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Es preveu un estiu complicat per possible manca 
d’aigua
La Regidoria de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Vacarisses tre-
balla en la prospecció de nous pous al municipi. El règim d’escassetat 
de pluges al llarg de 2015 ha provocat que la columna d’aigua del 
principal pou d’abastament hagi davallat de forma alarmant en un any.

La situació preocupa l’equip de govern, especialment davant 
l’arribada del bon temps i l’increment de població estacional. Per tot 
plegat, s’instaura una fase de prealerta, en què es vol informar la ciu-
tadania sobre diferents maneres d’estalviar aigua i conscienciar-la per 
tal de fer-ne un ús responsable.

Segons la regidora de Serveis Municipals, Laura Sánchez, és molt 
important que “la població recordi que l’aigua és un recurs limitat i 
que, a Vacarisses, depenem d’un aqüífer que s’alimenta bàsicament 
de les filtracions al subsòl de l’aigua de pluja”. “Per tant, el famós 
canvi climàtic ja comença a ser evident, ens afecta i ens afectarà en 
el futur. Per aquesta raó, hem de buscar altres fórmules per garantir 
l’abastament i recordar permanentment que malbaratar l’aigua és in-
solidari i no ens ho podem permetre”, afegeix la regidora.

Millores en la gestió de 
la xarxa d’aigua
Per fer front a una de 
les principals preocu-
pacions de la Regidoria 
de Serveis Municipals, 
s’han sol·licitat dos recursos tècnics per estudiar 
l’abastament d’aigua a Vacarisses. S’han encarre-
gat, d’una banda, un pla director de la xarxa en-
caminat a millorar la gestió i l’eficiència del servei 
i, de l’altra, un estudi d’estanqueïtat, amb l’objectiu 
de detectar possibles fuites, ja que, en moltes oca-
sions, aquestes no són visibles, però generen pèr-
dues considerables d’aigua. Aquests treballs els re-
alitzaran empreses contractades per la Diputació de 
Barcelona, sense suposar cap cost econòmic per a 
l’Ajuntament.

No es descarten restriccions si no plou suficientment com per recuperar els aqüífers

Jornada sobre habitatge social
Habitatge

La Regidoria d’Habitatge, de recent creació, va organitzar una jorna-
da sobre habitatge social, que va tenir lloc a El Castell. La formació, 
a càrrec de dues professionals de l’Observatori DESC, va comptar 
amb l’assistència de persones afectades per desnonaments, mem-
bres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), personal de 
l’Ajuntament de Vacarisses i membres de l’equip de govern.

La jornada va encetar-se amb la intervenció d’un membre de la PAH, 
que va explicar les funcions de la plataforma, a més de remarcar els 
problemes de la gent afectada i reclamar el “dret a viure dignament”. 
Tot seguit, va parlar la regidora d’Habitatge, Marisa Santander, que 
va voler recordar les famílies desnonades a Vacarisses i que han ha-
gut de marxar del poble. “Abans, aquests casos es desconeixien, fet 

que volem evitar amb aquesta nova regidoria”, va 
assegurar.

A la jornada, van tractar-se diversos aspectes rela-
cionats amb l’habitatge i la seva gestió municipal. 
Per exemple, es va fer referència a les lleis catalanes 
més recents en aquest àmbit: la 14/2015, que impli-
ca mantenir un registre de pisos buits, i la 24/2015, 
de mesures urgents per afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb 
un article sobre la cessió obligatòria de pisos buits. 
Ara bé, ambdues lleis han estat portades al Tribunal 
Constitucional, que haurà de dictaminar si es poden 
seguir aplicant o no.

Precisament, una de les persones assistents a la 
formació, afectada per un desnonament, va lamen-
tar el desconeixement d’aquestes lleis i la manca 
d’informació per part de les entitats bancàries. Tot i 
que ella ja ha perdut el seu habitatge, vol mantenir-
se’n informada per ajudar altres persones en la ma-
teixa situació.

La resta de punts tractats a la jornada van referir-
se als mecanismes de què disposa l’Ajuntament en 
matèria d’habitatge, com la creació d’un parc públic 
de lloguer, la mobilització d’habitatge buit o els ajuts 
per a la rehabilitació d’habitatges.Intervenció d’un membre de la PAH.
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Procés participatiu 2016 per a tota la ciutadania de 
Vacarisses

Un taller, un acte solidari i dues cantates

Participació

Educació | Escola Municipal de Música

Després de l’aprovació del Reglament de Participa-
ció Ciutadana l’any 2014, des de l’Àrea de Participa-
ció de l’Ajuntament, s’ha estat treballant per desen-
volupar-lo i fer una promoció efectiva dels drets de 
participació. Aquest compromís municipal mostra la 
voluntat de crear i consolidar espais de trobada i tre-
ball que permetin i reforcin el dret a la participació en 
els assumptes públics, que enforteixin el teixit asso-
ciatiu i que formin en la participació.

Per tot plegat, des de l’Àrea de Participació, 
s’ha treballat amb els diferents departaments de 
l’Ajuntament i estem reunint-nos amb les associa-
cions que representen les diferents sensibilitats i in-
teressos de les persones que les integren. L’objectiu 
és crear els consells contemplats al Reglament i 
que les mateixes entitats considerin oportuns. Així 
doncs, proposem realitzar un treball conjunt i coordi-

Aquest mes d’abril, l’alumnat i el professorat de 
l’Escola Municipal de Música de Vacarisses no han 
parat. A principis de mes, van participar al taller Res-
pira amb la flauta: respiració i posició, impartit per 
la professora Teresa Galceran. Els flautistes no van 
estar sols, sinó que va poder acompanyar-los un fa-
miliar adult, que també va experimentar els exercicis 
proposats.

Com cada any, el centre va col·laborar a la Fira de 
Drapaires. Per amenitzar la inauguració, l’Orquestra 
Orff va interpretar la marxa imperial d’Star Wars, una 
dansa medieval i The lion sleeps tonight, i el grup 
dels saxofonistes va oferir un repertori molt variat, 
des de bandes sonores, com la de Piratas del Ca-
ribe, fins a cançons de The Beatles, com Obladi-
oblada. Tot plegat davant una Plaça de les Moreres 
plena a vessar.

L’EMMV també va posar la música a la Cantata per 
a la tortuga, que van interpretar els nens i nenes de 
2n de primària de les escoles públiques Font de 

nat amb el major nombre d’associacions i agents possible, per poder 
potenciar el treball en xarxa, crear espais de debat i, en definitiva, 
decidir entre tots i totes quin és el poble que volem.

La intenció és que aquestes trobades i reunions prèvies ens portin 
a convocar una Taula d’Entitats, entesa com un espai de trobada i 
coneixença, on cada entitat, des de  l’àmbit en què treballa, pugui 
aportar la seva visió de tot allò proposat.

El disseny d’aquest procés també preveu tenir en compte tots els 
veïns i veïnes, a títol individual, encara que no formin part de cap 
associació. A la vegada, s’escoltaran altres agents, com els centres 
educatius i col·lectius no constituïts de manera formal.

Si encara no ho heu fet, podeu participar-hi, tant a títol personal com 
a través de qualsevol de les entitats de Vacarisses, posant-vos en 
contacte amb l’Àrea de Participació (participacio@vacarisses.cat |  
93 835 90 02, ext. 260). Des d’aquí, us animem a formar part d’aquest 
projecte!

l’Orpina i Pau Casals. El concert va tenir lloc a La Fàbrica, davant de 
més de 600 persones. Va comptar amb dues narradores, professores 
de l’escola Pau Casals, mentre que l’acompanyament musical va anar 
a càrrec del professorat de l’EMMV. La cantata va finalitzar amb un 
berenar, gentilesa de les AMPA dels tres centres educatius.

A més a més, l’alumnat de sensibilització i iniciació va participar a la 
8a Cantata infantil de la Catalunya Central. Les tres sessions de la 
Queralt Somiatruites van reunir, al teatre Kursaal de Manresa, prop de 
900 infants de 3 a 8 anys i les seves famílies. El conte infantil escollit 
per a l’ocasió tenia un rerefons ple de valors. La protagonista de la 
història era la Queralt, una nena que flota perquè té el cap als núvols i 
ple de pardals. L’actuació es va cloure amb el tema Peus a terra, cap 
als núvols, en què famílies i infants van convertir el Kursaal en un mar 
de globus blaus i blancs.

Un maig també mogut
A banda de participar en alguns actes de la Festa Major Petita, 
l’EMMV viatjarà a Donosti del 5 al 8 de maig. Allí, la banda de vent 
tocarà al festival EMUSIK 2016, juntament amb escoles de música de 
tota Europa.

L’Orquestra Orff de l’EMMV inaugurant la Fira de Drapaires. Cantata per a una tortuga, interpretada a La Fàbrica.
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VacarissesCorre a l’Oxfam Intermón Trailwalker de 
Girona

Drapaires de Vacarisses recapta més de 2.400 euros
Entitats

Dos equips de VacarissesCorre van representar el 
municipi a l’Oxfam Intermón Trailwalker, que va tenir 
lloc a Girona el passat 16 d’abril. La prova recorria 
els 100 quilòmetres de la Via Verda entre Olot i Sant 
Feliu de Guíxols, passant per la capital de la provín-
cia. 

Per participar-hi, s’havien de recollir un mínim de 
1.500 euros per equip, com a aportació solidària. Els 
dos equips vacarissencs, que van comptar amb el 
suport de l’Ajuntament de Vacarisses i diversos co-
merços locals, van aconseguir recaptar 3.428 euros.

Tot i les elevades temperatures que van acom-
panyar-los des del moment de la sortida, tots dos 
equips de VacarissesCorre van poder completar els 
100 quilòmetres de recorregut, amb uns temps de 
17:45:23 i 12:55:33.

El diumenge 10 d’abril, la Sala Gran de La Fàbrica 
va omplir-se de la roba i els objectes en desús que 
els i les drapaires van recollir durant la setmana. 
Enguany, també s’hi podien aportar mòbils per a la 
campanya MOBILitza’t per la selva, de l’Institut Jane 
Goodall per a la protecció dels ecosistemes africans.

La població vacarissenca va mostrar, de nou, la seva 
solidaritat, arribant a recaptar més de 2.400 euros, 
que es destinaran al Rebost Solidari de Vacarisses, 
un projecte gestionat per la Regidoria de Serveis 
Socials amb la col·laboració de Càrites, i a Emaús 
de Sabadell. A més, per commemorar la desena 
edició de la fira, al local d’aquesta darrera entitat, 
s’exposaran 10 plafons amb un recull de fotografies 
de cada any.

Consulta 
les actes 
dels Plens 
municipals

Propostes aprovades pel Ple municipal ordinari de 
31 de març de 2016
Proposta/moció A favor En contra Abstencions
Proposta del regidor de Cultura, Festes i Patrimoni de declaració de la Festa Major Petita - 
Festivitat de Sant Felip Neri com a Festa d’Interès Local

Unanimitat - -

Proposta del regidor de Cultura, Festes i Patrimoni per donar suport a la candidatura de la Colla 
Gegantera de Vacarisses per a l’organització de la XI Fira del Món Geganter 2017

Unanimitat - -

Proposta del regidor de Participació Ciutadana d’aprovació inicial de les bases  específiques 
reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, a entitats inscrites 
al registre municipal d’entitats i associacions de Vacarisses

ERC, PSC i MV UIPV i VpV -

Proposta del regidor de Participació Ciutadana d’aprovació inicial de la modificació del 
Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Vacarisses

ERC, PSC, VpV i MV - UIPV

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, PSC-CP, MV-E, UIPV i VpV, de rebuig al 
preacord entre la Unió Europea i Turquia per fer front a la crisi dels refugiats

Unanimitat - -
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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.

Joventut
Pack Jove 2016
Del 27 de juny al 29 de juliol
De 6è a 4t d’ESO (de 12 a 16 anys).
Reunió informativa: dimarts 17 de maig, a 
les 20.15 h, al Punt de Vol
Inscripcions: del 17 al 30 de maig, a l’Àrea 
de Serveis a les Persones de l’Ajuntament 
(de dilluns a divendres, de les 9 a les 14 h, 
i els dilluns, també de les 16 a les 18 h)

Tu tens la clau del Punt de Vol
Divendres 6 i 13 de maig
Projecte d’autogestió, a càrrec de 
l’Associació de Joves de Vacarisses i de 
l’Agrupament Escolta de Vacarisses.

Taller de dansa del ventre
Tot els dimecres, del 4 de maig al 27 
de juliol, de les 19.30 a les 21 h
Vine a provar la primera classe gratuïta, el 
dimecres 4 de maig.
Inscripcions: fins al 4 de maig, al Punt de 
Vol
Preu: 40 euros trimestrals (10% de 
descompte amb el Carnet Jove)

Minitaller de jardineria
Dimarts 17 i dijous 19 de maig, a 
partir de les 18 h
Posa’t els guants i vine a mimar l’alzina de 
la Plaça.
Col·labora: Associació de Joves de 
Vacarisses

El Punt de Vol tanca els dies 16 i 26 de 
maig.

Biblioteca El Castell
Easy Way Arithmetics
Dimarts 3, 10, 17, 24 i 31 de maig, de 
les 17 a les 18 h
A càrrec d’Easy Way Formació.

Club de lectura 1
Dijous 19 de maig, a les 18.30 h
La papallona, de Narcís Oller.

Club de lectura 2
Dimarts 24 de maig, a les 18.30 h
El carrer de les camèlies, de Mercè 
Rodoreda.

Borsa de Treball
Sessió informativa
Divendres 6 i 20 de maig, de les 9.30 
a les 11 h
Sobre el funcionament del Servei Local 
d’Ocupació
Lloc: Sala B de La Fàbrica

Taller d’Speed Dating
Dijous 5 de maig, de les 9.30 a les 
11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica

Taller de competències
Dijous 12 de maig, de les 9.30 a les 
11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica

Taller de CV per competències
Dijous 19 i dimecres 25 de maig, de 
les 9.30 a les 11.30 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica

Informació i inscripcions: a la Borsa de 
Treball o per correu electrònic 
(promocio@vacarisses.cat).

Esports
Open BTT infantil de 
Vacarisses 2016
Diumenge 8 de maig, a les 10 h
Modalitats de cursa: 
Competitiva, per a infants federats
Cursa popular, per a no federats
Regal i esmorzar per a cada participant i 
trofeus per als tres millors nens i nenes de 
cada categoria.
Edat: entre 5 i 14 anys
Inscripcions: de les 8.30 a les 10 h
Preu popular: 5 euros (inclou assegurança 
d’un dia)
Lloc: Mas Mimó

Teatre Jove a 
Vacarisses
Obra El nostre poble
Dissabte 14 i diumenge 15 de maig, a 
les 18.30 h
De Thornton Wilder.
Lloc: Casal de Cultura

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?

93 835 90 02 (460)

BORSA
DE

TREBALL

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 5 del mes anterior al de la 
celebració de l’activitat.

AAVV Torreblanca II
Paellada popular
Dissabte 7 de maig, de les 13.30 a 
les 15 h
Preu: 3 euros (els tiquets es vendran de 
les 12.30 a les 13.30 h) | Socis: 4 tiquets 
gratuïts

Acció 
Social i 
Educació
Exposició 
fotogràfica 
Escoles 
d’altres mons
Del 2 al 27 de maig
Fotografies de Kim Manresa.
Lloc: vestíbul de La Fàbrica

Acte inaugural
Dilluns 2 de maig, a les 17.15 h
Visita guiada amb l’escriptor salvadorenc 
Carlos Ernesto García.

Educació

info

Preinscripció EB El Cuc i El 
Xic (curs 2016-17)
Del 2 al 13 de maig
Horari: de dilluns a divendres, de les 9 a 
les 14 h, i dilluns, també de les 16 a les 
18 h
Lloc: Regidoria d’Educació

Preinscripció Escola 
Municipal de Música
De l’11 al 25 de maig
Per a nou alumnat.
Lloc: Secretaria (de dilluns a dijous, de les 
16.30 a les 19 h)

emusica@vacarisses.cat
93 828 06 60

Casals d’estiu 2016
Del 27 de juny al 29 de juliol
De 8 mesos a 5è.
• Reunió informativa: dimarts 17 de 
maig, a les 18 h, al Casal de Cultura.
• Inscripcions: del 17 al 30 de maig, 
a l’Àrea de Serveis a les Persones de 
l’Ajuntament (de dilluns a divendres, de 
les 9 a les 14 h, i els dilluns, també de les 
16 a les 18 h)


