i El Xic

Al ple ordinari del mes d’octubre, l’Ajuntament de Vacarisses va 
aprovar, per unanimitat, les ordenances fiscals que regiran l’exercici 
2016. Una de les principals novetats és la quota per accedir al servei 
d’escola bressol, que s’ha reduït fins a 133 euros mensuals.

També s’ha rebaixat la taxa del servei de menjador, que incorpora 
bonificacions segons la renda per càpita, per donar suport a les fa-
mílies més necessitades. D’altra banda, s’han augmentat algunes bo-
nificacions, com la que correspon a les famílies monoparentals, que 
passarà del 20 al 30%. 

Aquest seguit de mesures s’han pres arran de la demanda de les fa-
mílies amb dificultats per assumir el cost del servei, una petició que 
havien transmès a les AMPAs i al Consell Escolar Municipal, i que els 
partits de l’equip de govern havien incorporat als seus respectius pro-
grames. A més, per conèixer-ne els detalls, al setembre, es va realitzar 
una enquesta telefònica a les famílies de Vacarisses amb infants en 
edat d’anar a l’escola bressol. 

Tot plegat, pretén alleujar la càrrega econòmica i facilitar la incorpo-
ració al mercat laboral de les famílies amb nadons i, sobretot, de les 
dones. I és que la voluntat de la Regidoria d’Educació és assegurar 

A través dels Plans d’Ocupació, el Consell Comarcal del Vallès Occi-
dental ha contractat setze persones majors de 45 anys, inscrites com 

Es redueix la quota de les escoles bressol municipals

Dues persones aturades s’incorporen a l’Ajuntament 
a través dels Plans d’Ocupació

Educació

Plans d’Ocupació

Quotes

Servei d’escola bressol, per assis-
tència de les 9 a les 12 h. i de les 
15 a les 17 h. 

133 €/mes

Servei de menjador permanent i 
esporàdic, cura de l’infant, de les 
12  a les 15 h, més de tres dies a la 
setmana (no inclou àpat)

3,78 €/dia

Bonificacions

Famílies nombroses 20%

Famílies monoparentals 30%

Segon/a fill/a a l’escola bressol 10%

que tots els infants de Vacarisses que ho necessitin 
puguin gaudir del bon servei de les escoles públi-
ques del municipi i garantir-ne, així, la continuïtat.

a demandants de feina i sense cap prestació. Dues 
d’elles s’han incorporat a l’Ajuntament de Vacarisses 
per donar suport a les àrees de Promoció Econòmi-
ca i Alcaldia.

Els contractes són temporals, de sis mesos, i in-
clouen una acció formativa corresponent a un mòdul 
de Certificat de Professionalitat. Les persones con-
tractades rebran 120 hores de formació sobre dife-
rents aspectes de l’administració pública.

D’aquesta manera, s’acompleixen els objectius dels 
Plans d’Ocupació: aportar una experiència laboral 
recent a persones aturades, millorar la seva forma-
ció professional, l’orientació laboral i el suport a la 
recerca activa, i obrir noves possibilitats d’accés a 
nous llocs de treball en l’àmbit local o comarcal.

Participants als Plans d’Ocupació.
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Enguany, la Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus ha tingut lloc entre el 21 i el 29 de novem-
bre. Vacarisses també ha volgut commemorar-la i 
ho ha fet amb diverses activitats organitzades per la 
Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat. Un any 
més, s’han lliurat un centenar de boc’n’rolls (por-
ta entrepans reutilitzables) als infants de les esco-
les Pau Casals i Font de l’Orpina. I com a novetat, 
els més petits del municipi, de les escoles bressol 
El Cuc i El Xic, han rebut una trentena d’embolcalls 
snack’n’go. L’objectiu és que els nostres infants co-
mencin a prendre consciència de la necessitat de 
reutilitzar els materials i, així, avançar plegats cap a 
la reducció de residus.

Jornada de neteja a la Font de l’Orpina
Una altra de les activitats per conscienciar sobre la 
prevenció de residus ha estat la trobada per netejar 
la zona d’esbarjo de la Font de l’Orpina, que va tenir 
lloc el diumenge 22 de novembre. Una vintena de persones van reco-
llir les deixalles que anaven trobant i es van dipositar a la Deixalleria 
municipal. A més de contribuir a la conservació dels nostres boscos, 
l’activitat pretenia conscienciar la ciutadania que aquests espais són 
llocs que cal cuidar. Aquesta va comptar amb la col·laboració de 
l’Agència de Residus de Catalunya, que va facilitar les bosses i els 
guants per a la recollida, i d’Amics del Bosc.

El projecte europeu Life Montserrat té l’objectiu de 
prevenir i minimitzar els grans incendis forestals a 
l’entorn de la Muntanya de Montserrat, reduint la 
vulnerabilitat dels boscos. Vacarisses és un dels 14 
municipis que hi estan implicats i que hi col·laboren 
activament.

Precisament, un dels punts estratègics que s’han 
valorat per actuar-hi és El Mimó, remodelant els an-
tics corrals de la masia i sempre garantint el respec-
te vers l’entorn. Els corrals s’assignaran a un pastor 
amb ramat perquè netegi les franges de les urba-
nitzacions de Vacarisses, amb el conseqüent estalvi 

Habitatge i Medi Ambient

Setmana Europea de la Prevenció de Residus

Rehabilitació de la masia El Mimó
econòmic que tot plegat suposarà per a l’Ajuntament i la ciutadania 
del municipi.

Digues la teva
El passat 21 de novembre, la masia El Mimó va acollir una xerra-
da formativo-participativa, a càrrec de la tècnica de Medi Ambient i 
el gestor energètic de l’Ajuntament. L’objectiu era donar a conèixer 
la masia i l’espai que l’envolta, per elaborar un projecte ecològic i 
sostenible, enriquit amb les propostes de la ciutadania. Les perso-
nes assistents van tenir l’oportunitat de conèixer els espais, aclarir els 
seus dubtes i aportar idees. L’urna per recollir més propostes estarà 
ubicada a la Recepció de l’Ajuntament fins al 31 de desembre. Us 
animem a participar-hi!

Un dels projectes amb què es treballa és 
l’esterilització dels animals a través de vacunes, 
que frenaria la proliferació de l’espècie 

El Departament de Medi Ambient de la Generali-
tat de Catalunya considera Vacarisses un municipi 
d’emergència cinegètica, a causa de la gran quan-

titat de porcs senglars que hi habiten. La seva proliferació provoca 
danys en l’agricultura, a més de posar en risc la seguretat viària de la 
població. Per tot plegat, la Generalitat autoritza les associacions de 
caçadors a realitzar batudes i aguaits nocturns, sempre amb el vist-i-
plau dels propietaris dels conreus i horts afectats, la Policia Local i els 
Agents Rurals. Precisament, aquesta autorització està concedida fins 
a finals d’any. Per la seva part, la regidora de Medi Ambient, Marisa 
Santander, ha avisat que no s’actuarà preventivament, sinó a deman-
da dels agricultors, en funció de les problemàtiques que vagin sorgint 
al respecte.

L’alternativa: esterilització amb vacunes
Les regidories de Medi Ambient i Seguretat Ciutadana ja estan treba-
llant per estudiar una proposta alternativa a la caça, ja que es consi-
dera una solució parcial. Un dels primers passos ha estat convocar 
una reunió amb els agricultors de Vacarisses, per informar-los d’un 
projecte de control dels senglars a través de vacunes per esterilitzar-
los. L’explicació va anar a càrrec de tècnics de la Diputació de Barce-
lona i veterinaris.

S’estudia una proposta alternativa a la cacera de 
porcs senglars

Medi Ambient

Reunió de l’Ajuntament de Vacarisses amb agricultors del municipi, 
tècnics de la Diputació de Barcelona i veterinaris.

La regidora 
de Medi 
Ambient, Marisa 
Santander, 
lliurant els 
boc’n’rolls 
als infants de 
primària.
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El diumenge 8 de novembre, l’Agrupació de propietaris del Ventaiol 
va organitzar una masterclass de zumba solidària per recaptar diners 
per a l’adquisició de material, excursions, etc. per a les famílies amb 
infants més necessitades de Vacarisses. Cada participant de la mas-
terclass havia d’abonar 3 euros en concepte d’entrada. En total, es 
van sumar 153 euros, que l’entitat del Ventaiol ha ingressat a la par-
tida de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vacarisses. Les persones 
assistents també van aportar 10 quilos d’aliments, que s’han destinat 
al Rebost Solidari.

La Jornada de portes obertes que el Cor de Vacaris-
ses va fer el passat 7 d’octubre va ser tot un èxit! S’hi 
van presentar 7 persones interessades en conèixer 
el funcionament de l’entitat i amb moltes ganes de 
cantar. 

Finalment, seran 6 les persones que ampliaran les 
veus del Cor i que podreu descobrir al proper Con-
cert de Nadal. Des de la mateixa entitat, se’ls dóna 
la benvinguda i el seu reconeixement.

Zumba solidària
Entitats

Quina sort poder gaudir del retrat del senyor rei i de la bandera espa-
nyola al nostre Ajuntament. Quan la miro, em ve al cap l’avi que no 
vaig poder conèixer perquè el mataren l’any 39 (tot i que ell defensava 
la llei i la bandera legal d’aleshores). Recordo que, sota aquesta ban-
dera i el retrat del regent Franco, fèiem classes on es negaven la meva 
identitat, el meu passat i la meva llengua. Però no s’amoïni, senyor 
Méndez, perquè jo sóc un sectari i vostè no. 

Que a mi m’ofengui aquesta bandera és irrellevant davant la força 
de la llei. Que els representants polítics que jo he triat comparteixin 
aquest sentiment i se’ls doblegui amb la por a les seves denúncies, 
posa les coses al seu lloc. Que aquests símbols que, com vostè diu, 
representen legalment tots els vacarissencs s’hagin d’imposar per la 
força perquè molts no els estimem, normal. Que vostès, que han estat 
escombrats de la representació política del poble, diguin als altres 
quins han de ser els seus principis i valors, necessari. 

Miri, jo li accepto que treure aquests símbols odiosos pot ser des-
agradable per a una part de la població que no pensa com jo; que 
això pot dividir la societat vacarissenca entre uns i altres; que, gràcies 
a vostè, el tripartit treballarà per a tots els ciutadans. Ara bé, quan 
afirma que vostè seguirà treballant pels que opinen com vostè i pels 
que no, com ara jo; i que seguirà buscant la unitat, i no la divisió i 
l’enfrontament, i que treballarà perquè la democràcia, la convivència i 
el respecte imperin a Vacarisses, doncs miri, això són els típics argu-
ments buits que es giren com un mitjó. 

També jo, des d’un pensament del tot allunyat del 
seu, els puc fer meus, capgirant del tot el sentit. Per-
què jo també treballaré per a tots els ciutadans de 
Vacarisses, encara que no trobin repugnant el que 
representa la bandera espanyola. I seguiré parlant, 
saludant i preocupant-me pels problemes dels meus 
veïns espanyolistes. I faré el que pugui per la unitat 
de tots, en el respecte a les majories, com he fet 
sempre, tot i estar molts anys lluny d’aquestes majo-
ries. I no desitjo la divisió ni l’enfrontament que altres 
provoquen amb imposicions i negatives als anhels 
de bona part del meu poble. I per la democràcia, la 
convivència i el respecte hi treballa tothom qui desit-
ja decidir, mitjançant vots, quines han de ser les lleis. 

Un petit tribunal corrupte, desacreditat, partidista i 
lligat al poder es va atrevir a passar per damunt de 
la voluntat democràtica d’un país. Les lleis que ho 
van permetre, per a mi, són iguals que les del fran-
quisme, fan por, fan angúnia i fan pudor de naftalina.

Una cosa més, com que li reconec que no posar 
la seva bandera al balcó discrimina qui pensa com 
vostè, li proposo fer-la onejar al costat de la meva 
estimada estelada perquè cap de nosaltres dos tin-
gui la sensació de no viure al lloc que vol.

Jordi Belil

Cartes dels lectors
Moltes gràcies per les seves denúncies, senyor Méndez

Des de les àrees d’Acció social, Educació i Infància de l’Ajuntament de 
Vacarisses, s’està treballant per engegar un espai educatiu per acom-
panyar els nens i nenes en el seu creixement, a través del joc, activi-
tats, tallers... Funcionarà a les tardes i també s’hi oferirà reforç escolar. 
Aquest nou espai anirà destinat a infants entre 3 i 12 anys (Infantil i 
Primària), i comptarà amb dos professionals referents del servei. 

L’Espai dels Infants
Acció Social, Educació i Infància

Des del proper 26 de gener, l’espai obrirà dues tar-
des a la setmana, dimarts i dijous. Per poder-hi par-
ticipar, caldrà inscriure’s prèviament, de l’11 al 19 
de gener (places limitades). En breu, us en donarem 
informació més detallada.
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Recaptació destinada a les 
malalties metabòliques
(diabetis i obesitat) 
Lloc: Poliesportiu municipal de Vacarisses 
Organitza: Vacarisses per La Marató  
Preu: Nens i nenes a partir de 2 anys, 5 €. 
Adults, gratuït

DISSABTE 12 DE DESEMBRE

Matí d’esports
De les 10 a les 13 h.
VII Melè de Petanca Solidària (modalitat 
dobletes per sorteig).
Organitza: Club de Petanca Vacarisses
Donatiu: 5 euros/persona

De les 10 a les 10.45 h.
Partit d’handbol entre les escoles Pau Casals 
i Bisbat d’Egara de Terrassa.

De les 10.45 a les 11.15 h.
Exhibició defensa personal, a càrrec de 
l’escola Mugendo de Terrassa.

De les 11.15 a les 12 h.
Partit de bàsquet entre els benjamins de 
l’escola Font de l’Orpina i del CN Terrassa.

De les 12 a les 12.30 h.
Exhibició a càrrec de Xavi Bolet, de Jeet 
Kune Do.

Masterclass de zumba
De les 16.30 a les 18.30 h.
A càrrec d’en Kitus i la Maite. Inclou 
timbazumba, a càrrec dels Timbalers de 
Vacarisses-Can Serra. En acabar, hi haurà una 
mini-exhibició de piloxing, una nova modalitat 
per fer exercici.
Donatiu: 1 euro/persona

Concert
A les 21.30 h.
A càrrec de Jazzcor i Singfònics.
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 5 euros

Servei de bar durant tot el dia i esmorzar al 
matí (pa amb botifarra i copa de cava, per 5 
euros).

El nostre agraïment a totes les empreses, entitats i particulars que 
hi han col·laborat, perquè, sense ells, aquesta festa no hagués estat 
possible. 

Notes:  
* No es podrà accedir a la pista del pavelló amb sabates de taló ni 

amb menjar.
* Per a les classes de zumba i spinning, cal dur roba adequada.
* La recaptació del berenar del dia 27 de novembre del Casal de la 

Gent Gran i del Festival de Patinatge del 19 de desembre seran 
íntegrament per a La Marató. 

* L’organització es reserva el dret de modificar, si les circumstàncies 
ho exigeixen, els horaris o les activitats programades.

info

maratovacarisses@
gmail.com

www.facebook.com/
marato.vacarisses

IX Festa de la Marató - Vacarisses per la Marató

DIUMENGE 13 DE DESEMBRE

Obertura de la festa
A les 10 h.
A càrrec dels Geganters i els Grallers de 
Vacarisses

De les 10 a les 14 h
Taller de petanca, a càrrec del Casal de la 
Gent Gran de Vacarisses; carro de 
cavalls; rocòdrom de Protecció 
Civil; paradeta de rapinyaires per 
poder-los observar, i escalada de caixes 
amb grua i slackline, a càrrec d’Eskalavaca.

Cantada de nadales
A les 10.30 h.
A càrrec de les escoles Font de l’Orpina i Pau 
Casals.

Hora del conte i taller de 
contes
A les 11 h.
Amb l’Ester i la Raquel.

Exhibició de balls
A les 11.30 h.
A càrrec de l’Esbart Dansaire de Vacarisses, 
acompanyat dels Grallers i els Geganters.

A les 12 h
Exhibició de ball en línia, amb l’espectacle 
Ballem per La Marató i la participació d’Avis 
de Vacarisses i l’escola El Cim de Terrassa; 
tallers de manualitats, a càrrec d’Eina 
Cooperativa i El Cau de Vacarisses; taller de 
castells, amb la presència de Minyons de 
Terrassa; taller de geganters, a càrrec dels 
Geganters de Vacarisses, i taller d’àbac, a 
càrrec d’Easy Way.

A les 12.30 h
Tómbola; Bollywood, organitzat per 
l’Associació de Dones de Vacarisses, i 
cross infantil, organitzat per les escoles de 
Vacarisses (donatiu: 1 euro/persona).

Exhibició de ball de saló
A les 13 h.
A càrrec de l’escola de ball del Roc Blanc de 
Terrassa, i spinning, organitzat per l’AMPA 
Pau Casals.

Ball modern
A les 13.30 h.
Amb Alèxia Pastrana, Beli Guillen i els nens 
i nenes de les activitats extraescolars de 
l’escola Font de l’Orpina i Zumba Kid de One 
Boy.

Dinar
A les 14 h.
Entrepans de botifarra i caldo d’El Cingle. I 
karaoke infantil, a càrrec de Son D4.
Preu: adult, 3 euros | infantil, 2 euros (venda 
de tiquets a l’entrada)

Concert d’havaneres
A les 15 h.
A càrrec del grup Roques Blaves 
d’Esparreguera.

A les 15.30 h
Demostració de vol d’aus rapinyaires, 
organitzada per l’Associació de Falconers de 
les Comarques de Barcelona.

Exhibició i taller de country
A les 16 h.
A càrrec de Roser Alagarda.

Concert
A les 16.30 h.
A càrrec de la coral Tons i Sons Júnior.

Gran Tómbola
A les 17 h.

Gran xocolatada
A les 17.30 h.
Gentilesa de +MÉS.

Fi de festa
A les 18 h.
Amb l’actuació de Diables de Vacarisses i 
Timbalers de Vacarisses-Can Serra.

Concert
A les 19 h.
Organitzat pel Cor de Vacarisses i amb la 
col·laboració de l’Escola Municipal de Música.
Lloc: Església de Sant Pere
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FESTES DE NADAL 2015-16

Divendres 11 
de desembre

Inauguració del pessebre i 
Cantada dels Nicolaus
A les 15.30 h.
A càrrec de l’Escola Pau Casals 
i l’Escola Municipal de Música 
de Vacarisses, amb alumnes de 
flauta, trompeta, trombó i violí.
Lloc: Plaça Joan Bayà
Organitzen: Casal de la Gent 
Gran, Escola Municipal de 
Música i Escola Pau Casals

Dissabte 12
de desembre

Concert de Nadal
A les 12 h.
A càrrec de l’alumnat de 
sensibilització i iniciació, 
l’orquestra orff i l’orquestra i 
la banda infantil de l’Escola 
Municipal de Música de 
Vacarisses.
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica

Diumenge 13
de desembre

Concert de Nadal per La 
Marató
A les 19 h.
A càrrec dels Cors 1 i 2 i Cor 
Jove de l’Escola Municipal de 
Música de Vacarisses, i el Cor de 
Vacarisses.
Lloc: Església Parroquial de Sant 
Pere de Vacarisses
Preu: gratuït. Les aportacions 
voluntàries aniran destinades a 
La Marató de TV3.

Dissabte 19
de desembre

Fira de Nadal
De les 10 a les 15 h.
Lloc: carrers del nucli urbà
Organitza: Regidoria 
Comerç

Tallers infantils 
De les 11 a les 13 h.
Lloc: Plaça Major i plaça 
Joan Bayà

Trobada de tabals solidària
A les 12 h.
Lloc: carrers del nucli urbà
Organitza: Vacatukada

Rifa de panera
A les 13 h.
Gentilesa dels comerços del 
municipi.
Lloc: Plaça major

Els Pastorets
A les 17.30 h.
Representació del grup de petits.
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 5 euros (menors de 8 anys 
gratuït)
Organitza: Grup de Teatre Jove 
de Vacarisses

Sessió de quinto
De les 18 a les 21 h.
Lloc: Associació de Veïns d’Els 
Caus

Calderada de Nadales
A partir de les 20 h.
Nadales i caldo al voltant 
del caliu del foc. Si teniu un 
instrument, porteu-lo per 
acompanyar les nadales!
Lloc: Plaça Joan Bayà
Organitza: Cul-Actiu

Diumenge 20
de desembre

Els Pastorets
A les 17.30 h.
Representació del grup de petits.
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 5 euros (menors de 8 anys 
gratuït)
Organitza: Grup de Teatre Jove 
de Vacarisses

Del 21 al 23
de desembre

Vine a la Biblioteca a 
recollir la teva carta per als 

Reis Mags de l’Orient!

Dijous 24
de desembre

Vine a fer cagar el Tió!
A les 18 h.
Per a nens i nenes de Vacarisses, 
fins a 6 anys. Per poder agafar 
el bastó i fer cagar el Tió, cal 
comprar un tiquet de 2 euros a 
l’estanc Cal Perdet, abans del 18 
de desembre.
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica
Organitzen: Colla Gegantera 
de Vacarisses i Regidoria de 
Cultura

Dilluns 28 i dimarts 29
de desembre

Juga a Vacarisses
De les 11 a les 13.30 h. i de les 
17 a les 20 h.
Fins als 11 anys.
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica
Preu entrada: 2 euros/dia
Organitza: Regidoria de Cultura

Dijous 31 
de desembre

Sopar de Fi d’Any
A les 21 h.
Preu: Adult, 28 euros | Infantil, 
15 euros. Reserves i pagament a 
Bar-Pizzeria Cal Quim (93 828 
06 80, places limitades).
Organitza: Regidoria de Cultura

Menú adult
Lasanya d’espinacs, bolets 

i pernil, gratinada amb 
beixamel i parmesà | 

Confit d’ànec amb salsa 
Oporto i trompetes de la 
mort o Bacallà amb gules 
a la marinera | Pastís de 

xocolata | Aigües, vi negre 
Clos de la Terra, pa, cafè, 

raïm i cotilló. 

Menú infantil
Plat combinat de pollastre 
empanat amb croquetes de 

l’Àlex i patates fregides | 
Pastís de xocolata | Aigua i 

refresc, raïm i cotilló.

També hi ha menús 
especials per a persones 
celíaques i vegetarianes. 

Consulteu-los!!!

Us convidem a viure aquestes festes amb intensitat, tant si sou creients com si no, i que precisament aquest 
dies sigueu encara més solidaris amb aquells i aquelles que ho estan passant més malament, fruit de les 
moltes injustícies que hi ha en la nostra societat i en el nostre món.
Durant aquestes dates, però també durant tot l’any, hem de mantenir encesa la flama de la solidaritat i la 
fraternitat, a més del nostre compromís per treballar per un món més just.
Vull fer-vos arribar les nostres felicitacions més sentides per aquestes dates i per al nou any en què estem a 
punt d’entrar.

Toni Masana i Ubach
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Divendres 18
de desembre

A les 18 h.
Taller de postres de Nadal

A les 19 h.
Berenar de Nadal

A les 19.30 h.
Mostra dels tallers de hip-hop 
i guitarra

A partir de les 22 h.
Festa de Nadal 
Organitza: l’Associació de 
Joves de Vacarisses

Dilluns 28
de desembre

A partir de les 17 h.
Entrenament per als 
campionats de futbolí i ping 
pong, espai jocs de taula i 
espai malabars.
Col·labora: Diables de 
Vacarisses

Taller d’slag line 
A la Plaça del Punt de Vol.

Dimarts 29
de desembre

A les 18 h.
Campionats de futbolí i ping 
pong

A les 19 h.
Campionat de rummikub

Taller de percussió
A la Plaça del Punt de Vol.
Col·labora: Timbalers de Can 
Serra

Dimecres 30
de desembre

Esquiada!!! 
Organitza: l’Associació de 
Joves de Vacarisses

Divendres 1
de gener de 2016

Campanades i Revetlla de Cap 
d’Any
A partir de les 23.45 h.
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica
Organitza: Regidoria de Cultura

Dissabte
2 de gener

Arribada del Patge Murriet
Veniu a donar-li la benvinguda i 
la vostra carta per als Reis Mags!
11 h: local de l’Associació de 

Veïns del Ventaiol
12 h: Biblioteca El Castell (nova 

ubicació!)
Organitza: Regidoria de Cultura

“Aquell primer Nadal”
A les 19 h.
Representació de l’obra de teatre 
de Toni Font i amb música de 
Raül Beneitez.
Lloc: Casal de Cultura
Preu: gratuït
Organitza: Regidoria de Cultura

dimarts 5
de gener

Laboratori de contes infantils
A les 11 h.
Per a nens i nenes de 3 a 6 anys. Cal 
inscripció prèvia, places limitades.
Lloc: Biblioteca El Castell

Cavalcada de Reis
A partir de les 18 h.
Recorregut: Plaça de la Creu, C/ Major, Plaça Major, C/ Pau Casals i 
Plaça Joan Bayà, on el consistori lliurarà la clau del poble i, tot seguit, 
els Reis i els seus patges es dirigiran a peu fins a l’Església, per fer-hi 
l’Adoració, l’Escola Municipal de Música ens obsequiarà amb unes 
peces musicals i, després, es repartiran els regals a La Fàbrica.

Enguany, els patges podran dipositar els regals per als nens i nenes a 
La Fàbrica, el dilluns 4 de gener, de les 10 a les 14 h. i de les 17 a les 
20 h. 
Cal tenir en compte:
- Fora d’aquest horari, no s’agafarà cap més regal.
- Els regals han de tenir una mida suficient perquè el nen/a els pugui 

recollir sol/a; sinó, no s’acceptaran.
- L’edat dels infants serà com a màxim de 8 anys.

Cavalcada a Can Serra
A partir de les 20 h, aproximadament
Recorregut: estació RENFE Can Serra, C/ Petúnies, C/ Roselles, C/ 
Margarides, C/ Calaf, C/ Barcelona, C/ Maresme, C/ Ripollès, C/ 
Berguedà, C/ Garraf i fins al local social de l’Associació de Veïns.

El lliurament de regals al local social de l’Associació de Veïns de Can 
Serra es farà el dimarts 5 de gener, de les 16 a les 19 h.

NADAL JOVE, al Punt de Vol

SESSIONS DE QUINTO
• 25 de desembre, de les 19 a les 23 h.
• 26 de desembre, de les 19 a les 23 h.
• 27 de desembre, de les 19 a les 23 h.
• 2 de gener, de les 18 a les 22 h.
• 6 de gener, de les 18 a les 22 h.

Lloc: Casal de la Gent Gran (hi 
haurà servei de bar)
Organitza: Colla Gegantera de 
Vacarisses

*Hi haurà premi per als guanyadors/es dels campionats i servei de 
bar a càrrec de l’Associació de Joves de Vacarisses!

info al Punt de Vol
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Els partits opinen

Des del grup municipal d’UIPV, manifestem la 
nostra preocupació pel tractament dels residus 
que surten del CTR i per l’opacitat de l’equip de 
govern de l’Ajuntament de Vacarisses per no atu-
rar l’abocament de les bales “en un espai amb 
l’autorització de la llicència caducada”.
Al Ple Municipal del dia 29 d’octubre de 2015, UIPV 
va presentar una moció per tal que s’aturés, de for-
ma immediata, l’abocament de les bales provinents 
del CTR a l’espai no autoritzat.
L’any 2014, arran del tancament de l’abocador, 
l’Agència de Residus de Catalunya va arribar a 
un acord puntual amb el Consorci de Residus del 

Vallès Occidental, per tal d’autoritzar, provisional-
ment, un espai per dipositar les bales provinents 
del CTR, en un espai proper al CTR.
L’autorització puntual a la UTE la va atorgar 
l’Agència de Residus de Catalunya, prevista no-
més per a un termini provisional d’un any, del 18 de 
juliol de 2014 fins al 18 de juliol de 2015, mentre no 
s’atorgués l’autorització sol·licitada per l’empresa 
Hera Tratesa per a l’ampliació de l’activitat a 
l’abocador, termini àmpliament exhaurit des del 
passat mes de juliol.
Des d’UIPV, volem fer saber que considerem inac-
ceptable la manera de procedir i d’actuar per part 

de les diferents administracions, en una qüestió tan 
important i sensible per al nostre municipi.
La moció va ser VOTADA EN CONTRA pels partits 
del govern: ERC, PSC i MV.
A principis del mes d’abril de 2014, el director de 
l’Agència de Residus catalana, Josep Maria Tost, 
en compareixença al Parlament de Catalunya, va 
confirmar que, l’any 2015, l’abocador de Coll Car-
dús es tancaria. 
Si ningú es capaç d’aturar l’abocament de les ba-
les provinents del CTR a l’espai no autoritzat, amb 
quina força es tancarà l’abocador?

Aquests primers mesos han servit per començar a 
ordenar l’ajuntament i per pensar en el futur més 
immediat, cosa que sembla que l’anterior equip de 
govern no tenia en compte.
Hem començat a planificar línies d’estalvi, ja que 
l’exercici econòmic per al 2016 presenta algunes di-
ficultats, degut, sobretot, a la baixada d’ingressos.
Tot i així, la nostra feina no s’atura i estem treballant 
en accions o projectes que pensem que poden be-
neficiar el conjunt dels vilatans i vilatanes.
Projecte Life: aquest és un projecte de la Unió 
Europea, que, d’acord amb la Diputació, l’Escola 
de Pastors del Pallars, la Fundació Territori i Pai-

satge i la mateixa Regidoria de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Vacarisses, busca situar un ramat, 
segurament de cabres, a la zona del Mimó. Aquest 
ramat, amb la seva pastura, reduirà notablement el 
perill d’incendis en aquella zona, a més de mantenir 
el perímetre de seguretat d’alguna urbanització.
Projecte aula-socioeducativa: aquest és un projec-
te portat des de les regidories d’Infància, Joventut, 
Acció Social i Ensenyament. S’iniciarà a principis de 
gener i busca reforçar aspectes educatius i socials 
d’infants amb les seves famílies. També implicarà 
un treball de carrer per part d’un educador, en dife-
rents nuclis habitats del municipi.

També volem informar que la Regidoria d’Acció So-
cial ha signat, finalment, el conveni de col·laboració 
amb Càritas de Vacarisses per a la gestió del Re-
bost Solidari. Des de la Regidoria de Cooperació, 
també s’han tingut molt en compte els refugiats que 
fugen de la guerra i la misèria als seus països, i s’ha 
fet una donació de 1.000 euros al Fons Català de 
Cooperació.
Acabar dient que l’equip de govern estem treballant 
en l’elaboració del PAM -Pla d’Acció Municipal-, 
que no és res més que una posada en comú dels 
tres grups a govern per donar a conèixer quina serà 
la nostra acció els propers tres anys i mig.

Els socialistes de Vacarisses defensem que hi ha 
prioritats en les decisions polítiques. Per a nosal-
tres, invertir en educació i en les famílies sempre 
ha estat una d’elles. El passat ple es van aprovar, 
per unanimitat, les ordenances fiscals de 2016 i la 
baixada de la taxa d’escoles bressol que portàvem 
al nostre programa electoral i que vam acordar tot 
l’equip de govern. A partir del mes de gener, les 
ordenances esdevindran definitives i, aleshores, 
les famílies podran gaudir del nou preu rebaixat, 
que suposarà un estalvi mensual aproximat d’uns 
50 euros per infant. Per això, ens sentim satisfets i 
esperem poder continuar implementant les nostres 

polítiques socials i arribar al màxim acompliment 
dels nostres programes electorals d’esquerres i 
que, en breu, plasmarem al Pla d’Actuació Muni-
cipal.   

Veïns per Vacarisses vol deixar palès el seu ma-
lestar per la decisió política de l’actual equip de 
govern d’afegir un cinquè rebut als propietaris de la 
urbanització de La Coma. Tot i respectar les deci-
sions, no hi podem estar d’acord, entre altres mo-
tius, perquè, sobtadament, les mateixes persones 
que estan governant el nostre municipi en aquests 
moments demanaven, un dia sí i l’altre també, que 
l’Ajuntament posés més diners per ajudar els veïns 
de La Coma i, ara que estan al govern, canvia el 
discurs i passen l’import del desviament de l’obra 
als veïns.
També dintre de la mateixa queixa, ho trobem del 

tot injust, ja que, a Can Serra, del desenllaç del 
contenciós en contra del desviament de l’obra, 
se’n va fer càrrec l’Ajuntament; al Palà, va passar 
el mateix, i Torreblanca II està esperant el desenllaç 
del contenciós presentat per la empresa Fomen-
to de Construcciones y Contratas. I, fins avui, els 
veïns no han pagat ni un euro més del que es va 
signar a l’adjudicació de l’obra. Nosaltres pensem 
que, per part de l’Ajuntament, es podria fer un es-
forç econòmic més gran per ajudar les economies 
tan malmeses de les famílies de La Coma.
Veïns per Vacarisses, dintre d’un altre apartat, vol 
deixar palesa la queixa pel tancament de la Ràdio 

Municipal, vist que van passant els dies i no sabem 
quan es tornarà a posar en funcionament de nou. 
Hem de recordar que, a l’anterior legislatura, la rà-
dio municipal va ser motiu de queixa, ple rere ple, 
sobretot des d’ERC, partit que ostenta, en aquesta 
legislatura, la Regidoria de Comunicació.

-Hem presentat una moció en motiu de la marxa 
estatal del 7N contra les violències masclistes. 
Amb l’aprovació de tots els grups municipals, es 
va acordar col·locar, a la façana de l’Ajuntament, 
el 7N, una pancarta “contra les violències masclis-
tes”, així com sostenir tots els recursos necessa-
ris per a la prevenció i atenció a les víctimes de 
violència masclista i sensibilitzar contra el sexisme 
en totes les actuacions i serveis municipals. En la 
situació de crisi econòmica, les dones són un dels 
grups de població més injustament afectats, tal 
com es demostra amb el continu increment de 
violència.

-El Consistori també va aprovar abaixar les 
taxes del servei d’Escola Bressol, buscant-hi 
l’afavoriment en la matriculació als centres. Les 
Escoles Bressol han de merèixer la seva atenció 
per l’important espai que signifiquen de convi-
vència i participació, en el qual s’afavoreixen la 
integració i la cohesió social de les famílies i de 
l’alumnat. 

-L’Ajuntament recupera una infraestructura ubica-
da a l’espai natural de Mas Mimó, amb l’objectiu 
de ser utilitzat com a referent en iniciatives lligades 
al medi ambient. Al respecte, el 21N, s’hi va fer 
una xerrada informativa perquè els vilatans i vila-

tanes poguessin aportar idees i futurs projectes. 
Des de Movem Vacarisses, volem que Vacarisses 
retrobi els seus orígens, ramaders, agrícoles i fo-
restals, en ple respecte amb la seva fauna i flora, i 
avançant en sistemes ecològics i sostenibles per 
aconseguir ser-ne un referent. 

-El dia 22N, el Departament de Medi Ambient, 
amb la col·laboració d’Amics del Bosc, va orga-
nitzar una jornada matinal de neteja de la zona de 
la Font de l’Orpina. Aquesta actuació, a més de 
contribuir a la conservació d’aquest entorn, pretén 
conscienciar la ciutadania que els espais naturals 
són llocs que cal cuidar.

El CTR aboca les bales en un espai amb l’autorització de la llicència caducada

Primers passos

Satisfets amb la baixada de la taxa d’escoles bressol i de menjador

Obres de La Coma

Destaquem algunes de les actuacions acordades de gestió municipal recent:
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Consulta 
les actes 
dels Plens 
municipals

Propostes aprovades pel Ple municipal ordinari de 29 
d’octubre de 2015

Proposta/moció A favor En contra Abstencions

Proposta de la regidora d’Hisenda 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

Unanimitat - -

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

Unanimitat - -

Moció presentada pels grups municipals Esquerra-AM, PSC-CP, MV-E, UIPV i VPV sol·licitant a la Generalitat de Catalunya que 
garanteixi beques-menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat

Unanimitat - -

Moció presentada pels grups municipals Esquerra-AM, PSC-CP, MV-E, UIPV i VPV de suport a la creació de la prestació 
Garantia +55

Unanimitat - -

Moció presentada pel grup municipal Esquerra-AM per hissar una estelada a la Plaça de Can Torrella ERC UIPV i PSC VxV i MV

Moció presentada pels grups municipals Esquerra-AM i MV-E de suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la 
consellera Rigau, i a favor del 9N

UIPV, ERC, PSC 
i MV

VxV -

Moció presentada pel grup municipal d’UIPV per la renovació de l’autorització excepcional per a la caça de senglars i per 
prevenir els danys als camps de conreu i garantir la seguretat en la mobilitat viària dels veïns de Vacarisses

Unanimitat - -

Moció presentada pel grup municipal d’UIPV d’aportació econòmica per a l’increment de costos del projecte d’obres de 
clavegueram i xarxa d’aigua de La Coma

UIPV i VxV ERC, PSC 
i MV

-

Moció presentada pel grup municipal d’UIPV perquè s’aturi de forma immediata l’abocament de les bales provinents del CTR 
a l’espai no autoritzat

UIPV i VxV ERC, PSC 
i MV

-

Moció presentada pel grup municipal MV-E,  amb motiu de la Marxa Estatal contra les Violències Masclistes del 7 de 
novembre de 2015

Unanimitat - -

Biblioteca 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

Tota la informació al web municipal

www.vacarisses.cat

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

www.flickr.com/vacarisses
Tirada de 3.500 exemplars.

El paper de la revista és ecològic i reciclat.

Connecta’t

Edita:

Dipòsit legal: DLB-49450/2003

Maquetació: Mercè Torres

Impressió: Felip Unigrafic, S.L.

Busques feina?

Agenda
Dia Mundial de la lluita 
contra la Sida
Dilluns 1 de desembre

Esports
Festival de patinatge
Dissabte 19 de desembre, a les 12 h.
Inici de temporada.
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica
Organitza: Club de Patinatge Artístic de 
Vacarisses

CARTES DELS LECTORS
Envieu-nos les vostres cartes per correu 
electrònic a elterme@vacarisses.cat, o per 
correu convencional a “Revista El Terme”, 
Ajuntament de Vacarisses - C/Pau Casals, 
17 - 08233 Vacarisses. Tot i que només 
es publicarà el nom del remitent, cal que 
aquest s’identifiqui amb el nom i cognoms, 
document d’identitat, adreça i telèfon de 
contacte. L’extensió màxima recomanada 
és de 2.000 caràcters, però dependrà de 
l’espai disponible en cada número. El Ter-
me es reserva el dret de no publicar escrits 
amb contingut de caràcter ofensiu.

Club de lectura 1
Dijous 17 de desembre, a les 18.30 h.
Contactes a les altes esferes, de Donna 
Leon.

Cloenda Dinolectors
Divendres 18 de desembre, 17.30 h.
Espectacle infantil Històries d’animals, a 
càrrec de Pengim – Penjam.
Lloc: Sala dels Cups

Club de lectura 2
Dimecres 23 de desembre, 18.30 h.
La noia de la perla, de Tracy Chevalier.

Dies de tancament
El dissabte 5 i el dilluns 7 de desembre, 
i per Nadal, del 24 de desembre a l’1 de 
gener. El dimarts 5 de gener, a causa de la 
cavalcada dels Reis Mags, l’equipament 
obrirà al matí, de les 9 a les 14 h.

Joventut
Parada d’informació i 
exposició Sida-Estudi
Del dilluns 1 al divendres 18 de 
desembre

Tarda picant al Punt de 
Vol
Divendres 11 de desembre, a les 19 h.
Descobreix la sexualitat d’una forma 
divertida... Hi haurà berenar sensual i 
alguna sorpresa més!

Curs de premonitor/a de 
lleure
Dies 23, 24, 28 i 29 de desembre, de les 
9 a les 14 h.
A càrrec de la Fundació Pere Tarrés.
Inscripcions: de l’1 al 18 de desembre, 
a l’Àrea de Serveis a les Persones de 
l’Ajuntament (tots els matins, de les 9 a les 
14 h, i els dilluns, també de les 16 a les 18 
h | Telf: 93 835 90 02 (ext. 250)
Preu: 25 euros

Sortida a esquiar
Dimecres 30 de desembre
Inscripcions: de l’1 al 18 de desembre, al 
Punt de Vol

El Punt de Vol romandrà tancat del 22 de 
desembre al 8 de gener, exceptuant els dies 28 
i 29 de desembre, que obrirà per a les activitats 
del Nadal Jove.


