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Medi Ambient

Es requereixen mesures correctores a l’abocador de Coll
Cardús en l’Informe Ambiental sol·licitat per la Generalitat
L’empresa gestora de l’abocador de Coll Cardús, Hera Tratesa SAU,
ha presentat a la Generalitat una petició d’una nova morfologia màxima de clausura del dipòsit de residus, que comporta un increment de
574.909 metres cúbics, perquè aquest assoleixi la forma final imprescindible per clausurar-lo.
Des del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat,
s’indica que aquest tràmit és necessari “per acabar d’esgotar el
planejament urbanístic de Vacarisses, aprovat l’any 2008”. A més,
s’assegura que l’aprovació d’aquesta modificació “determinarà el final morfològic del dipòsit controlat, la clausura, el segellat i la restauració posterior, així com l’escenari temporal”.
En aquest sentit, des del govern català, s’adverteix que encara no es
pot fixar una data final per a la instal·lació, ja que, precisament, per
aconseguir la morfologia adequada, es requereixen aquestes tones de
residus. Tanmateix, el Departament de Territori i Sostenibilitat especifica que “l’Agència Catalana de Residus treballa amb l’horitzó de tancament al 2015, d’acord amb la resolució parlamentària aprovada”.
En relació a l’abast de l’estudi d’impacte ambiental que suposa la
petició de modificació de l’activitat de l’abocador, la Direcció General
de Qualitat Ambiental (DGCA) ha demanat informes previs a les parts
implicades. Des de l’Ajuntament de Vacarisses, s’ha presentat un informe “en què es plantegen mesures correctores que Tratesa haurà
d’aplicar i que fan referència a vectors ambientals com paisatge, hidrologia, soroll, olors (estudi dels focus emissors de l’activitat i la seva
incidència als nuclis habitats més propers), residus, vegetació, fauna
i risc d’incendi”, explica el regidor de Medi Ambient, Martí Llorens.

sense garantir, però, la forma futura de l’abocador un
cop clausurat.
En canvi, el nou Pla Especial de 2008 està determinat per geomodels matemàtics, tal com puntualitza
el regidor vacarissenc: “Aquests models estableixen
quina morfologia cal adquirir; són més complexos,
però aporten més seguretat i garanteixen l’estabilitat
futura de la zona”.

El CTR, una solució alternativa
L’any 2007, l’Agència de Residus de Catalunya va impulsar un ecoparc a la mateixa finca de Coll Cardús
per planificar el futur tancament de l’abocador. Davant les contínues queixes del veïnat per males olors,
el regidor de Medi Ambient assenyala l’abocador i el
CTR com a responsables dels episodis de pudors i
assegura que aquesta última instal·lació “no ha pogut assolir les condicions òptimes d’operació, degut
a que, a causa de la crisi, tracta menys residus dels
previstos en les condicions de disseny que va ser
construït”.

Plans per regular l’abocador
A l’octubre de 1999, l’Ajuntament de Vacarisses ja va aprovar un Pla
Especial d’ordenació i tancament de la instal·lació de l’abocador de
Coll Cardús, en marxa des dels anys 60, que establia unes cotes límit,

L’abocador de Coll Cardús, en marxa des dels anys 60.

La informació i les declaracions vinculades al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat es basen en l’article de 25/10/2013 publicat a l’edició digital
de La Vanguardia.

1

Medi Ambient

Comencen les tasques de manteniment de les
franges de protecció contra incendis
El passat mes de novembre, l’Ajuntament de Vacarisses va iniciar les
tasques de manteniment de les franges perimetrals de protecció contra incendis a les urbanitzacions. Amb una amplada de 25 metres,
aquestes franges les envolten, seguint les característiques que estipula la legislació vigent en la matèria.
Enguany, és el segon cop que es realitza el manteniment de les franges. En aquesta ocasió, es treballa a les urbanitzacions de Ca l’Oliva,
La Colònia Gall, La Coma, Pou Gran i Els Caus, i l’empresa seleccionada és local, Can Font Jardiners, que ha contractat tres persones de
Vacarisses. Aturats amb dificultats per accedir al mercat laboral, que

van accedir a l’oferta de feina a través d’un anunci
de la Borsa de Treball del municipi.
La Regidoria de Medi Ambient es fa càrrec, de manera subsidiària, de la realització d’aquestes tasques. En aquest sentit, es vol recordar que l’obertura
i el manteniment de les franges de protecció contra
incendis és una obligació de les persones propietàries de cada urbanització. Tanmateix, l’Ajuntament
ho assumeix, tant a nivell tècnic com econòmic, sense cap cost per al veïnat.

Gent Gran

El Mes de la Gent Gran a Vacarisses
Com cada mes d’octubre, Vacarisses va celebrar
el Mes de la Gent Gran amb un seguit d’activitats
adreçades a aquest col·lectiu. Enguany, el programa
es va encetar amb una sortida al “Món màgic del
tren”, a Santa Eugènia de Berga. Hi va participar una
cinquantena de persones, que van poder visitar la
instal·lació dedicada al món del col·leccionisme i al
modelisme de trens en miniatura.
La següent proposta va ser una xerrada i un taller
de pastisseria, a càrrec de Miquel Àngel Valenzuela, del forn de pa i la pastisseria La Moreneta, que
van rebre molt bona resposta, amb una trentena de
participants.

Un altre taller que va tenir molt bona rebuda va ser el de patchwork
i manualitats, que va durar tres tardes. La traça del col·lectiu amb
les manualitats es va demostrar també al concurs de rams de flors
silvestres, que augmenta la participació any rere any. La gent gran
també fa esport i, per això, es va organitzar una caminada a la Masia
de Can Vives.
I per recuperar forces després de tantes activitats, què millor que un
bon àpat. Com en cada edició, es va celebrar un esmorzar-botifarrada
popular. Més de 200 persones van omplir la Sala Gran de La Fàbrica.
Un altre dels actes més destacats va ser el dinar de germanor al Casal
de la Gent Gran, per celebrar les noces d’or de tres parelles vacarissenques, que van rebre uns rams de flors i unes plaques commemoratives per part de membres de l’Ajuntament.
El Mes de la Gent Gran es va cloure amb havaneres i música
popular d’arreu del món, a càrrec del grup La Corranda. Tot plegat,
acompanyat de rom cremat.
El regidor de la Gent Gran, Josep Maria Gibert, valora “molt positivament totes les activitats realitzades, per la seva diversitat, l’èxit de
participació i perquè han contribuït a palesar l’energia del col·lectiu”.
Des de la Regidoria, es vol agrair la col·laboració de l’Associació Casal de la Gent Gran. Precisament, el seu president, Blas Matilla, considera que “les activitats realitzades han estat molt interessants, tal
com demostra l’alta participació”.

Joventut

Fòrum Jove per conèixer les necessitats del jovent
El passat dissabte 23 de novembre va tenir lloc el
Fòrum Jove, organitzat des de l’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Vacarisses amb la participació de

diferents joves del municipi. La jornada s’emmarca dins els diferents
actes que es porten a terme de cara a l’elaboració del nou Pla Local
de Joventut (PLJ 2014-2017) i servirà per fer un diagnòstic actualitzat de la situació del jovent vacarissenc en els diversos àmbits que
l’afecten. Aquest diagnòstic, juntament amb les propostes recollides
al fòrum, es tindrà present a l’hora de concretar els diferents objectius a assolir en un període de quatre anys. I és que la jornada anava
encaminada a fomentar la participació de tot el jovent per recollir les
seves necessitats i inquietuds.
Mentre que a les sessions de treball van participar-hi prop d’una trentena de joves, al llarg de tot el dia, van passar pel Punt de Vol una
seixantena de participants. A banda dels debats, va haver-hi un dinar,
una sessió de Zumba i un concert amb Afreekan Children Sound.

Ensenyament

Augmenten les sol·licituds d’ajudes per a
material escolar
Les peticions d’ajuts per a material escolar per a
aquest curs 2013-14 han augmentat en 32 respecte
a l’any passat, sumant un total de 157 sol·licituds,
un cop tancat el termini per presentar-les. Aquestes
representen un 26% de l’alumnat de les escoles Pau
Casals i Font de l’Orpina, i de l’alumnat d’ESO de
l’institut de Vacarisses.
Les ajudes van destinades a l’alumnat resident i
empadronat al municipi, i que cursi el segon cicle
d’educació infantil, primària o ESO a centres escolars públics de Vacarisses. Suposen la subvenció de
llibres de text i material didàctic o informàtic, en un
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percentatge proporcional a la renda per càpita familiar. Així, les unitats
amb uns ingressos anuals inferiors a 9.000 euros poden sol·licitar una
ajuda del 100% del cost del material. El barem arriba fins als 19.000
euros de renda, a què correspondria un 20% de la subvenció.
D’altra banda, la Regidoria d’Ensenyament ha registrat 20 sol·licituds
amb bestreta, dirigides a aquelles famílies amb una renda per càpita
inferior als 9.000 euros i que no poden assumir la compra del material
escolar.
Al tancament d’aquesta edició d’El Terme, les peticions estaven pendents de resolució. Us informarem del resultat en propers números i
al web de l’Ajuntament.

Biblioteca El Castell

Comerç

El club de lectura fa la seva
primera sortida al teatre

VI Fira de Nadal

El passat 26 de novembre, una vintena de persones del club de
lectura de la Biblioteca El Castell va fer, per primer cop, una sortida
al teatre. Aquesta s’emmarca en una trobada de clubs de lectura,
que organitza la Gerència de Serveis de Biblioteques, per facilitar
la participació en activitats culturals i compartir-les amb membres
d’altres clubs. Enguany, es va proposar assistir al Teatre-Auditori
de Sant Cugat del Vallès per gaudir de l’obra “Adreça desconeguda”, interpretada per Lluís Homar i Eduard Fernández. A més, els
membres dels clubs de lectura assistents van poder intercanviar
impressions i fer preguntes als actors. Les persones de Vacarisses
inscrites a l’activitat van desplaçar-se en un autocar facilitat per la
Diputació de Barcelona.

Com cada any per aquestes dates, la Regidoria de
Comerç organitza la Fira de Nadal, que ja arriba a la
seva sisena edició. Enguany, tindrà lloc el proper 21
de desembre, de les 10 a les 15h, al centre del nucli
urbà. Hi trobareu diverses parades, on podreu aprofitar per fer les compres nadalenques, ja que hi haurà
de tot. A més, participareu a la rifa de la panera de
Nadal, gentilesa dels comerços del municipi, que es
farà a les 13h. Els més petits també en podran gaudir, gràcies al taller infantil de quadres de Nadal en
3D i als inflables que s’hi instal·laran. La jornada es
completarà amb una trobada solidària de timbalers,
que s’encarregaran de recollir aliments per a les famílies amb necessitats. Serà al migdia i ho organitza
l’associació Vacatukada.

a vacarisses.cat
L’equip de govern de Vacarisses denuncia
suplantació d’identitat a Twitter
L’equip de govern de l’Ajuntament de Vacarisses ha interposat una denúncia per suplantació
d’identitat a Twitter, davant la Unitat de Delictes
Tecnològics de la Policia Nacional, que, en
aquests casos, col·labora amb la Interpol. I és
que, fa unes setmanes, hi van aparèixer perfils
falsos de l’alcalde i diferents regidors i regidores
del consistori.
L’equip de govern vacarissenc denuncia una
campanya de desprestigi
vers els seus membres i
vol fer una crida a l’honor
de les persones, siguin del
partit que siguin.

La subdelegació del govern exigeix que la bandera espanyola
onegi a l’Ajuntament de Vacarisses
La delegació del govern espanyol a Catalunya ha demanat a
l’Ajuntament de Vacarisses que pengi la bandera espanyola a la
façana de l’edifici consistorial, que no hi onejava des de fa uns
anys. Segons el comunicat del subdelegat del govern a Barcelona, Emilio Ablanedo, aquest fet suposava l’incompliment de la
Llei 39/1981, de 28 d’octubre, de banderes oficials. L’Ajuntament
va rebre el requeriment de la subdelegació el passat 8 d’octubre
perquè, en un
termini de 20
dies hàbils, trametés un informe
documental i
gràfic.

Solidaritat amb les Filipines
La Regidoria de Solidaritat i cooperació
de l’Ajuntament de Vacarisses ha fet una
aportació econòmica de 3.000 euros al Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament,
en ajuda de les víctimes del tifó Haiyan que
ha assolat les Filipines els darrers dies.
A més, des de l’Ajuntament de Vacarisses,
volem transmetre un missatge de condol a
les autoritats filipines i a
la població afectada per
aquest desastre natural,
i un altre d’esperança
en la recuperació de
les persones ferides i
la ràpida reconstrucció
del país.

Coneix el teu comerç
Bar El 5

Garatge Vacarisses

Ha canviat recentment de mans i es nota, amb un ambient més jove i
familiar. Una de les principals novetats són les tapes. A més, els caps
de setmana regalen una tapa per cada beguda. Tanmateix, tenen menús
diaris i de cap de setmana, menús personalitzats per a grups, plats per
emportar, entrepans freds i calents, torrades i pizzes casolanes. Dilluns
tancat.

Ofereixen tot tipus de serveis per a la reparació i el manteniment
de vehicles de totes les marques (vidres, planxa, mecànica, etc.).
També passen la ITV, un servei ideal per evitar-vos cues! Obren de
dilluns a divendres, de les 8 a les 13 h i de les 15 a les 20 h.

(Passeig de l’Estació, 2 - Torreblanca I) 93 828 03 93

(Ctra. d’Olesa, 5 – Nucli ) 93 835 91 38

El Concurs!

El Concurs!

Els caps de setmana,
el Bar El 5 regala
una tapa per cada
beguda. Ens sabries
dir en quin horari?

Quants elevadors de
cotxe hi ha al taller de
Garatge Vacarisses?

Els premis per a les persones encertants són gentilesa de les empreses que apareixen en aquest concurs. En aquest número, el Bar
El 5 ofereix un dinar per a dues persones, i Garatge Vacarisses, una
revisió bàsica del cotxe.

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 20 de desembre!
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Gent Gran

Joventut
Lluita contra la
SIDA
Setmana del 3 al 8 de desembre

Consum i Nadal
Dijous 12 de desembre

Pel·lícula “La pesadilla
de Darwin”
Divendres 13 de desembre

Fira de Santa Llúcia
d’intercanvi

info

Al Punt de Vol

Totes les activitats són al
Punt de Vol!

Mostra de tallers
de música jove +
EMMV
Dimecres 18 de desembre

Nadal Jove al Punt
de Vol

Exposició “Blanc i
negre”
Del 2 de desembre a l’11 de
gener
Exposició a ploma d’edificis i
paisatges de l’entorn català a
càrrec d’Antoni Cruz.

Espectacle infantil:
“Amic”
Divendres 13 de desembre,
a les 17.30 h
A partir de 4 anys, a càrrec de
Pengim Penjam Titelles.

Club de lectura:

“La ciutat invisible”
d’Emili Rosales.
Dijous 12 de desembre, a
les 18.30 h

Taller de corones i
rams de Nadal

Dilluns 9 de desembre, a les
17 h
A càrrec de la pastisseria La
Moreneta

Dilluns 16 de desembre, a
les 17 h
A càrrec de la Floristeria Flora

Vacarisses per la Marató
de TV3
Dissabte 14 de desembre

Petanca, futbolí i intercanvi de plaques de cava, Zumba
Diumenge 15 de desembre, a partir de les 10 h

Geganters, nadales, tallers, inflables, actuacions, tómbola, activitats esportives, gossos ensinistrats, rocòdrom, xocolatada, karaoke, diables... i moltes sorpreses
més!

Story Time
Dissabte 14 de desembre, a
les 12 h
Contes a partir de 4 anys, a
càrrec de Kids&Us School of
English.

Organitza: Vacarisses per La Marató, amb la col·laboració de
l’Ajuntament, les associacions, els comerços i els vacarissencs i
vacarissenques

Cursos per a l’ocupació

Club de lectura:

“Un año de mi
vida”
de Sílvia Adela Kohan.
Dijous 19 de desembre, a
les 18.30 h

Campanya
“Aquests
Reis... cap
nen sense
un llibre!”

Curs d’operador de
carretó elevador i
transpaleta

Curs bàsic de
prevenció de riscos
laborals (60 hores)

12 de desembre
Lloc: empresa Alba Group de
Montcada i Reixac
Data límit inscripcions: 5 de
desembre

Del 13 al 28 de gener, de
dilluns a divendres, de 9 a
14 h
Lloc: Sala E de La Fàbrica
Data límit inscripcions: 30 de
desembre

Cursos
gratuïts

Del 18 de novembre al 21 de
desembre
Recollida de llibres infantils,
per a edats compreses entre
els 0 i els 12 anys.
Punt de recollida: Biblioteca
Organitzen: Biblioteca El
Castell i Càritas Vacarisses

Inscripcions: Borsa de treball municipal o
promocio@vacarisses.cat
Organitza: Regidoria de Promoció Econòmica

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

info FESTES DE NADAL 2013-14
Consulta tota la programació de Nadal al
Calendari 2014 i al web de l’Ajuntament!

Connecta amb l’Ajuntament a Internet!
L’Ajuntament té pàgina al Facebook! Busca‘ns i fes un m’agrada!

www.facebook.com/vacarisses
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Connecta’t

Mira tot el que passa a Vacarisses a la galeria d’imatges!
Tirada de 3.500 exemplars.
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El paper de la revista és ecològic i reciclat.

Berenar de Nadal
Divendres 20 de desembre

Del divendres 20 al dissabte
28 de desembre
Taller de postres, berenar,
skate park, campionats de
futbolí, boulder i scalextric,
gimcana jove i Festa de la llufa!
Inscripcions: puntdevol@
vacarisses.cat o al 938280206
Organitza: Àrea de Joventut

Biblioteca El Castell
5è Aniversari de la
Biblioteca El Castell

Taller “Fem Galetes
de Nadal”

www.flickr.com/vacarisses

Busques feina?

