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Editorial
Arriba la primavera i, amb ella, el 23 d’abril,
diada de Sant Jordi, patró de Catalunya i de les
persones enamorades. Una data plena de roses i
llibres com a elements més visibles. La rosa, signe
de l’amor, i el llibre, per fomentar el saber i la
cultura. Obsequis que pot rebre tothom, dones i
homes indistintament. I és que totes les persones
estimem com volem i tenim fam de cultura.

Es tracta d’un nou projecte que pretén
ensenyar als infants els valors d’aquest
model econòmic

I com no, Vacarisses s’uneix a una celebració tan
assenyalada del calendari del nostre país. Novament, hi haurà l’Altaveu de Cultura a l’era d’El
Castell. Lectores i lectors de totes les edats hi llegiran fragments d’obres de Manuel de Pedrolo i
Montserrat Abelló, escriptors que enguany commemoren el centenari del seu naixement.

L’alumnat de 5è de l’escola Font de l’Orpina ha
iniciat un nou projecte educatiu, basat en la creació d’una cooperativa. Cada classe ha muntat la
seva, Els Herois i Cooperativa Vacarissencs, cadascuna amb els seus propis estatuts. Fins i tot, disposen d’un NIF, concedit per l’Ajuntament de Vacarisses i que els permetrà vendre els productes que
elaborin a la propera edició de la Fira de la Vaca.

Esperem que en gaudiu i és que, tal com deia en
Joaquim Marinel·lo Bosch, «La cultura fa els pobles lliures!»

Una de les primeres fases del projecte va consistir en repartir-se els càrrecs, a través d’un sistema de votacions. Cada nen i nena, en funció de
les seves capacitats, va presentar una candidatura, defensada i valorada en grup.
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Per exemple, la Susanna va optar pel departament de Fotografia perquè li agrada molt el món
de la imatge, mentre que la Sheila és publicista
creativa perquè li agrada dibuixar i té imaginació. També hi ha secretaris i secretàries, que, tal
i com explica l’Abel, prenen acta de les reunions
i determinen l’ordre del dia de les sessions següents. L’Ot, en canvi, és mediador: «No sempre
s’ha de fer el que tu vulguis, sinó allò que necessita el grup». I la Sara, relacions públiques: «Si
necessitem imprimir o fer fotocòpies, ho negociem amb la Secretaria de l’escola per veure què
podem oferir a canvi».
El següent pas és votar els diferents prototips de
productes que han presentat els mateixos infants
i que compleixen les condicions necessàries per

Promoció
Econòmica

poder ser venuts a la Fira de la Vaca, d’artesania i temàtica medieval. També se’n valoraran
aspectes com l’estètica, la idea, etc. Un cop seleccionats els guanyadors, es realitzarà un estudi
de mercat entre la resta d’alumnes de l’escola, les
famílies i l’equip docent per conèixer la seva opinió i analitzar si els productes poden tenir sortida
i quin és el preu més adient.
Una part dels beneficis que extreguin de la venda dels productes (el 10% en un cas i el 30% en
l’altre) es donaran a una entitat sense ànim de
lucre, que, com la resta, decidiran en grup.

La valoració de l’alumnat
Els nens i nenes que estan participant en aquest
projecte estan molt il·lusionats amb el fet de
poder-lo dur a la pràctica. La majoria coincideix a remarcar haver aprés la importància de
treballar en equip, compartir idees amb la resta i saber què els agrada fer als seus companys
i companyes. En aquest sentit, la Carla, que fa
de moderadora a la cooperativa Els Herois, destaca què aporta el treball en equip: «Una altra
persona pot saber fer coses diferents de tu». En
definitiva, s’ha acomplert un dels objectius del
projecte, conèixer els valors del treball cooperatiu, tal i com descriu en Martí: «Una cooperativa
és un tipus d’empresa on tothom és igual i té el
mateix dret de participar-hi».
Contacta amb les cooperatives
de l’escola Font de l’Orpina:
coopvacarissencs@gmail.com
elsherois@gmail.com

Web
www.vacarisses.cat
Edita
Regidoria de Comunicació
Ajuntament de Vacarisses
C/ Pau Casals, 17
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App
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Flickr
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Disseny i maquetació
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Instagram
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Impressió
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Facebook
www.facebook.com/ajvacarisses

Correu
elterme@vacarisses.cat
Telegram (notificacions Ajuntament)
@ajvacarisses

Les persones i empreses
interessades en contractar
publicitat a El Terme,
podeu contactar a:
comunicacio@vacarisses.cat
93 835 90 02 (ext. 340)
Fotografia de coberta:
David Martín
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Recomanacions de
la Regidoria de Medi Ambient
i Sostenibilitat
Senglars
• No s’ha de donar menjar als porcs senglars!
• Hem de respectar el seu caràcter de fauna salvatge. Com a tal, cal prevenir les seves reaccions
i evitar que se’ns acostin, doncs poden transmetre malalties tant a les persones com als animals
domèstics.
• Si es detecta la presència de senglars, és convenient penjar o lligar adequadament els cubells de
la recollida selectiva del Porta a Porta.
• I per garantir el correcte tancament dels cubells,
cal aixecar la nansa.

Sistema de recollida Porta a Porta
• Davant la previsió meteorològica de ventades,
és convenient penjar o lligar adequadament els
cubells.
• Les bosses lligades amb el llaç vermell són per
contenir només excrements d’animals, sorra de
gats, bolquers i compreses; però NO la fracció resta, que es recull cada dimarts!
• Les àrees d’emergència substitueixen les recollides del Porta a Porta quan la ciutadania no pot
fer-ne ús i, per tant, només poden dipositar-s’hi 5
fraccions (orgànica, envasos, paper i cartró, vidre
i resta) i no d’altres, que hauran de dur-se a la
deixalleria.

Bonificacions a la taxa d’escombraries
• Les aportacions a la Deixalleria municipal comporten una bonificació a la taxa d’escombraries:
de 4 a 8 vegades que es fan aportacions, es bonifica un 5%; de 9 a 12, un 10%, i més de 12, un 15%.
• La Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat
també lliura, gratuïtament, el compostador i airejador necessaris per fer compostatge casolà. Si
aquest es realitza durant més d’un any, hi ha una
bonificació del 15% en la taxa d’escombraries, que
se suma, si s’escau, a la de l’ús de la deixalleria.

Deixalleria mòbil
• S’hi poden dur diferents tipus de residus, com
roba i oli. Horaris: el segon dissabte de cada mes,
al matí, a Torreblanca I (10.30-11.45 h), el nucli
urbà (12-13.15 h) i El Fresno (13.30-14.30 h); i el
quart divendres de cada mes, a la tarda, a La Fàbrica (16.30-17.45 h), El Ventaiol (18-19.15 h) i La
Creu (19.30-20.30 h).
• Consulta les ubicacions exactes i el llistat de
residus que s’hi accepten a www.vacarisses.cat.
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Medi
Ambient

Primeres observacions del projecte
d’immunocontracepció en senglars
El major nombre de captures s’ha efectuat a Matadepera i Vacarisses, i els resultats indiquen que el nivell de l’hormona
de la gestació en femelles és baix
L’equip d’investigació del Grup de Recerca sobre
Infertilitat (GRI-BCN) de la Facultat de Veterinària
de la UAB ha presentat recentment als representants del municipis de Terrassa, Matadepera,
Sant Cugat del Vallès i Vacarisses, així com de la
Diputació de Barcelona, les primeres observacions de l’estudi científic que estan realitzant per
avaluar l’efectivitat d’un tractament d’immunocontracepció en senglars urbans i periurbans. Les
dades corresponen als animals capturats i vacunats durant els últims nou mesos de l’any 2017,
així com el seu seguiment.
S’hi han estudiat prop de 100 animals, essent
més de 60 els tractats amb la vacuna contraceptiva (la resta han estat animals control). Aquests
animals han estat capturats, principalment, durant la primavera i l’estiu i el major nombre de
captures s’ha efectuat als municipis de Matadepera i de Vacarisses.

Destaca el bon resultat quant al percentatge de
recaptura dels animals (gairebé un 40%), que ha
permès obtenir mostres seriades dels individus
per poder analitzar i avaluar l’efecte de la vacuna.
El nivell hormonal de progesterona i de testosterona en sèrum en femelles i mascles, respectivament, indica que totes les femelles tractades tenen la progesterona baixa (l’hormona de la
gestació), i quant a la testosterona en mascles,
l’hormona es va mantenir baixa en el 40%
d’aquests. Resta per determinar-ne la font (per
descartar les no relacionades amb el tractament)
i la presència o absència de cèl·lules espermàtiques actives.
Encara restaria per realitzar el seguiment de l’estat fisiològic i sanitari dels animals, i l’anàlisi de
la resposta immunitària dels mateixos a la vacuna, així com els indicadors socials vinculats al
projecte. De fet, l’any 2018 es continuen vacunant exemplars nous i recapturant-ne els de l’any
2017, per tal d’obtenir més mostres que permetin tenir més informació sobre l’efecte de la vacuna a llarg termini.

Green Planet Barcelona
L’Escola Verda de l’Institut de Vacarisses
organitza aquest festival de curtmetratges i documentals sobre medi ambient
L’equip dinamitzador Escola Verda de l’Institut de
Vacarisses organitza Green Planet Barcelona, un festival de curtmetratges i documentals sobre medi
ambient, que tindrà lloc a Vacarisses, entre el 7 i el
12 de maig. Durant aquest dies, podreu gaudir de
les projeccions dels audiovisuals presentats al certamen, adients per a públic de totes les edats.
Hi ha dues categories: Escolar, adreçada a l’alumnat de qualsevol centre educatiu, i General, oberta a tothom. Els ecodelegats i ecodelegades de
l’institut vacarissà seran els encarregats de ferne el visionat i triar els curts i els documentals
que es projectaran al festival.

Medi
Ambient

El mateix equip Escola Verda ens explica els objectius del certamen: «Com a centre educatiu
que som, volem que el nostre alumnat prengui
consciència de l'entorn i el respecte per aquest.
Així doncs, vam pensar que celebrar un festival
d'aquestes característiques era una eina que ens
servia per fomentar la participació del nostre
alumnat, així com el d'altres centres educatius
de Catalunya i el món.» A més a més, «el Festival
Green Planet Barcelona vol convertir-se en el primer aparador mundial de pel·lícules de temàtica
ambiental i la nostra ubicació propera a Barcelona i Montserrat així ens ho permetrà. Per un món
més sostenible, per una escola amb empenta!».

Cultura,
Educació
i Medi
Ambient

+info: greenplanetbarcelona.cat

Nou servei de mediació ciutadana
L’Ajuntament de Vacarisses ofereix la
possibilitat de resoldre conflictes menors
per promoure la convivència al municipi
A través de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Vacarisses ha posat en marxa un servei
de mediació itinerant ciutadana per resoldre les
possibles desavinences que pot generar la convivència amb el veïnat, les amistats, la família o
altres persones del nostre entorn. Així, es tracta
d’una eina per abordar el conflicte mitjançant el

diàleg i el respecte, i amb el suport d’un mediador/a
professional imparcial per trobar un acord satisfactori. La mediació és voluntària, confidencial i
neutral, i exclou casos de separacions, divorcis o
tutela de menors i aquells sobre els quals s’hagi
interposat una denúncia.
D’aquesta manera, l’Ajuntament de Vacarisses
vol promoure la convivència al municipi. El servei és gratuït i, per sol·licitar-lo, cal contactar
amb el mateix ajuntament.
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Procés de creació del Consell de Vila
S’amplien els terminis per continuar
rebent propostes per part de les entitats
i els veïns i veïnes de Vacarisses
Com ja hem anat informant, des de l’Àrea de Participació, s’està treballant per crear un òrgan estable de participació: el Consell de Vila. La iniciativa pretén millorar els canals de participació i
relació dels veïns i veïnes de Vacarisses en els
afers municipals. La intenció és promoure i canalitzar un espai de reflexió conjunta entorn als
diferents temes que afecten la vida quotidiana
del municipi.

Fins ara, ens hem anat reunint amb les entitats i
associacions i també amb un bon nombre de veïns i veïnes que, en un moment o altre, han mostrat interès en participar d'aquest projecte.
Amb la intenció de poder disposar de més temps
per rebre propostes, hem allargat els terminis
que ens havíem plantejat inicialment. Així, podrem parlar-ne i debatre-ho plegats el proper dijous 5 d’abril.
A www.vacarisses.cat, pots consultar els documents
que s’han anat generant fins ara.

Centre Local de Serveis a les Empreses
L’Ajuntament de Vacarisses ha signat
un conveni de col·laboració amb el de
Terrassa per oferir assessorament a les
persones emprenedores del municipi
El món local ha estat i continua sent un dels
principals agents en la promoció econòmica del
territori, tot i que el seu paper no hagi estat mai
suficientment reconegut ni valorat. Amb independència de les competències obligatòries reconegudes per la normativa en cada moment, els
ajuntaments han tingut un paper actiu i rellevant en la prestació de serveis a les persones emprenedores i les empreses, tot i fer-ho amb recursos escassos i excessivament condicionants tant
en la seva finalitat com temporalitat. Com a conseqüència, el sistema pel qual s’han prestat en
molts casos aquests serveis, basat en nombroses
ocasions en el voluntarisme i una visió estrictament municipal, ha provocat una dispersió i atomització clarament ineficients.
No obstant això, l’àmbit local continua sent l’àmbit
de referència idoni per a la prestació de determinats serveis a persones emprenedores i empreses,
així com per impulsar projectes que desenvolupin
el territori i millorin la qualitat de vida dels seus
habitants. A més, l’evolució en les necessitats de les
persones emprenedores i empreses ha d’anar
acompanyada d’una adaptació i ampliació del catàleg de serveis ofert pels ajuntaments, que requereix
d’una major dimensió i especialització.

Participació

Borsa de Treball

Després d’analitzar aquesta situació, l’Ajuntament de Vacarisses ha signat un conveni de col·
laboració amb l’Ajuntament de Terrassa per a la
prestació de serveis a les persones emprenedores
i les empreses del municipi. Així, les persones
que vulguin muntar un negoci o bé emprendre
s'han d'adreçar al Servei Local d'Ocupació de Vacarisses (Borsa de Treball), que serà l'encarregat
de posar-se en contacte amb l'Oficina d'Atenció a
l'Empresa de Terrassa. Altres vies per demanar
cita prèvia les trobareu al web www.terrassa.cat.

Serveis del Punt d’Atenció
a l’Emprenedor (PAE)
• Informació i assessorament previ sobre els aspectes relatius a la constitució de l'empresa i la
seva tramitació al PAE.
• Tramitació gratuïta per mitjans telemàtics, a
través del DUE, de baixa de treballadors/es autònoms/es.
• Tramitació gratuïta per mitjans telemàtics, a
través del DUE, dels tràmits de constitució de les
formes jurídiques següents: Societats de Responsabilitat Limitada (SL), Societat Limitada Nova
Empresa (SLNE) i Treballadors/es autònoms/es
(empresari individual i SCP).
Adreça:
Centre local de Serveis a l'Empresa
C/ Telers, 5 - Terrassa

Campanya de conscienciació sobre el consum d'aigua
Catalunya està patint una greu sequera i Vacarisses no en queda al marge. Des de l’Ajuntament,
es publica, setmanalment, el nivell del pou que
abasteix la major part del municipi. D’aquesta
manera, es vol conscienciar la ciutadania de la
gravetat de la situació i de la seva responsabilitat
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Comunicació
i Serveis
Municipals
quant al consum d’aigua. Amb aquest mateix objectiu i per la proximitat de mesos més calorosos, el Terme inclou un seguit de recomanacions
per estalviar aigua i fer-ne un consum responsable. Anima’t a seguir-los perquè l’aigua és cosa
de tots i totes!

CONSCIÈNCIA,

AIGUA
Una aixeta oberta significa malgastar 10 litres cada minut

Una aixeta degotant significa malgastar 30 litres cada dia

L'Ajuntament de Vacarisses
ha pres durant aquest últim
any totes les mesures que han
estat a les seves mans per tal
d'optimitzar l'estalvi d'aquest
recurs tan preuat.
Ara, la població vacarissana
hem de prendre consciència de
les nostres accions diàries per
tal que les restriccions siguin
mínimes i no afectin el conjunt
dels nostres veïns i veïnes.
Per una cultura de l'aigua més
conscient i respectuosa amb
el nostre entorn.

Instal·lar un reductor significa un 50% d'estalvi en aigua
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Debat amb
Antonio Baños

Entitats

El terme de Vacarisses, amb poc més de 40
quilòmetres quadrats, alberga una flora
molt rica, amb més d'un miler d'espècies.
Fins i tot, algunes de aquestes plantes són
endèmiques, és a dir, només es troben en
una àrea geogràfica determinada

ANC Vacarisses
Benvolgudes i benvolguts,
Arran de la renovació de la junta de l’Assemblea
Territorial de Vacarisses de l’ANC i amb la voluntat d’encetar una nova etapa que dinamitzi i eixampli el suport a la República a Vacarisses, cal
preguntar-nos:

A continuació, són comentades vuit espècies de
plantes endèmiques presents al terme de Vacarisses. D'algunes altres (linària de Cadevall, corona de reina, etc.) no se'n fa el comentari perquè
cal confirmar la seva presència al territori municipal de Vacarisses.

Com implementar la República?
Com fer front a l’hostilitat de l’estat espanyol?
Quina estratègia hem de seguir?
Aquestes i altres qüestions les podrem debatre el
proper divendres 13 d’abril a la xerrada participativa amb l’Antonio Baños Boncompain, membre del Secretariat Nacional i de Súmate.

Arenària de codina (Arenaria conimbricensis, família de les cariofil·làcies). Herba endèmica de la
Península Ibèrica. És comuna en molts indrets
pedregosos del terme de Vacarisses.

Us hi esperem!
AT Vacarisses

Campaneta gran (Campanula affinis, família de
les campanulàcies). Espècie endèmica de Catalunya, que es troba en roquissars calcaris i balços
de conglomerat. L'he vista al Cul de la Portadora.

Drapaires
Un any més, les famílies dels nens i nenes de 5è i
6è de les escoles Pau Casals i Font de l’Orpina
estan organitzant la Fira de Drapaires, que, el
diumenge 15 d'abril, celebrarà la seva 12a edició.
La Fira pretén promoure els valors del reciclatge,
la solidaritat i el compromís amb la societat i un
mateix. Els nens i nenes són els encarregats de
revendre objectes de segona mà per obtenir uns
beneficis que entreguen al Rebost Solidari, gestionat per Amics Solidaris de Vacarisses, i a l'Associació EMMAUS de Sabadell, entitats que promouen els mateixos valors que la Fira, i que, uns
dies abans d’aquesta, van a les escoles a explicar
la seva tasca.
Abans de l’obertura de la Fira, els joves Drapaires
faran una cercavila pel poble, acompanyats dels
Geganters i Vakatucada. Tot seguit, l’Escola Municipal de Música de Vacarisses ens oferirà un
petit concert per inaugurar l’esdeveniment.

Plantes endèmiques
presents al terme de Vacarisses

Entitats

Recicla els mòbils!
Volem col·laborar amb MOBILitza't per la selva,
una campanya de l'Institut Jane Goodall que promou el reciclatge de mòbils per protegir els ecosistemes africans. Amb la donació de mòbils en
desús, s'aconsegueix reutilitzar aparells, reciclar
components útils, eliminar correctament els materials tòxics i recaptar fons per a projectes com
el del Centre de Recuperació de Ximpanzés de
Tchimpounga. Aquesta campanya, però, també
pretén sensibilitzar la ciutadania de l'impacte de
la creixent demanda de coltan, un valuós mineral usat en mòbils, ordinadors i consoles, l'extracció del qual genera greus conflictes humans i
mediambientals a la República Democràtica del
Congo. Es per això que, a la Fira de Drapaires, hi
haurà un espai per deixar els mòbils en desús i
col·laborar amb MOBILitza't per la selva.

Caragola de codina (Erodium glandulosum, família de les geraniàcies). Planta endèmica dels Pirineus, Serralada Cantàbrica i Sistema Ibèric, amb
una àrea disjunta a Sant Llorenç del Munt i
l'Obac. Es fa en algunes codines del nord del terme de Vacarisses.

Viu Vacarisses
Natura

Clavell de ceps (Dianthus multiceps, família de les
cariofil·làcies). Aquesta és una clavellina silvestre endèmica de Catalunya, descoberta per Antoni C. Costa, catedràtic de botànica del segle XIX.
És freqüent a l'extrem nord del terme de Vacarisses, prop de Castellsapera. Abans de l'incendi de
l'any 1994, era particularment abundant al turó
de Sant Salvador de les Espases.
Narcís blanc (Narcissus dubius, família de les
amaril·lidàcies). És una planta bulbosa endèmica
de l'est de la Península Ibèrica i del sud de França, pròpia de roquissars calcaris. L'he vista al
Turó Roig, a la Torrota de l'Obac i a Castellsapera.
Orella d'os (Ramonda myconi, família de les gesneriàcies). És una planta endèmica dels Pirineus
i d'algunes muntanyes properes. Pot ser considerada com un fòssil vivent, com una relíquia de
l'anomenada flora arctoterciària. El nom específic Linneu es va dedicar a Francesc Micó, metge i
botànic català del segle XVI.
Viola vinosa (Viola willkommii, família de les violàcies). Aquesta viola és endèmica del nord-est de
la Península Ibèrica. Va ser dedicada a Moritz Willkomm, professor de la Universitat de Praga i
autor d'una flora hispànica. Es troba en diversos
llocs del terme de Vacarisses: serres de Sant Salvador, de l'Hospici, etc.
Àngel M. Hernández Cardona

Centàurea linifòlia (Centaurea linifolia, família
de les compostes). És una planta endèmica de
l'est de la Península Ibèrica, bastant freqüent a
les muntanyes de l'Hospici.
Orella d'os. Foto d'Àngel M. Hernández Cardona.

Del 9 al 14 d’abril, porta tot allò que no vulguis
o que ja no necessitis (objectes, roba, joguines,
etc.) al vestíbul de La Fàbrica!

Aquest any, com a novetat, hi haurà una parada
especial per vendre roba d’època de segona mà
per poder-nos vestir a la Fira del segle XVIII, que
tindrà lloc el dissabte 26 de maig, dins la Festa
Major Petita.
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Els partits opinen
UIPV
Unió d’Independents per Vacarisses
grupmunicipal@uipv.cat

Propostes d'UIPV per al pressupost 2018!!!
UIPV va presentar una moció en
el ple en què demanàvem la rebaixa de la taxa d'escombraries,
pel fet de tenir un ecoparc, un
superàvit de l'any 2017 de
415.435,50 € i la recollida de
més de 1.000 signatures de veïns/es contraris a l'augment de
la taxa, entre d'altres. No es va
aprovar pel vot en contra de
l'equip de govern i les antigues
sòcies socialistes.
A aquest mateix ple, es va portar l'aprovació del pressupost
de 2018. UIPV va presentar a
l'equip de govern 4 propostes
de millora, on sol·licitàvem

Política
Municipal
l'elaboració del projecte de les
obres d'urbanització del Ventaiol i La Creu de forma conjunta
i immediata, la creació de 3 noves àrees d'emergència en urbanitzacions per al porta a porta,
dotar una partida econòmica
per fer un pàrquing al nucli i replantejar l'illa de vianants, però
l'equip de govern no es va dignar
ni a trucar-nos per parlar-ne.
Després de detallar un per un
els errors que hi havia, UIPV
vam votar-hi en contra, perquè
l'equip de govern va ser incapaç
d'acceptar cap de les nostres
propostes, però també per la
manca de rigor en la presentació dels comptes. UIPV, tot i no
aprovar el pressupost, volem
deixar clar que estem totalment
a favor de tirar endavant les

obres d'urbanització del Ventaiol i la Creu, però
no de la manera com volen fer-ho.
Per acabar, volem manifestar que el trencament
del pacte de govern va ser per tacticisme. Està claríssim que el govern d'ERC amb minoria continuarà tenint tot el suport i complicitat del PSC i la
prova la tenim en el recolzament en els pressupostos.

ERC
Esquerra Republicana de Catalunya
vacarisses@esquerra.cat

Seguim treballant!
Tot i que a vegades els projectes no arrenquen
tan ràpid com voldríem, estem especialment satisfets d’haver posat en marxa vàries iniciatives
per dinamitzar la xarxa econòmica i d’emprenedoria del municipi, vinculades a aspectes socials
i mediambientals. Aquest mes engeguem una
Oficina d’Assessorament Agrari, un primer pas
per començar a potenciar aquest sector i crear
xarxa entre possibles productors, propietaris de

Propostes del Ple municipal ordinari
de 22 de febrer de 2018

PSC

Consulta les actes
dels Plens municipals

Partit dels Socialistes de Catalunya
vacarisses@socialistes.cat

Proposta/moció

A favor

Proposta del regidor de Comunicació d’aprovació inicial de
la modificació del Reglament de funcionament del Consell
Municipal de Comunicació

Unanimitat

–

–

Proposta de la regidora d’Educació d’aprovació de l’expedient de contractació i del plec de clàusules administratives
particulars i del plec de prescripcions tècniques particulars
que han de regir el contracte de gestió del servei de menjadors escolars dels centres docents públics de Vacarisses

Unanimitat

–

–

Proposta del regidor de Cultura de canvi de nom de l’actual
avinguda de Trias Fargas pel de Muriel Casals i Couturier

ERC, PSC,
VpV i MV

–

UIPV

Moció presentada pel grup municipal PSC sobre la reposició
del màstil de la rotonda d’accés principal al municipi

Unanimitat

–

–

Moció que presenta el grup municipal PSC de l'Ajuntament
de Vacarisses per establir un sistema públic de pensions amb
major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats

Unanimitat

–

–

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM i MV-E
per la llibertat de les preses i presos polítics

UIPV, ERC,
VpV i MV

–

PSC

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM i MV-E
de suport a les vagues laborals convocades per CCOO i UGT
pel 8 de març de 2018

Unanimitat

–

–
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En contra

terres, emprenedors/es que vulguin treballar en
aquest sector, etc., sense deixar de banda consultes
de caràcter particular.
Volem potenciar també un altre tipus de negoci,
d’economia, oferint un Punt d’Informació Cooperatiu que pretén assessorar i acompanyar les persones interessades en iniciar un projecte cooperatiu a Vacarisses o en replantejar el seu model
empresarial cap al cooperativisme.
I seguim creient fermament en que el teixit comercial és bàsic per a Vacarisses. S’estan donant a
conèixer als comerciants diferents propostes per
fer xarxa entre ells, com són ConnecVacarisses o
el Gremi d’Hostaleria de Terrassa i comarca, però
també s’hi està treballant directament per saber
les necessitats tant de comerciants com de clients
i poder estructurar millor aquest teixit comercial
tan necessari per a qualsevol municipi.
Volem destacar també la posada en funcionament del Servei de Mediació Ciutadana, amb la
finalitat de resoldre, a través del diàleg i el respecte, les possibles desavinences que pot generar la
convivència amb el veïnat, les amistats, la família
o altres persones del nostre entorn.
Serveis que van en diferents direccions, però tots
per seguir millorant Vacarisses.

Abst.

Els diferent discurs de Boada segons tingui
o no tingui públic present...
Al Ple del passat mes de gener, UIPV va presentar
una moció demanant la rebaixa de la taxa d’escombraries.
Quan es van aprovar les Ordenances Fiscals per a
l’any 2017, el Govern Municipal, conformat aleshores per ERC, PSC i Movem Vacarisses, va decidir incrementar aquesta taxa en 20€ anuals. L’objectiu era reduir el gran dèficit econòmic que
genera aquest servei, que costa a les arques municipals prop d’un milió d’euros, quan la taxa que
paguem els ciutadans, tot i la pujada, no cobreix
ni el 30% d’aquest cost. Els diners que es fan servir per cobrir aquest dèficit no poden ser destinats a altres partides socials ni a fer les inversions
que necessita el municipi.
A la Comissió Informativa de Règim Interior celebrada el 19 d’octubre de 2016, on es va dictaminar aquest augment, el Sr. Boada, referint-se a la
taxa, va dir, textualment, que “encara s’hauria
d’incrementar més” i que “l’increment de preus
ja s’hagués hagut de fer abans”.
Aquestes dues afirmacions, recollides a l’acta de
la sessió, demostren la hipocresia i el cinisme que
practiquen el Sr. Boada i la seva formació política,
en canviar el seu discurs quan parlen sense públic o quan ho fan de cara a la galeria.
La promesa de baixada d’impostos i taxes va ser el
cavall de batalla d’UIPV i VxV a la campanya electoral de l’any 2011. La pregunta és: per què no ho
van fer quan van tenir l’oportunitat en tornar al govern?

La resposta és fàcil: no ho van voler fer. La feina bruta ja els la vam
fer nosaltres.

VpV
Veïns per Vacarisses
vacarisses@socialistes.cat

Una de les primeres urbanitzacions que va reivindicar les
obres de clavegueram va ser el
Ventayol i, de camí, La Creu.
Pels volts dels 80, la insistència
dels veïns va fer que es redactés
el primer projecte d’obres. 40
anys han passat i 5 alcaldes que
no han tingut la valentia i el coratge de dur a terme una necessitat bàsica i essencial com són
les obres de clavegueram.
Els partits que han governat i
governen no han tingut prou en
dividir els veïns, sinó que també han dividit els projectes. Una
bona opció si l’objectiu és tirar
endavant les obres de totes
dues urbanitzacions. Però una
mala opció si no es consulta ni
s’informa els veïns i veïnes que,
des de fa molts anys, esperen
gaudir d’unes necessitats bàsiques, mínimes i obligatòries al
segle XXI. Lamentem que, després de tants anys, s’hagin redactat i modificat més de 3 projectes i que els partits polítics
hagin inclòs en tots els programes electorals l’execució de les
obres que no s’han dut a terme.
No fa gaire, un dels partits de
govern, el PSC, va trencar el
pacte de governabilitat, al·
legant la desinformació i la falta de compromís de l’equip de
govern. També cal dir que el
PSC ha donat suport a uns pressupostos que no contemplen
l’execució del projecte d’urbanització del Ventayol i La Creu;
al contrari, continuen recolzant
la divisió del projecte, sense
comptar amb l’opinió dels veïns i veïnes. Des de VxV, trobem
una falta clara de coherència i
responsabilitat en dir una cosa i
fer-ne una altra. En enganyar
els veïns i veïnes amb pamflets,
justificant l’abandonament del
govern i, d’altra banda, donant
suport a unes obres perquè es
facin i a altres no.

MV
Movem Vacarisses
movemvacarisses@gmail.com

Sons del vent
Des de la nostra representació
de Movem Vacarisses a la Regidoria d’Educació, vam apostar
per fer arribar la nostra Escola
Municipal de Música a tots els
infants de la localitat. Aquest
curs escolar hem engegat, a les
escoles Font de l’Orpina i Pau
Casals, el projecte Sons del Vent,
iniciat amb l’alumnat de tercer
de primària i amb previsió de tercer i quart per al curs vinent, amb
molt bones valoracions per part
de tota la comunitat educativa.
Clarinets, flautes travesseres,
trompetes i bombardins s’han
posat a l’abast d’aquests nens i
nenes, amb una bona acollida
dels equips directius de les escoles, finançament de la regidoria,
manteniment de les AMPA i gran
tasca pedagògica del professorat
de l’escola de música, conjuntament amb el professorat de música dels dos centres escolars.
Molts són els valors que es desprenen d’un projecte d’aquesta
mena: participació conjunta de
la comunitat educativa, treball
a favor de la cohesió social, socialització en l’accés d’aquest servei municipal perquè pugui arribar a tots els nens i nenes i no
només a uns quants, i com no,
aprenentatge musical més reforçat i especialitzat que contribueix en la seva educació individual i en el treball en grup.
Hem de continuar en aquesta
extensió; de fet, també les escoles bressol, per una banda, i el
jovent, per una altra, tenen estesa la mà de l’Escola de Música
municipal, tot gaudint de projectes d’aprenentatge musical.
Així doncs, ferm compromís
polític respecte a l’Escola Municipal de Música com a motor de
progrés educatiu i social per al
conjunt de la nostra localitat.
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Ciclo Vacarisses

Entrevista

“Tenim un entorn immillorable per practicar esport”
Ciclo Vacarisses és una entitat vacarissana creada fa quatre anys amb l’objectiu
de promoure activitats relacionades
amb la bicicleta. Enguany, a banda
d’organitzar l’habitual cursa infantil
de BTT, portaran l’Open Barcelona per
a ciclistes adults i també la Festa de la
Bicicleta per recaptar fons per a un futur
equipament municipal. Ens ho explica
el president de l’associació, Àlex Cirera.
Després de quatre anys organitzant una cursa
infantil de BTT, portareu a Vacarisses l’Open
Barcelona d’aquest esport.
Ara fem un salt qualitatiu i organitzem una cursa
per a adults, tot i que també hi competiran nens,
a la Kids Cup, una versió més reduïda a l’inici de la
jornada. A partir de les 10 h, ja competirà la resta
de categories, des de Cadet fins a Màster 60, dividides per sexes.
El fet d’acollir esdeveniments esportius
d’aquest tipus, com creieu que pot beneficiar
el municipi?
Després de quatre anys d’organització amb bons
resultats, hem situat Vacarisses en el mapa ciclista de BTT, almenys infantil. Des de l’associació,
creiem que tenim un entorn immillorable per
practicar esport i l’únic que s’ha de fer és, des de
l’Ajuntament, incentivar-ho i nosaltres explotar-ho al màxim amb el nostre esforç.
El dia anterior a l’Open, el dissabte 21 d’abril,
organitzareu una cursa infantil popular.
Serà la Festa de la Bicicleta o Primabike, un reconeixement a la gent del poble, sobretot, a la canalla que vol començar a practicar aquest esport.
Aquesta cursa serà més popular i fàcil, i menys
tècnica. Creiem que cal organitzar aquest tipus
d’esdeveniments per animar aquests nens a fer el
salt, federar-se i participar en curses de la Federació Catalana de Ciclisme.
Un dels objectius de la cursa és fomentar el
ciclisme. Per què recomaneu aquest esport entre els nens i les nenes?
Fomenta la salut, l’esforç, la participació en equip
(s’acostuma a practicar amb més gent) i poder conèixer el territori.
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L’altra finalitat d’aquest esdeveniment popular és recaptar diners per a la construcció d’un
pumptrack, a Torreblanca II. Per qui no ho sàpiga, quin tipus d’equipament és i per què creieu que fa falta tenir-lo a Vacarisses?
Un pumptrack és un circuit tancat amb salts, peralts, relleus, etc. La nostra idea és fer-lo doble
perquè pugui acollir diferents nens alhora i albergar competicions puntuals. Al municipi, no hi
ha cap instal·lació que aculli ciclistes en un circuit permanent. Creiem que serà beneficiós tant
per als infants com per al jovent i, per tant, serà
una contribució social. Quan Ciclo Vacarisses va
presentar el projecte, l’Ajuntament va acceptar-lo de seguida, però requereix finançament.
De moment, firmarem un conveni per ser usufructuaris d’uns terrenys municipals durant uns
anys. A banda, fent activitats com la Primabike,
intentarem recaptar diners per pagar excavadores, tècnics, etc. La previsió és tenir-ho enllestit a
l’estiu, tot i que el projecte continuarà amb successives etapes per ampliar l’equipament. Evidentment, aquests passos els donarem si hi ha
una bona rebuda.

QÜESTIONARI VACARISSÀ

Un lloc de Vacarisses
La Torrota
Un record vacarissà
La Baixada de la Vaca
Una activitat vacarissana
Les curses de BTT
Una millora per al municipi
Piscina municipal coberta
Un llibre
La tierra de las segundas oportunidades, de Tim Lewis
Una pel·lícula
Rush
Un personatge de ficció
Frankenstein
Un personatge real
Carles Puigdemont
Un plat
Risotto de ceps
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La Biblioteca
recomana

Vacarisses en imatges
Carrer dels Oms, abans carrer del Calvari.
Any 1941.
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

La Granja de Vacarisses

El Concurs!

El Concurs!

En quin recipient hi ha
els alls de La Maduixa?

On és la sala infantil
de La Granja de Vacarisses?

Fruita i verdura a preus assequibles, llegums cuits i formatge de
Cal Pujolet. Properament, peix
fresc a diari. Servei a domicili,
amb opció de fer la comanda
presencialment o per telèfon.
Possibilitat de nous productes a
petició de la clientela.

Menú diari entre setmana i, els
caps de setmana, carta i menús
de grup, com calçotades segons
la temporada. A més, els divendres i dissabtes, tapes sense límit,
amb una vintena de varietats. Els
caps de setmana i festius, servei
de rostisseria i comandes del forn
de llenya per encàrrec. Disposa
de sala infantil i espai per a celebracions, com casaments, comunions i batejos.

Horari: els dilluns, de les 16.45
a les 20 h; de dimarts a divendres, de les 8.30 a les 13 h i de
les 16.45 a les 20 h, i els dissabtes i diumenges, de les 9 a les
13.30 h.
C/ Major, 7 - Nucli
93 828 14 74
www.facebook.com/
LaMaduixaVacarisses
lamaduixavacarisses@gmail.com
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Horari: de dilluns a dijous, de
les 8 a les 17 h; els divendres i
dissabtes, de les 8 a les 24 h, i els
diumenges, de les 8 a les 17 h.
Ctra. C-58 amb B-121
93 744 46 84
lagranjadevacarisses.com
info@lagranjadevacarisses.com

Rellotges de sol
Sílvia Soler
La biblioteca de Vacarisses té
grans lectores i lectors de la Sílvia Soler. De fet, es repeteix la
pregunta: “Ha tret alguna cosa
nova la Sílvia Soler?”. Doncs
ara, abans que ens ho pregunteu, us direm: a la caixa de novetats, hi ha un petit tresor de
la Sílvia Soler. Aquest petit tresor porta un títol que ens és
molt proper: Rellotges de sol. Rellotges que, com els de la vostra
biblioteca, fan gaudir petits i
grans quan els ensenyes o assenyales; que ens recorden que la
nostra preciosa biblioteca està
dins de l’edifici més bonic
d’aquest poble. Rellotges que,
sense voler-ho, donen una identitat única a les façanes que
guarneixen.

Coneix el teu comerç
La Maduixa

Novel·la

Els premis per a les persones encertants són gentilesa
de les empreses que apareixen en aquest concurs. En
aquest número, La Maduixa ofereix una cistella de
productes i La Granja de Vacarisses, un menú diari
per a 2 persones.
Envia’ns les respostes i les teves dades (nom, cognoms
i telèfon de contacte) a elterme@vacarisses.cat,
indicant a l’assumpte “Concurs Comerç de Vacarisses”, o bé en un sobre tancat a l’Ajuntament, a
l’atenció de la revista El Terme. Tens temps fins al
proper 30 d’abril!

Centrem-nos, però, en el llibre,
en aquest recull d’articles on la
Sílvia reflexiona sobre moltes
coses: l’amor, la infància, la família, la literatura… En destaca
un: l’estiu. Aquella època de
l’any on tot s’atura en algun
moment, on la calma inunda
els nostres sentiments i els nostres cossos. Doncs, estimats lectors i lectores, si teniu ganes
que arribi l’estiu, avanceu-vos

amb aquesta excel·lent lectura,
a poc a poc, i atureu-vos, gaudiu-ne. Si Petons de diumenge ens
va agradar, L’Estiu que comença
ens va encantar, Els vells amics
ens va decebre una mica –cal
dir-ho tot–, ara Rellotges de Sol
ens fascinarà.

amb encert una divertida història que parla sobre l’assetjament escolar i les relacions socials entre el jovent.

Només faltaria demanar a l’autora que, després de les seves novel·
les i aquest recull d’articles, dediqui algun text a l’hivern, que
també invita al recolliment…
Però cal paciència; tot arriba. Us
n’avisarem, no ho dubteu.

Rogue One explica els fets que
van passar entre l’Episodi III i el
IV. L’Imperi Galàctic ha finalitzat la construcció de la seva
arma definitiva, l’Estrella de la
Mort, però un grup de rebels es
proposa robar els plànols
d’aquesta abans no estigui totalment operativa.

Literatura Juvenil
(10-12 anys)
Dragon Boy / Guido Sgardoli
En Max acaba de començar
l’ESO i la resta el veu com el
“raret” de la classe per l’implant que porta a l’orella o per
la crossa que necessita per caminar. Però, un bon dia, descobreix unes estranyes vinyetes,
les divertides històries de Dragon Boy, que li canviaran la
perspectiva de les coses. Tot
buscant l’autor de les misterioses vinyetes, aquestes li ensenyaran a superar les seves dificultats.

DVD
Rogue One:
una història d’Star Wars

Dirigida per Gareth Edwars, tot i
no formar part de la saga principal, la pel·lícula va acollir una
molt bona crítica i és considerada
una de les cintes de més acció de
l’univers Star Wars. No te la perdis
i que la Força t’acompanyi!

Amb un munt de dibuixos i una
narrativa àgil, l’autor transmet
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Agenda Abril 2018
Dimarts 3

Dijous 5

Divendres 6

Dissabte 7

Contes a l'Espai Familiar

Taller de cuina

Sessió informativa
Borsa de Treball

I Berenar de Forquilla

La Biblioteca El Castell visita
l’Espai Familiar.
Hora: 11 h
Lloc: escola bressol El Xic

Risotto.
Hora: 17 h
Lloc: Punt de Vol
Preu: gratuït

Hora: 9.30-11 h
Lloc: Sala Neus Català
d'El Castell

Procés de creació del
Consell de Vila
Sessió oberta a tothom.
Hora: 19 h
Lloc: Sala Neus Català
d'El Castell

Taller interdisciplinari
en família

Dilluns 9

Divendres 13

Dissabte 14

Oficina
Assessorament Agrari

Campionat de futbolí

Taller familiar

Hora: 16-20 h
Lloc: aula d'estudi de
la Biblioteca El Castell

Hora: 17 h
Lloc: Punt de Vol
Inscripcions:
puntdevol@vacarisses.cat

Xerrada amb
l’Antonio Baños

Per donar a conèixer la nova
associació que s’ocupa del
Rebost Solidari de Vacarisses.
Hora: 17.30 h
Lloc: Plaça de la Dona
(davant La Fàbrica)
Preu: la voluntat
Organitza: Amics Solidaris
de Vacarisses

La biblioteca fa 10 anys!
La història de la teva biblioteca
només la pots explicar tu.
Hora: 11 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Música, arts plàstiques
i expressió corporal.
De 6 a 9 anys.
Hora: 10.30-12.30 h
Lloc: Aules C i D de La Fàbrica
Preu: 3,75 €/família
Inscripcions: a la Secretaria
de l'Escola Municipal de Música

Diumenge 15

Com implementar la República?
Com fer front a l’hostilitat de
l’estat espanyol? Quina
estratègia hem de seguir?
Hora: 19 h
Lloc: Sala Neus Català
d'El Castell
Organitza: ANC Vacarisses

XII Fira de Drapaires

Inauguració amb la Colla
Gegantera, Vakatukada i l’Escola
Municipal de Música.
Hora: 11-13 h
Organitzen: famílies d’alumnes
de 5è i 6è de les escoles Font de
l’Orpina i Pau Casals

Dilluns 16

Dijous 19

Divendres 20

Dissabte 21

Espai dels Infants

Concert de l’Escola
Municipal de Música

Sessió informativa
Borsa de Treball

Primabike

En motiu del Dia Internacional
de l’Art, decorarem el parc de
Can Serra amb manualitats
primaverals i acolorides.
Activitat oberta a tots els infants
(3-12 anys) i les seves famílies.
Hora: 17-18 h
Lloc: parc de Can Serra

Espai de debat educatiu
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala Neus Català
d'El Castell

Conjunts instrumentals,
cambres i combos.
Hora: tarda
Lloc: Casal de Cultura

Club de lectura 1

Crónica del rey pasmado, de
Gonzalo Ballester.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Hora: 9.30-11 h
Lloc: Sala Neus Català
d'El Castell

Jam

Hora: 22.30 h
Lloc: Punt de Vol

Portes obertes escoles
bressol
Hora: 10-13 h
Lloc: El Cuc i El Xic

Dilluns 23

Dijous 26

Divendres 27

Altaveu de Cultura
per Sant Jordi

Cantata La fàbrica de colors

Hora del conte

Lectura en veu alta de textos
literaris i lliurament de premis i
diplomes: II Concurs de Punts de
Llibre, III Concurs de Còmic i A
l’abril, llibres mil!
Amb la participació
de l’Escola de Música.
Hora: 17:30 h
Lloc: era d’El Castell

A càrrec de les escoles Font de
l’Orpina i Pau Casals, i amb
l’acompanyament instrumental
del professorat de l’Escola
Municipal de Música.

Club de Lectura 2

El drac del riu, a càrrec de l’Eva
González. A partir de 3 anys.
Hora:17.30 h
Lloc: cruïlla C/ Torrota - Pau
Casals
Organitza: Biblioteca El Castell

Mentira, d’Enrique Hériz.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Punt d'Informació
Cooperatiu

Roba, joguines, etc.
Hora: 8-20 h (de dilluns a
divendres) i 15-19 h (dissabte)
Lloc: vestíbul de La Fàbrica
Cada divendres

Skate i scooter

Lloc: Plaça del Punt de Vol

Celebració dels 25 anys.
Hora: 18 h
Lloc: Església de Sant Pere
Preu: aportació voluntària
Diumenge 22

Open Barcelona de BTT

L’Esbart Dansaire fa 10 anys

Hora: 18-20 h
Lloc: Sala Antònia Verdura
d'El Castell

Recollida d'objectes per als
Drapaires

Concert Cor de Vacarisses

Cursa per a persones federades.
Hora: 9-14 h
Lloc: C-58, km 34 (direcció
Manresa)
Organitza: Ciclo Vacarisses

Dimarts 24

Del 9 al 14 d'abril

Festa de la bicicleta, amb cursa
popular i activitats infantils.
Hora: 10-14 h
Lloc: C-58, km 34 (direcció
Manresa)
Inscripcions: prèviament, a les
escoles Font de l’Orpina i Pau
Casals, i a l’Institut de Vacarisses
Organitza: Ciclo Vacarisses

Del divendres 13
al diumenge 15 d'abril

Exposicions del mes

Un dia qualsevol

Fins el 13 d'abril:
Éssers diminuts fabulosos

Espectacle sobre la vida i l’obra
d’en Miquel Martí i Pol.
Hora: a les 21 h (divendres i
dissabte) i a les 18 h (diumenge)
Organitza: Grup de Teatre Jove
de Vacarisses

a la Biblioteca El Castell

Ballada, amb l'Esbart Egarenc,
l'Esbart Manresà i l'Esbart
d'Olesa com a convidats, i amb
la participació dels padrins de
l’entitat, els Geganters i Grallers.
Hora: 12 h
Lloc: Pista poliesportiva

Del 23 al 28 d'abril:
Novetats de Sant Jordi
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