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Educació

El paper de les AMPA de Vacarisses
Vacarisses disposa de diversos centres educatius públics: les escoles
bressol El Cuc i El Xic, les escoles de primària Font de l’Orpina i Pau
Casals, l’Institut i l’Escola Municipal de Música. Cadascun d’ells té
una Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA). Per conèixer la
seva funció, com creuen que la poden millorar i els projectes de futur
que tenen entre mans, hem parlat amb les diferents AMPA vacarissenques.
Treballen per afavorir la comunicació entre les famílies i el centre en
qüestió, motivant-les perquè s’impliquin en tot allò que concerneix
l’educació dels seus fills i filles i, d’aquesta manera, millorar-ne el rendiment acadèmic i el benestar. A banda d’aquest rol d’interlocució i
mediació, l’AMPA ofereix ajuts econòmics per millorar les instal·lacions
o per adquirir material, i organitza activitats extraescolars, com casals,
sortides o celebracions; tot plegat per afavorir el desenvolupament

educatiu dels infants. A més, les AMPA formen part
del consell escolar del centre corresponent, així com
del municipal, i també de la comissió de menjador.

Projectes i aspectes a millorar
• Fomentar el manteniment de tots els centres.
• Millorar l’ús d’Internet i les xarxes socials.
• Potenciar les activitats extraescolars.
• Trobar més espais de confluència i ponts
d’aprenentatge comú.
• Estimular la democràcia participativa.
• Donar veu a l’alumnat perquè opini sobre el
seu centre.
• Impulsar la innovació, la creativitat i el
dinamisme.

Reunió de l’AMPA de l’escola bressol El Xic.

L’Ajuntament atorga 40.000 euros en ajuts per a
llibres de text i altres materials
L’Ajuntament de Vacarisses ha atorgat un total de 40.000 euros en
subvencions per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic,
complementari i informàtic. Els ajuts s’han concedit a un total de 472
alumnes: 179 de l’escola Font de l’Orpina, 145 de l’escola Pau Casals
i 148 de l’Institut de Vacarisses. De l’import total, 15.635 euros s’han
avançat en concepte de bestreta, a aquelles famílies que no podien
assumir el cost del material.

A l’hora de calcular l’import de cada ajut, s’ha tingut en compte la renda familiar. En aquest sentit, la
regidora d’Educació, Marisa Santander, ha avançat
que es vol obrir un debat amb la comunitat educativa “per replantejar els barems de càlcul, sobretot els
de les rendes més elevades”.

Cultura, Educació i Joventut

Va de Música torna amb una novetat per al públic
familiar
El cicle de concerts Va de Música arriba
enguany a la seva segona edició. De nou,
es compta amb la col·laboració de l’Escola
Municipal de Música de Vacarisses, que inaugurarà el certamen el proper 21 de febrer,
amb una actuació del professorat del centre, al Casal de Cultura.

Va de Música incorporarà una novetat. I és que oferirà una actuació adreçada al
públic familiar, perquè hi puguin gaudir tant els menuts com les seves famílies.
Amb tot plegat, es vol teixir un cicle amb personalitat pròpia i identificatiu de
Vacarisses. Per arribar a un públic divers, s’hi podrà escoltar música de tots
els estils i per a totes les edats, en concerts ubicats en diferents espais del
municipi, alguns gratuïts i altres de pagament.

Biblioteca El Castell

A la descoberta de la Biblioteca El Castell
La Biblioteca El Castell ha començat l’any amb molta activitat. Al gener, va organitzar formacions escolars, on van participar-hi les escoles bressol El Cuc i
El Xic, i els centres de primària Font de l’Orpina i Pau
Casals. L’alumnat de primària participant va rebre un
diploma acreditatiu de la formació.
A més, els coneixements adquirits es van poder
complementar al Facebook de l’equipament, gràcies
a les proves del joc A la descoberta de la biblioteca!
Així, tots els infants van poder aprendre el funcionament de les biblioteques d’una manera amena i
divertida, a través de diferents reptes.

Taller d’introducció al còmic
Durant aquest mes de febrer, la Biblioteca El Castell
de Vacarisses presentarà un concurs de tires còmiques, amb la voluntat de donar-li continuïtat els propers anys. El lliurament de premis tindrà lloc el dia
de Sant Jordi.
Per anar obrint boca, la Biblioteca ha organitzat un
taller d’introducció al còmic, adreçat a joves d’11 a
14 anys. Amb la col·laboració de l’Escola Joso de

Mobilitat

La T-12 s’amplia fins
als 15 anys
La Generalitat de Catalunya ha ampliat fins als 15
anys l’edat per poder utilitzar la T-12. Amb aquesta
targeta, els desplaçaments en transport públic del
sistema tarifari integrat de la zona on es resideix són
gratuïts. D’aquesta manera, els infants i adolescents
vacarissencs que es desplacin pel municipi podran
gaudir de la T-12 amb viatges il·limitats i amb un únic
cost d’emissió i gestió de 35 euros.
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Sabadell, el taller vol ser una eina per incentivar el públic juvenil a
participar en aquest certamen, així com servir de tast d’un dels premis
que s’hi oferiran: un curs d’estiu a l’Escola Joso.
Les inscripcions al taller són gratuïtes i es poden fer entre l’1 i el 8 de
febrer. Les bases d’inscripció al concurs es publicaran el mateix dia
del taller, que tindrà lloc la tarda del 17 de febrer, a la mateixa biblioteca.

Cooperació

Què passa amb la situació de les persones
refugiades?
Ja fa molts mesos que, des de la Regidoria de Cooperació, us vam
informar de la situació de les persones desplaçades, principalment de
Síria, per causa del conflicte bèl·lic. I en aquest temps, principalment
per part dels mitjans de comunicació, sembla que s’hagi anat oblidant. Ni de bon tros és així i, des de l’Ajuntament de Vacarisses, hem
seguit treballant i informant-nos sobre aquest tema.
I quina és la situació? El principal problema és que les competències
en la gestió d’aquest tema depenen de l’Estat espanyol i fa mesos
que no es dóna cap tipus d’informació a la Generalitat de Catalunya.
La situació està encallada i, tot i que la previsió era que, a data d’avui,
Espanya hagués acollit uns 10.000 refugiats, la situació real és que,
oficialment, només s’han acollit 12 persones. Malgrat això, des de la
Generalitat, la Diputació, els consells comarcals i els propis municipis, se segueix treballant per quan arribi el moment de l’acollida, que
es preveu durant el primer trimestre de 2016. Si això es produeix,
s’estima l’entrada d’unes 500 persones refugiades al mes, de les
quals un 20%, aproximadament, seran redistribuïdes a Catalunya. Per
tot això, s’estan preparant diferents protocols d’acollida; un d’ells, des
del Consell Comarcal del Vallès Occidental, perquè les institucions i
les entitats sàpiguen quins passos cal seguir, així com un inventari
amb els recursos que cada municipi pot oferir.
Per seguir informats de tot allò que s’està fent a nivell local, recomanem que consulteu el web de Món Local Refugiats (http://monlocalrefugiats.weebly.com), del Fons Català de Cooperació.
I què podem fer des de Vacarisses? Essent realistes i després
d’informar-nos en diferents entitats i organismes, és altament improbable que alguna persona refugiada pugui arribar al poble, ja
que aquestes aniran redirigides a municipis més grans, amb una in-

fraestructura més preparada. Però, de cap manera,
descartem l’ajuda que molts vacarissencs i vacarissenques ens heu ofert (i que podeu seguir oferint
a través del correu refugiats@vacarisses.cat). En
aquest sentit, ens estem coordinant amb el Consell
Comarcal del Vallès Occidental per canalitzar totes
aquestes ajudes allà on siguin necessàries. Igualment, l’Ajuntament de Vacarisses ha fet diferents donacions econòmiques a algunes entitats que estan
treballant en aquest àmbit.
Aquesta és una de les principals ajudes que podem
oferir, fer donatius econòmics a aquelles entitats que
treballen sobre el terreny. En aquest sentit, volem
agrair l’acte organitzat per les diferents AMPES del
municipi, el passat mes de novembre, amb l’ONG
Proactiva Open Arms i que va servir per recaptar
fons per a aquesta entitat, dedicada al rescat de
les persones que arriben a Europa per mar. N’hi ha
d’altres, com Creu Roja, ACNUR o Pallassos sense
Fronteres, que també permeten fer els donatius des
de les seves pàgines web.
Això és el que estem fent i el que podem fer fins ara,
però hi ha un altre aspecte molt important: conscienciar-nos que aquestes persones no vénen per voluntat pròpia i que, segurament, el que més desitgen
és poder tornar un dia al seu país. I, com diu el responsable del Comitè d’Acollida als Refugiats de la
Generalitat, Àngel Miret, no oblidem que “la condició
de refugiat és un dret de qualsevol persona”.

Entitats

Vacarisses per La Marató recapta més de 8.900 euros
Un any més, s’ha aconseguit mobilitzar tota la població de Vacarisses
per una bona causa. Després d’un cap de setmana ple d’activitats per
a tota la família, es va assolir una recaptació de 8.941,88 €, que es
destinaran a la recerca sobre la diabetis i l’obesitat.
Des de l’associació Vacarisses per La Marató, volen fer arribar el

seu agraïment “a tots els comerços i les empreses
col·laboradores, a totes les entitats i a tots els voluntaris i voluntàries que han fet possible que La Marató
d’aquest any, una vegada més, hagi esdevingut tot
un èxit”.
Una de les activitats
organitzades per Vacarisses per La Marató al
poliesportiu municipal.
Font: Vacarisses per La
Marató.
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Agenda

Cultura

Joventut

Va de Música

Carnestoltes

Lloc: Punt de Vol

Diumenge 21 de febrer, a les 18 h
Concert del professorat de l’Escola
Municipal de Música de Vacarisses.
Lloc: Casal de Cultura

Dissabte 6 de febrer
• 17 h: xocolatada a càrrec de l’AMPA Pau
Casals, a la Plaça Joan Bayà. Preu tiquet
(per al viatge de fi de curs de l’alumnat
de 6è): 1,5€ (inclou got de xocolata i tall
de coca).
• 17.30 h: rua de Carnestoltes pels carrers
del nucli urbà (sortida: Plaça Joan Bayà) i
concurs de disfresses, a La Fàbrica.
• 21 h: sopar popular i música per a
tothom, a La Fàbrica. Preu: 5€ (refresc i
entrepà de botifarra). Punt de venda dels
tiquets: Regidoria de Cultura, fins al 5
de febrer, o el mateix dia, fins a exhaurir
existències.
Inscripcions de les comparses: fins al
dijous 4 de febrer (cultura@vacarisses.cat
| 93 835 90 02, ext. 240). Cal indicar: nom
de la comparsa, si es compta amb vehicle/
andròmina i la música de la coreografia.

Pilates

Biblioteca El Castell
Taller d’introducció al còmic
Dimecres 17 de febrer, a les 18 h
A càrrec de l’Escola Joso. Per a joves
d’11 a 14 anys.
Inscripcions (places limitades): a la
Biblioteca.

Club de lectura 1
Dijous 18 de febrer, a les 18.30 h
Vals negro, d’Anna Moix.

Exposició Una guerra de
trinxeres
Del 23 de febrer al 15 de març

Club de lectura 2
Dijous 25 de febrer, a les 18.30 h
Nada se opone a la noche, de Delphine
de Vigan.

Hora del conte
Divendres 26 de febrer, a les 17.30 h
Contes de ratolins, a càrrec de Joan
Boher. A partir de 3 anys.
Tots els dijous de febrer, amb el préstec
d’una pel·lícula, emporta’t de franc les
noves patates al caliu de De-Picnic!
Afegeix-les a la teva comanda a DePicnic.

Tots els dilluns, de les 19.30 a les
20.30 h
Places limitades.
Preu: 20 euros mensuals
Organitza: Associació de Joves de
Vacarisses

Taller de dansa del ventre
Tots els dimecres, de les 19.30 a les
21 h
El dimecres 3 de febrer, vine a provar la
primera classe (gratuïta!).
Preu: 40 euros trimestrals (10% de
descompte amb el Carnet Jove)
Inscripcions: fins al 3 de febrer, al Punt
de Vol

Dijous llarder
Dijous 4 de febrer
Concurs de truites i berenar. No cal que
portis res! Nosaltres hi posem els ous i
tota la resta.

Escola Municipal de
Música

Projecte d’autogestió Tu
tens la clau del Punt de Vol!

Audicions d’instrument
Del dimarts 2 al divendres 5 de febrer, a
les 17.30 i a les 19 h
Lloc: Casal de Cultura

Divendres 5, 12, 19 i 26 de febrer
Diferents activitats organitzades per
l’Associació de Joves de Vacarisses i
AEIG Vacarisses.

Concert d’orquestres
Divendres 12 de febrer, a les 20 h
Lloc: Església de Sant Pere

Educació
Portes Obertes a l’Espai
Familiar

Aquelles entitats de Vacarisses que
vulgueu publicar la vostra agenda a El
Terme podeu fer-ho enviant un correu
electrònic a elterme@vacarisses.cat,
abans del dia 15 del mes anterior al de
la celebració de l’activitat.

Dimarts 9 i dijous 11 de febrer, de les
10.15 a les 12.15 h
Lloc: Escola bressol El Xic

Propostes aprovades pel Ple municipal ordinari de 28
de desembre de 2015
Proposta/moció
Proposta de la regidora d’Educació d’aprovació inicial de les bases específiques reguladores de l’atorgament de
subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses destinades a l’alumnat de les escoles bressol municipals que fan ús del servei
de menjador escolar durant l’any 2015
Proposta del regidor d’Organització Administrativa i Recursos Humans per a donar compte de la pròrroga tàcita de l’acord
sobre condicions econòmiques, socials i de treball dels i les funcionàries de l'Ajuntament de Vacarisses i del conveni
col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Vacarisses i per a l’acord de la seva modificació
Proposta del regidor d’Organització Administrativa i Recursos Humans per a la ratificació de la Guia i protocol per a la
prevenció i abordatge de les possibles situacions d’assetjament a l’Ajuntament de Vacarisses
Moció presentada pels grups municipals MV-E i Esquerra-AM de rebuig a l’acord comercial d’Associació Transatlàntica per
al comerç i la inversió entre la Unió Europea i els Estats Units

A favor

En contra

Abstencions

Unanimitat

-

-

Unanimitat

-

-

ERC, PSC i MV

-

UIPV i VxV

ERC, PSC, VxV i MV

-

UIPV

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!

www.flickr.com/vacarisses

Consulta
les actes
dels Plens
municipals

Busques feina?

