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Vacarisses, vila cardioprotegida

La Festa Major Petita de Vacarisses es va encetar el 16 de maig amb 
la inauguració de l’exposició de fotografies Retrospectiva de Vacaris-
ses, que mostra com era el municipi al segle passat i com ha canviat 
respecte avui dia. Fins al 14 de juny, la podeu visitar a la Biblioteca El 
Castell.

El primer cap de setmana de Festa Major va incloure la Fira de Maig 
de Can Serra i la tradicional Diada de la Gent Gran. La celebració va 
començar amb la missa de la Festa i un concert a càrrec dels Amics 
de l’Òpera i la Sarsuela de Terrassa, a l’Església de Sant Pere, que, 
“gràcies a la seva bona acollida, segurament, tindrà continuïtat l’any 
vinent”, assenyala el regidor de la Gent Gran, Josep Maria Gibert. Tot 
seguit, La Fàbrica va acollir un dinar ofert per l’Ajuntament de Vacaris-
ses, en què hi van participar unes 300 persones. Gibert valora “molt 
positivament l’alta assistència”.

Una Festa de la Vaca ben participativa
El segon cap de setmana de la Festa Major Petita va estar marcat per 
la Festa de la Vaca, que es va iniciar dissabte al matí amb la Fira del 
segle XVIII, una de les novetats d’enguany i que ens va transportar 
a la Vacarisses de fa 300 anys. L’ambientació es va aconseguir grà-
cies a la fira d’època, a un seguit d’activitats complementàries i a la 
vestimenta característica del període amb què molts vacarissencs i 
vacarissenques van sortir al carrer.

Al vespre del mateix dissabte, la celebració va continuar amb la Baixa-
da de la Vaca des del Castell fins al nucli, on es va coure durant tota 
la nit per oferir-la al dia següent, al dinar popular de l’Aplec de la Vaca.

El regidor de Cultura, Lluís Alburquerque, destaca “el caràcter partici-
patiu de la festa” i agraeix “la contribució d’aquelles entitats i perso-
nes que, voluntàriament, han col·laborat en l’elaboració d’un progra-
ma variat i per a tots els gustos i edats”. A més, Alburquerque remarca 
el paper de la Coordinadora d’Entitats de Vacarisses per la Baixada de 
la Vaca, de recent creació, que “ha treballat conjuntament amb el con-
sistori en la programació de les activitats entorn la Festa de la Vaca”.

Des del passat mes de maig, Vacarisses és una vila 
cardioprotegida, gràcies a la disponibilitat de sis 
desfibril·ladors per poder actuar ràpidament en cas 
d’aturada cardiorespiratòria. A l’aparell de què ja 
disposava la Protecció Civil del municipi, se n’han 
afegit cinc més en llocs clau, com són l’Ajuntament, 
La Fàbrica, el Casal de Cultura, el Pavelló Poliespor-
tiu i el vehicle de la Policia Local. En aquest darrer 
cas, el dispositiu serà mòbil i, pel que fa a l’aparell 
del Casal de Cultura, es traslladarà a la Piscina mu-
nicipal durant la temporada d’estiu. Tanmateix, es 
preveu instal·lar tres desfibril·ladors més en altres 
indrets de Vacarisses.

Sanitat

Festa Major Petita 2014
Totes les fotos de la Festa 
Major Petita al Flickr de 
l’Ajuntament

Un dels desfibril·ladors s’ha 
instal·lat a la façana de 
l’Ajuntament.

L’alcalde de Vacarisses i el 1r i el 2n tinents d’alcalde 
lliurant el desfibril·lador mòbil al sergent de la policia 
local Jaume Rins.
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Borsa de Treball

Cultura

El veïnat de La Coma vota el Projecte d’Urbanització

Els Pensaments caçats al vol de 
Mossèn Sebastià Codina

Enfront la inquietud i els dubtes mostrats per alguns 
veïns i partits de l’oposició, el passat 10 de maig, 
l’equip de govern de l’Ajuntament de Vacarisses 
va convocar una reunió al Casal de Cultura amb el 
veïnat de La Coma, abans de procedir a l’aprovació 
definitiva del seu projecte d’urbanització. La voluntat 
era que la decisió a adoptar fos fruit del màxim con-
sens entre el consistori i el veïnat afectat.

En la reunió, l’alcalde de Vacarisses, Salvador Boa-
da, va explicar el projecte que l’equip de govern 
considera més beneficiós per a tot el veïnat de La 
Coma, detallant-ne les dades al respecte, com pres-
supost, cost per a la ciutadania i calendari aproximat 
d’actuacions. A més, es van analitzar les possibles 

Plans d’Ocupació Municipals 2014

En motiu de la presentació del llibre Pensaments 
caçats al vol, el dijous 12 de juny a la Biblioteca El 
Castell, hem entrevistat el seu autor, Mossèn Sebas-
tià Codina. 

Què s’hi pot trobar al volum?
És el fruit de lectures que he fet al llarg del temps 
durant aquests més de 40 anys que sóc a Vacaris-
ses. Portant un paperet i un llapis a la butxaca, quan 
he trobat una frase que m’ha cridat l’atenció, n’he 
pres nota. Escoltant la gent també s’aprèn molt. N’hi 
ha que tenen acudits que valen molt la pena. Inten-
to arreglar-los una mica (a vegades, els espatllo) i 
treure’n una frase amb una mica de sentit des del 
meu punt de vista. També tinc companys i amics que 
m’han ajudat a buscar-ne.

Què el va motivar a escriure aquest llibre i publi-
car-lo?
Des del seminari, ja col·leccionava frases i dites ca-
solanes, tal com jo les anomenava. Durant molts 
anys, se n’han publicat al full diocesà de Vic i Sol-
sona, amb un breu comentari. Ara, en Joan Vila i en 
Jaume Pintó ho han anat posant a punt. Més ben dit, 
ja fa anys, com era com un calaix de sastre, un amic 
meu ho va ordenar alfabèticament i per temes, i ara 

Durant els passats mesos d’abril i maig, s’ha dut a 
terme el procés de selecció de 8 persones en situació 
d’atur per accedir al Plans d’Ocupació Municipals. 
Aquests han tingut un objectiu doble: l’ocupació 
de persones aturades del municipi per fer tasques 
d’interès general i social, i l’ocupació de col·lectius 
més vulnerables, com el jovent i les dones, destinant 
3 places a la seva contractació, preferentment.

En total, s’hi han presentat 61 instàncies, entre les 
quals s’han seleccionat 8 persones amb els següents 
perfils: 2 oficials primera de pintura, 2 oficials prime-

ra paletes, 1 peó de la construcció i 3 peons de manteniment. Les 
tasques que realitzaran seran manteniment i pintura d’equipaments i 
espais públics, neteja i manteniment de la piscina municipal, repara-
ció i manteniment de voreres, suport a la Festa Major, i treballs auxi-
liars de suport a la brigada.

A finals del mes de maig, ja es van incorporar al treball 2 peons de 
manteniment, mentre que la resta ho farà durant el mes de juliol.

Els contractes tindran una durada de 6 mesos a temps complert. 
“Creiem que obriran noves oportunitats de futur a tothom que hi parti-
cipa”, afirma la regidora d’Indústria i Promoció Econòmica, Eva Aram-
barri.

alternatives i es van respondre els dubtes de les persones assistents 
a la reunió.

Tot seguit, es va procedir a la votació del projecte proposat des del 
consistori, que va comptar amb el suport d’un 82% dels vots. Un 9% 
s’hi va oposar, mentre que el percentatge restant correspon a vots en 
blanc.

Un cop coneguts els resultats de la votació, Boada va mostrar la seva 
satisfacció pel suport del veïnat de La Coma: “No podríem tirar enda-
vant unes obres d’urbanització sense el consens amb els veïns i les 
veïnes del lloc”.

El govern municipal té previst aprovar, al Ple ordinari del proper 29 de 
maig, l’inici de l’expedient de contractació de les obres d’urbanització 
parcials del sector La Coma.

sí que crec que és presentable i 
que, fins i tot, pot fer un servei, 
ja que intento que tots i cadas-
cun dels continguts diguin alguna 
cosa.

Per tant, ha comptat amb di-
versos col·laboradors.
I tant, amics, companys, ex-
malalts de l’hospital, etc. Un dels 
grans col·laboradors ha estat en 
Josep Maria Alentà, cap de ven-
des de l’Editorial Claret de Barce-
lona. Un dia, quan va conèixer els 
Pensaments caçats al vol, em va 
dir que no es podien deixar per-
dre i que s’havien d’ordenar. Se’ls va endur a casa i hi ha anat treba-
llant.

Les persones que estiguin interessades en adquirir el llibre, on el 
poden trobar?
A casa meva, quan jo hi sigui, i a l’estanc, on també tenen altres llibres 
meus, com Les maquetes de Vacarisses. A l’Editorial Claret, venen 
el primer llibre que vaig fer, Jesús de Natzaret, una drecera que con-
dueix a Déu, i l’actual, Pensaments caçats al vol, que ja fa temps que 
esperen.
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Esports

Entitats

Quico Barranco, de l’Associació Cultural 
Mare Terra: “Actuo local, construeixo global”

Bar Restaurant Camí de l’Obac    
(C/ Barceloneta, 2 - Nucli) 93 828 09 17 | camidelobac@hotmail.com

De recent obertura, és un bar restaurant de menjar casolà, que ofereix un 
menú de 10€ de dilluns a divendres, un de 13€ els dissabtes i un altre de 15€ 
els diumenges. També s’hi pot menjar a la carta, a més d’entrepans especials 
i tapes al vespre. Tanmateix, hi ha un menú ciclista i excursionista per a un 
mínim de 4 persones i on es pot escollir entre carn a la brasa o entrepà. A 
més, els clients poden gaudir d’una zona chill-out, una zona infantil, terrassa 
amb vistes a Montserrat i aparcament exclusiu. Tanca els dimarts.

Llar Residència L’Estrella    
(C/ Sabadell, 55 - Can Serra) 93 828 05 29 | residelaestrella@gmail.com

Oberta des de fa 15 anys, aquesta residència geriàtrica ofereix una 
gran diversitat de serveis: medicina i infermeria, podologia, fisioteràpia, 
psicologia, animadora, perruqueria, etc., a més de la seva cuina 
casolana i un jardí. També funciona com a centre de dia. Resta sempre 
oberta als familiars de les persones residents i s’hi celebren les festes 
tradicionals i els aniversaris.

El Concurs! 
Què representa el 
mural que decora les 
parets de la terrassa?

El Concurs!
Quantes places té la 
residència?

Coneix el teu comerç

Els premis per a les persones encertants són gentilesa de les em-
preses que apareixen en aquest concurs. En aquest número, el Bar 
Restaurant Camí de l’Obac ofereix un esmorzar complet, i la Llar 
Residència L’Estrella, un flascó de colònia.

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 25 de juny!

Jornades de Dansa Esportiva 
a Vacarisses

Entre el 21 i el 24 de juny, Castellnou del Bages acollirà Llavors per 
al Canvi, una trobada d’associacions i persones que aposten per una 
nova presa de consciència, davant l’actual context de crisi de valors. 
Ho organitza l’Associació Cultural Mare Terra, amb seu a Vacarisses, 
i per saber-ne més, hem entrevistat el seu fundador, Quico Barranco.

Quan va néixer l’Associació Cultural Mare Terra i amb quins ob-
jectius?
Va néixer el 1989, amb la visió de treballar amb activitats per a la salut 
global, l’horticultura vibracional ecològica i l’alimentació vegetariana.

La propera trobada del mes de juny, Llavors per al Canvi, en què 
consistirà?
És una trobada internacional, des de la societat civil, per a la presa de 
consciència en vuit àrees: espiritualitat, sobirania alimentària, educa-
ció, salut holística, habitatge saludable, economia, nova organització 
social i política, i música, arts i arts escèniques. I dins d’aquest marc 
de 4 dies, es realitzarà la 1a trobada d’intercanvi de llavors biològi-

El passat dissabte 10 de maig, Vacarisses va ser la seu de les Jor-
nades de Dansa Esportiva, organitzades juntament amb el Consell 
Esportiu del Vallès Occidental. Hi van participar 26 grups de nens 
i nenes de tota la comarca, dintre les categories de benjamí i aleví. 
L’assistència de públic va ser elevada, així com també la participació 
al certamen i el nivell d’aptituds demostrades. Les anteriors jornades 
de Dansa Esportiva s’havien celebrat a Castellbisbal, Sant Cugat i 
Terrassa.

ques i un festival de meditació per 
a tots els éssers de l’univers.

Segons el tríptic de Llavors 
per al Canvi, hi convergiran 
“col·lectius, entitats i persones 
que treballen en pro d’un nou 
funcionament social, un nou paradigma i una 
nova consciència”. En què es basen aquestes 
idees?
La base és un canvi global de les estructures de ges-
tió de tots els recursos que genera la societat, des 
de l’òptica de la societat civil, sostenible i real.

Quins són els eixos de treball per aconseguir el 
canvi pel qual aposten?
L’eix fonamental és la presa de consciència des de la 
base d’actuo local, construeixo global.
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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
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Busques feina?

Cultura
Sortida al teatre
Divendres 27 de juny, a les 21h
Per veure l’obra El Crèdit.
Lloc: Kursaal de Manresa

Ensenyament
Inici Casals d’Estiu 
(P3-5è)
Dimecres 25 de juny

Cooperació i 
Solidaritat
Voltem pel món
Dilluns 9 de juny, a les 17:30h
Taller de contes d’arreu del món, a 
càrrec de l’Associació Comsoc
Lloc: Plaça de les Moreres

Biblioteca El Castell
Presentació del llibre 
Pensaments caçats al vol
Dijous 12 de juny, a les 19h
A càrrec de l’autor del llibre, Mossèn 
Sebastià Codina i Padrós, i els 
col·laboradors Josep Mª Alentà, Jaume 
Pintó i Joan Vila.

Club de lectura 1
Dijous 19 de juny, a les 18:30h
Hija de la fortuna, de Isabel Allende.

Club de lectura 2
Dijous 26 de juny, a les 18:30h
El Fil de plata, de Lluís-Anton Baulenas.

*La biblioteca romandrà tancada el 
dilluns 23 de juny

Flama del Canigó 
Revetlla de St. Joan
Dilluns 23 de juny

Escola Municipal de 
Música
Audicions d’instrument
Del dimarts 3 al divendres 6 de juny, 
a les 17:30 i a les 19h
Lloc: Casal de Cultura i Sala dels Cups 
d’El Castell

Concert de final de curs 
Un poble viu
Dissabte 14 de juny, a les 12h
Amb la participació de tot l’alumnat de 
l’Escola de Música i diverses entitats de 
Vacarisses (Esbart Dansaire, Gegants, 
grups de teatre, Grallers i Cor), les es-
coles bressol i les escoles de primària.
Lloc: Poliesportiu
Col·labora: Regidoria d’Esports

info
Escola de Música, de dilluns 
a dijous, de les 16 a les 19h

Gent Gran
Sortida a Rupit
Dimecres 11 de juny

info Casal de la Gent Gran

Esports
Inauguració de la Piscina 
municipal
Dissabte 14 de juny
Amb inflables. Entrada gratuïta.

VII Cursa de la Campana 
i primera mitja Marató de 
Muntanya
Diumenge 15 de juny

Moto Clàssic 
Vacarisses
XXIV Concentració de 
Motos antigues
Diumenge 29 de juny, a les 8h
Lloc: Plaça Joan Bayà

*Enguany, s’avança la data habitual 
de la trobada.

CARTES DELS LECTORS
Envieu-nos les vostres cartes per correu 
electrònic a elterme@vacarisses.cat, o 
per correu convencional a “Revista El 
Terme”, Ajuntament de Vacarisses - c/
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses. Tot 
i que només es publicarà el nom del re-
mitent, 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 caràc-
ters, però dependrà de l’espai disponible 
en cada número. El Terme es reserva el 
dret de no publicar escrits amb contin-
gut de caràcter ofensiu.

AAVV La Coma
Inscripcions Gimkana de 
Terror
Fins al dijous 12 de juny
Grups de 7 a 12 persones.
Lloc: elchiringuitodelacoma@outlook.es

Joventut
Voltem pel món: 
Veneçuela
Divendres 6 de juny, a partir de les 18h
Tallers, xerrada sobre la situació 
sociopolítica i berenar-sopar.
Lloc: Punt de Vol

Excursió
Divendres 13 de juny
Proposa tu el lloc a 
puntdevol@vacarisses.cat!

Operació bikini
Tots els dimecres de juny, a les 20h
Grup de running jove amb molt calma
Punt de sortida: Punt de Vol

Vacarisses Mostra’t
Divendres 20 de juny, a partir de les 18h
Lloc: Punt de Vol

Taller de cuina sense 
pares
Dijous 26 de juny
Lloc: Punt de Vol
Inscripcions: fins al 20 de juny, a 
puntdevol@vacarisses.cat 
o al 93 828 02 06.

Inici Pack Jove
Dilluns 30 de juny

Horari d’estiu del Punt de Vol
(del 25 de juny al 25 de juliol)
De dimarts a divendres, de les 18 a les 21h.


