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Una trentena de rams van quedar als peus de la senyera, portats 
per entitats i representants de la política local

La pluja va fer endarrerir la penjada de la Senyera al Cingle (del dis-
sabte al dilluns), però finalment aquesta va poder presidir tots els ac-
tes de celebració de la Diada a Vacarisses. Com ja és tradició, la gran 
Senyera del cingle es va il·luminar la vigília de la Diada, el dia 10 a la 
nit, en un acte a la plaça Major amb ballada de sardanes i l’actuació 
del Cor de Vacarisses.

El matí de l’11 de setembre es va repetir amb èxit l’Acte Institucional 
d’Homenatge a la Senyera, que es va traslladar a La Fàbrica per por 
de la pluja. Enguany amb més participació per part d’entitats i asso-
ciacions locals; entre entitats i representants dels partits polítics del 
municipi es va aplegar una trentena de rams de flors i corones. A més, 
també s’hi va afegir una representació del cos de Mossos d’Esquadra, 
que van voler ser a l’homenatge. L’acte va comptar amb la partici-
pació de les corals de l’Escola Municipal de Música de Vacarisses, 
així com la violoncel·lista Núria Puigbó, professora de l’Escola, que va 
acompanyar a l’acte.

Després de l’ofrena hi va haver l’actuació de l’Esbart Dansaire de Va-
carisses. Aquest any va ser l’associació Vacarisses Corre qui es va 
encarregar de fer i llegir el manifest en aquest Acte Institucional. Ho 
va fer el seu president, Toni Jurado, en nom de l’entitat. El Regidor de 
Cultura, Lluís Alburquerque, es va mostrar molt satisfet per la resposta 
dels vacarissencs en la participació de l’acte, que ha crescut respecte 
l’any passat. Alburquerque va voler remarcar que “cal agrair a totes les 
entitats, associacions i partits polítics que hagin volgut participar de 
l’acte institucional i de la festa de la Diada”.

Cultura

La Senyera centra els actes 
de celebració de la Diada

L’Esbart Dansaire de Vacarisses va actuar per cloure l’acte.
El president de Vacarisses Corre va ser l’encarregat 
de llegir el Manifest d’enguany.

Els representants del consistori van ser els primers 
de fer l’ofrena a la Senyera.

Una delegació dels Mossos d’Esquadra va assistir a l’acte, 
al costat dels representants del govern municipal.

Bona resposta per part dels vacarissencs i vacarissenques.
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Ensenyament

Ensenyament

Més de 1.200 alumnes han començat el curs a 
Vacarisses
Després dels mesos de vacances, és hora de tornar 
a recuperar rutines i tornar a omplir les aules de les 
escoles de Vacarisses. Un total de 1.263 alumnes 
han començat aquest setembre un nou curs al mu-
nicipi, des de les escoles bressol fins a l’institut. En 
global ha baixat lleugerament el nombre d’alumnes 
al municipi.

Aquesta lleu davallada respon a una baixada 
d’empadronaments pel fre de la natalitat. On pri-
mer es fan notar aquests canvis demogràfics és als 
primers cursos, és a dir, a les escoles bressol. En-

Fins el 21 d’octubre es poden presentar les 
sol·licituds a l’àrea de Serveis a les Persones de 
l’Ajuntament, mitjançant instància. La convocatòria 
d’aquest curs s’ha fet seguint el model de la segona 
convocatòria del curs passat, en què es va ampliar la 
forquilla perquè més famílies se’n puguin beneficiar.

guany aquesta tendència a la baixa de la natalitat ha arribat també a 
les escoles de primària, ja que s’ha reduït un curs de P3 al municipi. 
Aquest fet confirma la tendència que ja va marcar el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que també preveu que 
es mantingui així. Tot i així, són més de mil alumnes matriculats a les 
escoles locals: 802 als centres d’infantil i primària (Pau Casals 428, 
Font de l’Orpina 374), 103 a les escoles bressol (El Cuc 50, El Xic 53) 
i 358 alumnes a l’Institut de Vacarisses.

A aquestes xifres cal sumar-hi els 182 nens i nenes que s’han matri-
culat per aquest curs a l’Escola Municipal de Música de Vacarisses.

Alumnes matriculats curs 2013-14 (setembre 2013) Total alumnes

Escola Bressol El Cuc 50

1.263

Escola Bressol El Xic 53

Escola Pau Casals 428

Escola Font de l’Orpina 374

Institut de Vacarisses (ESO) 306

Institut de Vacarisses (Batxillerat) 52

Escola Municipal de Música de Vacarisses 182

Previsió repartiment escoles sobrant 2012

Escola Pau Casals Escola Font de l’Orpina Institut de Vacarisses

Alumnes 451 398 247

Ajut per infant 12,87 € 12,87 € 12,87 €

TOTAL AJUT 5.805,91 € 5.123,62 € 3.179,73 €

Primer dia de curs a l’Escola Pau Casals.

Les escoles bressol començaven el curs el mateix dia.
Entrada del primer dia de classe del curs 2013-14, 
a l’Escola Font de l’Orpina.

Ajuts de llibres i material escolar
Inversió del sobrant de 2012-13
La Regidoria d’Ensenyament fa realitat el compromís adquirit al Con-
sell Escolar Municipal de destinar el sobrant dels ajuts del llibres de 
text del curs passar per projectes en millores pedagògiques dels 
centres. Així, es farà un repartiment entre les escoles públiques del 
municipi, a raó del nombre d’alumnes que tenien durant el curs 2012-
2013 per a que destinin a compres d’equipament, socialització de 
llibres, compra de material didàctic, informàtic o complementari, és 
el següent:

Com el curs passat, hi ha 
40.000 euros destinats a aquests 
ajuts. Tant les bases com el 
document de la sol·licitud es pot 
consultar i descarregar al 
web de l’Ajuntament: 
www.vacarisses.cat 
i al següent codi:
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Ensenyament

Acció Social

L’Ajuntament aposta clarament per les ajudes socials 
i destina 13.500 euros en beques de menjador

Comença el curs amb una nova gestió dels 
menjadors escolars

A principis del mes de setembre el Consell Comar-
cal del Vallès Occidental, responsable de les beques 
menjador, va anunciar que només es podria donar 
resposta a la meitat de les beques de menjador per 
aquest curs escolar: el 51’5% del total dels alumnes 
que van sol·licitar un ajut, que van ser 9.573. Tot i 
que el Consell Comarcal va demanar al govern de 
la Generalitat que augmentés de la partida pressu-
postària destinada a les beques de menjador per tal 
de poder fer front a les sol·licituds d’ajuts rebudes, 
la partida pressupostària s’ha mantingut congelada 
com el curs passat: 3.123.882,29 euros. Els recursos 

Després dels procediments administratius que es van haver de dur a 
terme durant el curs passat, per alguns inconvenients amb el servei 
de menjador, des de l’Ajuntament de Vacarisses es va iniciar un nou 
concurs per adjudicar aquest servei. El resultat és que la Unió Temporal 
d’Empreses MESFRESC s’encarregarà dels menjadors escolars durant 
el curs escolar 2013-14.

MESFRESC està constituïda per les cooperatives sense ànim de lucre: 
+MES Eficiència Social i Frescoop, ambdues membres de la XARXA 
GEDI (xarxa per la promoció del cooperativisme de treball, la iniciativa 
social i la democràcia interna).

Des d’aquest curs canvia el funcionament de les cuines a les escoles de 
Vacarisses. Ara, a la cuina de l’escola Font de l’Orpina s’hi prepararen 
els àpats per la seva escola i per les escoles Bressol El Xic i El Cuc. Amb 
la proximitat i el fet que només cuini per centres de Vacarisses farà que 
es guanyi en qualitat i en temperatura. L’Escola Pau Casals continuarà 
rebent servei de càtering, en línia calenta, que ara serà gestionat per la 
nova empresa.

A tot això, la cuina deixarà de funcionar a l’Escola Bressol El Xic, per la 
reducció de matrícules al centre. Com dèiem, ara es cuinarà els àpats a 
la cuina de Font de l’Orpina, que està just al costat.

Escola Font de l’Orpina Cuina pròpia.

Escola Pau Casals Servei de càtering (línia calenta).

Escola Bressol El Xic Cuina tancada. 
Servei de càtering des de la cuina de l’Escola 
Font de l’Orpina.

Escola Bressol El Cuc Servei de càtering des de la cuina de l’Escola 
Font de l’Orpina.

són els mateixos però les sol·licituds han augmentat, això vol dir que 
els barems han augmentat i més alumnes n’han quedat fora. 

Davant d’aquesta realitat, que més famílies queden fora de les ajudes, 
l’Ajuntament de Vacarisses “fa un esforç important per ajudar a la res-
ta d’alumnes amb barems de puntuació d’entre 12.5 i 13 punts”, tal i 
com ha explicat la Regidora d’Acció Social, Anna Singla.

Segons aquests nous barems, només 11 de les 51 sol·licituds de Va-
carisses tindran beca. Davant d’això, l’Ajuntament de Vacarisses farà 
front a les beques que s’haurien hagut de concedir segons els barems 
de l’any passat: això són 24 famílies, que suposen una despesa d’uns 
13.500 euros aproximadament.

La nova empresa gestora
La UTE MESFRESC ofereix una alimentació de proximitat i ecològica, 
uns menús rics en proteïna vegetal i diferenciats per dietes: celíacs, 
intoleràncies, al·lèrgies i menús de tipus cultural. Igualment, ofereixen 
a tots els infants de les escoles la possibilitat d’un esmorzar basat en 
fruita tallada i berenar.

L’empresa també organitza racons estables de lectura, una ludoteca 
i jocs al pati, sempre en funció dels espais disponibles. Igualment, hi 

ha activitats relacionades amb el Xef del dia i altres 
activitats emblemàtiques. Tot, perquè el migdia sigui 
una estona de descans i lleure educatiu entre el matí 
i la tarda. Tot això ja es va explicar en una reunió a 
l’inici del curs amb els pares i mares.

El preu del tiquet menjador
Les Escoles Bressol han canviat el sistema de cobra-
ment del servei de menjador. Ara es fa en dos con-
ceptes. Per una banda, el servei d’àpat i/o berenar, 
que cobra l’empresa de menjador:

- àpat usuari permanent o esporàdic: 2,51 €
- servei de berenar i fruita a mig matí: 1 €

D’altra banda, el servei de cura de l’infant el realitza 
el personal educador de les escoles. Aquest servei 
es cobrarà juntament amb la quota de l’escola bres-
sol a mes vençut: 4,78 € per dia. El global del cost és 
49 cèntims més barat que el curs passat.

En el cas de les escoles d’infantil i de primària, el 
preu dels serveis s’ha rebaixat 10 cèntims respecte 
el curs anterior: de 6,30 a 6,20 €, en el cas dels usua-
ris fixos (més de 2 dies a la setmana). El preu dels 
usuaris esporàdics també es 10 cèntims més barat 
de 6,90 a 6,80 €.
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Acció Social i Solidaritat

Fa més d’un any i mig que va començar la relació 
entre Oncolliga i l’Ajuntament de Vacarisses. La pri-
mera presa de contacte va ser arran de la programa-
ció d’activitats relacionades amb el mes de la dona, 
el mes de març de 2012 i, des d’aleshores, s’han 
succeït les reunions i col·laboracions amb l’entitat. 
Aquest mes la relació es formalitza amb la signatura 
d’un conveni de col·laboració.

L’objecte d’aquest Conveni és donar suport a 
l’associació Oncolliga, que té com a objectiu general 
l’atenció social i psicològica a les persones malaltes 
de càncer i les seves famílies per a millorar la seva 
qualitat de vida. Alhora també amb la finalitat de 
poder orientar, informar i assessorar i fer un acom-
panyament a aquestes persones. L’Ajuntament de 
Vacarisses es compromet a aportar una subvenció 
a l’entitat, per  la programació d’activitats relaciona-

Oncolliga és un equip format per voluntaris i professionals (treballa-
dors socials, psicòlegs, treballadors familiars...) que ofereixen progra-
mes de suport psicosocial i que tenen una secció a la nostra comarca. 
L’entitat té com a finalitat l’atenció als malalts de càncer i la seva 
família al llarg de tot el procés de la malaltia, a més de de dur a terme 
activitats de prevenció, rehabilitació i divulgació, com les que acollirà 
Vacarisses el proper mes. Des de l’any 2004, que van adoptar el nom 
d’Oncolliga, la fundació comptabilitza que ha atès més de 25 perso-
nes residents a Vacarisses, en diversos dels serveis que ofereixen: 
préstec de material clínic i ortopèdic, atenció psicològica, assessora-
ment dietètic, assessorament jurídic laboral...

Gent Gran

La Regidoria de Gent Gran proposa treballar la ment 
aquesta tardor, amb els tallers de memòria que ha 
organitzat al Casal de la Gent Gran.

L’envelliment comporta un cert grau de deteriora-
ment, especialment en l’àrea de la memòria. Algunes 
de les pèrdues més comuns en la gent gran, i que 
acostumem a  considerar normals, inclouen oblidar 
el nom de una persona que s’acaba de conèixer, 
llistes de productes de la compra, o l’objecte que 
anava a buscar a l’habitació.  A vegades és difícil 
saber diferenciar un procés d’envelliment normal del 
patològic.

Els tallers de memòria  ofereixen un seguit d’ activi-
tats per mantenir la ment activa. Alternant exercicis 
per estimular l’atenció, el llenguatge, la planifica-

Per participar als tallers de memòria, cal que us adreceu al Casal de la Gent 
Gran: de dilluns a divendres de 9.30 a 13 h, i de 16 a 20 h, o al 93 828 10 30. 
El taller serà a càrrec de Dolors Vergara.

Esports

A principis de setembre, l’Ajuntament de Vacaris-
ses i el Club Esportiu Vacarisses signaven un con-
veni de col·laboració. L’objectiu del document és 

La signatura del conveni entre el President del Club Esportiu Va-
carisses, Juan Manuel Gómiz, i l’Alcalde de Vacarisses, Salvador 
Boada, amb el Regidor d’Esports, Pedro Serna.

L’Ajuntament i el Club Esportiu Vacarisses signen la 
gestió compartida del club

Tallers de memòria al Casal de la Gent Gran

Formalitzat el conveni de col·laboració amb Oncolliga

la col·laboració entre les dues parts per a promocionar les activitats 
esportives, donant suport a l’entitat i apostant pel treball conjunt, 
l’aprofitament de les infraestructures i la gestió de programacions 
conjuntes.

Amb la signatura del conveni, l’Ajuntament, a través de la Regidoria 
d’Esports, es compromet a col·laborar en la gestió tècnica i admi-
nistrativa de les activitats de l’Escola d’Iniciació de Futbol i Futbol 
Sala Base de Vacarisses. Al Club li continua corresponent la gestió 
esportiva de l’entitat, és a dir, entrenadors, coordinació i jugadors 
que, aquesta temporada, es preveu que passin del centenar. També 
es compromet a organitzar les activitats relacionades amb el Futbol 
Sala Sènior.

Aquests compromisos per part de l’Ajuntament no han de suposar 
un cost addicional, més enllà de la subvenció a l’entitat. El conveni 
ha estat elaborat en un procés conjunt i d’entesa mútua entre el Club 
Esportiu de Vacarisses i l’entitat municipal.

des amb la tasca de l’entitat. Activitats que es duran a terme durant 
aquest any 2013.

Per la seva banda, Oncolliga es compromet a realitzar aquestes acti-
vitats, que fonamenten la concessió de la subvenció. A més de realit-
zar activitats i donar suport a altres entitats del municipi.

ció, desenvolupar la lògica, exercitar la percepció auditiva, entrenar 
l’habilitat per observar, desenvolupar la capacitat de concentració, 
etc. Aquest exercicis sempre s’adapten al nivell i dificultats de les per-
sones que hi participen, però un dels puntals fonamentals d’aquests 
tallers és comprovar que aquestes petites pèrdues són comuns al 
grup que en participa.

Per a què serveixen els tallers de memòria?
• Retardar el màxim de temps possible el deteriorament cognitiu de 

les persones que no tenen cap problema neurològic.
• Mantenir el màxim de temps possible  l’autonomia de la persona.
• Millorar l’autoestima.
• Crear vincles socials.
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Anunci
Es fa públic que davant la proximitat de que esdevingui vacant la plaça de JUTGE DE PAU DEL JUTJAT DE PAU DE VACARISSES, s’obre un termini de convocatòria pública fins el dia 31 d’octubre de 2013, per tal que les persones que estiguin interessades, i reuneixin les condicions legals, ho sol·licitin per escrit adreçat a aquesta Alcaldia.

A la Secretaria de l’Ajuntament pot ser examinat l’expedient i rebre la informació que calgui pel que fa a requisits, durada del càrrec, remuneració, etc.En cas de no haver-hi cap sol·licitant, el Ple de la Corporació elegirà lliurement, comunicant l’acord al Jutjat Degà del Partit Judicial.

Comunicació

L’Ajuntament de Vacarisses 
es compromet amb el Decàleg 
de les Bones Pràctiques de la 
Comunicació Local Pública 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Ajuntament de Vacaris-
ses va aprovar, el passat dilluns 9 de setembre, adherir-se al Decàleg 
de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública, elaborat per la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb el suport del Col·legi 
de Periodistes.

El decàleg recull una sèrie de bones pràctiques que han de respectar 
els mitjans locals de titularitat pública: premsa escrita, ràdio, televisió, 
webs municipals i ciutadanes, en compliment de l’article 139 de la Llei 
de règim local, que diu que les corporacions locals han de facilitar la 
informació més àmplia sobre la seva activitat i la participació de tots 
els ciutadans en la vida social.

Diu que els mitjans de comunicació locals públics han d’actuar com 
a elements cohesionadors del municipi; informar de manera veraç, 
plural i transparent; ser un referent informatiu per a la ciutadania; fo-
mentar el debat públic per a la participació democràtica; promoure les 
activitats de al societat civil i l’associacionisme; evitar el partidisme i 
la manca de professionalitat; despertar l’interès de al ciutadania; han 
d’estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris; han de fun-
cionar a través d’òrgans de gestió participatius; 
i finalment, s’han de gestionar ajustant-se a les 
possibilitats econòmiques de l’ajuntament.

El Laboratori de Comunicació Pública de la UAB 
va elaborar, l’any 2003, el Decàleg de Bones 
Pràctiques de la Comunicació Local Pública 
com a eina de suport als mitjans públics locals 
per la producció d’un periodisme de qualitat i al 
servei de la ciutadania. Aquest decàleg comp-
ta amb el suport del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya.

El nou web de 
l’Ajuntament, una eina per 
augmentar la participació
Aquest estiu l’Ajuntament de Vacarisses estrenava 
un nou web, amb un nou aspecte. Essencialment, 
però, es tractava de canvis interns que ja comencen 
a donar alguns resultats per la ciutadania.

A més de permetre una millor adaptació a les noves 
maneres de consultar la informació, adaptant-se mi-
llor a mòbils i tauletes, també ampliava les possibili-
tats pel que fa a la gestió de continguts. Això perme-
trà, a partir d’ara, la possibilitat de donar un usuari a 
les entitats i associacions locals perquè introdueixin 
directament els seus actes i activitats a l’agenda de 
la pàgina web. Una via directa que ha de facilitar la 
comunicació per les entitats, alhora que possible-
ment faci arribar la informació més ràpidament al 
departament de comunicació de l’Ajuntament i, per 
tant, a tots els ciutadans de Vacarisses.

Durant les properes setmanes s’informarà a les en-
titats de com aconseguir aquest usuari, alhora que 
se’ls explicarà quin és el funcionament del web per-
què puguin introduir les seves programacions.

a vacarisses.cat
Nous cursos de català, semipresencials 
Mitjançant el Consorci per a la Normalització 
Lingüística (CPNL), l’Ajuntament presentarà una nova 
modalitat de cursos semipresencials per aprendre 
català, que s’oferiran a partir d’aquest darrer 
trimestre de l’any.

Nou sistema de reciclatge de càpsules monodosi 
de cafè i infusions a les deixalleries municipals
Vacarisses forma part d’aquest nou sistema de 
reciclatge al Vallès Occidental de càpsules monodosi 
de cafè i infusions a les deixalleries municipals, 
els contenidors ja es poden trobar a la Deixalleria 
Municipal.

Tornen els boletaires a la Biblioteca
El dilluns 9 de setembre començava una nova edició 
del programa de foment a la lectura infantil de la 
Biblioteca. Com l’any passat, el programa se centra 
en els nens i nenes de primer i segon de primària.

Restauren la Moreneta de la cinglera de 
Vacarisses
La imatge havia estat malmesa i un veí de Vacarisses 
l’ha restaurat de manera voluntària. L’Ajuntament 
vol agrair la feina i el gest que han tingut tots els 
voluntaris que han fet possible la restauració.

Un any més, al quilòmetre 74,2 de la travessa 
Matagalls-Montserrat
El nom de Vacarisses ha tornat a formar part del 
recorregut de la travessa Matagalls-Montserrat, que 
enguany ha celebrat la 34a edició.

Vacarisses al catàleg d’activitats per descobrir i 
viure el patrimoni
La Generalitat de Catalunya ha recollit més de 
380 activitats per descobrir el nostre patrimoni, en 
el marc de les Jornades Europees del Patrimoni. 
Vacarisses centra les seves activitats en l’Església de 
Vacarisses i el Museu-arxiu parroquial.

Consulta el decàleg 
de Bones Pràctiques 
de la Comunicació 
Local Pública al web 
de l’Ajuntament.
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Els partits opinen
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UIPV, com a partit que governa en aquest municipi, ha 
de prendre decisions que afecten a tots els vacaris-
sencs i vacarissenques, siguin o no votants nostres. 
És per això que volem manifestar-nos clarament a 
favor del dret a decidir. No és temps per confondre. 
Creiem que el dret a decidir és la manera democràtica 
d’expressar allò que vol cadascú. Creiem que Cata-
lunya té el dret a decidir el seu futur. I per a mesurar 
quina és la voluntat dels catalans és imprescindible 
celebrar la consulta el més aviat possible.
Els membres d’UIPV, que formem part del govern mu-

nicipal, posarem tot el que estigui al nostre abast per 
a què aquesta consulta es pugui celebrar.
Per què estem en contra de col·locar l’estelada al bal-
có municipal o en llocs públics? Per la mateixa raó 
que hem expressat al començament d’aquest escrit: 
perquè governem per a tots. Reconeixem l’estelada 
com la bandera de lluita d’una part dels nostres con-
ciutadans, però l’Ajuntament, mentre no s’hagi cele-
brat la consulta, continuarà defensant la senyera com 
a símbol de tots.
Farem les coses per convicció i no per afany 

d’exhibicionisme. Continuarem governant per a tots, 
tant pels que el dia de la consulta votin una cosa com 
pels que en votin una altra. Continuarem governant 
seguint el mandat de les urnes en les darreres elec-
cions municipals en les quals es va demanar als ciu-
tadans de Vacarisses un govern ferm, que vetlli pels 
interessos de tothom, que lluiti per anar avançant dia 
a dia, intentant crear una millor qualitat de vida als 
nostres vilatans. 
I com deia el poeta: ens mantindrem fidels al servei 
d’aquest poble.

Veïns per Vacarisses amb al seu afany positiu, vol 
plasmar les actuacions que es porten a terme des 
del servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Vacaris-
ses.
• Programes de ocupació per aturats de llarga du-

rada, i joves aturats.
• Formació Ocupacional.
• Contractació de persones aturades a traves de 

les empreses, per tasques de reforestació, pintu-
ra, i manteniment de mobiliari urbà i equipaments 

municipals.
• Visita a les empreses del Polígon Industrial per 

promoure que les ofertes de treball arribin a la 
borsa de treball del nostre Ajuntament, quines 
són les necessitats dels empresaris i en quina 
situació es troben.

• Orientació Laboral, servei d’acompanyament i 
assessorament per definir el itinerari personal 
d’inserció.

• Tallers d’emprenedoria per joves i dones, i des 

de el Servei d’Ocupació de l’Ajuntament tenim el 
servei d’auto ocupació per a totes aquelles per-
sones que tinguin un pla d’empreses.

• Programes d’ocupació per aturats de llarga dura-
da i programes de col·laboració social.

• Club de la Feina i Borsa de treball.
Veïns per Vacarisses vol donar molts ànims als 
veïns de Vacarisses que ho esta passant molt ma-
lament i fer-los veure que amb tota seguretat “des-
prés de la tempesta arribarà la calma”.

Des d’aquestes ratlles volíem manifestar les nostres 
felicitacions a l’ANC, tant a nivell de Vacarisses com 
a nivell nacional per l’organització de la cadena hu-
mana, que ens porta una mica més a prop de la 
llibertat. Felicitar especialment als voluntaris i vo-
luntàries de Vacarisses que van aconseguir mobi-
litzar més de 400 persones per desplaçar-les fins 
a Cervelló per cobrir el tram 384. Per altra banda, 
pensem que les institucions són molt importants en 
aquests procés, ja que Consells Comarcals, Ajun-
tament, etc. són bàsics per acabar d’empènyer i 

impulsar aquest procés.
En aquest aspecte no podem estar contents del 
nostre equip de govern, format per UIPV i VxV 
que sistemàticament voten en contra de totes les 
mocions que van en el sentit de reforçar des de 
Vacarisses la lluita del país per aconseguir la seva 
llibertat.
Per altra banda des d’Esquerra volem denunciar 
la manera com s’utilitza d’una forma partidis-
ta El Terme, aquesta revista que teniu entre les 
mans. Per posar un exemple, en el mes de juliol, 

es feia referència a una carta enviada, pel regidor 
d’ensenyament, al departament d’ensenyament de 
la Generalitat en què es demanava que es construís 
una cuina a l’escola Pau Casals. La notícia no deia 
que el Sr regidor ja tenia la resposta (que era negati-
va) i es van oblidar de comentar, que UIPV i VxV, van 
votar en contra, (a una moció d’Esquerra) en què es 
demanava que fos l’ajuntament qui assumís el cost 
de les obres, si la Generalitat, no podia assumir-les. 
L’equip de govern confon un mitjà de comunicació 
de l’ajuntament amb el del seus partits.

Ens hem fet alguna vegada aquesta pregunta? Què és 
Vacarisses per nosaltres? Per molts és el poble que els 
va donar la vida, on van néixer; per altres és el lloc on 
han vingut a viure, deixen les seves arrels i desenvolu-
pen les seves activitats diàries que passant els dies es 
tornen en rutina. Per tots nosaltres possiblement és el 
millor lloc del món, doncs per això hem decidit viure-hi.
Però si ens fem la pregunta prenent un caràcter exogen 
i diem: què és Vacarisses per la gent de la Comarca, de 
seguida la visió de la resposta s’omple. Per un cantó, 
Vacarisses és un poble que inclou un abocador que fa 

malviure als seus habitants, la seva dependència, les 
pudors, els camions que omplen la carretera... i no s’hi 
pot fer res. Per un altre, Vacarisses és un poble per 
on passa una carretera que causa molts accidents i 
morts anualment, i on tampoc s’hi pot fer res. Doncs sí, 
aquestes són les dues visions que té la gent de la Co-
marca del nostre municipi i nosaltres sí que hi podríem 
fer alguna cosa més.
En l’actualitat tenim un govern que porta molts, mol-
tíssim anys les regnes de Vacarisses i que per donar 
solució a aquestes dues preguntes tampoc ha fet mai 

res, està totalment ensopit i mirant-se contínuament el 
melic. Vivim tocant al Parc Natural, i el nostre Ajunta-
ment mai ha editat cap mena de guia de camins, co-
rriols, fonts, llocs d’interès, etc. que faci saber a la gent 
de la Comarca que també tenim llocs i coses encanta-
dores que els facin oblidar la resta i comencem a deixar 
de ser un municipi de pas on ningú s’atura. I tot això 
demostra que el nostre Ajuntament no treballa per al 
municipi treballen per a ells mateixos sense satisfer les 
necessitats més imprescindibles dels seus habitants.

El Partit Popular de Vacarisses ha llevado al Pleno 
del Ayuntamiento la petición para que se inste a la 
Generalitat de Catalunya a la construcción de una 
pasarela peatonal alzada en la urbanización de Can 
Serra.
Ante el grave peligro que supone para las perso-
nas que cruzan la carretera C-58 a la altura de las 
calles Petúnies y Anoia de la urbanización de Can 
Serra. Ante la gran distancia física que hay para los 
viandantes (muchas veces personas mayores y ni-
ños) entre las salidas y entradas a Can Serra por 

las calles Petúnies y Anoia y el puente que cruza la 
carretera C-58. Ante el peligro que esta situación 
supone para los conductores y vehículos que cir-
culan por la carretera C-58 por este punto, el Partit 
Popular de Vacarisses ha propuesto a los partidos 
que forman el consistorio, que nuestro Ayunta-
miento inste a la Generalitat de Catalunya a que 
instale una pasarela peatonal alzada para que los 
ciudadanos puedan cruzar, sin peligro, la carretera 
C-58 a la altura de las calles Petúnies y Anoia.
La propuesta no sólo espera eliminar un punto 

donde se pueden producir víctimas y accidentes 
sino, también, que sirva de unión y comunicación 
entre las dos partes de la urbanización de Can Se-
rra. 
Desde el Partit Popular de Vacarisses esperamos y 
deseamos que la Generalitat de Catalunya, propie-
taria de la carretera C-58 y en consecuencia res-
ponsable de la actuación, escuche la necesidad de 
los ciudadanos de Vacarisses y así evitemos des-
gracias que después no tengamos que lamentar.

El perquè de tot plegat

Tasques per incentivar l’ocupació

Més a prop

Què és Vacarisses?

Propuesta para que la Generalitat instale una pasarela peatonal en Can Serra
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L’Àlfàbrega     
(c. de La Torrota, 4 - nucli)  93 828 0351

Fruita, verdura i producte vegetal de proximitat. A l’Alfàbrega van 
cada dia al mercat per triar els productes del dia que es podran 
comprar a la botiga, prioritzant els productes de la zona.  A més 
dels productes frescos també s’hi pot trobar productes orgànics 
embasat, ampliant l’oferta del comerç. Obert de dilluns a divendres, 
de 9 a 1 i de 5 a 8; dissabtes de 9 a 1.30.

Els 3 molins       
(ptge. Garona, 3 – El Ventayol) 665 149 963

Bar, cafeteria, autoservei i forn de pa. Obert cada dia, a partir de 2/4 
de 8 del matí, ara fa poc més d’un mes que va reobrir. Els 3 molins, 
que hereta el nom de la decoració del local, ofereix terrassa exterior 
i un espai a dins amb taules i sofàs. També s’hi pot veure els partits 
de futbol!

El Concurs! 
L’Alfàbrega té el local 
molt cèntric, segur 
que tothom hi ha 
passat algun cop per 
davant. Quin element 
‘arquitectònic’ hi ha a 
la façana de la botiga, 
que t’ajuda a pujar i 
baixar?

El Concurs!
El local està decorat 
amb 3 molins a 
l’entrada: de quin 
color són les aspes 
d’aquests molins?

Coneix el teu comerç

Els premis pels encertants són gentilesa de les empreses que apa-
reixen en aquest concurs. En aquest número, l’Alfàbrega ofereix una 
bossa de fruita i verdura, i Els 3 molins, un esmorzar per a dues 
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 el dia 24 d’octubre!

Quin és el sistema de calefacció més net i econòmic?

Moltes de les preguntes habituals que s’han fet en les diferents 
xerrades de divulgació d’Estalvi Energètic a la llar que s’han fet en 
el municipi aquests darrers anys, són sobre el cost del combustible 
dels sistemes de calefacció que hi ha actualment al mercat. 

Algunes persones tenen dubtes a l’hora d’instal·lar calefacció al 
seu nou habitatge, mentre que altres es pregunten si seria rendible 
canviar la seva actual caldera.

http://www.vacarisses.cat/participacio/energia.htm

Entitats

Vacatukada també fa gospel
L’Associació Vacatukada, a més de tenir el grup de percussió, també 
organitza tallers de percussió perquè tothom que hi estigui interes-
sat en pugui aprendre. Des d’aquest estiu, a més, s’ha començat els 
assajos d’un nou grup de gospel. Ara mateix hi ha 22 persones que 
ja formen aquest nou grup, que té com a responsables la Marina, de 
Vacatukada, i l’Eva, de l’Orquestra Plateria.

Tots dos grups, tant el de gospel com el de percussió, estan oberts 
a noves incorporacions. Tal i com expliquen els responsables de 
l’associació, els agradaria continuar creixent i servir com a punt d’unió 
de gent de diversos punts i altres associacions del municipi.

info
On els podeu trobar?
El grup de gospel assaja tots els dijous, a 2/4 de 10 del vespre, a la Sala H de La Fàbrica.
El taller de percussió es fa els dilluns, a 2/4 de 8 del vespre, al Punt de Vol
vacatukada@hotmail.com
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Connecta amb l’Ajuntament a Internet!

L’Ajuntament té pàgina al Facebook! Busca‘ns i fes un m’agrada!

www.facebook.com/vacarisses

Tota la informació al web municipal

www.vacarisses.cat

Mira tot el que passa a Vacarisses a la galeria d’imatges!

www.flickr.com/vacarissesTirada de 3.500 exemplars.

El paper de la revista és ecològic i reciclat.

Connecta’t

Edita:

Dipòsit legal: DLB-49450/2003

Maquetació: Mercè Torres

Impressió: Felip Unigrafic, S.L.

Busques feina?

Activitats Associació per a la Cultura i el 
Lleure de Vacarisses
Ceràmica
Dimecres de 17 a 20 h, sala A 
de La Fàbrica
Preu: a determinar + quota anual 
soci 20 €/família
Inscripcions: Àngels 938 281 015

Costura
Dimarts de 17 a 20 h, sala C de 
La Fàbrica
Preu: a determinar + quota anual 
soci 20 €/família
Inscripcions: Àngels 938 281 015

Pintura i dibuix
Dilluns de 9.30 a 12.30 h, sala 
A de La Fàbrica
Preu: a determinar + quota anual 
soci 20 €/família
Inscripcions: Àngels 938 281 015

Restauració
Dimarts de 17 a 20 h, sala B de 
La Fàbrica
Preu: a determinar + quota anual 
soci 20 €/família
Inscripcions: Gemma 938 359 
000

Puntes de coixí i 
patchwork
Dijous de 17 a 20 h, sala C de 
La Fàbrica
Preu: a determinar + quota anual 
soci 20€/família
Inscripcions: Anna 938 280 044

Anglès
Bàsic: Dimecres de 16 a 18 h
Pre-intermediate: Dimecres de 
18 a 20 h
Conversa: Dimecres de 20 a 
21.30 h
Lloc: Sala C de La Fàbrica
Preu: 81€ trimestrals + quota 
anual soci 20 €/família
Inscripcions: Àngels 938 359 285
Per mantenir el curs d’anglès cal 
un mínim de 8 alumnes.
 

Ioga
Dimarts i dijous
Matí: de 10.15 a 11.45 h
Tarda: de 16.15 a 17.45 h o de 
17.45 a 19.30 h
Lloc: Sala D de La Fàbrica
Preu: 66 € trimestrals (2 dies 
setmanals) + quota anual soci 20 
€/família
51€ trimestrals (1 dia setmanal) + 
quota anual soci 20 €/família
Inscripcions: M. Eulàlia 616 315 
579 (ioga matí), M. Àngels 938 
281 015 (ioga tarda)

Agenda Correllengua 2013
Divendres 18 d’octubre
19.00 h: Campionat d’Scrabble al Casal de Cultura
 

Dissabte 19 d’octubre
11.00 h: Esmorzar i jocs a la Pl. de l’Aranya
13.00 h: Gran Dictat al PdeV (categories infantil i adult)
14.00 h: Lectura del Manifest
14.30 h: Dinar popular. Tiquets a l’estanc i el mateix dia fins les 

13:00 al PdeV
17.30 h: Bastoners de Castellbell
18.00 h: Concert de tarda amb el grup “D’aquí i d’allà”
19.00 h: Flama del CLL2013 amb els Diables de Vacarisses
 

Organitza: CAL Vacarisses

Recordeu!

Fins el 18 d’octubre es 
poden presentar fotografies 
al XX Concurs de Fotografia 
de Vacarisses. 
Tota la información a 
vacarisses.cat

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 Vacaisses c/Pau Casals 17, 08233 Va-
carisses. Malgrat que nomes 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 re-
comanada és de 2.000 caràcters, tot i que dependrà de l’espai 
disponible en cada número. El Terme es reserva el dret de no 
publicar escrits amb contingut de caràcter ofensiu.

Del 19 de setembre al 17 
d’octubre

Exposició:

100 anys d’en 
Massagran
Biblioteca El Castell

Dissabte 5 d’octubre a les 
12 h

Story Telling
(contes a partir de 4 anys)
Biblioteca El Castell
A càrrec de Kids&Us School of 
English (Terrassa)

Dimarts 8 d’octubre, a les 
22 h

Jornada de portes 
obertes del Cor de 
Vacarisses
Sala H de La Fàbrica

Dijous 10 d’octubre a les 
18.30 h 

Club de lectura (grup 2): 

En el cor de les 
tenebres
de Joseph Conrad
Biblioteca El Castell

Dijous 10 d’octubre a les 
19.30 h

Taller d’autoestima 
i adolescència
Dins del Programa de 
Formació de Pares i Mares
Institut de Vacarisses

Divendres 11 d’octubre, a 
les 18 h

Campionat FIFA 
2013
Punt de Vol

Divendres 11 d’octubre, a 
partir de les 22 h

Festa de la tardor
Punt de Vol

Dijous 24 d’octubre a les 
18.30 h

Club de lectura (grup 1):

El Club Dumas
d’Arturo Pérez-Reverte
Biblioteca El Castell

Divendres 25 d’octubre a les 
17.30 h

Hora del conte:

Granotes, gripaus i 
altres trifulgues
a càrrec de Cesc Serrat 
(contes a partir de 3 anys)
Biblioteca El Castell

Dissabte 26 d’octubre a les 
11 h

Cloenda del Programa 
de Formació de Pares i 
Mares

Taller 
d’acompanyament 
a l’aprenentatge 
dels fills
a càrrec de Gemma Argelaga
Escola Pau Casals

Dijous 31 d’octubre a les 
19.30 h

Cinema de terror:

«Malson al carrer 
Elm»
Punt de Vol


