
Ajuntament de VacarissesNúm. 100 - Juny 2016 Publicació gratuïta

Arriba la
Lliga del Llumillu

#FMV16

Control dels 
senglars

Projecte pioner a l’Estat

El Terme
estrena format
Nou disseny, noves seccions



2 3

Editorial Índex

Web
www.vacarisses.cat

App
Viu Vacarisses

Facebook
www.facebook.com/vacarisses

Flickr
www.flickr.com/vacarisses

Instagram
@comparteixvacarisses

Correu
elterme@vacarisses.cat

Edita
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

Els alcaldes i responsables de Medi Ambient de 
Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Matadepera i Vaca-
risses, i de la Diputació de Barcelona van reunir-se 
amb investigadors de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) per establir el pla d’acció d’un 
projecte pilot per al control de la fertilitat en sen-
glars. Està previst que es posi en marxa a finals del 
mes d’agost. El projecte serà el primer d’aquestes 
característiques a l’Estat espanyol i permetrà  
estudiar la viabilitat i contrastar l’efectivitat de 
l’aplicació d’una vacuna immunocontraceptiva en 
la població de senglars de vida lliure, per inhibir la 
seva funció reproductora. La prova pilot es farà  
sobre un nombre d’exemplars d’entre 50 i 100, 
amb una durada de quatre anys d’estudi, per tal de 
poder obtenir uns resultats representatius. Inici-
alment, s’ha previst realitzar-la a les àrees periur-
banes dels quatre municipis del Vallès Occidental.
 
Les administracions implicades han decidit im-
pulsar el projecte davant la preocupació de l’aug-
ment de la presència de senglars a les zones urba-
nes i periurbanes, àrees amb la categoria de zones 
de seguretat, on no es pot caçar i on els animals 
troben refugi i aliment per a la seva subsistència. 
L'objectiu respon a la necessitat de posar fre al 
ritme de reproducció que està assolint el senglar 
en aquests indrets, per tal de disminuir el nom-
bre d'incidències i millorar la convivència amb 
l'espècie.
 
Funcionament de la vacuna
La prova pilot farà servir una vacuna que ja ha 
donat bons resultats amb cérvol, als Estats Units 
d’Amèrica, i en senglar en captivitat, al Regne 
Unit. El seu mecanisme d’acció és la creació d’an-
ticossos enfront l’hormona alliberadora de gona-
dotropines (GnRH), hormones que afavoreixen la 
funció reproductora en els mamífers. Tal com 
succeeix quan s’aplica una vacuna contra una 
malaltia, els animals rebran una dosi injectada 
(en aquest cas, via intramuscular) perquè, al cap 
d’uns dies, comencin a produir anticossos. La res-
posta immunitària per part dels individus es pre-
senta variable, amb una durada d’entre 2 i 5 
anys. Mitjançant la determinació de les hormo-
nes relacionades amb la reproducció, l’observa-
ció dels teixits de les gònades i els títols d’anticos-
sos, es podrà determinar l’efectivitat de l’aplicació 
de la vacuna. Així, si les hormones disminueixen, 
els teixits reproductors es mostren inactius i els 
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És un goig que aquesta publicació arribi al nú-
mero 100. Un projecte començat a l’any 2000 i 
que els diferents governs han anat mantenint 
com una eina per informar la ciutadania. Durant 
la legislatura 2007-2011, El Terme va rebre un 
impuls per fer-lo no només una revista d’infor-
mació de la feina feta per l’equip de govern, sinó 
també una eina per donar veu a les entitats, d’in-
formació cultural, lúdica, etc.; en general, per 
conèixer-nos millor.

Ara, a partir d’aquest número 100, li volem donar 
un nou impuls per fer-la més oberta i participa-
tiva, per fer-la la revista de tots i totes.

Toni Masana i Ubach
Alcalde de Vacarisses

De ben segur que, en obrir la bústia, us ha costat 
reconèixer el nou Terme. Al primer cop d’ull, el més 
evident és el nou format i nou disseny, més net i 
ordenat, però, quan el comenceu a fullejar, veu-
reu que el canvi va més enllà. Coincidint amb el 
número 100 de la nostra revista, hem ampliat 
el número de pàgines per poder encabir-hi més 
contingut, no només amb informació de l’Ajun-
tament com fins ara, sinó amb entrevistes, foto-
grafies, espai per a entitats, col·laboracions que 
parlaran del nostre poble, recomanacions de la 
biblioteca, un nou format de l’agenda més ente-
nedor..., en definitiva, un Terme més variat i més 
participatiu.

Tot i que hem vetllat per contenir les despeses 
d’aquest canvi, és evident que ampliar pàgines 
encareix aquest butlletí. És per això que, a partir 
del pròxim exemplar, començareu a trobar-hi pu-
blicitat, que amortirà aquest increment de cost. 
Aquest número, el que teniu a les vostres mans, 
l’hem volgut mantenir net, perquè, al cap i a la 
fi, estem de celebració. Espero de tot cor que 
us agradi.

Albert Salamé
Regidor de Comunicació
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títols d’anticossos són elevats, s’evidenciarà una 
resposta positiva enfront la vacuna. L’estudi cien-
tífic del projecte està coordinat pel Grup de Recerca 
sobre Infertilitat (GRI-BCN) de la UAB, liderat per 
Manel López-Béjar, professor del Departament de 
Sanitat i Anatomia Animals.
 
Una metodologia complementària
per a la gestió del senglar
El projecte pilot pot suposar una nova metodolo-
gia a tenir en compte i a afegir a les que ja s’utilit-
zen en la gestió del senglar, segons els seus promo-
tors, que no pretenen la seva utilització com a 
mesura única ni el seu ús a gran escala. D’altra 
banda, cal mencionar que l’administració d’aques-
ta vacuna no representa cap risc en relació al 
consum de carn de senglar. De fet, la metodologia 

proposada és similar a la que s’està utilitzant a 
Austràlia i Nova Zelanda des de fa més d’una dè-
cada en porc destinat al consum humà.
 
Taula rodona a Vacarisses
El passat 15 d’abril, la Sala dels Cups d’El Castell 
va acollir una taula rodona sobre diverses mesu-
res per reduir la població de senglars a Vacarisses. 
Per oferir tots els punts de vista i les vies de solu-
ció possibles, es van convidar diferents agents 
involucrats en la problemàtica. Des de l'associa-
ció animalista LIBERA, es van explicar el sistema 
de contracepció dels senglars i el desplegament 
d’unes tanques elèctriques per protegir els con-
reus. Per la seva banda, la Societat de Caçadors  
La Torrota va defensar la seva pràctica i va sol-
licitar més permisos. També van intervenir-hi un 
membre del cos d’Agents Rurals de la Generali-
tat, un veterinari del Servei d'Ecopatologia de 
Fauna Salvatge (SEFaS) de la UAB i un especialista 
en fauna salvatge i fauna domèstica conflictiva. 
Els experts també van explicar el funcionament 
del sistema de dards, que adormen l’animal per, 
després, esterilitzar-lo. 

L’administració 
d’aquesta vacuna
no representa
cap risc en relació
al consum de carn
de senglar
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La Festa Major d’enguany estre-
narà un gran esdeveniment:  
La Lliga del Llumillu. Es tracta 
d’una mena de gimcana amb 
diverses proves, cadascuna pro-
gramada un dels dies de la festa. 
Les activitats seran intergenera-
cionals, adreçades a tots els pú-
blics i d’àmbits variats, per a 
tots els gustos, de manera que 
caldrà desenvolupar habilitats 

El servei d’informació i atenció 
a les dones de Terrassa donarà 
servei a 5 municipis del Vallès 
Occidental, entre els quals hi ha 
Vacarisses. Es tracta de serveis 
adreçats a dones de qualsevol 

Segons un informe dels Mossos 
d’Esquadra transmès a la Poli-
cia Local de Vacarisses, els delic-
tes al municipi van reduir-se un 
9,38% al 2015. Aquesta xifra és 
la millor de tota la comarca del 
Vallès Occidental.

Com ja explicàvem al darrer nú-
mero d’El Terme, per tal de de-
senvolupar el Reglament de 
Participació Ciutadana, des del 
passat mes de febrer, ens hem 
anat reunint amb els diferents 
departaments de l’Ajuntament 
i amb gairebé totes les associa-
cions que formen el Registre 
Municipal d’entitats, per expli-
car-los el procés participatiu 
que estem portant a terme. Ara 
toca trobar-nos amb aquells ve-
ïns i veïnes que, a títol individu-
al, vulguin participar i formar 
part d’aquest projecte.

Som conscients que, per part 
de les entitats, no sempre és fàcil 

La Lliga del Llumillu arriba a Vacarisses
diverses, des de la força física 
fins a la creativitat, passant pel 
coneixement del municipi. 

Les proves tindran lloc en di-
ferents espais i urbanitzacions, 
amb l’objectiu de cohesionar el 
poble i fer pinya. Per aconse-
guir-ho, demanem la teva col-
laboració, perquè aquesta inici-
ativa tingui continuïtat i sigui 
la primera edició de moltes més! 

Vine a passar una bona estona 
amb els teus veïns i veïnes!

Inscripcions:
Del 15 de juny al 15 de juliol. 
Places limitades.
Grups:
de 10 a 15 persones.
(mínim de 8 participants
per prova)
Preu: gratuït.

Continuem amb el procés participatiu…

Terrassa atendrà
i assessorarà dones de Vacarisses

Vacarisses, el municipi del Vallès
on més s’han reduït els delictes

poder arribar a tot, ja que mol-
tes de les persones implicades 
en la vida associativa de Vacaris-
ses ho fan des de més d’una en-
titat alhora i, sovint, resulta 
complicat compaginar-ho amb 
el dia a dia. Com que algunes 
associacions no han pogut assis-
tir a les reunions convocades, 
proposem fer-ne una darrera, 
dilluns 13 de juny, a les 18.30h, 
a l’Ajuntament, per tancar a-
questa primera ronda de troba-
des i començar a planificar la 
Taula d’entitats, que tindrà lloc 
el mes de setembre.

El mateix dia 13, a les 19.30 h, 
ens trobarem amb tothom qui, 

edat i en qualsevol situació que 
puguin necessitar assessora-
ment, suport o orientació. En 
aspectes laborals, de salut, ha-
bitatge, de formació, jurídics, 
de voluntariat, de conciliació 

El mateix cas es dóna amb els 
delictes contra el patrimoni, 
que han disminuït un 19,84%. 
La tendència a la baixa es man-
té en els robatoris amb força, 
que han descendit un 26,09%, 
destacant la reducció dels pro-

sense formar part de cap associ-
ació, vulgui dir-hi la seva. L’es-
pai de trobada serà la Sala de 
Plens de l’Ajuntament.

Et recordem que, si encara no 
ho has fet, també pots partici-
par en aquest procés posant-te 
en contacte amb la Regidoria de 
Participació:

participacio@vacarisses.cat
93 835 90 02, ext. 260

Perquè volem sentir totes les 
veus i perquè, de ben segur, 
tens moltes coses a dir.

 T’hi esperem!

Participació

Festa Major

Polítiques d’igualtat

Seguretat ciutadana

o afectius, entre d’altres, però 
també serveis específics per a la 
prevenció, la detecció i l’aten-
ció en contra de la violència 
masclista.

duïts en domicilis (un 13,33% 
menys).

En canvi, el nombre de furts 
no varia, mentre que augmenten 
els robatoris amb força a l’inte-
rior del vehicle (un 66,67% més).

Complementa 
la informació

a www.vacarisses.cat
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Sant Jordi 2016
Fotografies: Quico Ortega
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Això és un no parar!
El passat diumenge dia 24 d’abril, el Cor de Vaca-
risses vam organitzar la XX Trobada de Corals, 
altrament anomenada Xococoncert.

Enguany, hi van participar la Coral Sant Vicenç 
de Riells del Fai, coral que va néixer el 1982 i que 
està formada per la gent del poble que organitza-
va activitats culturals i esportives; la Coral la Vall 
de Sant Climent de Llobregat, fundada el 1988 i 
que participa activament en la vida cultural del 
poble i la comarca, a més de ser una coral viatge-
ra (fins i tot, han estat al Canadà); les Veus Evohé 
de Terrassa, amb un nom que defineix l’esperit de 
la coral, un cant d’alegria i un crit de joia, i el Cor 
de Vacarisses, amb moltes ganes d’anar enda-
vant i amb projectes nous a treballar.

Va ser una vetllada molt reeixida, les cançons 
que es van cantar van ser molt variades i alegres, 

XX Trobada de corals

Entitats

Trofeu Montserrat de Patinatge

i la qualitat de totes les corals, excel·lent. El cant 
comú va arribar a posar la pell de gallina a més 
d’un espectador i, finalment, m’atreveixo a dir 
que, a la majoria, ens va quedar la sensació del 
“Ja s’ha acabat?” “En volem més!”.

Per acabar la festa, vam oferir a tothom xocolata, 
melindros i altres menges amb què diversos co-
merços i l’Ajuntament ens van obsequiar. Crec 
que acabar la festa d’aquesta manera va contri-
buir a crear un clima de germanor extraordinari.

Vaja, que el 12 de juny ja ens han convidat a 
anar a Riells del Fai a participar en el concert de 
final de curs de la Coral St. Vicenç! Però, abans, 
el dia 29 de maig, en el marc de la Festa Major 
Petita, solemnitzarem la Missa de les 11 h, can-
tant la Missa Polifònica de Francesc Torras. No us 
ho perdeu!. 

Cor de Vacarisses

Actuació del Cor de Vacarisses a la XX Trobada de Corals.

Un gran cap de setmana
per al CPA Vacarisses
Dissabte 7 de maig, va tenir lloc 
el II Trofeu Montserrat que orga-
nitza el Club de Patinatge Artís-
tic (CPA) de Vacarisses, amb el 
suport de l’ajuntament del mu-
nicipi i la col·laboració del de 
Sant Vicenç. L’esdeveniment va 
ser tot un èxit de participació, 
amb més de 120 patinadors i pa-
tinadores, que van competir en 
les diferents categories. Hi van 
participar: Club Egara, CPA Vila-
decavalls, Escola Vedruna, Cer-
danyola C.H., Solsona Patí Club, 

Patí Artístic Santa Perpètua i 
CPA Vacarisses, com a amfitrió.

Cal destacar els bons resul-
tats del CPA Vacarisses, que va 
fer pòdium en 5 de les 8 catego-
ries on es presentava.

Des del CPA Vacarisses, es vol 
felicitar totes les patinadores 
del club “pel treball que fan en 
cada entrenament i per la seva 
constància”. A més, les encorat-
gen a “continuar endavant i su-
perar-se cada dia una mica més, 
per superar els nous reptes i 
aconseguir plegades tots els 
èxits que ens esperen”. D’altra 

banda, es vol agrair a les entre-
nadores, Esther González, Mar-
ta Álvarez i Mari Moreno, “la 
seva dedicació amb les nostres 
filles i la manera de transmetre 
la passió per aquest esport”.

Patinadores de Vacarisses, 
premiades al Trofeu Roser
Aquest mes, el CPA de Vacarisses 
també ha participat al Trofeu 
Roser, organitzat pel CPA Cerda-
nyola. Minerva Elisa va ser la 
primera classificada en la cate-
goria Iniciació i Carla de Rueda, 
la segona en la categoria Aleví.

Entrevista

Un any més, l’Ajuntament de Vacarisses 
ha convocat els Premis de Treballs  
de Recerca que, enguany, han arribat a 
la tercera edició. El primer guardó ha 
estat per al vacarissenc Nils Águila, amb 
el treball El Geocatching: relació, orien-
tació i diversió. Coneguem-lo millor!

El teu treball es basa en el geocaching.
Pots explicar-nos què significa?
El geocaching és un joc de recerca de tresors a l’ai-
re lliure, en el món real, que utilitza dispositius 
GPS. Els participants es dirigeixen a unes coorde-
nades en concret i, llavors, intenten trobar una 
capsa que està amagada en aquella ubicació. 

Per què vas escollir aquest tema? 
El tema va ser escollit gràcies a l’ajuda del meu 
tiet, perquè va ser ell qui em va fer conèixer i 
practicar geocaching. Un dia que va venir a Vaca-
risses, vam mirar quants geocaches hi havia a l’en-
torn del poble i, com vam veure que n’hi havia 
pocs, el meu tiet em va proposar fer el treball de 
recerca sobre aquest tema. Enfront d’aquesta 
gran idea, vaig rumiar que era un gran tema, ja 
que hi ha poques persones a Vacarisses que sàpi-
guen què és el geocaching. 

De cara a les persones interessades,
què pot aportar-los la lectura del teu treball?
Una nova coneixença sobre l’entorn de Vacaris-
ses i noves formes de fer-hi vida saludable, ja que 
hi ha molta gent activa a qui li agrada realitzar 
activitat esportiva, i fer geocaching és una forma 
nova de moure’s en família, amb amics o sol.

Què ha suposat rebre el primer premi de tre-
balls de recerca de l’Ajuntament del teu poble?
M’ha suposat una gran alegria i una forma  
de recompensa per tot el treball realitzat. 

Falten pocs dies per a les proves
de la selectivitat. Com t’estàs preparant?
Estic estudiant individualment i, a més, estic 
repassant a l’institut, per poder realitzar unes 
bones proves de selectivitat.

Quins estudis tens pensat iniciar al setembre?
Estic pensant fer uns estudis en animació 3D
i videojocs.

Sempre has volgut dedicar-te a aquest camp o, 
de petit, somniaves altres feines?
No, no sempre he volgut dedicar-me a aquest 
camp; de petit, somiava fer altres feines que no 
tenen res a veure amb el que vull fer avui dia.

Nils Águila
“El geocaching permet una  
nova coneixença sobre l’entorn 
de Vacarisses i noves formes  
de fer-hi vida saludable”
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Els partits opinen 

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

Coherència o necessitat
d’ingressos?
Després d’un any de govern de 
tripartit, anem veient les noves 
maneres de fer política. El pas-
sat mes de febrer es van apro-
var, sense el nostre suport, els 
comptes del nou govern, un 
pressupost tècnic, continuista, 
sense capacitat política i man-
cat d’idees. Reiterem la manca 
de rigor i coherència de l’equip 
de govern i l’empatoll a la po-
blació en els comptes d’en-
guany. L’alcalde ha previst en el 
pressupost uns ingressos de 
426.865,51 € en concepte de les 
tones que preveu que entrin; 
això és “coherència o necessitat 
d’ingressos”? Com canvia el 
missatge quan estàs a l’oposi-
ció, on per a alguns tot es feia 
malament; ara que els toca 
prendre decisions de govern, 
en esports, veiem que el pressu-
post no contempla ni un euro 
per fer el camp de gespa, per-
den una oportunitat per la 
manca de voluntat política a 

l’hora de negociar, en perjudici 
dels nostres infants. També des-
taquem la manca de compro-
mís amb la Gent Gran, que han 
vist reduït el pressupost en més 
de 5.000 € i s’han carregat, un 
cop més, el dinar de la Gent 
Gran. Un dels temes estrella 
d’ERC va ser el tancament de 
l’abocador, una eina electoralis-
ta de rebuig frontal en la passa-
da legislatura; doncs bé, ara ve-
iem que el 2016 l’abocador no 
es tancarà, incomplint una pro-
posta d’ERC aprovada al Parla-
ment, on s’assegurava que el 
2015 es tancaria definitivament, 
però els mateixos que el volien 
tancar ara estan muts, amb un 
silenci esperonador i sospitós; 
potser és que la comarca ara 
està liderada per gent molt pro-
pera al partit que està a l’alcal-
dia de Vacarisses i no convé fer 
gaire soroll.

ERC
Esquerra Republicana de Catalunya 
vacarisses@esquerra.org

Seguim
Des del govern i el grup munici-
pal d’ERC, seguim treballant per 
millorar la vida dels i les vaca-
rissenques i, especialment, dels 

més desafavorits. Volem trans-
metre alguns projectes i algunes 
dades d’aquests darrers mesos.
En primer lloc, el projecte Reco-
operem, una idea sorgida del 
Consorci de Residus i Benestar 
Social del Consell Comarcal, con-
sistent en aprofitar l’excedència 
alimentària dels menjadors esco-
lars. Aquest excedent, un cop 
congelat, es lliura, a través del 
Rebost Solidari, a totes les fa-
mílies usuàries d’aquest servei. 
Aquest projecte no seria possible 
a Vacarisses sense la participació 
dels Serveis Socials de l’ajunta-
ment i Càritas Vacarisses, encar-
regats de gestionar-ho.
Igualment, volem informar que, 
des de l’Ajuntament de Vaca-
risses, s’han convocat 8 places  
de plans d’ocupació. Tot i ser 
contractacions limitades en el 
temps, ajuden les persones se-
leccionades a reincorporar-se al 
món laboral i donar una opor-
tunitat a qui estigui en una situ-
ació difícil.
El mes d’abril de 2015 Vacaris-
ses tenia 468 aturats i, actual-
ment, en són 415, havent reduït 
l’atur en 53 persones respecte a 
l’any passat. Són xifres positi-
ves, però insuficients. Seguirem 
treballant perquè aquesta xifra 
sigui encara més baixa, essent 

Propostes aprovades pel Ple municipal ordinari
de 28 d’abril de 2016

Proposta/moció

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació de la revisió del 
padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2016

Proposta de la regidora d’Hisenda d’aprovació 
provisional de la modificació d’ordenances fiscals

Proposta de la regidora de Serveis Municipals 
d’acordar l’acceptació de mutu acord del preu 
just ofert per afectació de drets, i de desestima-
ció de recurs de reposició interposat contra 
l’aprovació definitiva del projecte Captació d’ai-
gua subterrània a Can Còdol per a la millora de la xar-
xa d’abastament a Vacarisses

Proposta del regidor de Cultura, Festes i Patrimo-
ni de declaració de Cal Ferrer Vell com a Bé Cul-
tural d’Interès Local (BCIL)

A favor

Unanimitat

ERC, PSC i MV

Unanimitat

Unanimitat

En contra

–

UIPV

–

–

Abstencions

–

VxV

–

–

Consulta les
actes dels Plens 
municipals

una de les nostres principals 
preocupacions.
Una altra bona notícia és que el 
Ple de Vacarisses va aprovar, a 
proposta de la Regidoria d’Habi-
tatge, la sanció als bancs per te-
nir habitatges buits. Per acabar, 
l’ajuntament ens hem dotat 
d’un codi ètic i de bon govern 
per comprometre’ns a mante-
nir unes bones pràctiques des 
de l’administració.

PSC
Partit dels Socialistes de Catalunya
vacarisses@socialistes.cat

Nous partits, velles formes…
Després del resultat electoral 
del 20 de desembre passat,  sa-
bem que s’han acabat els go-
verns de majories. Han sorgit 
noves forces al panorama polí-
tic que han diversificat el vot, 
de manera que la negociació i la 
transversalitat estan servides. 
No hi haurà cap govern a Espa-
nya que no passi pel pacte i la 
negociació. 
En aquests darrers mesos, els 
socialistes hem treballat en una 
solució pel canvi, per aconse-
guir que Rajoy deixi de gover-
nar contra els més dèbils i vul-
nerables, i que una dreta farcida 
de corrupció es regeneri des de 
l’oposició.
Però alguns que es diuen d’es-
querres han bloquejat aquesta 
possibilitat, alguns que primer 
volien parlar de cadires i després 
de programes. Alguns que han 
tractat de “casta” i de “vella polí-
tica” els partits existents, sense 
adonar-se que ells practiquen el 
populisme des del cop d’imatge 
i el “postureig”. No serà que no-
més tenen de nou el nom?  
Els partits polítics som una eina 
al servei de la societat i els soci-
alistes podem dir amb orgull 
que, allà on hem governat, hem 
contribuït al progrés, la lliber-
tat i la reducció de les desigual-
tats (universalització de la sani-
tat pública, llei de l’avortament, 
llei de la dependència, etc.).
Sí, el nostre partit té molts anys 
d’existència i això no és dolent, 
sinó que, al contrari, significa 
haver evolucionat, significa ma-
duresa, experiència i saviesa, 
coses que, precisament, els nous 
partits de moment no tenen i 

només aconseguiran si perdu-
ren tants anys com nosaltres. 
Per tant, no cal que ens criti-
quin tant; ells són nous partits, 
però amb velles formes.

VxV
Veïns per Vacarisses
veinspervacarisses@gmail.com

L’Esport a Vacarisses
Ens anem assabentant dels can-
vis al sector de l’esport a Vaca-
risses i només podem sentir 
una profunda decepció pel cai-
re que estan agafant els esdeve-
niments. Tan sols començar la 
legislatura, ens trobem un can-
vi d’horaris del pavelló i una 
reestructuració dels horaris 
dels treballadors, que, segons ens 
consta, no han estat molt ben 
rebuts pels mateixos treballa-
dors. Posteriorment, ens trobem 
a la bústia de casa una enques-
ta, demanant el parer dels usua-
ris de les instal·lacions esporti-
ves, “tàctica de posar la tireta 
abans de la ferida”.
Posteriorment, ens trobem la no-
tícia que, possiblement, el pro-
jecte de camp de gespa no s’arri-
barà a executar, segons l’alcalde, 
“per la falta de compromís de 
l’empresa encarregada d’execu-
tar-lo”.
També tenim constància visual 
que la zona esportiva de l’Ei-
xample continua parada i que 
la resta de zones esportives de 
les nostres urbanitzacions mos-
tren una falta de manteniment 
considerable.  
Veïns per Vacarisses vol demanar 
una aposta per l’esport al nostre 
municipi i no ens val l’excusa del 
dèficit del pavelló. “A Catalunya, 
no hi ha cap pavelló que no sigui 
deficitari” i no per això s’ha de 
deixar de donar aquest servei, 
tan necessari per als nostres 
nens, joves, sèniors i avis.
L’equip de govern anterior i Ve-
ïns per Vacarisses en particular 
van fer una aposta molt impor-
tant en matèria d’esport a Vaca-
risses i no ens agradaria que 
tota la feina feta es dilapidés en 
una legislatura.
Veïns per Vacarisses desitja una 
bona Festa Major Petita a tots els 
Vacarissencs i Vacarissenques.

MV
Movem Vacarisses
movemvacarisses@gmail.com

Des de MV, volem valorar les  
actuacions municipals sobre la 
situació de l’habitatge: La situ-
ació de desocupació és de més 
del 10%, sense haver-se produït, 
fins a l’actual Govern, cap acció 
enfront a la mateixa, a excep-
ció de la PAH. Volem aplaudir 
l’aprovació d’una taxa per po-
der sancionar els bancs que tin-
guin habitatges desocupats, de-
cisió que resulta molt valenta, 
sobretot en un municipi pe- 
tit i amb recursos limitats com  
el nostre. 
Altres mesures que s’estan rea-
litzant:  
· Creació del servei d’habitatge 
d’atenció personal.
· Negociació amb els bancs per-
què les persones afectades, a qui 
no s’hagi ofert l’opció de llo-
guer social, en els supòsits de la 
Llei 24/2015, tinguin un lloguer 
social.
· Treball amb la Generalitat per 
obtenir la cessió d’habitatges a 
l’Ajuntament.  
· Intervenció amb el Consell Co-
marcal per a la incorporació dels 
propietaris/es i els/les deman-
dants d’habitatge en la creació 
de la bossa de mediació de llo-
guer assequible. 
L’ocupació dels habitatges es pro-
dueix, principalment, en propie-
tats que pertanyen als bancs, 
però no considerem que l’Ajun-
tament hagi de donar serveis a 
les persones que provoquen 
problemes de convivència. 
Destacar també les bonificaci-
ons de les quotes de l’escola 
de música, que s’han aprovat 
per permetre l’accés de les fa-
mílies amb rendes baixes. 
També podrem gaudir de la Set-
mana del Medi Ambient, amb 
l’objectiu polític de prioritzar  
la natura i la seva conservació.  
Petits grans actes ja fets, com 
L’Hora del Planeta i Neteja del 
nostre entorn haurien de te-
nir-se més presents per a la nos-
tra millora de la convivència.

Política municipal



12 13

Fent referència a l'article que 
vostès van publicar, al núm. 98 
de la revista El Terme (Vacaris-
ses), en la secció de Cartes dels 
Lectors, per la Sra. Heike Tell-
man, sobre els porcs senglars 
que habiten al nostre terme, 
voldria esclarir, des de la meva 
perspectiva de caçador de tota 
la vida, caçant en diversos in-
drets, diferents motius que in-
tentaré exposar:

1. Els senglars, si no estan fe-
rits o encerclats, no ataquen les 
persones.

2. Caçar el senglar al nostre 
municipi és molt perillós per a 
la població que hi resideix; al-
gun dia passarà un disbarat. 
Una bala perduda en caça major 
és molt habitual.

3. Els nostres boscos, sense 
fauna, no tindrien vida i, per 
tant, cap atractiu. Jo resideixo 
a Els Caus i, de vegades, he tin-
gut els porcs a tocar i no fan 

Cartes dels lectors

Vacarisses en imatges

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 contin-
gut de caràcter ofensiu.

absolutament res; ans al con-
trari, són molt espantadissos en 
topar amb algú. Emperò, les 
persones han de respectar la 
distància de seguretat quant a 
tots els animals salvatges; si no 
ho fan, serà culpa de la persona 
i no al contrari.

4. M’agradaria que el munici-
pi escoltés persones expertes en 
el tema i no aquelles que els 
molesta tot i no saben inte-
grar-se dins l’hàbitat natural de 
la fauna vacarissana (espai que 
sempre ha estat envoltat de di-
versos Parcs Naturals).

5. Censar la població de sen-
glars, si n’hi ha una súper po-
blació, només posar-hi mesura, 
mai per eliminar-los sistemàti-
cament, podent conviure amb 
la nostra fauna dins el nostre 
terme, crec que hauria d’ésser 
un privilegi per a tots els vaca-
rissencs.

Àngel Brichs Gené

Aprofitant l’ampliació d’El Ter-
me, estrenem una nova secció 
que ens ajudi a valorar l’entorn 
que ens envolta, tant en el passat 
com avui dia. Demanem la teva 
col·laboració perquè ens enviïs 
imatges de Vacarisses, d’ara o 
d’altres èpoques. Per fer-ho, no-
més has d’afegir una breu des-
cripció del lloc i indicar el nom de 
l’autor/a de la fotografia.

Les esperem a:
elterme@vacarisses.catC

al
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Barraca del Blasi de baix
A cal Blasi, una casa vacarissenca del carrer de 
Sant Josep, tenien la propietat d’una peça de terra 
amb vinya i hort (un de propi). Almenys des de 
l’any 1856, un tal Salvador Alabedra (a) Blasi tenia 
la propietat d’aquesta finca rústica de 5 quarte-
res i 2 quartans. Aquesta és una de les moltes vi-
nyes que els pagesos vacarissans tenien al sector 
de Viladoms, conegut així per la seva proximitat 
al mas homònim. 

Descripció: Barraca doble adossada i no comuni-
cada interiorment. Sobre l’habitacle de l’esquer-
ra, podem dir que les seves quatre parets són de 
pedra (amb algunes peces de ceràmica intercala-
da: maons i trossos de teula), lligada amb morter 
de calç. La coberta és una falsa volta feta amb 
lloses de pedra. Per fer la transició de la planta 
quadrada a la falsa cúpula que la tanca, es van 
emprar petxines als quatre cantons interiors.  
Té un cocó arran de terra i dues finestres: una 
d’elles té l’emmarcament de maons. Una de les 
pedres cantoneres del parament exterior és una 
peça escairada de gres vermell, que ha estat rea-
profitada del viaducte del ferrocarril proper. En-
cara es conserven les dues frontisses de la porta 
que tancava la barraca. La pedra superior del 
muntant dret de la porta té gravada la següent 
inscripció: “AÑO 1889”. En canvi, l’habitacle de 
la dreta tenia els paraments de pedra seca, motiu 
pel qual no s’ha conservat tan bé. Probablement, 
la coberta era un embigat de troncs. Encara con-
serva una finestra. Segurament aquest era l’espai 
per a l’animal de càrrega (ruc, mula, matxo).

Les famílies pageses 
de Vacarisses i les seves 
barraques de vinya

Viu VacarissesViu Vacarisses

Ubicació: Vessant hidrogràfic esquerre de la rie-
ra de Sanana. S’hi accedeix des de la pista que 
neix al km 4.3 de la carretera de la Bauma i es 
dirigeix cap a la urbanització de la Farinera, tot 
passant sota el viaducte de la riera de Sanana.

Data de visita: 01-09-2014

Numeració: 184

Tipus de construcció: Aèria aïllada

Forma: Bessona-composta. L’habitacle de l’esquer-
ra és de planta quadrada. L’habitacle de la dreta és 
de planta rectangular.

Tipus de porta: Llinda plana
(l’habitacle de l’esquerra)

Estat de conservació: L’habitacle de l’esquerra 
està en perfecte estat i encara conserva algun 
tram de voladís. L’habitacle de la dreta està total-
ment enderrocat.

Coordenades: (Datum WGS 84 = ETRS 89): 
N 41º 37.072 E 001º 53.609

Altitud: 235 m

Orientació de la porta: Sud

Restaurada: No

Font d’informació:
Àngel Sans, col·laborador de la revista mensual 
Vacarisses, balcó de Montserrat. Ignasi Gibert de 
cal Cisco. Joan Arnau de la Farinera. Plano geo-
métrico del término jurisdiccional de Vacarisas, de 
l’any 1856 (Cartoteca Digital de l’ICC). Arbitri i 
Repartiment contra la Fil·loxera de l’any 1880 
(Arxiu de l’Ajuntament de Vacarisses).

David Hernández
http://barraquesdevacarisses.blogspot.com.es
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Infantil
Villanueva, Muriel.
Duna: diari d’un estiu.
Il·lustracions de Ferran Orta.
BabulinkaBooks, 2015.

Tan bon punt la vam treure de 
la caixa de novetats, la vam lle-
gir. Una lectura fresca, de molta 
actualitat, amb  un regust  marí-
tim i  molt recomanable per a 
les vacances d’estiu. Una desco-
berta única per als preadoles-
cents que han embogit amb 
Wonder, però també recoma-
nada a lectors adolescents i 
adults. No deixarà indiferent 
ningú. Us deixem amb la con-
traportada:

Hola. Em dic Duna i aquest és el 
meu diari d’estiu. Estic amb les 
meves dues germanes a casa l’avi, 
un malcarat. La mare ens ha dei-
xat tirades en aquest poble blanc i 
blau davant del mar i el mestre de 
l’escola m’ha posat com a deures 
que escrigui tot el que em passi 
abans d’entrar a l’institut. No ho 
negaré: semblava que seria l’estiu 
més avorrit de la meva vida. Ara, 
però, entre la colla baliga-balaga, 
els secrets de l’avi i un noi súper 
interessant que he conegut al bosc, 
sembla que la cosa es va animant. 
Tot apunta que aquest serà un es-
tiu especial, de descobertes, d’a-
quells que fan créixer.

Novel·la
Williamson, Lisa.
L’Art de ser normal. 
Fanbooks, 2016

Què vol dir ser normal? Què creu 
la societat que és ser normal? 
Amb aquesta novel·la juvenil, 
podrem veure com una cosa to-
talment “normal” allò que la so-
cietat qualifica com a “anormal”. 
A través dels seus joves protago-
nistes, en David i en Leo, l’autora 
ens aproparà a un món conside-
rat tabú, el de la transsexualitat, 
un món on, amb l’ajuda dels 
amics, els problemes són més 
fàcils de solucionar.

DVD 
Transamerica

La vida d’en Bree (Felicity 
Huffman), un transsexual a l’es-
pera de ser operat, experimenta 
un gir insòlit quan descobreix 
que, quan encara era un home, 
va tenir un fill d’una relació espo-
ràdica amb una companya d’uni-
versitat. Ara és un adolescent 
problemàtic, que es dedica al 
tràfic de drogues pels carrers de 
Nova York. Bree haurà de deci-
dir entre fer front al seu passat 
i anar a Nova York a buscar el seu 
fill o centrar-se en la seva desitja-
da operació de canvi de sexe.

La Biblioteca recomana

CD
Adele.
25

Després del gran èxit aconse-
guit amb el seu disc anterior, 
Adele ha tret un nou àlbum, 
que no té res a envejar al disc 
anterior. Podem trobar-hi des 
de bones balades, com Hello o 
Love in the dark, fins a l’electro-
soul de la cançó I miss you. 

Saps quanta aigua consumim?

Les aixetes de casa 

Tanquem les aixetes mentre no fem servir l'aigua.

Una aixeta oberta raja a 10 l/min. Cal reparar les 
aixetes que perdin aigua.

Una aixeta que degota gasta fins a 30 l/dia. Incor-
porem a les aixetes dispositius reductors del  
 cabal. Són barats i senzills de col·locar, ja que 
s'enrosquen a les mateixes aixetes i redueixen el 
consum fins a un 50%.

Si hem de canviar les aixetes, posem-ne de mono-
comandament. 

Dutxa o bany?

Si ens dutxem en lloc de banyar-nos, estalviarem 
molta aigua. Mentre que una banyera plena gas-
ta uns 300 l, si ens dutxem, en gastem uns 50.

Podem guardar en un recipient l’aigua que surt 
freda mentre esperem la calenta. Podem regar 
les plantes amb aquesta aigua.

Si hem de canviar l’aixeta de la dutxa, les de  
monocomandament són molt indicades perquè 
estalviarem l’aigua derivada de la cerca de la 
temperatura ideal.

La Biblioteca El Castell convoca el concurs de car-
tells Lectofaraons, adreçat a joves de 1r d’ESO a 
1r de Batxillerat. Com a accèssit del premi juve-
nil del Concurs de Còmic, el guardó serà un curs 
de dibuix a l’Escola Joso de Sabadell.

Concurs de cartells 
Lectofaraons 2016

Consulta les bases
i els terminis de presentació

a www.vacarisses.cat

Altres informacions



Agenda
Juny 2016

De l’1 al 7 de juny

Setmana del Medi Ambient
Tota la programació al tríptic
i a www.vacarissses.cat.

De l’1 al 8 de juny

Inscripcions taller  
de Papiroflèxia
A càrrec d’Easy Way Formació, 
els dimarts 14 i 21 de juny,
de les 18 a les 19 h. Dirigit
a infants entre 5 i 11 anys.
Preu: gratuït
Lloc: Biblioteca El Castell

De l’1 al 15 de juny

Inscripcions tallers de 
Tangram i Escacs
Places gratuïtes i limitades. De 5 
a 11 anys, durant el mes de juliol.
+info: Biblioteca El Castell

Taller Speed Dating
Hora: de les 9.30 a les 11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica

Dimarts 7

Dilluns 13

Dilluns 27 Dijous 30 Divendres 1 de juliol!

Dijous 16

Dijous 23

Divendres 17

Dijous 9 Divendres 10 Dissabte 11

Dijous 2 Divendres 3

Sessió informativa
Borsa de Treball
Hora: de les 9.30 a les 11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica

Tu tens la clau
del Punt de Vol!
Projecte d’autogestió.
Organitzen: Associació de Joves 
de Vacarisses i AIEG Vacarisses

Easy Way Arithmetics
A càrrec d’Easy Way Formació.
Hora: de les 17 a les 18 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Trobada Procés
Participatiu 2016
Participa en el procés per 
desenvolupar el Reglament de 
Participació Ciutadana!
Hora: a les 18.30 h (entitats)
i a les 19.30 h (obert a tothom)
Lloc: Sala de Plens
de l’Ajuntament

Inici Pack Jove 2016
Inscripcions per setmanes!
Hora: de les 9.30 a les 18 h,
fins al 29 de juliol

Club de lectura 2
El tercer home,
de Graham Greene.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Concert del professorat  
de l’Escola de Música
Dins el cicle Va de Música
Hora: 20 h
Lloc: Jardins del Lladern

Taller de CV
per competències
Hora: de les 9.30 a les 11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica

Club de lectura 1
El bell estiu,
de Cesare Pavese.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Taller de CV per competències
Hora: de les 9.30 a les 11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica

Revetlla de Sant Joan a Vacarisses
A les 19 h: animació infantil  |  A les 20 h: Flama del Canigó i lectura del manifest  |  A les 21 h: sopar 
popular (cadascú portarà el seu sopar de casa; sols es reservarà taula i cadira: recull els tiquets abans  
del dimarts 21 de juny, al Bar de l’Associació)  |  A les 00 h: encesa de la foguera, al Camp de Futbol de 
Can Serra  |  Tot seguit: música per a tothom!  |  Lloc: Pista Poliesportiva de Can Serra

Sessió informativa
Borsa de Treball
Hora: de les 9.30 a les 11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica

Aperitiu electrònic
Hora: a partir de les 20 h
Lloc: Punt de Vol
Organitza: Associació de Joves
de Vacarisses

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

Tu tens la clau
del Punt de Vol!
Projecte d’autogestió.
Organitzen: Associació de Joves 
de Vacarisses i AIEG Vacarisses

Concert itinerant
de final de curs
A càrrec de l’Escola Municipal
de Música de Vacarisses.
Hora: 11 h
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica

De l’1 al 30 de juny

Inscripcions
Club de Lectura
Juvenil d’estiu
Places gratuïtes i limitades.
De 12 a 16 anys.
+info: Biblioteca El Castell

Del 6 al 10 de juny

Matrícula Escoles Bressol
El Cuc i El Xic (curs 2016-17)
Horari: de dilluns a divendres, 
de les 9 a les 14 h, i dilluns, 
també de les 16 a les 18 h
Lloc: Regidoria d’Educació

Del 15 de juny al 31 de juliol

Exposició Participants
del I Concurs de Còmic
de la Biblioteca El Castell
Lloc: Biblioteca El Castell

Del 27 de juny al 27 de juliol

Estiu enForma’t!!
Aula d’estiu
Reforç per a alumnes
de 6è a 4rt d’ESO.
Hora: dilluns i dimecres,
de les 18 a les 19.30 h
Preu: 30 €

Del 28 de juny al 28 de juliol

Estiu enForma’t!!
Taller speaking
Juga i practica l’anglès!
Hora: dimarts i dijous,
de les 18 a les 19.30 h
Preu: 30 €
Pack Aula d’estiu + Taller 
speaking = 50 €
+info:
93 835 90 02 (ext. 241)
93 828 02 06 
Inscripcions: fins al 17 de juny

Punt de Vol
Els dies 23 i 24 de juny,  
el Punt de Vol estarà tancat.  
I a partir del dimarts 28 de juny, 
horari d’estiu: de dimarts a 
divendres, de les 18 a les 21 h.

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.
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