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Reparació del formigó a la 
zona de Torreblanca II i La 
Carena Llarga

La Policia Local de Vacarisses oferirà un nou servei durant els mesos 
d’estiu d’enguany. Els veïns que ho vulguin poden optar a fer-los sa-
ber les dates en què seran fora i deixar-los les claus perquè puguin 
accedir a l’habitatge en cas que sigui necessari.

A partir de l’1 de juliol i fins el 30 de setembre es posa en marxa 
aquest servei de Vacances Segures: els propietaris dels habitatges 
podran marxar més tranquils a les seves destinacions sabent que la 
Policia Local coneix la seva absència i que disposa de la informació i 
recursos necessaris per garantir la resposta ràpida en cas que hi hagi 
alguna incidència a les seves cases. La iniciativa ja s’ha provat amb 
èxit en altres municipis.

En què consisteix el servei?
La Policia Local tindrà una còpia de les claus de l’habitatge, juntament 
amb una fitxa amb informació sobre aquest i sobre els propietaris. 
Cada clau lliurada a les dependències de la Policia local es dipositarà 
en unes bosses precintades, etiquetades amb el número de registre 
corresponent, i es guardaran a la caixa forta. Així, en casos d’urgència 
o d’incidències mentre el propietari és fora, els agents locals podran 
accedir a l’habitatge per evitar danys majors o resoldre la situació el 
més ràpid possible.

A mitjans d’aquest mes de maig han començat les obres de reparació 
del formigó als carrers de les urbanitzacions de Torreblanca II i la Ca-
rena Llarga, ja que el formigó que s’havia utilitzat per als carrers no ha 
donat el resultat esperat. 

Les obres consisteixen en la reparació de les esquerdes i el rebaix 
de tot el formigó, per asfaltar-ho després. Les obres no s’han pogut 
iniciar fins ara ja que el tipus d’asfaltat que s’hi fa no es podia instal·lar 
en clima fred. Com a part de l’actuació, s’amuntega el formigó so-
brant en els rebaix en una zona de la urbanització, que després es 
reutilitzarà per pavimentar carrers en aquelles zones que encara estan 
per urbanitzar.

Seguretat Ciutadana

Urbanisme

La Policia Local ofereix un nou servei aquest estiu, 
per unes vacances segures

Vacances Segures
De l’1 de juliol al 30 de setembre

Aquest mes de maig... Fira de maig 
a Can Serra

Festa Major 
Petita

Les bosses amb les claus es guarden a la caixa forta 
de la Policia Local en una bossa tancada.

La clau es retornarà a la mateixa persona que n’hagi 
fet l’entrega, quan aquesta torni de les vacances. 

El servei és totalment gratuït i per accedir-hi només 
cal posar-se en contacte amb la Policia Local de Va-
carisses.

La maquinària va començar a rebaixar el 
formigó a mitjans de maig.

Segueix Vacarisses en imatges a
www.flickr.com/vacarisses
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Ensenyament - Joventut

Medi Ambient

L’Ajuntament manté la proposta de lleure educatiu 
per l’estiu i no n’apuja els preus
Com cada estiu, l’Ajuntament de Vacarisses ofe-
reix una proposta de lleure educatiu per als infants 
i joves del municipi, durant el mes de juliol. Com és 
habitual, l’oferta d’aquest any també es divideix en 
tres blocs: Casals d’estiu infantils, per a infants de 8 
mesos a 3 anys; Casals d’estiu per a nens i nenes de 
P3 a 5è; Pack Jove, amb propostes per a nois i noies 
de 12 a 14 anys.

El Pack Jove aquest any arriba amb algunes nove-
tats, la principal és la possibilitat que els nois i noies 
es puguin quedar a dinar de carmanyola. En aquest 
servei, l’empresa que gestiona el Pack Jove hi posa 
els monitors per l’estona del dinar i el menjar de car-
manyola el porta cadascú. Per part de l’Ajuntament, 
s’ha adaptat un espai al Punt de Vol amb nevera i 
microones per poder oferir aquest servei. 

Aquest nou servei, juntament amb el canvi d’empresa 
que gestiona les propostes d’aquest estiu, es va ex-
plicar a la reunió de pares que es van fer a finals de 
maig. Igualment, es va exposar el fet que no s’ha 
modificat els preus respecte l’any passat, en una vo-

Propostes de consciència ciutadana pel Dia Mundial 
del Medi Ambient i la Setmana de l’Energia

A partir de l’1 de Juny 2013, d’acord amb el reial decret RD 
235/2013 d’obligat compliment, no es podrà vendre o llogar cap 
casa o pis, si no disposa del certificat energètic del edifici. 

Vols saber en que consisteix aquest certificat, qui el pot realitzar, 
quin preu té... llegeix l’article següent:

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

L’Ajuntament de Vacarisses ha incorporat la figura 
d’un gestor energètic per dur a terme actuacions 
en aquest sentit. Com a part del desplegament del 
PAES (Pla d’Alcaldes per l’Energia Sostenible) ja s’ha 
planificat accions correctores i de millora en equipa-
ments públics i de la xarxa d’aigua, entre altres ac-
tuacions. Part d’aquestes accions també s’adrecen 
a la divulgació i les accions pedagògiques, com les 
que es duran a terme també aquest mes de juny, 
coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient i la 
Setmana de l’Energia.

Els recursos energètics del planeta, el Dia del 
Medi Ambient
Xerrades a l’Institut al matí i obertes a tothom a la 
tarda (veure agenda).
Ens enfrontem a un greu problema d’esgotament 
de recursos essencials, tot i que la majoria dels és-
sers humans tenen un reduït accés als mateixos. 

Una setantena de persones van assistir a la reunió informativa del Pack Jove.

Un esgotament de recursos que ha jugat un paper determinant en 
l’enfonsament de passades civilitzacions i que ara amenaça amb con-
duir al col·lapse de la societat mundial en el seu conjunt. És possible, 
però, adoptar mesures que condueixin a un ús sostenible dels recur-
sos. No totes són mesures senzilles, per descomptat, però és urgent 
començar a aplicar-les.

Com estalviar en els consums energètics a la llar, la Setmana 
de l’Energia
Xerrada oberta a tothom (veure agenda).
Actualment es parla molt d’eficiència energètica i de la importància 
d’estalviar energia a casa ja que amb aquestes accions, no només 
es beneficia el medi ambient, sinó que la factura de la llum també 
disminueix. Els avenços tecnològics ens permeten gaudir de les co-
moditats de la nostra llar amb una menor despesa energètica però, 
de vegades, és fàcil perdre’s en l’embolic de nous conceptes sobre 
eficiència energètica. Amb aquesta xerrada, es pretén definir el con-
ceptes imprescindibles per començar a estalviar energia a la llar.

luntat d’adaptar-se a la situació econòmica actual i que el servei sigui 
accessible al màxim de gent possible.
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Sanitat

Ensenyament - Comunicació

Entitats - Mobilitat

Campanya de prevenció 
del mosquit tigre

L’Escola Municipal de 
Música ja té logo

VACAPOOLING: 
comparteix cotxe a 
Vacarisses

Fleca M. Alavedra    
(c. Pau Casals, 6 – Nucli)  93 835 9144

Fleca i pastisseria. S’ havia cuit el pa amb llenya, amb gasoil i, ara, 
amb pèl·let. Ja fa un any que van fer el canvi del cremador de gasoil 
pel de biomassa, un canvi pel medi ambient i que, segons expliquen, 
ha millorat la manera de coure els productes, millorant-ne el resultat.

La cantina de l’Ivette    
(pg. de l’Estació s/n – Torreblanca I)  93 835 9971 – 639 938 556

Just al costat de l’estació de tren de Torreblanca I, a la cantina s’hi 
pot trobar tapes, entrepans, crepes i plats combinats, per dinar i 
sopar, a més dels esmorzars. Els mesos d’estiu, obre la terrassa, on 
també s’hi poden prendre còctels a la fresca.

El Concurs! 
El negoci ha passat 
de generació en 
generació. Sabríeu dir 
quantes generacions?

El Concurs!
Quin animal és la 
imatge de la Cantina?

Coneix el teu comerç

Els premis pels encertants són gentilesa de les empreses que apa-
reixen en aquest concurs. En aquest número, la Fleca M. Alavedra 
ofereix un lot de productes, i La Cantina de l’Ivette, dos còctels a la 
terrassa d’estiu.

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 21 de juny!

El mosquit tigre (Aedes albopictus) es va detectar per primera 
vegada a Catalunya l’estiu del 2004. Prové de l’Àsia i cria habi-
tualment als forats dels arbres. Al nostre entorn utilitza qualsevol 
massa d’aigua petita i estancada, com bidons, gerros, plats de 
testos, cubells o altres tipus de recipients, per pondre-hi els ous i 
fer créixer les larves. En tractar-se de llocs petits i localitzats, no 
es pot aplicar cap tractament de fumiga-
ció, raó per la qual és molt important eli-
minar qualsevol punt d’aigua estancada 
a l’ambient exterior.

Consulteu els consells sobre com evitar 
la cria d’aquesta espècie de mosquit, 
com és i on viu, així com la prevenció i 
cura de les picades si es dóna el cas.

El jurat es va reunir a finals de maig i la proposta guanyadora es 
va fer pública durant la Festa Major Petita. Hi havia més d’una 
vintena de propostes sobre la taula, de les quals en va sortir 
guanyadora “Música i patrimoni” d’Anna González Albalà. A més 
d’un premi en material musical i entrades per un concert, aques-

ta proposta s’adaptarà com a logotip 
de l’Escola, que ja podrà començar el 
curs amb imatge.

Totes les propostes que s’han presen-
tat es podran veure exposades al ves-
tíbul de La Fàbrica durant la primera 
quinzena de juny.

L’any 2011 tres estudiants d’arquitectura de l’ETSAV 
elaboraven un estudi amb l’objectiu de millorar la 
mobilitat de la gent del municipi de Vacarisses així 
com la contaminació del medi ambient. Aquest any 
2013, dos anys després de l’elaboració de l’estudi i 
amb la demanda directe per part d’una vacarissen-
ca, es comença a treballar amb el projecte per tal 
d’ implantar-lo realment al municipi. En aquests mo-
ments, el projecte es troba a la fase de difusió amb 
l’objectiu principal d’arribar al major nombre pos-
sible de població, per tal de trobar gent que vulgui 
oferir i demandar el servei (diferents rutes o viatges 
amb cotxe).

A la web de Vacapooling, http://vacapooling.word-
press.com/, podeu trobar més informació sobre el 
projecte així com els passos a seguir per a poder-hi 
participar.

Quins avantatges i estalvi 
poden aconseguir els 
participants de Vacapooling?
- Reduir les despeses en benzina i 

peatges (aquestes es repartirien 
entre els ocupants del cotxe).

- Evitar problemes d’aparcament.
- Poder circular per vies preferencials (carrils VAO).
- Col·laborar a disminuir el trànsit de les carreteres (i per 

tant, l’estrés que aquest provoca).
- Afavorir al descens del nivell de contaminació de l’aire.
- Facilitar la mobilitat dels habitants de Vacarisses. 
- Conèixer gent nova del nostre municipi.
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Joventut
Taller de DJ’s
Tots els dijous de juny, de 
18 a 19.30 h
Inscripcions fins el 30 de 
maig, al Punt de Vol. 
Preu 15 €.

Voltem pel món
Divendres 7, a partir de les 
18 h, al Punt de Vol
Aquest any viatgem a... 
Brasil!

Cinema temàtic... amb 
crispetes!
Divendres 14, a les 19 h 
Al Punt de Vol. Temàtica: Medi 
ambient o Cooperació
PROPOSA TU LA PELI: Envia un 
correu a puntdevol@vacarisses.cat
Hi col·labora la Biblioteca El Castell

Kunsertillu
Mostra de tallers del Punt de Vol
Divendres 21, a partir de les 18 h

Revetlla Sant Joan – Flama del 
Canigó 2013

19:30 h
Inici del recorregut dels 
relleus
per part de AE Vacarisses 
Corre (la flama la recollirem de 
Viladecavalls)

20:45 h
Arribada de la Flama a la 
Pista Poliesportiva de Can Serra 

i lectura del manifest per 
part de l’AE Vacarisses Corre

21:00 h
Botifarrada popular
A càrrec dels Timbalers de 
Vacarisses-Can Serra ala pista 
poliesportiva de Can Serra.

23:00 h 
Espectacle de foc 
A càrrec dels Diables de 
Vacarisses, acompanyats pels 
Timbalers de Vacarisses-Can 
Serra.
Al camp de futbol de Can Serra.

24:00 h 
Encesa de la Foguera 
amb la Flama del 
Canigó

Tot seguit
Música de revetlla per 
a tothom amb el Dj  
“Dudux”

AULES D’ESTUDI BIBLIOTECA EL CASTELL
Dies 1, 8, 15, 22 i 29 de juny i 6 de juliol
De 16 h a 21 h

Agenda
Festa de patinatge 
artístic
Dissabte 1, a les 17 h
A l’Escola Pau Casals

Conferència: 
Les quatre barres en la 
descoberta i conquesta 
catalana d’Amèrica
Dissabte 1 de juny a les 18.30 h
Al Local social de l’Associació 
de Torreblanca I.
A càrrec d’Enric Guillot i Colls. 
Organitza: Associació de 
Torreblanca I.

Concert: 
Retaule poètic
Diumenge 2 de juny a les 18 h
A l’Església de Sant Pere 
de Vacarisses. A càrrec de 
Camerata Impromptu. Cor de 
l’Associació Impromptu pel 
Foment de la Música. Dins 
dels actes de celebració del V 
Aniversari de la Biblioteca.

Xerrada: Recursos 
energètics al Planeta
Dimecres 5 de juny, a les 
17.30 h
A la sotacoberta d’El Castell.
Dins dels actes del Dia Mundial 
del Medi Ambient.

Taller de manualitats 
amb elements 
reutilitzats
Dimecres 5 de juny, a les 
18.30 h
A la sotacoberta d’El Castell.
Dins dels actes del Dia Mundial 
del Medi Ambient.

Tercera edició del Curs 
de Cuina d’aprofitament
Dissabte 8 de juny, a les 10 h
A l’Escola Font de l’Orpina. 
Inscripcions a:
mediambient@vacarisses.cat

Jornada aquàtica amb 
les escoles
Diumenge 9 de juny
a la Piscina Municipal

Inauguració de la 
Piscina Municipal
Dissabte 15 de juny

Concert de fi de curs de 
l’Escola Municipal de 
Música
Dissabte 15 de juny, a les 
12.30 h
A la sala gran de La Fàbrica.

Cursa de la campana
Diumenge 16 de juny, a les 9 h
Sortida de la plaça Joan Bayà

Gospel: Gospelins de 
Terrassa
Dilluns 17 de juny, a les 19 h
A l’Església de Torreblanca
Organitza: Associació de 
Torreblanca I

Setmana d’audicions 
d’instrument de l’Escola 
Municipal de Música
Dels 18 al 20 de juny, al Casal

Club de lectura: 
‘La mujer de papel’
de Rabin Alameddine
Dijous 20 de juny, a les 18.30 h
A la Biblioteca El Castell.

Concert d’alumnes 
avançats de l’Escola 
Municipal de Música
Divendres 19, a les 20 h
Al Casal de Cultura

Juguem amb l’energia: 
activitats i jocs per a 
nens/es
Dimecres 26, de 9 a 15 h
A la Sala Gran de La Fàbrica. 
Dins dels actes de la Setmana 
de l’Energia

Xerrada: Consums 
energètics a la llar; com 
estalviar
Dimecres 26, a les 18 h
A La Fàbrica.
Dins dels actes de la Setmana 
de l’Energia.

Diumenge 23 de juny

Recomanacions espectacle de foc

- La roba més idònia per participar en un correfoc és la de cotó, amb 
mànigues i pantalons llargs, un barret de roba i unes sabates esportives 
de pell que us agafin fort els peus.

- Espereu a la comitiva del correfoc en carrers amples i eviteu en la 
mesura que us sigui possible les aglomeracions i els taps de la gent.

- No col·laboreu demanant aigua als veïns, així evitareu taps i relliscades i 
també evitareu que la pólvora es mulli i exploti en lloc de cremar-se.

- No envair l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafar ni destorbar 
cap dels seus membres.

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
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Busques feina?

CARTES DELS LECTORS
Envieu-nos les vostres cartes per correu electrònic a elterme@vacaris-
ses.cat o per correu convencional a “Revista El Terme”, Ajuntament de 
Vacarisses, c/Pau Casals 17, 08233 Vacarisses. Malgrat 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, tot i que de-
pendrà de l’espai disponible en cada número. El Terme es reserva el 
dret de no publicar escrits amb contingut de caràcter ofensiu.


