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Els republicans, amb 4 regidors, han fet un pacte de govern amb 
el PSC i Movem Vacarisses

El dissabte 13 de juny, la Sala dels Cups d’un dels edificis més em-
blemàtics de Vacarisses, El Castell, va acollir el ple de constitució del 
nou Ajuntament del municipi. En la propera legislatura, l’equip de go-
vern estarà format per 4 regidors d’ERC, Antoni Masana, Olga Serra, 
Albert Salamé i Pere Casas; 2 regidores del PSC, Laura Sánchez i 
Mariana Ríos, i una regidora de Movem Vacarisses, Marisa Santander. 
D’aquesta manera, es repeteix el pacte d’esquerres de la legislatura 
2007-2011, tot i que amb una correlació de forces diferent.

El republicà Antoni Masana va ser investit alcalde de Vacarisses per 
majoria absoluta ja en la primera votació. Després de definir el mo-
ment com a “històric”, va afirmar: “Les persones seran el centre de 
les nostres decisions, enfocades a vetllar pel seu benestar. Els més 
desafavorits seran la nostra prioritat perquè, a Vacarisses, tothom si-
gui ciutadà de primera”. Altres eixos a què va referir-se Masana van ser 
la cultura, la transparència i la participació: “Volem que l’Ajuntament 

Antoni Masana, d’ERC, nou alcalde de Vacarisses

El Ple de constitució del nou 
Ajuntament en imatges
www.flickr.com/vacarisses

tingui parets de vidre i que la gent governi amb no-
saltres, ja que considerem que no n’hi ha prou en 
votar cada 4 anys”. El nou batlle vacarissenc va re-
marcar, a més, estar “al costat del procés i el camí 
que ens durà a la llibertat nacional”. Tot seguit, va 
voler recordar el darrer alcalde republicà de Vaca-
risses i va concloure: “No us penso fallar; treballaré 
incansablement per dur Vacarisses a bon port”. La 
intervenció de Masana va finalitzar amb un fragment 
d’un poema de Vicent Andrés Estellés.

Per la seva banda, la regidora socialista Laura Sán-
chez va destacar la trajectòria personal i política de 
Masana, així com les polítiques socials, l’educació 
i la cultura com a denominadors comuns del nou 
equip de govern. “Volem recuperar la confiança de la 
ciutadania vers la política i les institucions. Aquests 
temps requereixen honestedat”, va assegurar la re-
gidora.

En el seu torn de paraula, la regidora de Movem 
Vacarisses, Marisa Santander, va parlar de “l’onada 
general de canvi, una situació que ens engresca a 
treballar pel rescat i els drets socials, una Vacaris-
ses verda i sostenible, i el dret a decidir”. Tot ple-
gat suposa “una oportunitat per replantejar l’actual 
sistema i encetar una etapa amb forces d’esquerra 
i un treball transparent i participatiu”, va afegir San-
tander.

UIPV i VxV, a l’oposició
Després de 4 anys formant equip de govern, les 
formacions independents Unió Independent per Va-
carisses (UIPV) i Veïns per Vacarisses (VxV) passen 
ara a l’oposició, amb 4 i 2 regidors, respectivament. 
L’anterior alcalde del municipi, Salvador Boada, va 
referir-se primer a la campanya electoral: “Gràcies 
a les persones que ens han votat, fugint dels atacs 
personals dels candidats rivals”. Tanmateix, va as-
segurar que el seu partit “continuarà treballant per 
Vacarisses, sense rancúnia”, i va desitjar que el mu-
nicipi tingui “un govern responsable”. També va in-
tervenir el regidor de VxV, Pedro Serna, qui va voler 
deixar clar que el seu grup vol ser “cada cop més a 
prop de les persones, donant suport a les necessi-
tats quotidianes”. Per això, “treballarem sense deliris 
de poder i amb el cor a la mà”, va puntualitzar Serna.

El nou equip de govern de l’Ajuntament de Vacarisses, amb Antoni Masana al capdavant.
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Promoció Econòmica

Acció Social i Ensenyament

Una empresa de Vacarisses rep el Premi Cambra a la 
Innovació

L’Espai Familiar: una altra manera de    
 participar a l’escola bressol

Un any més, la Cambra de Comerç i Indústria de Ter- 
rassa ha convocat els Premis Cambra 2015, des-
tinats a guardonar les empreses més capdavante-
res del territori i que han contribuït a potenciar-ne 
el desenvolupament empresarial, social i econòmic. 
L’acte de lliurament va tenir lloc el passat 18 de juny, 
al Centre Cultural de Terrassa. Presidit pel conseller 

d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, va comptar 
amb la presència d’uns 500 representants del món econòmic, polític 
i institucional. La regidora de Promoció Econòmica, Olga Serra, va 
assistir-hi en nom de l’Ajuntament de Vacarisses.

En aquesta edició dels guardons, l’empresa vacarissenca Dim Water 
Solutions ha obtingut el Premi Cambra a l’Impuls de la Innovació, la 
Recerca i el Desenvolupament. D’aquesta manera, es reconeix la seva 
capacitat innovadora i la seva contribució activa a la competitivitat del 
sector de les energies renovables.

L’empresa està especialitzada en tractaments d’aigües i biogàs. 
Creada el 2010, ha desenvolupat un mòdul d’osmosi inversa per a 
lixiviats d’abocadors i un sistema de condicionament del biogàs per a 
la generació d’energia elèctrica.

Tres empreses vacarissenques guardonades
L’origen dels Premis Cambra es remunta a l’any 1977. Des de llavors, 
han reconegut més de 160 empreses de la demarcació. Aquest no és 
el primer cop que una empresa de Vacarisses rep un dels guardons 
de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa. A l’edició de l’any 
2004, Tratesa va obtenir el Premi Cambra al Medi Ambient i, al 2009, 
la institució va atorgar el Premi Cambra a la Iniciativa Comercial i de 
Serveis a l’empresa Prad, S.A. (marca Schuss).

L’octubre de 2014, des de les Regidories d’Ensenyament i Acció So-
cial, va estrenar-se un nou projecte a l’Escola Bressol Municipal El 
Xic, l’Espai Familiar, pensat per apropar l’escola bressol a les famí-
lies que no necessiten un servei escolar, però sí un espai per poder 
compartir experiències i reflexionar sobre la criança i l’educació, a 
més d’un espai de joc, ric de recursos i reptes, en companyia d’altres 
infants.

Projectes similars fa anys que funcionen a molts municipis, havent 
consolidat ja una important xarxa d’espais familiars. Cadascun es 
concreta en diferents propostes adaptades a les singularitats de cada 
municipi, però tots comparteixen un punt en comú: donar resposta 
a les necessitats de les famílies, tenint en compte la seva diversitat. 

El format de l’Espai Familiar de Vacarisses consisteix en una sessió 
a la setmana per a famílies amb infants de menys d’un any, l’Espai 
Nadó, i dues sessions a la setmana per a famílies amb infants d’un a 
tres anys, l’Espai Menut. Un cop finalitzat el primer curs, les acom-
panyants ho valoren “molt positivament” i se senten “molt satisfetes 
d’haver obert l’escola a més famílies de Vacarisses i d’haver assolit 
els objectius que s’havien proposat”. A més, asseguren que, “per a 
les famílies, és interessant poder observar com els seus fills i filles 
actuen en un ambient diferent i amb altres infants”. I és que l’Espai 
Familiar els dóna “una oportu-
nitat per copsar com, davant 
nous reptes, els infants desen-
volupen totes les seves poten-
cialitats”.

La regidora Olga Serra amb el gerent de Dim Water Solutions, Faus-
tino Díaz, i altres membres de l’empresa.

La guardonada és Dim Water, que ha desenvolupat un mòdul d’osmosi inversa per a lixiviats d’abocadors

Què valoren més les famílies?
Espai Menut
• Espai de 

socialització per 
als infants i les 
famílies, en un 
ambient segur i 
acollidor.

• Poder participar 
en activitats 
engrescadores i divertides que no es poden fer 
habitualment a casa.

• Primer contacte amb una escola, previ a 
l’escolarització.

Espai Nadó
• Sentir-se 

acompanyat 
d’altres famílies 
i infants en 
un mateix 
moment vital, 
amb qui parlar 
i compartir, i de les educadores, en activitats 
interessants per poder-les fer a casa.

• Gaudir d’una estona relaxada i tranquil·la, i tenir un 
espai per poder anar-hi també a l’hivern.

• Emoció i gratitud de compartir aspectes de la 
maternitat i la criança.

• Oportunitat de dedicar un moment exclusiu al fill/a.
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Escola Municipal de Música de Vacarisses

L’Escola Municipal de Música tanca el curs amb 
diversos concerts
El dissabte 13 de juny, l’Escola Municipal de Música de Vacarisses 
(EMMV) va oferir el seu concert de final de curs, enguany itinerant 
pel municipi. Va iniciar-se a la Plaça de les Moreres, amb l’orquestra 
i la banda dels més petits, continuant a la Biblioteca El Castell, 
amb l’alumnat de sensibilització i iniciació, els grups de guitarres i 
l’orquestra orff. El tercer escenari va ser la Plaça Major, on va tocar 
l’orquestra, i el quart, la Plaça de l’Església, on vam poder escoltar la 
banda. Finalment, tot l’alumnat de l’escola va interpretar una cançó 
conjunta, Let it be. El ritme de Vacatukada va servir de fil conductor 
entre els diferents escenaris musicals, fent que els desplaçaments, 
seguits de ben a prop per les famílies, fossin del tot festius. Des de 
l’EMMV, s’agraeix la implicació de les famílies que van col·laborar en 
l’organització del concert, de l’AMPA, de les persones voluntàries de 
Protecció Civil que van oferir el seu suport en el tall dels carrers afec-
tats, de Vacatukada i de tots els nens i nenes que van participar-hi.

Col·laboració amb el cor Tons & Sons
El mateix dissabte al vespre, la banda i l’orquestra de l’EMMV van 
acompanyar el conegut grup coral Tons & Sons en un parell de peces, 
Let it be i Rolling in the deep. El concert va tenir lloc a la Plaça Joan 
Bayà, dins els actes de la Cursa de la Campana, al davant d’una nom-
brosa afluència de públic.

Audicions d’instrument
La setmana del 15 de juny, la Sala dels Cups d’El 
Castell va acollir les audicions d’instrument de 
l’alumnat de l’EMMV. Cada tarda, en dues sessions, 
el públic va poder escoltar el progrés dels alumnes 
de clarinet, saxo, trombó, flauta travessera, guitarra, 
piano, violí i violoncel. Dimarts, també va tenir lloc 
l’audició d’adults, amb una mostra del treball realit-
zat als grups instrumentals i al taller d’orquestra orff.

L’entrevista

Maria Quiñones: “Els nens i nenes que estudien música 
fora de l’escola treuen millors notes”

Què suposa haver rebut un premi pel teu treball de recerca?
El Treball de recerca no és un tipus de treball qualsevol. Aquest ne-
cessita molt esforç i dedicació, durant els dos cursos que ocupen el 
batxillerat. Així doncs, haver rebut un premi pel meu treball de recerca 
ha resultat molt satisfactori, ja que he pogut comprovar que tot esforç 
té la seva recompensa. 

Què hi podem trobar a Música i intel·ligència? 
Al treball, es pot trobar tant teoria de la música com teoria de la 
intel·ligència i estudis realitzats per experts que relacionen ambdues 
coses. A més a més, hi ha la part pràctica, que consta de cinc es-
tudis realitzats per mi i que demostren que, generalment, els nens i 
nenes que estudien música fora de l’escola treuen millors notes que 
els alumnes que no ho fan. 

Quina vinculació hi ha entre el treball i Vacarisses?
Música i intel·ligència està relacionat amb Vacarisses, ja que quatre 
dels estudis que he realitzat per poder-ne extreure la conclusió han 
estat duts a terme a les escoles de primària Font de l’Orpina i Pau Ca-
sals i a l’Institut de Vacarisses, a qui agraeixo tot el seu ajut. L’estudi 
restant ha estat una entrevista a la directora de la singular escola Oriol 
Martorell.

Què et va portar a escollir aquesta temàtica?
Els anys que porto estudiant música. Vaig començar a l’Escola Mu-
nicipal de Música de Vacarisses, a qui estic molt agraïda per tot el 
que ha fet per mi i perquè, avui dia, continuen comptant amb mi per 
a qualsevol cosa. Actualment, estic al Conservatori de Terrassa, on 
acabo de cursar el 2n de Grau Professional de Violoncel i amb el pia-
no com a segon instrument. 

Tens previst continuar aprofundint en la relació 
música-intel·ligència?
Ara per ara, no, tot i que, si entro a la universitat, un 
dels treballs que realitzaré tractarà el mateix tema. 
Seria llavors quan hi aprofundiria. 

Fa uns dies, vas fer les proves de la selectivitat. 
Com van anar i a quins estudis vols accedir?
Van anar mitjanament bé, ja que trobo que han re-
sultat més difícils que altres anys. No obstant això, 
m’agradaria accedir a Educació Primària, especiali-
tat musical. 

Coincideix amb allò que havies desitjat ser de 
petita?
No coincideix exactament amb el que m’hagués 
agradat ser, ja que, aleshores, volia ser veterinària 
o meteoròloga. M’apassionaven les pel·lícules que 
tractaven temes de fenòmens meteorològics. Tot i 
això, la vida m’està portant pel camí de la música. 

Imagina que han passat 10 anys. Com t’agradaria 
veure’t?
M’agradaria estar exercint de mestra i, si no fos molt 
demanar, en una de les escoles de primària de Vaca-
risses. Just en el període de 10 anys, si tot surt bé, 
també hauria d’acabar un Grau Superior de Músi-
ca. Així doncs, m’agradaria poder treure’l bé i poder 
exercir d’allò que estudiï, ja sigui a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC) o al Liceu.

L’alumna de l’Institut de Vacarisses Maria Quiñones ha obtingut el primer Premi de Treballs de 
Recerca d’enguany, que atorga l’Ajuntament. Sota el títol Música i intel·ligència, analitza els 
beneficis d’aquest art sobre el nostre sistema cognitiu, des d’un punt de vist teòric, però també 
mitjançant els resultats d’un estudi realitzat en diversos centres d’ensenyament públic. En par-
lem amb la seva autora.
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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?

Biblioteca El Castell
Story Time
Dijous 2 de juliol, a les 18:30h.
Tret de sortida de l’English July. Contes 
a partir de 4 anys, a càrrec de Kids&Us 
School of English d’Olesa de Montserrat.

Ajuda’ns a crear la nostra 
exposició English July
Dijous 9 de juliol, a les 18:30h.
Activitat adreçada a nens i nenes de 8 a 
12 anys.
Inscripcions: gratuïtes i limitades (màx. 15 
nens/es), al taulell del vestíbul 

Recollida de llibres 
de lectura en anglès i 
inscripcions al taller de 
tertúlia en anglès 
Dijous 9 de juliol, a les 18:30h.
Activitat adreçada a participants de 10 a 
99 anys.
Inscripcions: gratuïtes i limitades (màx. 15 
participants), al taulell del vestíbul

Taller de desenvolupament 
mental
Dijous 16 de juliol, a les 18:30h.
Desenvolupa les teves capacitats mentals 
jugant a l’àbac japonès. Activitat adreçada 
a nens i nenes a partir de 5 anys i les seves 
famílies, a càrrec d’Easy Way Formació.
Inscripcions: gratuïtes i limitades (màx. 25 
participants) al taulell de l’àrea infantil 

Tertúlia en anglès 
Dijous 23 de juliol, a les 18:30h.
Activitat adreçada a participants de 10 a 
99 anys.
Lloc: Aula d’estudi
Inscripcions: gratuïtes i limitades (màx. 15 
participants) al taulell del vestíbul

Concurs de pintura ràpida 
infantil
Dimecres 29 de juliol
Activitat emmarcada en la Festa Major de 
Vacarisses.
Inscripcions: de les 15 a les 16h.

Taller d’estiu d’aventures 
fantàstiques marines 
Divendres 31 de juliol, a les 17h.
Activitat adreçada a nens i nenes a partir 
de 4 anys, a càrrec de Pengim-Penjam.
Inscripcions: gratuïtes i limitades (màx. 35 
participants) al taulell de l’àrea infantil 

Lots sorpresa amb obsequi!
Tots els divendres de juliol
Si ets un nen/a de 1er a 5è de primària, i 
vols aconseguir la teva postcard... vine a 
la Biblioteca El Castell! Aquestes vacances 
no pots passar sense ella. T’assegurem 
un viatge d’aventures, diversió i, com no, 
bona lectura.
Més informació i inscripcions: àrea infantil

Cultura
Festa Major de Vacarisses
Del dijous 30 de juliol al diumenge 2 
d’agost

Joventut
Dijous a la fresca
Dijous 2, 9, 16 i 23 de juliol, a les 22:30h.
Màgia, circ, monòlegs, contes, dansa...
Lloc: Plaça del Punt de Vol

Sortida al Water Jump 
(Err, França)
Dissabte 18 de juliol
Sortida: a les 9h., Poliesportiu municipal
Preu: 25 euros (anada i tornada)
Inscripcions: 
associaciodejovesvacarisses@gmail.com
Organitza: Associació de Joves de 
Vacarisses

Horari d’estiu del Punt de Vol:
de dimarts a divendres, de les 18 a les 21h.

Moto Clàssic 
Vacarisses
XXV Concentració de mo-
tos antigues de Vacarisses 
“25è Aniversari”
Diumenge 12 de juliol
• 8h.: exposició de motos i esmorzar 
català a la Plaça Joan Bayà.
• 10h.: recorregut d’uns 70 km. per les 
poblacions veïnes.
• 14h.: dinar de germanor, a La Fàbrica, 
amenitzat amb música.
Inscripcions: motos fabricades abans 
de 1975 i en bon estat de conservació 
o restaurades (màx. 120 participants).

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 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, però dependrà de l’espai disponible en cada número. El 
Terme es reserva el dret de no publicar escrits amb contingut de caràcter ofensiu.

La Regidoria de Polítiques d’Igualtat de Vacarisses 
ha iniciat el procés d’elaboració d’un protocol local 
d’actuació contra la violència masclista, amb el su-
port tècnic de l’Àrea d’Igualtat de la Diputació de 
Barcelona. La primera reunió es va realitzar a princi-
pis de maig i van assistir-hi representants de Sanitat, 

Polítiques d’Igualtat

Protocol local contra la violència masclista
Ensenyament, Joventut, Serveis Socials, i la Policia Local i els Mossos 
d’Esquadra. En aquesta trobada, es va fer una posada en comú de 
les intervencions de cada agent en situacions de violència masclista a 
Vacarisses. A partir d’ara, l’objectiu és treballar per consensuar canals 
i procediments en aquest sentit.


