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Editorial
Encetem un mes ple de celebracions, dates asse-
nyalades i moments pensats per compartir amb 
les persones que estimem. Però, d’entre totes 
aquestes dates, n’hi ha una ben especial, el 18 de 
desembre, dia en què enguany se celebra La Ma-
rató de TV3. Un projecte que neix fa 25 anys, 
amb l’objectiu d’aconseguir recursos econòmics 
per a la recerca científica de malalties incurables 
o cròniques, però que, a més, realitza una gran 
tasca de sensibilització i divulgació sobre aques-
tes malalties.

També serà especial aquest dia per a Vacarisses 
per La Marató, entitat que compleix els seus 10 
anys organitzant tot tipus d’actes i activitats per 
recaptar diners per a aquest gran projecte. Des 
d’aquí, el nostre més gran reconeixement a totes 
les persones voluntàries que dediquen el seu 
temps i esforços a tirar-ho endavant. Han aconse-
guit, a més, que sigui un dels esdeveniments que 
reuneix més vacarissencs i vacarissenques.

Aquell mateix cap de setmana, el dissabte, po-
dreu gaudir d’alguns actes que recolliran diners 
per a La Marató, però també us trobareu la Fira 
de Nadal de Vacarisses, que ja comença a ser tra-
dicional. Una fira on poder realitzar les últimes 
compres nadalenques, afavorint el comerç local, 
guanyar algun sucós premi i entretenir-se amb 
els més petits de la casa en activitats pensades 
especialment per a ells.

Esperem veure-us a tots i totes participant 
d’aquests actes i de tots els que s’organitzen al 
voltant de les festes de Nadal!

El cabal és d’uns 200 m³ al dia 

Una de les perforacions realitzades al mes d’agost 
va donar resultats positius. Conegut com a pou 
núm. 1 bis, es troba a uns 20 metres de distància 
del pou principal i en una fondària de 180 metres.

Després de constatar que l’extracció d’aigua no 
afecta el pou núm. 1 i de realitzar les analítiques 
corresponents per garantir la qualitat per al con-
sum humà, el pou núm. 1 bis ja s’ha posat en 
funcionament, connectant-se a l’estació de bom-
beig de l’Orpina. Tot i que el cabal que ofereix és 
baix, uns 200 m³ al dia, es va decidir aprofitar-lo 
donada la situació d’emergència hídrica que pa-
teix Vacarisses, ja que el pou núm. 1 segueix amb 
una tendència a la baixa.

A la recerca de solucions
Tot i haver-se superat l’estiu amb la reducció de 
cabals de consum, la situació d’emergència persis-
teix i el pou núm. 1 no atura el descens de la seva 
columna d’aigua. Des de la regidoria de Serveis 
Municipals, es treballa en diferents direccions. 
D’una banda, se cerca assessorament especialitzat 
tant sobre la gestió com pel que fa als aqüífers i 
el subsòl. D’altra banda, els tècnics municipals 
porten mesos treballant en la possibilitat d’acti-
var el pou del Fresno, en cas que l’aforament que 
es faci surti positiu, i en portar l’aigua fins al 
bombeig de l’Orpina, a través d’un recorregut 
d’uns 2 km de nova canonada. S’està valorant la 
millor alternativa i la més econòmica. També 
continuen els contactes amb l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA), que, en aquests moments, està 
treballant en la recuperació del projecte de portada 
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d’aigua en alta des de Terrassa, per valorar possi-
bilitats en un nou escenari en què la canonada 
d’ATLL que porta l’aigua des d’Abrera ha finalit-
zat la concessió i ha de revertir a l’administració 
pública. 

Les xifres de l’emergència
Les tasques dutes a terme davant la situació de 
manca d’aigua han generat una despesa molt 
important a les arques municipals, a més d’in-
crementar el dèficit de 2016, que es preveu que 
superarà els 200.000 euros. Els treballs realitzats 
els mesos d’estiu se situen en 3 grups:

· Treballs d’investigació i perforació
per a captació d’aigua: 36.232 €

· Treballs d’equipament i instal·lació
elèctrica dels pous: 38.865 €

· Treballs de millora i control de la xarxa
d’abastament i distribució: 37.225 €

El total de les inversions que ha calgut realitzar 
en aquest període ascendeix a 112.322 €.

Línia de subvencions oberta per l’ACA
Davant de la situació de sequera generalitzada i 
amb l’escenari viscut els darrers mesos a tot Cata-
lunya, l’ACA ha obert una línia d’ajuts per finançar 
cisternes d’aigua i obres d’emergència relaciona-
des amb la manca d’aigua o la seva qualitat. 
L’Ajuntament de Vacarisses s’acollirà a aquest i 
altres ajuts i convocatòries que es presentin, per 
tal de minorar els efectes negatius que aquestes 
despeses sobrevingudes han tingut per a l’econo-
mia municipal.

Medi ambient

L’encarregada de les tasques ha estat 
Social Forest, una empresa que treballa 
en la reinserció de joves en risc d’exclusió

La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Vacarisses ha portat a terme tasques d’inter-
venció i de manteniment de les franges perime-
trals de protecció de les urbanitzacions La Creu, 
La Colònia Gall, La Coma, La Farinera, Ca l’Oliva i 
el Pou Gran. Aquest any l’encarregada de l’execu-
ció de les franges ha estat Social Forest, Serveis 
Forestals i Integració, una empresa que va néixer 
el 2014, gràcies al premi del Programa d'Empre-
nedoria Social atorgat per la Fundació Bancària 
"La Caixa". El seu objectiu principal és la rein-
serció social i laboral de joves en risc d'exclusió, 

Manteniment de les franges
per prevenir incendis

mitjançant la formació professional i la realitza-
ció de serveis forestals.

Actualment, hi ha 11 persones treballant a l’em-
presa: 3 formen l'equip tècnic i la resta prové de 
diferents entitats del tercer sector i de centres 
de formació.

La regidoria de Medi Ambient es fa càrrec, de ma-
nera subsidiària, de la realització d’aquestes tas-
ques. En aquest sentit, cal recordar que l’obertura 
i manteniment de les franges seria obligació de 
tots els propietaris de la urbanització, però 
l’Ajuntament ho assumeix, tant a nivell tècnic 
com econòmic, a cost zero per al veïnat.
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Sanitat

Educació

Mobilitat L'alcalde de Vacarisses 
demana una millor
atenció sanitària

Música a les escoles bressol de Vacarisses

L’objectiu és apropar la ciutadania
als principals serveis de Vacarisses, així 
com als centres de gestió administrativa

Els darrers mesos i després d’una anàlisi a fons de 
la situació del servei, s’ha modificat la configura-
ció de les línies del transport d’autobús interurbà, 
per  convertir-lo en una eina al servei de la majo-
ria de la ciutadania. La filosofia que ha inspirat 
aquests canvis parteix de la necessitat d’acostar 
les persones als principals serveis, com l’educació 
i la sanitat, així com als centres de gestió adminis-
trativa, com l’Ajuntament o les diverses oficines 
bancàries, que se situen al nucli urbà. Les limitaci-
ons amb què s’ha treballat han estat purament 
econòmiques, ja que es tractava de modificar i 
millorar sense afectar el pressupost, cosa que 
finalment s’ha aconseguit.

Principals canvis

· Supressió del bus de dissabte, degut a la baixa 
utilització que tenia i als costos anuals que repre-
sentava. Aquesta supressió ha servit per poder 
donar servei tots els dies lectius a les urbanitzaci-
ons Els Caus i La Coma. 

· Un vehicle en exclusiva fa una primera volta, 
que porta els nois i noies d’Els Caus i el nucli urbà 
a l’Institut i, en una segona volta i una mica més 
tard, condueix l’alumnat d’Els Caus, La Coma i 
alguna zona del nucli a l’escola Pau Casals. 

Millores en les línies del
transport d’autobús interurbà

Fa unes setmanes, l’alcalde de 
Vacarisses, Antoni Masana, va 
reunir-se amb el conseller de 
Sanitat de la Generalitat de Cata-
lunya, Toni Comín, per expli-
car-li les demandes del municipi 
en aquest àmbit. D’una banda, 
es va sol·licitar que la població 
pugui triar ser derivada a Ter-
rassa o a Manresa. L’altre tema 
tractat a la trobada va ser l’am-
pliació del CAP de Vacarisses 
perquè l’equip de professionals 
hi pugui treballar amb millors 
condicions. Finalment, es va 
transmetre el greuge comparatiu 

Les escoles bressol de Vacarisses, El Cuc i El Xic, i 
l’Escola Municipal de Música han endegat un pro-
jecte integrador amb l’objectiu de cohesionar 
l’educació dels més petits i la música. Es tracta d’un 
projecte comú entre els centres educatius on in-
fants de dos a tres anys compartiran diferents expe-
riències pedagògiques a través de la música. Així, 
mitjançant activitats transversals, podran treballar 
aspectes com la dansa, l’expressió corporal, les 

que hi ha entre Vacarisses i altres 
poblacions de l’EAP Montserrat, 
tot i que el nostre municipi és el 
de més habitants dins l’àrea bà-
sica de salut.
 
Comín va mostrar-se receptiu a 
les demandes plantejades i, amb 
Masana, es van emplaçar a tre-
ballar-hi. I és que la millora de 
les atencions sanitàries a Vaca-
risses és una de les prioritats de 
l’equip de govern de l’Ajunta-
ment i, des de l’inici del man-
dat, s’està treballant en aquesta 
direcció.

El conseller de Sanitat i l'alcalde de 
Vacarisses al Parlament de Catalunya.

 · L’autobús que anava a Terrassa i que sortia cada 
dia de Can Serra (C/ Orquídies) a les 6.45 h s’ha 
reconvertit en un doble servei. En una primera 
ronda, acosta les urbanitzacions de l’eix de la 
C58, la Ctra. d’Olesa i el nucli a l’estació de la Ren-
fe de Torreblanca I, per connectar amb el tren 
que baixa a Terrassa a les 7.16 h i que permet fer 
intercanvi amb els Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC). El mateix vehicle, en una se-
gona ronda, surt de l’estació de la Renfe i recull 
l’alumnat d’El Palà, El Ventaiol, La Creu i Can Serra, 
i el porta a l’Institut, arribant-hi a les 7.49 h.

· La resta del servei ha adaptat alguns horaris 
dins del recorregut habitual d’anada i tornada de 
Terrassa, per facilitar l’entrada i sortida a l’escola 
Font de l’Orpina.

Increment de viatgers i de la T12
Des que s’han implementat canvis en les rutes i els 
horaris del transport interurbà, ja s’han percebut 
increments del seu ús. Les dades sobre viatgers a 
data de juny de 2015 i juny de 2016 ens indiquen 
que s’ha produït un augment d’un 21% (19.372 
persones l’any 2015 i 23.530, el 2016). També s’ha 
notat un increment considerable de l’ús de la T12, 
passant de 25 targetes al setembre de 2015 a 64 al 
setembre de 2016, xifres que representen un aug-
ment del 156%.

Consulta
els nous 

recorreguts
i horaris 

qualitats musicals, el ritme i la motricitat, afavo-
rint així el seu ple desenvolupament. 

Les sessions començaran al gener i duraran fins a 
finals de curs, amb continuïtat l’any vinent, co-
incidint amb el desè aniversari de l’Escola Muni-
cipal de Música. El projecte es clourà amb una 
publicació que recollirà les activitats amb millor 
acollida.

Música per als nadons de l’Espai Familiar
En un mateix sentit, també es vol apropar la músi-
ca als nadons i les seves famílies inscrites a l’Espai 
Familiar d’El Xic. Des del dimarts 29 de novembre, 
professorat de l’Escola Municipal de Música hi 
imparteix tallers de mitja hora, amb una perio-
dicitat mensual. El contingut s’adapta a la temà-
tica del moment i cada sessió inclou diferents 
activitats: relaxació, massatges, cançons, dansa i 
audició.

El nou 
projecte és 
fruit de la 
col·laboració 
entre
les escoles 
bressol 
municipals
i l’Escola 
Municipal
de Música

Participació
1a Taula d’entitats: Som i Fem Vacarisses!
El dissabte 15 d’octubre, la Sala Gran de La Fàbrica 
va acollir la celebració de la primera Taula d’enti-
tats. Sota el lema Som i fem Vacarisses!, la jornada 
va comptar amb la participació de prop de qua-
ranta associacions vacarissenques.

L’acte es va encetar amb la presentació del tècnic 
de Participació, Oriol Aunós, i el regidor de l’àrea, 
Albert Salamé, que van explicar les reunions 
mantingudes amb les entitats i els veïns i veïnes 
interessades, com a punt de partida per crear es-
pais de trobada, coneixement, debat i treball per 
desenvolupar el Reglament de Participació Ciuta-
dana. Després de la benvinguda i els agraïments 

de l’alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, va ser 
el torn del director del Programa d’Innovació i 
Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalu-
nya, Roger Buch, que va oferir una xerrada sobre 
la participació interna a les entitats. En acabar, 
les persones assistents van poder intervenir per 
expressar el seu parer i els seus dubtes.

La pausa es va aprofitar com a espai de relació i 
també per agafar forces de cara a la següent acti-
vitat. Aquesta consistia en una dinàmica de grup 
dirigida per la Fundació Pere Tarrés. L’objectiu 
era constatar la importància de la col·laboració 
entre les entitats, ja que, treballant de manera 
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Entrevista
Medi ambientVacarisses adapta la taxa de residus

a la resta de la comarca

La variació és fruit d’un acord
del Ple del Consell Comarcal per 
apropar l’impost al cost del servei

El ple ordinari d’octubre va aprovar les ordenan-
ces fiscals de 2017. La variació més important 
respecte a les d’enguany es dóna en el servei de 
gestió dels residus municipals. La pujada de 21 
euros anuals es deu, d’una banda, a la previsió 
d’augment del preu de les tones que entren al 
Centre de Tractament de Residus (CTR) i, de l’al-
tra, a l’acord unànime del Ple del Consell Comar-
cal del Vallès Occidental per acostar la recaptació 
al cost del servei.

El cost de recollir i tractar els residus municipals 
està a l'entorn de 20 cèntims per habitant i dia. 
Pocs municipis repercuteixen el cost íntegre a la 
ciutadania. Alguns estan a l'entorn del 90%, però 
altres no arriben al 25% del cost, com és el cas de 
Vacarisses, on la taxa recaptada sols cobreix el 20% 
del servei, sent aquest el percentatge més baix de 
tota la comarca. Amb la modificació de l’ordenan-
ça, que permetrà finançar un 26% del servei, tam-
bé es vol posar en valor l’esforç en la reducció dels 
residus, el reciclatge i el reaprofitament.

I és que la ciutadania ha de tenir un paper molt 
actiu en la recollida selectiva i una manera de 
conscienciar-la és assumir-ne els costos. Una 
mala gestió dels residus és un problema de soste-
nibilitat mediambiental i econòmica. Mediambi-
ental perquè es dilapiden recursos com si aquests 
fossin infinits i econòmica perquè la mala gestió 
dels residus és més cara que un bon procés de 
recuperació i reciclatge. Per exemple, una ampo-
lla al contenidor de vidre no suposa cap cost per 
a l'ajuntament, a diferència d’una ampolla de 
vidre al contenidor de rebuig.

Les xifres parlen per sí soles. Al CTR de Vacaris-
ses, van recuperar-se 5.000 tones de vidre el 2015. 
Aquest tractament va costar als ajuntaments de 

la comarca prop de 400.000€. Aquest cost s’hau-
ria pogut evitar si els residus s’haguessin dipositat 
correctament, al contenidor de vidre.

En aquesta línia, la Generalitat de Catalunya ha 
establert una política de cànons que penalitza 
els residus que van als dipòsits controlats. Per 
tant, el cost del tractament de residus pujarà en 
els propers anys per l’increment del cànon de 
l'Agencia de Residus. A més, cal revisar els preus 
de tractament al CTR per ajustar-los a les condi-
cions actuals i això podria significar un augment 
dels mateixos. 

En definitiva, els propers anys, es preveuen in-
crements importants de costos en el tractament 
de residus. La recomanació del Consell Comarcal 
és que els ajuntaments repercuteixin aquests 
augments a la ciutadania per no haver de desviar 
recursos d'altres polítiques tan essencials en 
aquests moments, com són les de caire social.

Mínim: 48,28 €  |  Màxim: 190,25 €  |  Mitjana: 119,45 €

* Segons família tipus: 2 membres, renda mitjana de 16.990 euros/habitant, 
valor cadastral mitjà de 33.278,88 euros.

Entrevista

Consulta el 
Reglament

de Participació 
Ciutadana de 

Vacarisses 

conjunta, poden sortir grans idees, a més d’opti-
mitzar recursos. Per dur a terme l’exercici, es 
van formar 5 grups amb membres d’associacions 
de diferents àmbits. La tasca a realitzar es basava 
en un supòsit pràctic: programar una activitat 
per a la Fira del Món Geganter de l’any vinent. La 
diversitat de propostes que en van sorgir van pa-
lesar que, compartint esforços, s’obtenen mi-
llors resultats.

El parer de les entitats
D’altra banda, al llarg del matí, es van poder res-
pondre dos qüestionaris. Un de conjunt amb les 
entitats d’un mateix àmbit i un altre d’individu-
al per poder fer un diagnòstic sobre la participa-
ció interna a les associacions. A més, els tècnics 
de diverses àrees de l’Ajuntament de Vacarisses 
van tenir l’oportunitat d’intercanviar punts de 
vista amb les persones assistents i conèixer les 
seves inquietuds i impressions, el grau de satis-
facció amb els serveis que ofereix el consistori i 
l’interès en participar a les comissions i els con-
sells municipals.

Municipi

Castellar del Vallès
Matadepera
Palau-Solità i Plegamans
Rellinars
Rubí
Sabadell
Sant Llorenç Savall
Sant Quirze del Vallès
Sentmenat
Terrassa
Ullastrell
Vacarisses
Viladecavalls

% Cobertura

82,74%
100,00%
85,50%
90,00%
74,06%
49,00%
82,00%
43,94%
79,00%
75,00%
55,00%
20,00%
94,50%

Tfa./habitatge*

136,40 €
173,91 €
129,16 €
148,73 €
109,86 €
63,58 €
97,56 €
115,46 €
115,09 €
91,48 €
97,78 €
48,28 €
156,78 €

Propostes aprovades pel Ple municipal
ordinari de 27 d’octubre de 2016

Proposta/moció

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.

Proposta de la regidora d’Indústria, Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme  d’aprovació inicial de les Bases reguladores 
per a la concessió de subvencions a empreses, autònoms
i entitats sense ànim de lucre que facin efectiva la contractació 
de persones desocupades del municipi de Vacarisses,
i a nous autònoms.

Moció presentada pel grup municipal ERC-AM,
de suport al referèndum i al procés constituent.

Moció presentada pel grup municipal ERC-AM, de suport
a les 27 persones imputades per la tancada al rectorat de la UAB.

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, PSC-CP,
MV-E, UIPV i VpV dels governs locals en suport als 25 anys
de La Marató de TV3

Posar en coneixement del ple la renúncia al càrrec de regidora.

Proposta de la regidora d’Hisenda d’aprovació del calendari
fiscal de l’exercici 2017 i modificació del termini d’ingrés
en període voluntari de la taxa per subministrament d’aigua
del 4rt trimestre de 2016.

A favor

ERC,
PSC i MV

Unanimitat

ERC i UIPV

UIPV, ERC, 
VpV i MV

Unanimitat

Unanimitat

ERC, PSC, 
VpV i MV

En contra

UIPV
i VpV

–

PSC

–

–

–

–

Abst.

–

–

VpV i MV

PSC

–

–

UIPV

Consulta
les actes dels 

Plens municipals

Política municipal

Modificació de les dates
de pagament de la taxa del 
subministrament d’aigua
 
El ple ordinari d’octubre va 
aprovar la modificació de les 
dates de pagament de la taxa 
del subministrament d’aigua 
per al 4rt trimestre de 2016.
 
Data inici voluntària: 
02/01/2017
Data fi voluntària: 
06/03/2017

Els partits opinen 
UIPV
Unió d’Independents per Vacarisses 
grupmunicipal@uipv.cat

El temps ens dóna la raó!!
Ara ha fet un any de l'acaba-
ment de les obres de clavegue-
ram i xarxa d'aigua de La Coma, 
que vam tirar endavant UIPV la 
passada legislatura. El nostre 
grup municipal va demanar ex-
plícitament a l'equip de govern, 
a través d'una moció presentada 
al ple, on manifestàvem la nos-
tra voluntat clara, que els veïns 
de La Coma no haguessin d'as-
sumir cap increment en el cost 
de les obres en moments de cri-
si econòmica, que afecta moltes 
famílies, després de l'esforç eco-
nòmic que ja van assumir els 

veïns de La Coma per tirar enda-
vant les obres. Recordem que 
membres de l'actual equip de 
govern ja van demanar en el 
seu moment, quan estaven a 
l'oposició, que l'Ajuntament 
destinés una aportació econò-
mica més gran al projecte 
d'obres de clavegueram de La 
Coma, en benefici dels veïns. 
L'actual equip de govern de 
l'Ajuntament va informar, en 
una assemblea als veïns de La 
Coma, que no disposava de 
prou diners per assumir aques-
ta desviació econòmica de 
57.495,78 euros i que, per tant, 
aquests costos repercutirien en 
els veïns. Doncs bé, el passat 
mes de setembre es va fer públi-
ca la liquidació del pressupost 
de l'any 2015, amb el resultat 
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d'un superàvit de més de 
220.000 €; queda clar, un cop 
més, que, tal com dèiem nosal-
tres, hi havia diners per assu-
mir-ho, però interessava més 
fer quedar malament UIPV, de-
mostrant la manca de sensibili-
tat amb els veïns afectats per les 
obres de La Coma. També volem 
fer palès, un cop més, que el re-
sultat de la liquidació és a causa 
de la bona gestió econòmica 
que ha dut a terme UIPV en el 
govern en els darrers anys. 

ERC
Esquerra Republicana de Catalunya 
vacarisses@esquerra.org

La sanitat, una prioritat
El passat mes d’octubre, l’alcal-
de Toni Masana es va poder reu-
nir amb el conseller Toni Co-
mín per demanar millores en la 
sanitat a Vacarisses. Entre d’al-
tres coses, es va demanar al 
conseller la possibilitat que els 
ciutadans puguin sol·licitar ser 
atesos a Manresa o a Terrassa. 
Per altra banda, també és va de-
manar una ampliació del CAP i 
que Vacarisses passi a ser la 
capçalera de l’Àrea Bàsica, 
doncs és la població amb més 
habitants i que considerem pit-
jor atesa. El conseller va veure 
amb bons ulls algunes propos-
tes i es va emplaçar a treba-
llar-hi. Nosaltres seguirem em-
penyent i treballant perquè 
aquestes demandes es facin re-
alitat.
Per altra banda, aquest any i 
gràcies, en part, a l’ajuda de la 
Fundació La Caixa, podrem do-
nar continuïtat a l’Espai dels 
Infants, un espai de trobada i 
de suport per a molts dels nos-
tres infants. Aquest projecte, 
enguany, es realitza a l’escola 
Font de l’Orpina.
Des de l’Ajuntament de Vacaris-
ses, estem impulsant, junta-
ment amb altres municipis, 
l’ampliació del Parc Natural de 
Montserrat, un projecte aturat 
fa anys i que alguns dels ajunta-
ments afectats ens hem conju-
rat perquè sigui una realitat. 
Sabem que és complicat per la 
situació econòmica de la Gene-
ralitat, però creiem que és una 
bona causa per la qual lluitar. 
La repercussió en positiu per al 
nostre municipi seria molt 
gran.

Per acabar, felicitar l'Associació 
Palà Cultura i Esports per la 
magnífica organització de la 
cursa de la Vacabike, així com 
totes les entitats que van fer 
possible que la primera Taula 
d'Entitats de Vacarisses fos un 
èxit.

PSC
Partit dels Socialistes de Catalunya
vacarisses@socialistes.cat

Mobilitat: anar a l’escola
en bus ja és possible!
Darrerament, des de l’àrea de 
Mobilitat, gestionada pel grup 
municipal  socialista, s’han im-
pulsat canvis rellevants en el 
transport interurbà. La filosofia 
pel que fa al transport públic és 
oferir servei al màxim de ciuta-
dans i ciutadanes, i acostar-los 
als serveis bàsics essencials, 
com l’educació i la sanitat, així 
com facilitar el desplaçament 
als centres de gestió adminis-
trativa (Ajuntament, Diputa-
ció, entitats bancàries, etc). 
Fins ara, hem tingut un trans-
port interurbà que, a més de 
ser molt deficitari, només do-
nava la possibilitat d’anar a 
l’escola a alguns sectors del 
municipi. Actualment, i des-
prés de mesos d’anàlisi i estudi 
i des d’una perspectiva de mi-
llora, ja és una realitat que, des 
de la majoria d’urbanitzacions, 
es pugui anar a l’escola i amb 
un plus afegit: la gratuïtat, si 
s’utilitza la T12. Ara doncs, cal-
drà fer pedagogia per promou-
re i generalitzar l’ús del trans-
port públic dins del municipi 
per anar a l’escola, fent especi-
al incidència en els alumnes de 
l’IES, ja que, en ser més grans, 
poden viatjar sols i ser més au-
tònoms en el seu dia a dia. 
D’aquesta manera, aconsegui-
rem un doble objectiu: evitar 
acumulacions de vehicles pri-
vats en hores punta als acces-
sos de les escoles, que dificul-
ten la mobilitat, i reduir la 
contaminació atmosfèrica. 
Aquest és un dels nostres com-
promisos amb la ciutadania 
que conté el Pla d’Actuació Mu-
nicipal (PAM) i que ja podem 
marcar com a aconseguit. El 
PSC seguirà treballant des del 
govern per fer realitat les pro-
postes programàtiques del 
PAM.

VxV
Veïns per Vacarisses
veinspervacarisses@gmail.com

Sentència obres de Torreblan-
ca II i La Carena Llarga
A l’ordre del dia del Ple de 29 de 
setembre de 2016, el punt 1.4 
deia: “Proposta de l'Alcaldia de 
presentar recurs d’apel·lació 
contra la sentència núm. 
187/2016, recaiguda en el re-
curs contenciós administratiu 
núm. 227/2014".
La nostra sorpresa en positiu va 
ser majúscula i així ho vam ex-
pressar al citat ple. Si fem una 
mica d’història, hem de recor-
dar que, quan es van executar 
les citades obres, governaven el 
nostre Ajuntament els mateixos 
partits que ens governen ara.
Va haver d’haver-hi un canvi de 
govern per poder acabar les 
obres, amb l'import aprovat 
quan es van adjudicar. No obs-
tant això, a la constructora FCC 
no li va semblar bé i demanava 
un sobrecost de 2.606.000€. 
Per l'actitud de l'empresa al 
llarg de l’execució de l'obra, era 
d'esperar. La feina feta per l'an-
terior consistori, amb el seu al-
calde al capdavant, ha donat el 
seu fruit, amb la sentència que 
estima parcialment el recurs 
presentat per FCC i que con-
demna l'Ajuntament de Vaca-
risses a pagar 543.000€.
La nostra grata sorpresa va ser 
que, des de l’Ajuntament actual 
i amb el seu alcalde al capda-
vant, es va decidir presentar 
recurs d’apel·lació a la sentèn-
cia abans esmentada, sense 
buscar el consens de l'oposició, 
per iniciativa pròpia; fet que no 
ens deixa de sorprendre i ens 
agrada veure que almenys fan 
autocrítica de la gestió feta al 
seu moment.
Des de Veïns per Vacarisses, vo-
lem donar el nostre agraïment 
públic a l'alcalde anterior, a l'al-
calde actual i al secretari de 
l'ajuntament per la feina feta, i 
encoratgem tothom a lluitar 
perquè ens mereixem justícia.

MV
Movem Vacarisses
movemvacarisses@gmail.com

Agraïment a la Marisa
Des de Movem Vacarisses, vo-
lem agrair la tasca realitzada 
per la nostra regidora, Marisa 

Santander, fins el passat dia 27 
d’octubre, data en què es va 
produir la seva renúncia per 
motius laborals. Tot i així, con-
tinuarà amb les seves responsa-
bilitats dins de la confluència. 
En la continuïtat del nostre pro-
jecte polític, hem decidit que 
Clara Fuster sigui la nova repre-
sentant i assumeixi les tasques 
iniciades en les àrees d’Educa-
ció, Medi Ambient i Habitatge.

Clausura de l’abocador, orde-
nança fiscal i recollida selectiva
Ja és un fet que una part de les 
bales que van al CTRV no es di-
positen a l’abocador; la tan es-
perada clausura ja comença a 
ser realitat. Com a confluència 
ecologista, ho celebrem, però 
també som conscients de la do-
ble càrrega econòmica que su-
posa: d’una banda, anem redu-
int els ingressos fins a la total 
clausura i, de l’altra, hem de 
pagar el trasllat d’aquestes ba-
les. Hem de conscienciar-nos 
de la reducció de les escombra-

ries i la necessitat de reciclar i 
recuperar per reduir l’impacte 
mediambiental i la gran despe-
sa econòmica que ens compor-
ta. S’ha de treballar per aportar 
al nostre municipi altres expe-
riències de millora de la recolli-
da selectiva d’escombraries, com 
pot ser la recollida porta a porta. 
També hem regulat la bonifica-
ció per als compostaires, ja 
que, a Vacarisses, n’hi ha més 
de 1.050. La matèria orgànica 
ha de ser reduïda perquè supo-
sa un encariment important en 
els residus generats.

Vacarisses en imatges

Fonda de ca la Quima. Any 1959. Font: Farrés Trias, J.M. (textos).
Retrats de Vacarisses. Vacarisses: Ajuntament de Vacarisses, DL 1999.

Envia les teves imatges de Vacarisses, d’ara o d’altres èpoques. Per fer-ho, només has 
d’afegir una breu descripció del lloc i indicar el nom de l’autor/a de la fotografia.
Les esperem a:  elterme@vacarisses.cat



Dissabte 3 desembre 

Concert de Nadal de 
l'Escola Municipal
de Música
Lloc: Casal de Cultura
Hora: 12 h

Diumenge 4 desembre 

Trofeu social de Patinatge 
del Club de Patinatge
Artístic de Vacarisses
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica
Hora: 9 h

Dimarts 13 desembre 

Inauguració del pessebre
i cantada dels Nicolaus  
Lloc: Pl. Joan Bayà
Hora: 15:30 h
Organitza: Casal de la Gent 
Gran, Escola Municipal de 
Música i Escola Pau Casals

Dijous 15 desembre 

Concert de Nadal de 
Bandes i Orquestres
de corda
de l'Escola Municipal de Música.
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica
Hora: 19:30 h

Divendres 16 desembre 

Cloenda del programa 
Lectofaraons 
Espectacle Jeroglificant jeroglífics 
faraònics, a càrrec de Bufamots.
A continuació, lliurament de 
diplomes als Lectofaraons.
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell
Hora: 17:30 h

Dissabte 17 desembre  

Concert de Nadal
del Cor de Vacarisses  
per la Marató i amb la 
participació del Cor I, II i Jove de 
l'Escola Municipal de Música.
Lloc: Església Parroquial
de Sant Pere de Vacarisses
Hora: 19:30 h
Entrada gratuïta
(les aportacions voluntàries 
seran per a La Marató)

Fira de Nadal
De 10 a 15 h,
pels carrers del nucli urbà
Novetats:
-Trenet tripulat a Vacarisses,
a càrrec de l'Associació 
d’afeccionats al Ferrocarril
-12 h: cercavila solidària de 
timbalers i banda de música,
a càrrec de Vacatukada
-13 h: representació Tastet
de pastorets, a càrrec del Grup
de Teatre Jove de Vacarisses.
A la Plaça Joan Bayà.
Organitza: Regidoria de Comerç

Pastorets
Representació del grup de petits.
Lloc: Casal de Cultura
Hora: 17:30 h
Preu: 5€
(menors de 8 anys gratuït)
Organitza: Grup de Teatre Jove 
de Vacarisses i Regidoria de 
Cultura

27, 28 i 29 de desembre 

Juga a Vacarisses  
Només tarda!!! Fins als 11 anys.
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica
Hora: de les 16:30 a les 20 h.
Preu: 2€/dia
Organitza: Regidoria de Cultura

Dimarts 27 desembre 

Tallers infantils 
Lloc: Biblioteca El Castell
A les 11 h: Intercanvi de puzles. 
De P3 a 5è
A les 12 h: Trobada gamer.
De 2n de primària a 2n d’ESO
Cal inscripció prèvia a la 
mateixa biblioteca.

Nadal Jove al Punt de Vol*
Si no n’has tingut prou amb
el matí a la biblio... vine
al Punt de Vol!
18 h: Trobada gamer. Tarda de 
videojocs: porta la teva consola 
portàtil o prova els jocs de la 
biblio Trials Fusion i World Rally 
Championship 5, i els jocs de taula 
Dixit, Rummikub, Monopoli, etc.
20 h: Quinto jove. Organitza: 
Associació de Joves de Vacarisses

Dimecres 28 desembre 

Tallers infantils 
Lloc: Biblioteca El Castell
A les 11 h: Construcció
de dinosaures. De 1r a 4rt
A les 12 h: Trobada gamer.
De 2n de primària a 2n d’ESO
Cal inscripció prèvia a la 
mateixa biblioteca.

Nadal Jove al Punt de Vol*
18 h: Taller de sushi i pizzes
19 h: Taller de còctels sense alco-
hol. Sopar de la Llufa
20 h: Quinto jove. Organitza: 
AEIG Vacarisses

Dijous 29 desembre 

Gimcana
Tots els infants tenim drets 
(inscripció prèvia a
la Biblioteca El Castell)
Lloc: Pl. del Punt de Vol
Hora: 10 h
Organitza: CAU de Vacarisses

Xerrada de l’ONG
Petits Detalls
sobre el seu projecte amb 
infants a Uganda, a càrrec de 
Marta Garcia, membre de l’ONG.
Presentació de l’acte a càrrec
de l’alcalde de Vacarisses,
Antoni Masana
Lloc: Àrea d’infantil de
la Biblioteca El Castell
Hora: 12 h

Nadal Jove al Punt de Vol*
18 h: Campionat de futbolí
20 h: Teatre social, amb l’obra 
Darrera la porta (Històries de vida 
als centres de menors).
Lloc: Casal de Cultura.
Preu: 5 € (3 €, amb Carnet Jove).

Divendres 30 desembre

Tallers infantils 
Decorem la Biblioteca amb 
dibuixos i un mural per donar
la benvinguda al Patge Murriet 
Lloc: Biblioteca El Castell
Hora: 11h 
Cal inscripció prèvia a la 
mateixa biblioteca.

Dissabte 31 desembre

Arribada del patge Murriet 
Vine a donar-li la benvinguda
i la carta per als Reis Mags.
A les 11 h: al local de
l’Associació de Veïns d’Els Caus
A les 12 h: a la Biblioteca
El Castell
Organitza: Regidoria de Cultura

Sopar de fi d’any
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica
Hora: 21 h
Preu: adult 30 €, infantil 15€

Menú adult: Amanida tèbia 
d’escalivada amb formatge de 
cabra i cruixent d’ibèric o 
Calamars farcits mar i muntanya 
amb salsa de gambes / Filet 
d’ibèric amb puré de castanyes i 
moniatos o Tronc de bacallà 
confitat amb llit de samfaina i 
olivada negra / Sorpresa de 
xocolata i neules o Còctel de 
fruites al cava / Aigües, Vi negre 
D.O. Closa de Montsant, Vi blanc 
Gran Closa D.O. Terra Alta. Pa, 
Cafè, Raïm i Cotilló.

Infantil: Assortiment de 
croquetes i delícies de pollastre / 
Canelons de rostit / Terrina de 
gelat de maduixa, llimona o 
xocolata. Aigua i refresc, Raïm
i Cotilló.

Reserves i pagament al 
Restaurant De-Picnic (Places 
limitades!!!!)
Telèfon: 610 10 05 33
També hi ha menús especials 
per a persones celíaques i 
vegetarianes; consulteu-los al 
mateix De-Picnic!!!

Organitza: Regidoria de Cultura

*
Servei de bar
Durant les activitats del Nadal 
Jove, hi haurà servei de bar a 
càrrec de l’Associació de Joves de 
Vacarisses.
Totes les activitats són gratuïtes, 
exceptuant el teatre del dia 29.

17 i 18 de desembre

La Marató a Vacarisses 
Lloc: Poliesportiu Municipal
Hora: Tot el dia
Organitza:
Vacarisses per La Marató
Més informació: Veure pàgina 
12 d'aquest El Terme.

Dijous 22 desembre

Nadal Jove al Punt de Vol*
18 h: Taller de postres de Nadal
19 h: Berenar de Nadal
20 h: Quinto jove
Organitza: Associació de Joves 
de Vacarisses

Divendres 23 desembre

Pastorets
Representació del grup de petits.
Lloc: Casal de Cultura
Hora: 17:30 h
Preu: 5€
(menors de 8 anys gratuït)
Organitza: Grup de Teatre Jove 
de Vacarisses i Regidoria de 
Cultura

Calderada de Nadales
Lloc: Pl. Joan Bayà
Hora: 20:30 h
Organitza: Associació Cul-Actiu

Dissabte 24 desembre

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

Diumenge 25 desembre

Quinto
Lloc: Casal de la Gent Gran.
Hi haurà servei de bar
Hora: de les19 a les 22 h.
Organitza: Colla Gegantera
de Vacarisses

Dilluns 26 desembre 

Celebració del Centenari 
d'Els Pastorets
Representació del grup
de juvenils.
Lloc: Casal de Cultura
Hora: 19:30 h
Preu: Gratuït
Organitza: Grup de Teatre Jove 
de Vacarisses i Regidoria de 
Cultura

Quinto
Lloc: Casal de la Gent Gran.
Hi haurà servei de bar
Hora: de les18 a les 21  h.
Organitza: Colla Gegantera
de Vacarisses

Diumenge 1 gener 2017

Campanades
i revetlla de cap d’any 
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica
Hora: A partir de les 23:45 h
Podeu comprar de forma 
anticipada els tiquets de 
consumició de la nit a De-Picnic.
Organitza: Regidoria de Cultura

Dilluns 2 gener

Tallers infantils 
Taller de fanalets per rebre
els Reis Mags. De P3 a 6è
Lloc: Biblioteca El Castell
Hora: 17:30 h
Cal inscripció prèvia a la 
mateixa biblioteca.

Dimarts 3 gener

Hora del conte en anglès  
a càrrec de Kids’n’us
Lloc: a l’àrea d’infantil
de la biblioteca
Hora: 17:30 h

Dimecres 4 gener

Tallers infantils 
Taller de fanalets per rebre
els Reis Mags. De P3 a 6è
Lloc: Biblioteca El Castell
Hora: 17:30 h
Cal inscripció prèvia a la 
mateixa biblioteca.

Dijous 5 gener

Laboratori de contes
De P4 a 1r
Lloc: a l’àrea d’infantil
de la biblioteca
Hora: 11 h
Cal inscripció prèvia a la 
mateixa biblioteca.

Cavalcada de reis
Porta el teu fanalet!
Hora: 18 h
Recorregut: Plaça de la Creu,
C. Major, Plaça Major, C. Pau 
Casals i Plaça Joan Bayà, on el 
consistori donarà la clau del 
poble i, en acabar, els Reis i els 
seus patges es dirigiran a peu 
fins a l’església, on faran 
l’adoració i on alumnat de 
l’Escola de Música els obsequiarà 
amb unes peces musicals. Tot 
seguit, es dirigiran a La Fàbrica 
per repartir els regals.

Enguany, els patges podran 
dipositar els regals per als nens
i nenes a La Fàbrica, el dilluns 2 i 
el dimarts 3 de gener, de les 17 a 
les 20 h.

Coses molt importants a tenir
en compte: Fora d’aquest horari, 
no s’agafarà cap regal  |  Els regals 
han de tenir una mida suficient 
perquè el nen/a el pugui recollir 
ell/a sol/a; sinó, no s’acceptaran  |  
L’edat dels infants serà com a 
màxim de 8 anys.

Organitza: Comissió de Reis

Cavalcada Can Serra
Hora: 16 h
Recorregut: estació RENFE
Can Serra, C. Petúnies,
C. Roselles, C. Margarides,
C. Calaf, C. Barcelona,
C. Maresme, C. Ripollès,
C. Berguedà, C. Garraf, fins
al local social de l’Associació
de Veïns.
Lliurament de regals al local 
social de l’Associació de Veïns de 
Can Serra, el dijous 5 de gener, 
de les 16 a les 19 h.

Organitza: AVV de Can Serra

Divendres 6 gener

Quinto
Lloc: Casal de la Gent Gran.
Hi haurà servei de bar
Hora: de les 19 a les 22 h. 
Organitza: Colla Gegantera
de Vacarisses

Dissabte 7 gener

Quinto
Lloc: Casal de la Gent Gran.
Hi haurà servei de bar
Hora: de les 19 a les 22 h. 
Organitza: Colla Gegantera
de Vacarisses

Quinto per a tothom
Lloc: AVV d’Els Caus
Hora: 19 h. 
Organitza: AVV d’Els Caus

Diumenge 8 gener

Quinto
Lloc: Casal de la Gent Gran.
Hi haurà servei de bar
Hora: de les 18 a les 21 h. 
Organitza: Colla Gegantera
de Vacarisses

Aquest any, en aquest espai, més enllà de desitjar-vos que 
passeu uns dies entranyables i fraternals, m’agradaria fer 
una reflexió sobre la nostra societat i les desigualtats socials.

Són unes bones dates per pensar en aquelles persones que no 
ho estan passant bé. Penso en els refugiats que vénen de ter-
res llunyanes, escapant de la guerra i la fam, i el que es tro-
ben és la indiferència i el menyspreu d’Europa. Penso també 
en els refugiats interns, aquells que viuen entre nosaltres i 
que tampoc assoleixen els mínims per viure dignament.

Aquests dies, aquest proper any 2017, ens hauríem de con-
jurar perquè aquestes diferències siguin cada vegada me-
nors. Nosaltres hi treballarem i espero que tots i totes, en 
la mesura del possible, feu el mateix.

Per acabar us vull fer arribar, en nom meu i de tot el consis-
tori, les nostres felicitacions i desitjar-vos un bon any 2017.

Antoni Masana
Alcalde de Vacarisses

El Nadal a Vacarisses
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Dissabte 17 de desembre

Diumenge 18 de desembre

Activitats a l'interior:

10 h

Partit d'Handbol
Aleví Pau Casals -

Aleví Ramon i Cajal de Terrassa

10.30 h

Exhibició de Balls
A càrrec de les extraescolars dels 

centres educatius de Vacarisses

11 h

Partit de Bàsquet
Aleví Font de l'Orpina -

Aleví C.N. Terrassa

Activitats a l'interior:

10 h

Obertura Festa
A càrrec de Geganters i Grallers 

de Vacarisses

10.30 h

Cantada De Nadales
A càrrec de les escoles

Font de l'Orpina i Pau Casals

11 h

Hora del conte
Amb l'Ester i la Raquel

11.30 h

Exhibició de balls
A càrrec de l'Esbart Dansaire

de Vacarisses, acompanyats

dels Grallers i els Gegants

de Vacarisses. Exhibició dels 

Bastoners de l'Antic Poble

de Sant Pere de Terrassa

12 h

Photocall de les cultures 
del món
A càrrec de l'Escola Pau Casals

Taller d'Henna
A càrrec de l'Associació de Joves 

d'El Ventaiol

Taller de Geganters
A càrrec dels Geganters

de Vacarisses

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

Preu de l'acte:
Nens i nenes (a partir de 2 anys): 5 €
Adults, gratuït
Organitza: Vacarisses per la Marató
maratovacarisses@gmail.com
www.facebook.com/marato.vacarisses

Taller d'Àbac
A càrrec d'Easy Way

Tómbola

12.30 h 

Exhibició de Dansa-Jazz
A càrrec de l'escola El Cim de 

Terrassa, i Bollywood, a càrrec 

de l'Associació Cultura i Lleure 

de Vacarisses

13 h

Exhibició de ball
A càrrec del grup de country Ca 

N'aurell de Terrassa i de les 

alumnes de l'escola Tere Alonso 

de Terrassa

14 h

Dinar
Entrepans de botifarra i caldo 

del cingle.

Preu: adult 3 € / infantil 2 € - 

Venda de tiquets a l'entrada

15.30 h 
Karaoke
A càrrec de Son D4

16.30 h

Desfilada de vestits de 
paper
A càrrec de l'Associació Cultura i 

Lleure de Vacarisses

11.30 h

Taller de Korfball
A càrrec del Club Esportiu 

Vacarisses

12 h

Exhibició de Zumba Kids

12.30 h

Partit de Bàsquet
E.M. Bàsquet Vacarisses -

C.B. Rosella de Viladecavalls

13 h

Exhibició de Karate

Recaptació destinada a l'ictus i les lesions medul·lars
i cerebrals traumàtiques

X Festa de la Marató - Vacarisses per la Marató. 
Al Poliesportiu Municipal de Vacarisses.

de 13:30 a 15 h

Masterclass Spinning
Preu inscripció: 1€ 

de 16.30 a 18.30 h

Masterclass de Zumba
A càrrec d'en Kitus,

la Maite i la Núria (Ner)

Preu inscripció: 1€ 

19.30 h

Concert a l'Església
de Sant Pere
A càrrec del Cor de Vacarisses

Tot el dia

Servei de bar
Al matí, esmorzar: 5€ (pa amb 

botifarra i copa de cava)

Activitats a l'exterior:

VIII Melé de Petanca 
Solidària
Organitza Club

de Petanca Vacarisses.

Preu inscripció: 5 €/persona

Modalitat: Dobletes per sorteig

Concert a La Fàbrica
21.30 h Singfònics de Terrassa

22.45 h Exhibició de ball a 

càrrec de Forever Rey del Pop

Preu entrada: 5 €

17 h 

Gran tómbola

Tot el dia

Inflables
Taller de maquillatges
Servei de bar

Activitats a l'exterior:

De les 10 a les 14 h

Taller petanca
A càrrec del Casal de la Gent 

Gran de Vacarisses

Carro de cavalls
Taller de bitlles catalanes
A càrrec del Club de Bitlles Olius 

(Solsonès)

Taller de tir amb arc
A càrrec d'Arquers de Rubí

Rocòdrom
de Protecció Civil

Escalada de caixes amb 
grua i cordes fluixes 

(Slackline) Per Eskalavaca.

Cotxes de Policia, Bombers 
i ADF

12 h

Cross Infantil
Organitzat per les escoles de 

Vacarisses

15 h

Exhibició de gossos d'atura
A càrrec del Club del Gos

d'Atura Català

16 h

Jocs infantils
A càrrec de l'Eina Cooperativa i 

el Cau de Vacarisses

17.30 h

Gran xocolatada
Gentilesa de +MES

18 h

Espectacular fi de festa
Amb l'actuació de Diables de 

Vacarisses i la Pàjara de Terrassa

* 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 25 de novembre del Casal 
de la Gent Gran, l'exhibició de patinatge del 4 de desembre
i el concert de nadales del dia 22 de desembre de l'escola
Pau Casals serà íntegrament per a La Marató.

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

Festa de la Marató
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La Biblioteca
recomana

Novel·la
Harry Potter i el llegat maleït

Aquest mes de desembre la Bi-
blioteca El Castell us recomana 
un  llibre molt i molt esperat: 
Harry Potter i el llegat maleït. 
Basada en una nova obra origi-
nal de J.K. Rowling, John Tiffany 
i Jack Thorne, Harry Potter i el 
llegat maleït és la vuitena histò-
ria de la col·lecció de Harry Pot-
ter i la primera oficial que s’ha 
portat al teatre.
La història se situa 19 anys des-
prés de la batalla final amb Vol-
demort i ens trobem amb un 
Harry Potter ja adult, casat, pare 
de tres criatures i empleat del 
Ministeri de Màgia dins de la 
Conselleria d’Afers Màgics. Men-
tre en Harry ha de conviure amb 
un passat que es resisteix a que-
dar-se enrere, el seu fill petit, 
Albus Severus Potter, intenta 
alliberar-se del pes d’un llegat 
familiar que no ha volgut mai. 
Però, de cop, el passat i el pre-
sent es conjuguen de manera 
sinistra i pare i fill descobrei-
xen una desagradable veritat: a 
vegades, el mal sorgeix als llocs 
més inesperats.
Cal indicar que aquest llibre té 
algunes diferències respecte als 
seus antecessors, que cridaran 
l’atenció a l’hora de llegir-lo. 
No ens trobem davant la clàssi-
ca novel·la en prosa de Harry 

Potter, sinó que està escrita 
com una obra de teatre i els 
protagonistes dels llibres ante-
riors cedeixen el protagonisme 
a la seva descendència. Malgrat 
aquests petits canvis, l’ambient 
i el fil argumental de Harry Potter 
i el llegat maleït són molt sem-
blants als dels llibres anteriors. 
Així doncs, tot i el canvi de gè-
nere i de protagonistes, hi tro-
bem una reproducció molt fi-
del de l’univers Harry Potter, 
que despertarà l’interès dels 
seus seguidors incondicionals.

Pel·lícula  
Los fantasmas atacan al jefe

Ens apropem a unes dates molt 
assenyalades i volem recomanar 
una clàssica comèdia americana 
sobre el Nadal per poder passar 
una bona estona en família.  
Los fantasmas atacan al jefe està 
dirigida per Richard Dooner, 
director de Superman i els Gooni-
es. Es va estrenar al 1988 i està 
protagonitzada per Bill Murray. 
Ens trobem amb una pel·lícula 
que modernitza el clàssic de 
Charles Dickens Conte de Nadal. 
El personatge egoista, insensi-
ble, cruel i antipàtic del Sr. Scro-
oge de la novel·la de Dickens 
està encarnat en la figura d’un 
important executiu televisiu 
anomenat Frank Cross. L’únic 
que li interessa per damunt de 
tot és obtenir la màxima audi-
ència de la seva cadena, encara 
que això signifiqui menysprear 
els seus treballadors i fer-los re-
nunciar a celebrar el Nadal en 
família. Per aquesta raó, la nit 
de Nadal, en Frank rep la visita 
del seu antic cap, mort trist i 
sol, qui l’avisa que toparà amb 
tres fantasmes: el fantasma 
dels nadals passats (encarnat 
en un taxista de Nova York), el 
dels presents (encarnat en una 
fada estrafolària) i el dels futurs 
(encarnat en un sàdic missat-
ger). Els tres fantasmes l’ajuda-
ran a donar-se compte que el seu 
comportament no és el correcte 
i que ha de ser millor persona, i 
a estimar les festes nadalenques.

Cal destacar que aquesta pel-
lícula va ser nominada a l’Óscar 
al millor maquillatge.

Música
Canciones para
Robots Románticos

En l’últim disc de la banda elec-
trònica Fangoria, ens trobem 
amb 12 cançons amb el segell 
indiscutible del so de l’Alaska i 
Nacho Canut. Així doncs, in-
clou cançons amb so electrònic 
i tocs dels vuitanta, on podrem 
veure l’influència de la banda 
britànica Pet Shop Boys; altres 
amb un so més dance i un toc 
retro, que ens despertaran les 
ganes de ballar, i les tres últi-
mes cançons amb un toc rock 
més fosc.
Com és característic en els dis-
cos de Fangoria, en Canciones 
para Robots Románticos, trobem 
molt bons temes, amb títols 
sorprenents i originals com, 
per exemple, Manual de decora-
ción para personas abandonadas, 
Geometría polisentimental o La 
marisabidilla, el escorpión y la que 
quita la ilusión.

Infantil

Arriba Nadal i, amb ell, un munt 
de tradicions!! A Vacarisses, gai-
rebé les celebrem totes i, a la Bi-
blioteca El Castell, sempre les 
acompanyem amb contes i, a 
vegades, també amb cançons!

Per al pessebre de la plaça Joan 
Bayà, proposem un conte amb 
què molts nens i nenes de Vaca-
risses aprenen a llegir cada any: 
Les figures del pessebre, de Joan 
Llongueres.

El Caga Tió, que cada any orga-
nitza la Colla Gegantera, l’acom-
panyem amb una mica de músi-
ca, amb el CD Caga Tió: cançons de 
Nadal, de Toni Giménez. Quinze 
nadales imprescindibles per 
cantar i recordar aquests dies de 
festa!

a tot. Ens donen tota la confiança del món dei-
xant-nos els seus fills i filles i ens ajuden a tirar 
endavant aquest projecte.

Entre la programació que ja teniu tancada per 
a aquest curs, quines activitats destacaríeu?
De les activitats que fem cada any, les que més 
destaquen són els campaments de Setmana San-
ta i d’estiu, sense treure importància als caus de 
cada dissabte. També tenim sortides trimestrals 
per unitats i participem en moltes de les festes 
locals.

Algun projecte de futur o novetat que
ens pugueu avançar?
Com a projecte de futur, volem trobar un local 
digne per al nostre Cau. Actualment, estem al 
Punt de Vol, però és un lloc compartit i tenim 
molt poc espai per guardar el material. També 
volem un local que els infants puguin fer-se seu, 
amb un espai perquè cada unitat pugui penjar 
els seus projectes, decorar-lo i tenir un senti-
ment de pertinença. Aquest any tenim una sorti-
da molt important que es durà a terme a finals 
d’abril, que és la Jamborinada, una macrotrobada 
de tots els escoltes de Catalunya, arreplegant 
més de 10.000 persones a Tàrrega.

I finalment, us convidem a fer una crida a les 
famílies de Vacarisses perquè inscriguin els 
seus fills i filles al Cau, i també al jovent que 
vulgui formar part de l’equip de monitoratge.
Ens encantaria poder tenir nens i nenes noves, 
però ara mateix és impossible. Tenim molts in-
fants i joves en llista d’espera, degut a la falta de 
caps i quel·les. La crida la volem fer a tots els jo-
ves que ens vulguin ajudar a créixer, que vinguin 
a formar part de l’equip de monitoratge.

QÜESTIONARI VACARISSENC 

Un lloc de Vacarisses
El Mimó
(com a local per al Cau)
Un record vacarissenc
La inauguració del Cau.
Una activitat vacarissenca
La Festa Major.
Una millora per al municipi
Cedir un nou local al Cau.
Un llibre
Codi obert.

Una pel·lícula
Harry Potter.
Un personatge de ficció
La Laia del futur.
Un personatge real
Baden Powell.
Un plat
Qualsevol, sempre que 
l’acompanyi un bon profit.

L’octubre de 2014, un grup de vuit 
noies amb experiència en agrupaments 
juvenils i casals d’estiu van posar en 
marxa l’Agrupament Escolta i de Guies 
(AIEG) de Vacarisses. Aprofitant que 
acaben d’encetar el nou curs, els 
demanem que facin balanç d’aquests 
dos anys de Cau i ens expliquin
com encaren el futur de l’entitat.

Ja han passat 2 anys des que vau decidir crear 
el Cau de Vacarisses. Quina rebuda ha tingut 
i quina valoració en feu des de llavors?
Des del primer moment, vam tenir molt bona 
rebuda i tenim una valoració molt positiva i mol-
tes ganes de seguir així o millor.

Quan vau encetar aquesta iniciativa, vau
dir que el principal objectiu era fomentar 
l’escoltisme a Vacarisses. Ho heu aconseguit?
Un dels nostres objectius és aquest i ho estem 
aconseguint, però és un procés llarg. L’escoltis-
me és un món molt gran i amb moltes coses per 
aprendre, tant per als nens i nenes com per als 
caps i quel·les, però dia a dia es va treballant i 
anem creixent com a escoltes.

Fa uns dies, vau organitzar la tradicional
Sortida de Passos per celebrar l’inici del curs
i donar la benvinguda als nous companys
i companyes. Com va anar?
Va ser una sortida molt enriquidora. Vam dormir 
tots junts a La Fàbrica, per cohesionar tot l’agru-
pament. Els nens i nenes que van creixent pas-
sen de branca davant de la seva antiga i nova 
unitat, coneixen els nous companys i companyes 
i és el moment en què veuen quins caps i quel·les 
tindran durant el nou curs. Tot això davant dels 
pares i mares. És molt emotiu.

Sabem que també hi va haver lloc per a la 
participació de les famílies. Fins a quin punt 
és fonamental la seva implicació en el Cau?
Les famílies juguen un paper molt important en 
l’agrupament. Sempre que necessitem qualsevol 
ajuda, material, transport, etc. estan disposades 

"Les famílies juguen
un paper molt important
en l’agrupament"

Entrevista

Cau de
Vacarisses 
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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.

Punt de Vol
Restarà tancat la setmana
del 5 al 9 de desembre
i els dies 23 i 30 de desembre.
Tornarà a obrir les portes a 
partir del 10 de gener de 2017.

Biblioteca El Castell
El divendres 9 de desembre,
la biblioteca romandrà tancada, 
i els dies 27, 28, 29 i 30 de 
desembre, farà horari nadalenc, 
de les 9 a les 14 h (tardes tancat).

Del 29 de novembre
al 2 de desembre

Parada d’informació
sobre sexualitat
Lloc: Punt de Vol

Dijous 1

Dia mundial de la lluita 
contra la sida

Presentació d’Argelagues
A càrrec de l’autora,
Gemma Ruiz.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Divendres 2

Tarda picant
Descobreix la sexualitat d’una 
forma divertida. Hi haurà 
berenar sensual i alguna 
sorpresa més!
Activitat a partir de 15 anys.
Hora: 19 h
Lloc: Punt de Vol

Diumenge 11

Sortida a la Serra de l'Obac
Activitat per a totes les edats. 
Cal portar calçat, aigua, 
esmorzar i ganes de caminar.
Hora: 9 h
Lloc de sortida: Plaça dels Caus
Organitza: AVV dels Caus

Dimarts 20

Club de lectura 1
La meitat de l’ànima,
de Carme Riera.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dimecres 21

Sessió informativa
Borsa de treball
Hora: 9.30 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica

Dijous 22 de desembre

Club de lectura 2
La veritat sobre el cas Harry Quebert, 
de Joël Dicker.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Tècnics degudament acreditats de l’empresa 
Enerkia faran un treball de camp, sense cap 
compromís per a la ciutadania

L’empresa Enerkia està realitzant un estudi de viabilitat 
per invertir en una futura instal·lació i canalització de gas i 
fibra òptica a Vacarisses. Per dur a terme el treball de camp, 
tècnics de l’empresa degudament acreditats poden visitar 
les cases del municipi per saber si la població està interes-
sada en disposar d’aquests serveis. Les visites tindran lloc a 

Estudi per a una instal·lació
de gas i fibra òptica

partir del 12 de desembre i no suposen cap compromís per 
a la ciutadania.
Des de l’Ajuntament de Vacarisses, es vol deixar clar que, 
en cap cas, es demanaran diners ni signatures. L’estudi sols 
és per investigar l’interès que hi ha i, en funció dels resul-
tats obtinguts, Enerkia decidirà si realitza la inversió neces-
sària per oferir serveis de gas i fibra òptica als habitatges 
interessats.
Per a qualsevol dubte al respecte, pots adreçar-te a l’Ajun-
tament de Vacarisses.


