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App municipal per comunicar 
incidències i rebre notificacions

Les regidories de Comuni-
cació i Participació Ciutada-
na han posat en marxa una 
aplicació mòbil (app) per mi-
llorar l’accés a la informació 
municipal i la interacció de la 
ciutadania amb l’Ajuntament. 
D’una banda, l’app permet 
consultar alguns apartats 
del web municipal: Notícies, 
Agenda, Informació d’Interès, 
Serveis, Equipaments, Di-
rectori d’empreses i Telèfons 
d’interès.

L’aplicació mòbil també permet consultar alguns continguts del web al vostre 
smartphone

D’altra banda, les persones usuàries de l’app poden 
rebre Notificacions i alhora enviar les Incidències que 
trobin a la via pública o al mobiliari urbà del munici-
pi. A més d’adjuntar-hi una imatge, també es poden 
consultar les incidències comunicades per la resta 
d’habitants. Les regidories corresponents en faran 
un seguiment per prendre les mesures pertinents.

Tot plegat a través d’una app senzilla, visual i dinà-
mica, que proporciona la immediatesa de les noves 
tecnologies. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Va-
carisses s’adapta als nous temps per fer partícip la 
ciutadania de tot allò què passa al seu entorn més 
proper.

El proper 8 de març, es commemora el Dia Mundial de la Dona i 
l’Ajuntament de Vacarisses ha volgut participar-hi d’una manera dife-
rent. I és que la jornada donarà el tret de sortida a una iniciativa que 
pretén trencar amb la masculinitat predominant al nomenclàtor dels 
carrers i places vacarissenques, cap d’ells amb nom de dona. Com 
a primer pas, el dia 8 s’inaugurarà la Plaça de la Dona, a l’espai que 

El Dia de la Dona a Vacarisses
hi ha al davant de La Fàbrica. A partir d’aquí, es farà 
una crida a la participació ciutadana per proposar 
dones rellevants en la història del nostre poble o na-
ció perquè donin nom a espais públics que encara 
no en tenen.

El Dia de la Dona es completarà amb una lectura 
de poemes en clau de dona, llegits per persones 
de totes les edats, amb l’objectiu de transmetre un 
missatge intergeneracional. La majoria dels textos 
que s’hi recitaran són poesies de l’escriptora Maria 
Mercè Marçal, com Divisa, 8 de març i Frida, amb 
coreografia inclosa. El darrer poema de l’acte serà 
llegit per la seva pròpia autora, una dona vacaris-
senca. El recital comptarà amb la col·laboració de 
l’Escola Municipal de Música, l’Associació de Joves 
de Vacarisses i l’entitat cultural Cul-Actiu.

Descarrega’t l’app de l’Ajuntament de Vacarisses o cerca Viu Vacarisses!

Comunicació i Participació Ciutadana

Joventut, Polítiques d’Igualtat i Participació Ciutadana
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Tu tens la clau del Punt de Vol!

Taller infantil de desenvolupament mental

Joventut

Infància

Al gener, la Regidoria de Joventut va endegar el pro-
jecte d’autogestió Tu tens la clau del Punt de Vol! per 
donar autonomia a les entitats juvenils de Vacarisses 
a l’hora d’organitzar-hi les seves activitats. Aques-
tes tenen lloc els divendres, a partir de les 19 hores, 
tot i que es preveu ampliar-ne l’horari gradualment. 
L’objectiu d’aquest projecte és poder empoderar els 
i les joves del municipi i donar-los l’oportunitat que 
siguin protagonistes de la gestió dels seus propis 
equipaments.

Cal Pere    
(Ctra. C-58, Km. 32,5 - Can Serra) 93 835 92 13

Restaurant i bar de tracte 
familiar, que ofereix esmorzars 
de forquilla i dinars (menú dies 
laborables: 10,50 € | menú 
caps de setmana: 17 €). Plats 
de temporada, com cargols 
i carxofes, a més de carn a 
la brasa. Horari: de dimarts a 
diumenge, de les 07.30 a les 
16 h.

La Frasera    
(Camí del Castellet, s/n - La Coma) 659 80 36 98
formatgerialafrasera@gmail.com | www.lafrasera.net 

Formatgeria amb productes elaborats amb llet pròpia de cabra. A la botiga, hi 
trobareu formatges madurats, alguns d’ells inspirats en paisatges de la zona 
i d’altres de cendra i herbes. També podeu adquirir-los a L’Alfàbrega (nucli). 
A més, elaboren mató i formatge tendre per encàrrec. Horari: dissabtes i 
diumenges (excepte festius), de les 10 a les 14 h.

El Concurs! 
Quin mes va reobrir el 
restaurant amb el nom de Cal 
Pere?

El Concurs!
Com es diu el formatge 
de La Frasera amb un 
color ataronjat?

Coneix el teu comerç

Els premis per a les persones encertants són gentilesa de les empreses que apa-
reixen en aquest concurs. En aquest número, Cal Pere ofereix un esmorzar per a 4 
persones i La Frasera, un tast de formatges 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 al proper 29 de març!

Fins ara, han participat en el projecte 
l’Associació de Joves de Vacarisses i 
El Cau (AEIG Vacarisses), que han or-
ganitzat diverses activitats: un campio-
nat FIFA de Playstation i un de rummikub, 
un taller de pastissos i un altre d’slackline, 
i una tarda de jocs de taula. A partir d’aquest 
mes, ja no hi haurà només activitats organitzades, sinó que es dóna 
l’oportunitat d’ampliar el ventall d’usos de l’equipament juvenil.

Des de la Regidoria d’Infància i en col·laboració amb la Biblioteca El 
Castell, s’ha organitzat un taller de desenvolupament mental basat 
en el mètode que utilitzen l’àbac japonès i altres recursos educatius. 
D’aquest manera, es milloren l’habilitat numèrica, la creativitat, la con-
centració, l’orientació espacial i la memòria fotogràfica.

El taller s’emmarca en el programa Easy Way Aritmetics, que pretén 
facilitar l’aprenentatge de les Matemàtiques. De fet, aquesta iniciativa 
pionera ja s’ha dut a terme a l’escola Font de l’Orpina, organitzada 
per l’AMPA del centre. Ara, la Regidoria d’Infància ha volgut ampliar-
la a la Biblioteca El Castell, amb nous horaris. L’activitat, que durarà 
fins al mes de juny, es distribuirà en 4 nivells de dificultat, segons les 
franges d’edat.

Les famílies interessades ja van poder tastar l’experiència, gràcies a 
un taller promocional d’Easy Way Formació, adreçat als infants de 
primària i als seus pares i mares.
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Un febrer ben musical
Educació | Escola Municipal de Música

Aquest mes de febrer, l’alumnat de l’Escola Municipal de Música de 
Vacarisses (EMMV) ha ofert diverses actuacions. A principis de mes, 
va acollir les audicions internes d’instrument, en què els nens i nenes 
van tocar per departaments davant el professorat. D’aquesta manera, 
van poder rebre les recomanacions i orientacions de diferents profes-
sors i professores. L’experiència va ser molt positiva.

A més, també es van oferir audicions obertes al públic, al Casal de 
Cultura. Les persones assistents hi van poder escoltar saxos, trom-
bons, trompetes, flautes travesseres, violins, clarinets, guitarres, vio-
loncels i el piano.

Cartes dels lectors

Música de diverses èpoques a l’Església 

I el divendres 12 de febrer, l’orquestra de corda de 
l’EMMV va oferir un concert a l’Església de Sant 
Pere, on va interpretar un repertori molt variat, des 
de música barroca i renaixentista fins a la música 
descriptiva de Peer Gynt o la del conte de Prokofiev 
Pere i el llop. A continuació, va tocar-hi l’orquestra 
de guitarres, que va oferir bandes sonores, com la 
de Neverending story, a més de temes de Charlie 
Parker i altres de més actuals, com de Queen. En 
conjunt, va ser un concert d’una gran qualitat mu-
sical, reflectida en els aplaudiments que els músics 
van rebre en tot moment. L’enhorabona a tots i totes!

Com s’estima un poble?, carta de comiat de Josep Ramon López Olivares
Ara fa uns quants anys (per aquelles coses del destí i de la feina), vaig 
formar part d’un grup de professionals que havien de posar en marxa 
un nou Equip d’Atenció Primària (EAP) a la vall. Es diria ABS Mont-
serrat, formada per quatre pobles.

A les persones que formàvem l’equip, ens van distribuir, més o menys 
voluntàriament, el poble on començaríem a treballar. Jo vaig decidir 
que em quedaria a Vacarisses. Llavors, el poble era més petit i el 
número d’habitants estava al voltant dels 800. Bé, el cas és que jo for-
maria, juntament amb la Dra. Margarita Alsina, tot el personal sanitari 
que assistiria el poble de Vacarisses.

Des de llavors, 1 de desembre de 1995, i fins ara, he treballat per a vo-
saltres. Han passat moltes coses, m’he trobat amb moltes situacions 
difícils i també he viscut moments durs, alguns més durs encara per 
a vosaltres. M’ha tocat acompanyar-vos quan a alguns del vostres 
pares, mares, germans, marits, esposes i, alguna vegada, malaura-
dament, també als vostres fills, els ha calgut atenció, cures o alleujar 
els últims dies en aquesta vida. Tinc a la meva memòria vacarissans i 
vacarissanes que eren part de vosaltres i de la història d’aquest poble. 
Em vau permetre atendre i ajudar-vos, dipositant en mi tota la con-
fiança en moltes situacions de les vostres vides.

M’he sentit acollit i estimat per vosaltres sempre. Cada vegada que he 
anat a casa vostra, he viscut la generositat, la honestedat i la noblesa 
de tots vosaltres. M’heu demostrat el vostre interès per mi i el respec-
te pel meu treball. Per tot plegat, moltes gràcies.

He format part d’aquest poble i de la seva gent, i vosaltres també 
formeu part de la meva vida. No vull oblidar res del que he viscut amb 
tots vosaltres; m’heu donat molt i, per tot, us dono les gràcies.

Ha arribat el moment de canviar i marxar; un nou destí professional se 
m’ha posat al davant i no he pogut dir que no. En aquests moments de 

pèrdua i alhora de noves 
il·lusions, no volia marxar 
sense acomiadar-me de 
vosaltres i d’aquest poble 
estimat sense donar-vos 
les gràcies.

Aquests canvis vénen 
ràpid i se’ls ha de donar 
resposta ràpida. M’hauria 
agradat poder dir-vos 
adéu personalment, en-
caixar les mans i dir-vos 
fins aviat, però no ha po-
gut ser d’aquesta manera amb tothom.

Vull  també demanar perdó a aquelles persones que 
he atès i que no han rebut l’atenció que esperaven; 
la meva intenció, sempre i dic sempre, ha estat do-
nar una assistència adequada i professional, basa-
da en el respecte i la correcció en cada situació. El 
meus coneixements i esforços han anat sempre en-
caminats a donar resposta a les demandes que em 
tocava resoldre; m’agrada pensar que ho he fet la 
majoria de vegades.

Gràcies, VACARISSES, per la teva gent, que m’ha 
fet sentir tan i tan estimat en tantes ocasions; grà-
cies per l’aire pur que he pogut respirar tots aquests 
anys; gràcies per les vistes d’aquesta muntanya tan i 
tan estimada per mi, i per cada dia que he trepitjat la 
teva terra i he ensumat els teus aromes.

Josep Ramon López Olivares



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/vacarisses
Tirada de 3.500 exemplars.

El paper de la revista és ecològic i reciclat.

Connecta’t
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Busques feina?

Dia de la Dona
Dilluns 7 de març
A les 17.30 h: Anàlisi dels contes des d’una 
perspectiva de gènere
Xerrada sobre com treballar la igualtat a través 
dels contes, a càrrec de Montse del Río, del 
Casal de la Dona de Terrassa. Destinada a 
famílies, educadores i educadors.
Servei de canguratge, que cal sol·licitar 
prèviament a l’Ajuntament.
Lloc: escola bressol El Cuc
Organitza: Regidoria d’Educació
 

Dimarts 8 de març
A les 17.30 h: inauguració de la Plaça de 
la Dona, lectura del manifest i discurs de 
l’alcalde de Vacarisses.
A les 18 h: recital de poemes en clau de dona.
Lloc: al davant de La Fàbrica
Organitzen: Regidories de Joventut i Igualtat

Cultura
Musical El Petit Príncep
Dissabte 5 i diumenge 6 de març, a les 18 h
A càrrec del Grup de Teatre Jove i amb 
música de Francesc Torras.
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 5 euros (entrada numerada)

Jam Session
Divendres 4 de març
Ens voleu ajudar a fer la nostra bèstia de foc?
• 21.30 h: sopar 5€ (venda de tiquets a 
L’Alfàbrega i a Cal Perdet)
• 22 h: tabalada i espectacle de foc amb 
Diables de Vacarisses
• 23 h: Jam Session
Lloc: Punt de Vol
Organitza: Diables de Vacarisses

Xerrada Murs endins, art a 
la presó: tòpics i realitats
Dissabte 19 de març, a les 20 h
A càrrec d’Ivan Bonache, músic i geògraf 
nascut a Barcelona i, des de fa 7 anys, 
monitor de música al Centre Penitenciari de 
Lledoners.
Lloc: Punt de Vol
Organitza: Cul-Actiu Vacarisses

Biblioteca El Castell
A l’abril, llibres mil!
Dimarts 1 de març, a les 17 h
Tret de sortida del I Programa de foment de 
la lectura per a nens i nenes de 3r a 6è de 
Primària.
Inscripcions: fins al 12 de març
+info: a l’àrea infantil

Hora del conte
Divendres 18 de març, a les 17.30 h
Contes que fan pessigolles, a càrrec de Rosa 
Fité. A partir de 3 anys.

Taller Adopta un animal de 
conte
Dimarts 22 de març, a les 17 h
Adreçat a nens/es que estiguin cursant 
Primària o primer cicle de Secundària (1r i 2n 
d’ESO). Inscripcions limitades.
+info: a l’àrea infantil

Club de lectura 1
Dijous 17 de març a les 18.30 h
Nada se opone a la noche, de Delphine de 
Vigan.

Club de lectura 2
Dijous 31 de març, a les 18.30 h
Trilogía de Nueva York, de Paul Auster.

I no oblideu consultar les bases del I 
Concurs de Còmic de la Biblioteca, al web 
de l’Ajuntament!

Escola Municipal de 
Música
Mostra instrumental 
interna
Dimarts 15 i dimecres 16 de març
A les escoles Font de l’Orpina i Pau Casals.

III Trobada de guitarres de 
la Catalunya Central
Diumenge 13 de març, a les 13.15 h
Preu: gratuït
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica

Borsa de Treball
Curs d’operador de carretó 
elevador
Dilluns 7, dimarts 8 i dimecres 9 de març, 
als matins

Sessió informativa
Divendres 4, 11 i 18 de març, de les 9.30 a 
les 11 h
Sobre el funcionament de la Borsa de treball.

Inscripcions: b.treball@vacarisses.cat | 
promocio@vacarisses.cat

Joventut
Entrenament obert
Dimecres 2 i dilluns 7 de març, a partir de 
les 17.30 h
Per al torneig de futbol al Ventaiol.
Lloc: Pista del Ventaiol

Torneig de futbol al Ventaiol
Dissabte 12 de març, a les 16 h
Inscripcions: al Punt de Vol
Lloc: Pista del Ventaiol

Tu tens la clau del Punt de 
Vol!
Divendres 4, 11 i 18 de març
Activitats organitzades per l’Associació de 
Joves i El Cau (AEIG Vacarisses).

Mostra del Saló de 
l’Ensenyament
Del dimarts 15 al divendres 18 de març
Lloc: Punt de Vol

El Punt de Vol estarà tancat per Setmana 
Santa, del 19 al 28 de març.

Consulta 
les actes 
dels Plens 
municipals

Propostes aprovades pel Ple municipal ordinari de 28 
de gener de 2016
Proposta/moció A favor En contra Abstencions

Proposta de la regidora d’Hisenda, a adoptar pel ple municipal, per tal d’ampliar la delegació de funcions en la Diputació de 
Barcelona

Unanimitat - -

Proposta de la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat d’aprovació de la Carta de preservació, millora, desenvolupament i gestió 
del Parc rural de Montserrat, d’aprovació inicial del reglament del consell promotor i del conveni de col·laboració

Unanimitat - -

Proposta de la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat de modificació d'estatuts del consell sectorial de seguiment de  l'abocador 
de Coll Cardús

Unanimitat - -

Proposta del regidor d’Urbanisme d'aprovació provisional del Pla especial d’ordenació volumètrica de la parcel·la 06 del polígon 
industrial Can Torrella a Vacarisses

Unanimitat - -

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, PSC-CP, MV-E, UIPV i VpV, per a la implantació de plans i polítiques locals 
d’eradicació de l’assetjament escolar, l’homofòbia i la transfòbia als centres educatius i espais juvenils

Unanimitat - -

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, PSC-CP, MV-E, UIPV i VpV, de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla 
Hidrològic de la Conca de l’Ebre

Unanimitat - -

Aquelles entitats de Vacarisses que vulgueu 
publicar la vostra agenda a El Terme podeu 
fer-ho enviant un correu electrònic a 
elterme@vacarisses.cat, abans del dia 15 del 
mes anterior al de la celebració de l’activitat.


