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Editorial
Un dels principals propòsits de l’Ajuntament de
Vacarisses per a enguany és fomentar la igualtat
real i efectiva de totes les persones, sense cap discriminació per raó d'orientació sexual, situació
familiar, ocupació, etc. La fita és afavorir el canvi
cap a un model social igualitari.
Ja es va començar a treballar en aquest sentit el
passat mes de novembre, quan el consistori va
adherir-se al II Pla de Polítiques de Gènere, impulsat
pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. L’objectiu és millorar la qualitat de vida de les dones
i contribuir a eradicar qualsevol tipus de discriminació per raons de gènere.
Fins ara, l’Ajuntament de Vacarisses ha impulsat
diverses accions relacionades amb les Polítiques
d’Igualtat, com les commemoracions del 8 de
març, Dia de la Dona, i el 25 de novembre, Dia
internacional contra la violència masclista, o
l’organització de tallers de prevenció de la violència contra les dones. No obstant això, queda
molta feina per endavant, tal i com palesen les
xifres: la taxa d’atur femení de Vacarisses (21%)
és la més alta de la comarca.

Quant a la lluita contra la discriminació per l’orientació sexual, el ple de desembre va aprovar, per
unanimitat, que Vacarisses s’adherís a la Xarxa
de Municipis LGTBI, amb l’alcalde, Antoni Masana,
com a representant. D’aquesta manera, el consistori adquireix el compromís de lluitar contra
l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia i la bifòbia de manera continuada, i
impulsar actuacions que permetin un enfocament integral de les polítiques de gènere i LGTBI,
amb l’elaboració de plans i/o programes d’igualtat.
Finalment, al darrer ple, es va acceptar l’aplicació
del Protocol d’abordatge de la Violència Masclista, elaborat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Es pretén que tots els municipis de la comarca
facin pinya davant diferents situacions de violència de gènere. Una de les eines és compartir projectes preventius i de sensibilització ciutadana, a
més de garantir l’atenció a totes les víctimes.
De fet, Vacarisses ja disposa d’atenció psicològica al mateix municipi.

Com es calcula
l’Impost sobre Béns Immobles?
L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) és un impost
que recapten tots els ajuntaments. Per determinar l’import corresponent a cada immoble del
municipi, es té en compte el seu valor cadastral,
que sorgeix del valor del sòl en solars sense edificar i del valor de sòl més el de la construcció, en
cas d’estar edificat.

Urbanisme

L’IBI està vinculat al valor cadastral,
que té en compte un seguit de
paràmetres del sòl i la construcció,
en cas d’haver-n’hi

Valor cadastral = Valor del sòl + Valor de la construcció
Superfície
del sòl

Superfície
de construcció

Valor
del sòl

Valor
de construcció

Valor cadastral
(base liquidable)

Quota IBI*

Nucli

400 m²

234 m²

30.291,01 €

66.723,52 €

97.014,53 €

853,73 €

Can Serra

401 m²

221 m²

16.026,89 €

67.376,04 €

83.402,93 €

733,95 €

Ventayol

410 m²

207 m²

7.762,07 €

53.520,44 €

61.282,51 €

539,29 €

Exemples
de càlcul de l'IBI

* Calculada en base al tipus de gravamen per a béns urbans de l'any 2016 (0,88%).
La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar el tipus de gravamen a la base liquidable.

El valor del sòl

Superfície del sòl (m²) x Valor unitari parcel·la (VUP) x Coeficients correctors
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El valor del sòl (preu/m²) es calcula a partir de la
Ponència de valor de béns de naturalesa urbana del
municipi de Vacarisses, redactada per la Gerència
Territorial del Cadastre de Barcelona, de la Delegació Provincial d’Economia i Hisenda de Barcelona. El càlcul es basa en diferents característiques
de la parcel·la: ubicació, qualificació urbanística,
serveis de què es disposa, proximitat a vies de comunicació, etc.

els del casc urbà, pel nombre de serveis i equipaments que s’hi ofereixen. Dintre d’una mateixa
urbanització, també poden haver-hi valors diferents, segons el tram on es troba la parcel·la.
A més a més, es tenen en compte característiques
particulars, com la forma irregular, les pendents,
la longitud de la façana i si n’hi ha més d’una, etc.
Per tant, dues parcel·les situades al mateix lloc
poden tenir valors de sòl diferents.

En el cas de Vacarisses, el valor del sòl varia segons la urbanització. Els imports més elevats són

Agenda

El Nadal a Vacarisses
12

Viu Vacarisses

El valor de la construcció

Superfície construïda x Mòdul bàsic de construcció (MBC) x Coeficient
Web
www.vacarisses.cat
Edita
Regidoria de Comunicació
Ajuntament de Vacarisses
C/ Pau Casals, 17
08233 Vacarisses
Dipòsit legal
DLB-49450/2003
Disseny i maquetació
Estudi Martín
Impressió
Imprintsa
Tirada
3.500 exemplars
Paper ecològic i reciclat
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App
Viu Vacarisses

Facebook

Les persones i empreses
interessades en contractar
publicitat a El Terme,
podeu contactar a:
comunicacio@vacarisses.cat
93 835 90 02 (ext. 340)

L’edificació es valora segons el valor de ponència
dels costos d’execució que graven la construcció,
depreciats en funció de la seva antiguitat, estat de
conservació, etc. Les diferents construccions es
classifiquen segons el seu ús, tipus, modalitat i categoria, d’acord al quadre marc de la norma 20 de
les Normes Tècniques de Valoració. Així, el valor

d’una construcció s’obté de multiplicar la superfície construïda pel producte del mòdul MBC del
municipi i el coeficient obtingut del quadre a què
es refereix la norma 20, amb els coeficients correctors que calgui aplicar. L’import resultant és
independent de la situació de la parcel·la on s’hagi
construït l’edificació.

Les taules de coeficients emprats a l’hora de calcular el valor cadastral i l’IBI dels béns immobles
de Vacarisses es poden consultar a:

Oficina de Serveis Tècnics de l’Ajuntament

www.facebook.com/vacarisses

Flickr
www.flickr.com/vacarisses

Instagram
@viuvacarisses

Correu
elterme@vacarisses.cat

Adreça: C/ Pau Casals, 17 (segona planta)
Horari d’hivern: de dilluns a divendres, de les 9 a les 14 h, i
els dilluns, també de les 16 a les 18 h.

Fotografia de la coberta:
Carnestoltes 2016. Josep Palou.

Correu electrònic: tecnics@vacarisses.cat
Telèfon: 93 835 90 02 (ext. 300)
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Compra a Vacarisses!

Comerç

La Regidoria de Comerç reparteix
carros de compra plegables
per promoure els establiments
del municipi i la sostenibilitat
Des de la Regidoria de Comerç, s’oferirà un carro
plegable a les famílies de Vacarisses per promoure les compres als comerços del municipi, a més
de fer-les més agradables i sostenibles, amb el
conseqüent estalvi de bosses. Els carros es poden
recollir durant el mes de febrer a la Recepció de
l’Ajuntament. Per facilitar el lliurament, només
es donaran carros els dimecres i divendres, de les
9 a les 14 h, i les tardes de dimecres, de les 16 a les
18 h. Cal presentar el DNI i tres tiquets de compra
(de qualsevol import), cadascun d’un comerç local
diferent, ja siguin botigues, empreses de serveis o
bars i restaurants. Només es repartirà un carro
per habitatge, fins esgotar existències.

Comunicació
Descarrega Viu
Vacarisses al teu
smartphone!

Perquè siguin efectives, cal accedir
a l’aplicació per actualizar-la
Des de l’empresa que gestiona el web municipal
i l’app Viu Vacarisses, s’han detectat un seguit de
problemes a l’hora de rebre les notificacions enviades a través de l’aplicació. Ja s’han solucionat,
però, perquè les millores siguin efectives, les
persones usuàries de l’app han d’accedir-hi i així
forçar una actualització automàtica. Amb aquesta, també s’incorporaran canvis de disseny per
augmentar la llegibilitat del lloc.

Consulta els
comerços locals

Premis del II Concurs
d’Aparadors de Nadal
Amb l’objectiu de promoure i dinamitzar el comerç local, la Regidoria de Comerç va convocar la
2a edició del Concurs d’Aparadors de Nadal. A la
Fira de Nadal del 17 de desembre, es van lliurar
els dos guardons atorgats:

Des de la Regidoria de Comunicació, es prega
disculpeu les molèsties que aquests problemes
tècnics us hagin pogut ocasionar. Es continuarà
treballant perquè l’app sigui una eina útil d’interacció immediata entre l’Ajuntament i la ciutadania.

Pantalles acústiques a la C-58
Fa uns dies, l’alcalde de Vacarisses, Antoni Masana,
va reunir-se amb representants d’Infraestructures i Mobilitat Terrestre de la Generalitat de Catalunya. El secretari del departament, Ricard Font,
i el director general, Xavier Flores.

El Forn M. Alavedra
Premi del jurat
Adreça: C/ Pau Casals, 6 (nucli)
Telèfon: 93 835 91 44
Correu electrònic: info@elforndevacarisses.com
Web: www.elforndevacarisses.com

D’una banda, es va informar de la col·locació, enguany, de pantalles acústiques a la C-58, al seu
pas per Torreblanca I, per evitar les molèsties que
els sorolls de la carretera causen en el veïnat. En
aquest sentit, Masana va sol·licitar revisar les repercussions sonores de la C-16 a la Colònia Gall
per determinar si també hi calen proteccions.

L'Alfàbrega
Premi per votació popular
Adreça: C/ de la Torrota, 4 (Nucli)
Telèfon: 93 828 03 51
Correu: alfabregavacarisses@hotmail.com
Web: http://alfabregavacarisse.wixsite.com/alfabrega

Benvinguda musical
als Reis Mags

Millores a l’app
Viu Vacarisses

Altres peticions que es van fer van ser la millora de
la il·luminació del túnel de Coll Cardús i l’entrada

Mobilitat per
Carreteres

La Generalitat ha informat l’alcalde
de Vacarisses que aquesta actuació
està prevista per a enguany
de Vacarisses a l’autopista C-16 en direcció a Terrassa. La Generalitat ja va expressar que aquest
darrer punt era inviable ara mateix per l’elevat
cost que suposarien les obres.
A la trobada, també es va tractar el descens de la
sinistralitat a la C-58, des de la instal·lació de barreres de separació dels carrils. Des de Mobilitat de
la Generalitat, s’enviarà un informe al respecte
perquè l’Ajuntament de Vacarisses pugui avaluar-ho en detall.

Escola Municipal
de Música

El passat 5 de gener, com ja comença a ser tradició, l’alumnat de la banda de l’Escola Municipal
de Música de Vacarisses (EMMV) va participar en
la benvinguda als Reis Mags de l’Orient. Va ser a
l’Església de Sant Pere, on l’alcalde va lliurar-los
les claus del municipi. Amb una església plena de
gom a gom, l’EMMV va interpretar algunes peces
del repertori de la formació, com Want To Want
Me, de J. Derulo, i Happy Holliday-White Christmas.
4
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Més descomptes als peatges de la C-16

Mobilitat

Per a tots els turismes i recorreguts, en
dies laborables i dues franges horàries

cap al nord. La mesura pretén descongestionar la
C-55.

El Govern de la Generalitat ha ampliat el sistema
de descomptes en els peatges de l’autopista C-16,
al tram entre Terrassa i Manresa. Això permet estendre a més vehicles les bonificacions que ja
s’aplicaven des de gener de 2016.

Barrera troncal: descompte del 50% per a tots els
trànsits, sigui quin sigui el seu origen i destinació.

En el cas del peatge de Sant Vicenç de Castellet,
el sistema de descomptes consisteix en la gratuïtat de la barrera lateral i un 50% menys a la barrera troncal per a determinats itineraris interns en
hores punta. La mesura pretén optimitzar la
C-16, millorar la mobilitat i potenciar les comunicacions entre la Catalunya Central i l’àrea metropolitana de Barcelona.
El sistema s’aplicarà de la següent manera:
Barrera lateral: descompte del 100% per als vehicles que circulin per la C-16 amb origen o destinació

UIPV
Unió d’Independents per Vacarisses
grupmunicipal@uipv.cat

Manca de visió de futur
Al ple del mes de desembre,
l'equip de govern va presentar
l'aprovació inicial del projecte
executiu per a la instal·lació
d'una caldera biomassa per al
Pavelló Poliesportiu; val a dir,
sense cap mena de participació
prèvia, ni la possibilitat de poder veure el projecte per tal
d'aportar alguna proposta per
part de l'oposició. El projecte
preveu col·locar la caldera de
biomassa en el talús del camp
de futbol i això comportarà el
desplaçament del mòdul del
bar i dels vestidors actuals.
UIPV, en el ple, va manifestar
que aquesta no era la millor
ubicació per a aquesta caldera,
donat que hipoteca greument
el futur de la construcció dels
vestidors del camp de futbol o
qualsevol projecte d'ampliació
del pavelló. Nosaltres vam demanar que es replantegi aquesta ubicació i es busqui un lloc
més adequat, que hi és, però el
rodet del govern no ens va ni escoltar i van tirar, com sempre,
pel dret. UIPV sempre hem estat
a favor de l'estalvi energètic de
6

govern; s’entenen les diferències
ideològiques, però demanem
responsabilitat cap a allò que,
objectivament, són millores
per al municipi.
Des d’ERC, encetem l’any amb
molta il·lusió. Tenim un munt
de projectes que tirarem endavant entre tots i totes, amb l’objectiu de millorar la vida dels
nostres veïns i veïnes.

Aquests descomptes s’aplicaran als turismes que
circulin de dilluns a divendres no festius, entre
les 7 i les 10.30 hores i entre les 17 i les 21 hores,
i utilitzin el telepeatge (sistema Via T) o qualsevol altre sistema dinàmic prèviament autoritzat.
Precisament, existeix una aplicació per a smartphones (Satelise) que, sense cap cost, permet el pagament i gaudir dels descomptes.

PSC
Partit dels Socialistes de Catalunya
vacarisses@socialistes.cat

Addicionalment, es mantenen les bonificacions
del 45% de dilluns a divendres per a tots els turismes i el 30% per a vehicles ecològics, el 40% per a
vehicles d’alta ocupació i el 100% per a vehicles
elèctrics.
Per a més informació, pots adreçar-te al telèfon d’AUTEMA,
93 833 11 11, i al seu correu electrònic, mail@autema.com.

Els partits opinen

Política
municipal
totes les instal·lacions municipals i hi hem apostat, però volem aclarir que no hi vam votar
a favor pel lloc triat per a la seva
ubicació.
Pel que fa al bar del camp, fa
més de sis mesos que està tancat, després de la renúncia de
l'anterior adjudicatari. Segons
el regidor de l'àrea, el motiu és
que s'està treballant en el plec
de condicions. El govern demostra, una vegada més, la
manca de voluntat política i de
ganes d'apostar per l'esport local. Ja fa temps que denunciem
la deixadesa de l'esport en general i, concretament, l'estat del
camp de futbol, on no es fa el
manteniment adequat per a la
pràctica de l'esport.

ERC
Esquerra Republicana de Catalunya
vacarisses@esquerra.org

El no a tot
En aquest espai, des d’ERC, ens
agrada parlar en positiu, ja sigui de projectes que estem fent
o de projectes que volem fer.
Però avui volem fer una reflexió sobre l’oposició que està
fent UIPV.
Aquest grup polític que ha go-

vernat Vacarisses durant 20
anys sembla que no entén que,
des de l’oposició, també es pot
treballar per Vacarisses. Les seves votacions són sistemàticament en contra de totes aquelles propostes, significatives,
que arriben des de govern. Oposició a una caldera de biomassa
al pavelló, oposició a l’asfaltat
del camí del Mimó (subvencionat amb gairebé el 75%), oposició a l’aïllament de murs i cobertes d’edificis. Aquestes millores,
encaminades, la majoria, a l’estalvi energètic, estan finançades, en part, per subvencions i
una petita part per la demanda
d’un crèdit amb interès 0, a retornar en 10 anys, a raó de
17.000 euros per any. Un crèdit
atorgat gràcies a la solvència de
l’Ajuntament de Vacarisses.
Tampoc van votar a favor de la
baixada del tipus impositiu de
l’IBI. Amb aquesta baixa, des
del govern, volíem que la pujada del valor cadastral no afectés les famílies i, per això,
aquesta reducció.
Amb aquest escrit, volem fer
una crida perquè es faci una
oposició constructiva. Des de
l’oposició, es pot ser contundent i dur contra les accions de

Política
municipal

60% de reciclatge al 2020.
Serem capaços?
Les noves polítiques ambientals ens porten a replantejar-nos moltes coses. La societat
consumista en què vivim fa que
generem una quantitat ingent
de residus que cal tractar adequadament. El nostre servei de
recollida d’escombraries té un
cost anual d’uns 500.000 €, sent
un dels serveis més cars del municipi. L’any 2016 hem generat
prop de 4.000 tones de residus,
dels quals el 60% és fracció resta (material que no es recicla) i
el 40%, material reciclat: vidre,
paper, envasos, orgànica, runa i
voluminosos. Les noves normatives ens obligaran, a partir de
2020, a reciclar el 60% del residu que produïm i, per tant, tenim al davant un repte molt
important que implica tothom:
administració, servei i ciutadania. Per això, hem de començar
a mentalitzar-nos i posar fil a
l’agulla, ja que, no fer-ho, ens
reportarà greus conseqüències
econòmiques, tot i que, actualment, ja tenim importants penalitzacions per reciclar poc i
malament. Molta gent diu “no
cal reciclar perquè després ho
barregen tot”; aquest és un
mite que cal trencar d’una vegada i dir ben fort i clar que és
absolutament fals. El nostre
Ajuntament ja ha començat a
treballar en l’objectiu de 2020 i
estem valorant la recollida porta a porta, com fan municipis
veïns com Matadepera, on es recicla més d’un 90%. Aquesta proposta representaria importants
millores pel que fa a la imatge

del municipi i a la qualitat de
vida, ja que no tindríem contenidors als carrers (només els soterrats als accessos) i evitaríem
molèsties de brutícia i pudors
tan habituals en l’actualitat.

18, us adonareu de la sintonia
existent entre els components
de l'equip de govern.

MV
Movem Vacarisses
movemvacarisses@gmail.com

VxV
Veïns per Vacarisses
veinspervacarisses@gmail.com

Comencem un nou any
Veïns per Vacarisses vol començar aquest any amb el propòsit
de treballar com fins ara, pel
benestar dels veïns i les veïnes
de Vacarisses. És per aquest motiu que voldríem començar
amb un tarannà conciliador,
però, sent aquesta la nostra intenció, no podem deixar de costat els últims esdeveniments
ocorreguts en referència a les
obres d'urbanització de Torreblanca II.
El nostre desig és passar pàgina
política d'aquestes obres de tan
trist record per al veïnat de la
urbanització, però tenim un
partit dins l’equip de govern
que, en comptes de voler passar
pàgina, ha estat 4 anys a l'ombra, esperant que els qui venien
arreglessin tots els desperfectes, tant de gestió com d'execució, que va tenir l'obra en qüestió, per llençar tota l'artilleria
mediàtica en contra de l'anterior equip de govern. Aquest es va
trobar una obra sense acabar i
amb un dèficit de pagaments
força important, que ens va
obligar a fer retallades d'execució per cobrir el pressupost
aprovat per l'Ajuntament. Tot i
això, la constructora no en va
tenir prou i va voler recuperar
la baixa que ens havia ofert en
un principi. Com és lògic, l'Ajuntament no va estar-hi d'acord i
l’empresa va presentar un contenciós administratiu.
A El Terme núm. 105, el Sr. Alcalde va fer seves les següents
paraules, en referència a les
obres de Torreblanca II: "Agraeixo que anem tots a l'una perquè ara toca defensar els interessos dels veïns i veïnes". Si us
preneu la molèstia de comparar aquestes paraules i la portada de Vacarisses endavant núm.

Iniciem el 2017!
Aquest 1r trimestre se celebrarà
l’assemblea fundacional de la
nova confluència política catalana, que aglutinarà totes les veus
polítiques (Barcelona en Comú,
Iniciativa per Catalunya-Verds –
ICV–, Esquerra Unida i Alternativa –EUiA–, Podem i Equo) en una
única potent “obra”, amb voluntat d’un espai de majories i alternativa.
I seguim... El passat 14/12/2016
el Parlament va aprovar una
proposta de Catalunya Sí que es
Pot per a regular, per llei, el
tema de les males olors derivades de les diferents activitats
econòmiques (abocadors, fàbriques...). Els acords aprovats preveuen la col·laboració de la Generalitat amb els Ajuntaments
per a l’aplicació de la Llei i el
seu finançament.
A nivell local, vam votar favorablement l’aprovació al ple de
l’adhesió formal del nostre municipi a la Xarxa de Municipis
LGTBI, la qual pretén fomentar
que els pobles i ciutats de Catalunya impulsin polítiques públiques adreçades a avançar en
el respecte i el reconeixement
de les diverses identitats i expressions de gènere, així com
en les diverses orientacions afectives i sexuals, lluitant obertament contra la LGTBIfòbia.
També ens hem sumat al desenvolupament de la Nova Escola
21, la qual aposta per una necessària i urgent renovació i actualització del sistema educatiu: per fer-ho, s’ha partit d’un
“ecosistema” d’escoles i instituts amb pràctiques educatives
avançades, les quals han fet de
referència del procés de canvi.
El propòsit és anar-ho treballant amb els diferents centres
que s’han adscrit a participar-hi. A Vacarisses, el nostre
Institut ha estat un d’ells.
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Política municipal

Joan Carles Cirera

Consulta les actes
dels Plens municipals

Propostes aprovades pel Ple municipal
ordinari de 27 de desembre de 2016

Jutge de pau de Vacarisses

Proposta/moció

A favor

En contra

Abst.

Proposta de l’Alcaldia de ratificació del decret de l’Alcaldia
núm. 393/2016, de 25 de novembre de 2016, d’establiment
dels drets econòmics de la regidora Clara Fuster Ramon,
d’acord amb el règim de dedicació i de retribucions

ERC, PSC,
VpV i MV

–

UIPV

Proposta de l’Alcaldia de nomenament de la regidora senyora
Clara Fuster Ramon com a representant de la corporació en entitats
i organismes dels quals forma part l’Ajuntament de Vacarisses

Unanimitat

–

–

Proposta de l’Alcaldia d’adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI

Unanimitat

–

–

Proposta del regidor d’Esports d’aprovació inicial del projecte
executiu Instal·lació d’una caldera de biomassa al pavelló
poliesportiu de Vacarisses

ERC, PSC,
VpV i MV

UIPV

–

Proposta de la regidora d’Hisenda d’aprovació provisional
de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de
l’Impost sobre Béns Immobles, i de l’ordenança fiscal núm. 9,
reguladora de la taxa per expedició de documents

ERC, PSC,
VpV i MV

Proposta de la regidora d’Hisenda d’acceptació dels préstecs
concedits per la caixa de crèdit local i dels seus convenis
reguladors

ERC,
PSC i MV

UIPV

VpV

Proposta de la regidora d’Hisenda d’aprovació inicial d’expedient
de modificacions de crèdits per suplements de crèdit finançats
amb operacions de crèdit a llarg termini

ERC,
PSC i MV

UIPV

VpV

–

Ho va aprovar el ple de desembre,
a l’igual que l’acceptació de préstecs
de la Diputació per fer un seguit
de millores al municipi

Préstec de la Diputació per a millores
En canvi, la proposta de la regidora d’Hisenda,
Mariana Ríos, d’acceptació de préstecs de la Diputació de Barcelona per realitzar un seguit de
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"Amb paciència, bona fe
i oïda atenta, els conflictes
són reconduïts a interès
de les parts"
Joan Carles Cirera és el jutge de pau
de Vacarisses des de l’any 2009.
És llicenciat en Filosofia i Lletres
i també té estudis de Dret i Història
de l’Art. Actualment, compagina la seva
tasca municipal amb la de professor
de Filosofia a la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB). En aquest número
d’El Terme, hem volgut entrevistar-lo
perquè ens expliqui les funcions
d’un jutge de pau i com viu aquesta
responsabilitat.

UIPV
El sou d’un jutge de pau depèn del Ministeri
de Justícia i és més aviat simbòlic. A més,
no té dret a l’atur ni està donat d’alta a la
Seguretat Social. Tot i aquestes condicions,
va decidir presentar-se a la convocatòria.
Per què?
Vaig entendre que aquesta podia ser una forma
de conèixer i ajudar els meus conveïns des d'una
certa proximitat.
Breument, quines són les funcions
d’un jutge de pau?
Fonamentalment, vetllar perquè el Registre civil
es porti al dia (inscripcions de matrimonis, naixements, defuncions, etc.), la celebració de casaments, l’exercici de mediació en conflictes veïnals, així com judicis de faltes i actes de conciliació.

Vacarisses, municipi LGTBI

Un dels pocs punts aprovats per unanimitat al
darrer ple de l’any va ser l’adhesió de Vacarisses a
la Xarxa de Municipis LGTBI. D’aquesta manera,
s’adquireix el compromís de “lluitar contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia i la bifòbia de manera continuada, i impulsar actuacions que permetin un enfocament
integral de les polítiques de gènere i LGTBI, amb
l’elaboració de plans i/o programes d’igualtat”.
El representant de Vacarisses a la Xarxa de Municipis LGTBI serà l’alcalde, Antoni Masana, també
regidor de Polítiques d’Igualtat.

Entrevista

millores a Vacarisses no va aconseguir el consens
del consistori. L’objectiu és finançar la millora
d’ordenació ambiental de l’enllumenat exterior
del municipi i de l’aïllament acústic i tèrmic en
murs exteriors i cobertes d’edificis municipals, i
l’arranjament del Camí del Mimó, com a part de
la iniciativa Life Montserrat. Els préstecs, de
175.000 euros, amb interès 0 i a retornar en 10
anualitats, es van sol·licitar després que, a les meses de concertació, no es concedís el total del
pressupost previst per dur a terme aquests projectes, que suposen una “inversió en estalvi energètic”, tal com va remarcar l’alcalde. UIPV va votar-hi en contra per discrepar amb aquestes
actuacions: “Hauríem prioritzat altres coses”, va
explicar el regidor independent Salvador Boada.
Veïns per Vacarisses van abstenir-se.

Per realitzar correctament aquestes tasques,
creu que s’ha de tenir una formació i un
tarannà específics?
Crec que el més important és tenir sentit comú,
paciència i ganes d'escoltar qui et ve a veure.
Tota la resta: la formació acadèmica o el fet de
treballar en la docència et poden donar perspectiva i una certa visió, potser, més detallada. Però,
sense el primer, el segon esdevé irrellevant.
Una de les seves funcions és la mediació entre
veïns de Vacarisses. Com creu que aquesta
tasca pot contribuir a millorar la convivència
al municipi?
Crec que aquesta és una de les tasques més importats del jutjat de pau. Si no existís, seria necessari inventar-la. Conflictes que, per desconeixement o pressa en resoldre's, acabarien en mans

de la justícia ordinària, amb paciència, bona fe i
oïda atenta, són reconduïts a interès de les parts,
tant per la secretaria del jutjat, que fa una feina
inestimable, com per un servidor.
Ja porta uns anys com a jutge de pau, primer
substitut i ara titular. En tot aquest temps,
suposem que ha hagut d’afrontar situacions
i conflictes ben diversos.
Naturalment, aquesta és la nostra funció i, per
molts anys que passin, cada dia és un nou repte.
Canvien les persones i canvien els seus problemes.
En època de crisi, la percepció d'allò que afecta el
veí no és la mateixa que en moments d'una certa
"normalitat". El jutjat potser és una de les primeres institucions que detecta aquestes fluctuacions.
Sabem que disposa d’una gran biblioteca
particular. Hi destaca alguna temàtica,
gènere o col·lecció?
Jo diria que, sobretot, filosofia, que és l'eix fonamental de la meva formació i del meu treball a
l'Autònoma. També hi ha molta història, dret,
economia o antropologia.

QÜESTIONARI VACARISSENC

Un lloc de Vacarisses
Camí de la Torrota
Un record vacarissenc
Els Nicolaus de la meva filla
Una activitat vacarissenca
La baixada de les andròmines
Una millora per al municipi
Accés a la C-16 en direcció a
Terrassa (gratuït en ambdues
direccions)

Una pel·lícula
Mort a Venècia (1971),
de L. Visconti
Un personatge de ficció
Sherlock Holmes.
Un personatge real
Sòcrates.
Un plat
Espaguetis amb sardines
i pinyons.

Un llibre
La muntanya màgica (1924),
de T. Mann
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1.

2.

Nadal 2016

Fotografies: Quico Ortega i Josep Palou
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3.

1. Cavalcada de Reis.
2 i 3. Juga a Vacarisses.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

4. Els Reis arriben per El Cingle.
5. Sessió de quinto.

6. Els Pastorets.
7 i 8. El patge Murriet.

9. Obra de teatre Darrera la porta.
10. Tió.

11. Nadal Jove al Punt de Vol.

11

La demografia
de Vacarisses

Viu Vacarisses

Caminant per Vacarisses
Amb la intenció de donar a conèixer diferents temàtiques des del punt de vista geogràfic sobre Vacarisses, proposo, per a aquest número, explicar
la demografia, és a dir, tot el que té a veure amb la
població, i algunes curiositats relacionades.
Vacarisses, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), té una població de 6.192 habitants a data de 2016, que, tenint en consideració
la seva superfície de 40,7 km2, ens indiquen una
densitat de població de 152,1 hab/km2. Els 6.192
habitants representen l’1,4% de la població del
Vallès Occidental, que és de 904.240 habitants.
I no cal mirar-ho a nivell de Catalunya, on el percentatge seria molt menor.

Fent una anàlisi detallada, la forma de la piràmide de Vacarisses es coneix tècnicament com a
regressiva o invertida. És a dir, té la base més estreta que el centre i la part superior es tanca progressivament de forma triangular. Aquesta forma és pròpia de països desenvolupats, on hi ha
una població majoritàriament envellida i amb

però l’augment més destacat és amb l’aparició
de les urbanitzacions. Durant el segle XIX, la població se situava entorn als 1.000 habitants, concentrats al nucli urbà principal, i progressivament, va anar disminuint, fins que, al 1940, creix
minsament i oscil·la entorn els 600 i 400. Als
anys 80 del segle XX, la població es comença a
disparar, cada cop més accentuadament, fins als
6.000 habitants d’avui dia. En 30 anys, la població ha crescut en més de 5.000 habitants. El període de major creixement fou entre el 2000 i el
2008. Després, la línia de creixement afluixa. Segurament, es deu a la crisi econòmica i a l’aturament de la construcció. Tota aquesta població es
distribueix al nucli de població principal i a les
urbanitzacions.

Si ens aturem al sexe, hi ha 3.189 homes (51,5%)
i 3.003 dones (48,5%). A nivell de la comarca,
els resultats són lleugerament diferents. Hi ha
444.764 homes (49,1%) i 459.476 dones (50,9%).

Habitants
7.000
Total

Cal destacar que la població
de Vacarisses ha tendit a créixer
des que es té informació
documental i verídica,

6.000

Ara ens podem aturar a observar la piràmide de
població. Dit simplificadament, és un gràfic de
barres que ens permet estructurar i distribuir la
població d’una regió, en aquest cas el municipi,
segons sexe i edat en un any determinat. La piràmide que es mostra és del 2015, però no hi ha cap
variació destacable respecte al 2016.

taxes de natalitat i mortalitat baixes. Únicament,
cal destacar que, en el cas de Vacarisses, hi ha
una marcada estretor a la part central de la piràmide, manifestant que hi ha poca població jove
entre els 20 i 30 anys. De seguida, ve un gran eixamplament, amb població d’entre 50 i 60 anys.
No obstant això, hi ha molta població infantil.
Joan Soler i Gironès
Geògraf, guia de natura i escriptor

Referències bibliogràfiques
Institut d’Estadística de Catalunya. www.idescat.cat
Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es

Vacarisses en imatges

Padró municipal
d'habitants per
sexe. Xifres
oficials.
Vacarisses.
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Any 1958. Aquest microbús era utilitzat per anar a recollir i acompanyar les treballadores de La Fàbrica
que vivien en pobles veïns, com La Bauma i Castellbell i el Vilar. Conduït sempre per Josep Badia (el Pepet
de cal Simon). El motor era un Hispano Suïssa, la carrosseria s’adaptà al xassís i al motor. Aquest va ésser
el segon vehicle. El primer, que durà poc, era un camió de la marca Chevrolet, amb uns bancs acoblats.
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
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La Biblioteca
recomana

Agraïments Marató 2016
Des de l’associació Vacarisses per la Marató, volem fer arribar el nostre agraïment a tots els comerços i empreses col·laboradores, a totes les
entitats i a tots els voluntaris i voluntàries que
han fet possible que La Marató d’aquest any, una
vegada més, hagi esdevingut tot un èxit.
Un any més, hem aconseguit que tota la població
de Vacarisses es mobilitzi per una bona causa.

Infantil
Lorenza Gentile
TEO
Hem descobert una novel·la,
que tot i estar classificada per a
infants, creiem que pot agradar
a tota la família. TEO, de Lorenza Gentile, on un nen de 8 anys
es fa el propòsit de guanyar una
de les batalles més importants
de la seva vida: que la seva família sigui feliç.
L’autora ens planteja un munt
de preguntes evidents sobre la
vida, a través de la mirada d’un
nen i un personatge històric: Napoleó. El resultat és una novel·la
senzilla, amena, però alhora filosòfica i, fins i tot, poètica.
L’editorial Siruela, amb la seva
col·lecció Las tres edades, ens té
acostumats a novel·les d’aquest
tipus... Recordem, per exemple, les de Jostein Gaarder. Amb
Lorenza Gentile, però, el llenguatge i, sobretot, la història
encara ens són més propers.
Una història plena d’actualitat,
on la feina esgota la majoria de
persones adultes, que s’obliden
dels seus fills i filles. Així, la família descuida el que realment
és important i dóna sentit a la
nostra vida: la felicitat.
Per a lectors i lectores a partir
d’11 anys i, sobretot, per compartir entre família i amics.

Novel·la
Grégoire Delacourt
La llista dels meus desitjos

però també molt profunda i plena de valors.
Us deixem amb un petit tast:
“La felicitat. Si més no, la meva
felicitat. La meva. Amb els seus
defectes. Les seves banalitats.
Les seves petiteses. Però la meva.
Immensa. Radiant. Única.”

DVD
Pena de muerte
Pel·lícula dirigida per Tim Robbins, basada en fets reals i guanyadora de diferents premis,
incloent l’Óscar a millor actriu
(Susan Sarandon) i l’Ós de plata
al millor actor (Sean Penn).
Pena de muerte ens fa veure la
pena capital dels Estats Units
des de diferents punts de vista
totalment oposats: el del jutjat a
mort per assassinat, el dels familiars de les víctimes i el d’una
monja encarregada d’acompanyar el condemnat durant l’última setmana de la seva vida. L’espectador, al final de la pel·lícula,

Després d’un cap de setmana ple d’activitats per
a tota la família, hem aconseguit una recaptació
de 9.115,33 €.

Gràcies!
Vacarisses per la Marató

s’haurà posicionat en un dels
punts de vista i reflexionarà sobre el perquè de la seva elecció.

CD
R.E.M.
Out of time
Publicat al 1991, és el setè àlbum i el més popular del grup
americà R.E.M. Guanyador de
tres premis Grammy al 1992:
un com a millor àlbum de música alternativa i dos per al primer senzill, Losing My Religion.
Escollit, al 2006, per la revista
Time com un dels 100 millors
discos de tots els temps. Ha estat certificat platí en quatre
ocasions als EE.UU. i ha venut
més de 10 milions de còpies a
tot el món.
A Out of time, trobarem algunes
de les cançons més populars
del grup americà, com Losing
My Religion, Shiny Happy People o
Radio Song.

Agraïments per omplir
la panera de Nadal de l'escola Pau Casals
Els alumnes de sisè de l'escola Pau Casals volem
fer un agraïment a tots els comerços, entitats i
persones que han col.laborat aportant productes
per omplir-la i poder-la sortejar. El número premiat va ser el 513 i la portadora ha estat la Luisy
Carrasco.

Condis supermercat, Braseria Torreblanca II, Pizzeria Cal Quim, Cal Xavi, Restaurant Camí de l'Obac,
La Graella, L'estoneta, Cal Kiku, Mas Mimó, Estètica
Montserrat, Farmàcia J. Miquel Martínez, Farmàcia
Yolanda España, L'Athletic (cococatering), L'esbart,
Gegants, L'outlet de vacarisses, Dosidermo, Munesa
i Perruquers Masó.

Les empreses que van col.laborar van ser:
Cansaladeria La Siona, El Forn de Vacarisses, L'Estanc Cal Perdet, Jardineria Flora, Jardineria Puigdevall, La Cova Taronja, La Maduixa, L'Alfàbrega,

Moltes gràcies també a totes les persones que van
portar algun producte per fer-la més gran.
Alumnes de 6è de l'escola Pau Casals.

Si us va tocar la loteria per festes i encara no sabeu com materialitzar la vostra fortuna,
aquest és el vostre llibre. I si no
us va tocar, també. Començar
l’any és pensar i dur a terme
uns quants propòsits i desitjos.
I, segurament, un dels vostres
és llegir més; doncs, La llista dels
meus desitjos, de Grégoire Delacourt, ha de ser una de les vostres primeres lectures de l’any.
Força usuaris de la Biblioteca El
Castell ja l’han llegit, doncs no
és una novetat, però sí quasi una
lectura obligada per a tothom.
Una novel·la curta, molt curta;
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Agenda
Febrer 2017

Divendres 3

Dissabte 4

Taller de CV
per competències

Monòlegs modernistes

Hora: de 9.30 a 11 h
Lloc: Club de la feina
de la Borsa de Treball

A càrrec del grup de teatre
Amics de les Arts - Joventuts
musicals de Terrassa.
Hora: 21.30 h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 5€
Organitzen: Regidoria de
Cultura i Grup de Teatre Jove
de Vacarisses

Divendres 10

Sessió informativa
Borsa de treball

Hora: de 9.30 a 11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica

Dijous 16

Divendres 17

Dissabte 18 i diumenge 19

Club de lectura 1

Taller de CV
per competències

Teatre: Tinc família

Habitacions tancades,
de Care Santos.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Hora: de 9.30 a 11 h
Lloc: Club de la feina
de la Borsa de Treball

Taller de còctels

Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol
Organitza: Associació de Joves
de Vacarisses

Del dramaturg nord-americà
Joe Di Pietro, és una comèdia
sobre la família, les tradicions
i l’amor.
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 6 €

Dijous 23

Divendres 24

Dissabte 25

Diumenge 26

Dijous llarder

Sessió informativa
Borsa de treball

Carnestoltes

Clean Up Day

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 5 del mes anterior
al de la celebració de l’activitat.

Concurs de truites i berenar.
No cal que portis res! Nosaltres
posem els ous i tota la resta.
Lloc: Punt de Vol

Club de lectura 2

Nos vemos allá arriba,
de Pierre Lemaitre.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Hora: de 9.30 a 11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica

Hora del conte

A càrrec de Cesc Serrat. A partir
de 3 anys.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Concurs de disfresses

Consulta la programació
a www.vacarisses.cat
Inscripció de comparses:
fins al divendres 17 de febrer,
a cultura@vacarisses.cat
o al 93 835 90 02 (ext. 240).
Cal indicar el nom de la
comparsa, el número de
participants, si porta vehicle
i la música per al ball.

Netegem el bosc!
Cal portar roba i calçat
còmode, esmorzar, etc.
Hora: de 10.30 a 13 h
Lloc de trobada:
inici C/ de l’Alzina del Boixadell
Inscripcions:
mediambient@vacarisses.cat
93 835 90 02 (ext. 332)

I més...
Hora: 20 h
Lloc: Punt de Vol
Organitza: Associació de Joves
de Vacarisses

Del 31 de gener al 3 de febrer

Tots els dimecres

Tots els divendres

Audicions instrumentals

Sessions informatives
Sobre l’app
bibliotequesxbm
i el préstec electrònic
amb eBiblio

Espai skate/scooter

Lloc: Escola Municipal de Música
de Vacarisses
Del 21 de febrer al 15 de març

Exposició: Els Grimm
a la catalana
Lloc: sala infantil de
la Biblioteca El Castell

Només et cal portar el telèfon
mòbil i/o tauleta!
Hora: a les 15.30 i a les 19 h
Lloc: Biblioteca El Castell

T’agraden l’skate i el patinet?
Si t’agrada patinar o en vols
aprendre, t’ho posem fàcil!
Vine amb el teu skate/scooter
a muntar un skatepark mòbil.
Lloc: Punt de Vol
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