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L’aigua és un bé escàs, i Vacarisses no n’és una ex-
cepció. A aquestes alçades, molts en som consci-
ents, però entre tots hem de col·laborar. La nostra 
vila i les del nostre entorn pateixen una sequera 
des de fa tres anys, ja que les pluges registrades 
han baixat molt substancialment en quantitats 
relatives anuals i això ha repercutit en les reserves 
que hem tingut aquests darrers anys. Evident-
ment, és una conseqüència del canvi climàtic.

Hem arribat a aquest estiu amb el Pou número 1 
de Can Serra amb uns registres molt baixos. 
Aquest pou subministra el 50% de l’aigua a Vaca-
risses i, en un any, ha baixat més de vint metres 
de columna. Per tant, estem en una situació deli-
cada, però que, entre tots, hem de superar apli-
cant el màxim de seny, responsabilitat i bon ús a 
l’hora de consumir l’aigua.

Un exemple clar d’aquesta baixada de reserves el 
podem veure a les fonts del nostre entorn: moltes 
que rajaven al llarg de l’any ara ho fan puntual-
ment o ja no ragen. Un altre exemple clar és la 
temporada de bolets: la falta d’aigua ha fet que, 
en aquests darrers dos anys, no n’haguem pogut 
agafar gaires pels volts de Vacarisses.

És per això que hem de prendre consciència del 
problema i aplicar el sentit comú en el consum 
individual, informar-nos bé d’allò que podem fer 
i on, i com podem estalviar aigua, ja que els pri-
mers que incidim directament en aquest bé comú 
som nosaltres; per tant, hem de ser nosaltres qui 
ha de fer el primer pas.
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L’Ajuntament de Vacarisses és qui gestiona el sub-
ministrament d’aigua en la majoria dels nuclis 
habitats del municipi. L’aigua que bevem és ex-
treta de diversos pous, però majoritàriament 
d’un sol pou. És aquest pou el que ha baixat con-
siderablement el seu nivell i tot apunta que, si no 
reduïm el nostre consum, s’exhaurirà. De fet, si 
l’ajuntament no hagués pres una sèrie de mesu-
res, ara mateix ja no tindríem aigua en aquest 
pou i estaríem, segurament, fent restriccions. 
(veure gràfic pàgina 15)

Per aquest motiu, demanem a la població la mà-
xima col·laboració i que sigui responsable amb el 
consum d’aigua.

Parlem
de l’aigua

Destacar, també, que en el marc de les meses de 
concertació s’ha demanat una subvenció a la 
Diputació de Barcelona per poder canviar cano-
nades velles i altres aparells. Aquesta inversió 
també busca reduir les pèrdues d’aigua.

Per acabar, també és va fer la prospecció per tal de 
trobar aigua a la zona de Can Còdol, malaurada-
ment amb resultat negatiu i, fa uns dies, es va ne-
gociar amb Mina de Terrassa perquè ens subminis-
tri 250 m3 d’aigua provinents d’Els Caus. Aquests 
250 m3 és el màxim cabal que ens poden donar, i 
no és suficient, ja que cal recordar que a Vacarisses 
el consum diari d’aigua és d’uns 2.000 m3.

Durant les setmanes anteriors a la publicació 
d’aquest article i com a solució d’urgència, s’ha 
dut a terme una nova perforació al pou número 
2, actualment tancat, per tractar d’aconseguir 
més aigua per no sobreexplotar el pou 1.

Continuant amb les reunions que vam tenir amb 
l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) a l’abril, hem 
tingut una altra trobada amb el gerent Lluís Ri-
dao, per tractar de trobar una sortida a aquesta 
situació crítica, ja sigui en forma de finançament 
o de solucions concretes.*

Aquestes són algunes de les accions que s’han fet 
o que estan previstes portar a terme més a mig o 
llarg termini. Cal tenir en compte que en cap 
moment s’està deixant de treballar o considerar 
altres línies per resoldre aquesta crisi de l’aigua 
que estem patint, però no hem d’oblidar que l’ai-
gua és un bé escàs, hi hagi moments de més 
abundància o moments, com l’actual, de sequera 
continuada. Hem de prendre consciència de la 
importància d’aquest recurs i, veient cap on va 
la climatologia, cada cop hem de ser més respon-
sables del consum que en fem.

A Vacarisses, estem patint
un greu problema amb 
l’abastiment de l’aigua

Des del passat mes de maig,
hi ha en vigor un ban que
prohibeix omplir piscines
i altres mesures per evitar
el malbaratament de l’aigua

Dipòsit d’aigua de Vacarisses. Foto: David Martín.

L’Ajuntament fa mesos que està treballant per 
intentar solucionar, o com a mínim pal·liar, el pro-
blema. Hem aconseguit baixar el consum respec-
te l’any passat en 400 m3 al dia i això és gràcies a 
una sèrie d’accions que ara detallarem.

En primer terme, s’han fet proves d’estanquitat a 
dipòsits i també a les principals canonades d’im-
pulsió de l’aigua. Sabem que la xarxa d’aigua pa-
teix moltes fuites, en alguns casos perquè són 
canonades antigues i majoritàriament per la falta 
d’inversió durant els últims anys.

Sabem que hi ha comptadors manipulats i també 
sabem que hi ha comptadors (uns 228) que no 
funcionen. Hem anat canviant molts d’aquests 
comptadors, però encara queda molta feina a fer. 
Si canviem comptadors que no funcionen i detec-
tem fraus, el consum baixarà.

S’han posat reguladors a la xarxa. Els reguladors 
baixen la pressió a les canonades i eviten fuites i, 
en cas d’haver-n’hi, minimitzen aquesta fuita. 
Encara se n’haurien de col·locar entre 8 i 10 més 
per tenir “regulada” tota la xarxa a Vacarisses. 
Per altra banda, també es col·locarà un compta-
dor a la zona de La Colònia Gall per detectar si hi 
ha pèrdues en aquesta part de la xarxa.Fotografia de la coberta: Josep Palou

*  Al tancament d’aquesta publicació, la reunió encara
 no havia tingut lloc.
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HI TROBARÀS:

SERVEI A DOMICILI GRATUÏT

C/ Torrota, 4 Vacarisses (nucli) 699638093

- Verdures dels horts de Vacarisses
- Fruita fresca de proximitat
- Rissotos i altres deshidratats
- Formatge de la Frasera de Vacarisses
- Sushi 
- Bacallà

Amb el nou Programa comple-
mentari d’escolarització en prime-
ra infància per al curs 2015-2016, 
la Diputació de Barcelona pre-
tén mantenir uns serveis locals 
de qualitat i sensibles a les ne-
cessitats de la ciutadania. Amb 
un pressupost total de 3 mili-
ons d’euros, se’n beneficiaran 
els ajuntaments i entitats mu-
nicipals descentralitzades de la 

demarcació de Barcelona que 
disposen d’escola bressol. En el 
cas de Vacarisses, l’import con-
cedit és de 2.703 euros, que es 
destinaran a millorar les condi-
cions d’accés a les dues escoles 
bressol públiques del municipi, 
El Cuc i El Xic.
 
A més de duplicar els recursos 
econòmics, el programa eixam-

pla el conjunt de despeses que 
es poden finançar: escolaritza-
ció, menjador i acollida. D’al-
tra banda, i per primer cop, la 
convocatòria inclou la renda 
familiar com a criteri d’assig-
nació dels ajuts. Tot plegat vol 
donar suport a l’escolarització 
dels 0 als 3 anys, per garantir 
l’educació en igualtat d’opor-
tunitats.

La Diputació destina més de 2.000 euros
a millorar l’accés a les escoles bressol

El vacarissenc Vicenç Ruiz ha estat seleccionat per 
participar als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, que 
tindran lloc entre el 5 i el 21 d’agost. El jugador 
d’hoquei del Club Egara forma part de la llista de 
jugadors que representaran l’equip espanyol, lide-
rat pel seleccionador masculí Fred Soyez.

Abans de la cita brasilera, s’han concentrat a Ma-
drid, per enfrontar-se a l’Índia, en un doble partit, 
els dies 27 i 28 de juliol. L’endemà, van marxar ja 
cap a Rio de Janeiro, juntament amb l’expedició 
oficial.

Un vacarissenc als
Jocs Olímpics de Rio

Esport

Cultura

Educació

Mobilitat

la línia que, els dies lectius, fa el recorregut entre 
Els Caus i l’Institut, per tal que efectuï una sego-
na ronda per traslladar l’alumnat d’Els Caus i de 
La Coma a l’escola Pau Casals. La nova parada 
de La Coma s’instal·larà just a l’inici del carrer de 
la Bruguera, ja que és el punt on l’autobús pot 
accedir i girar. Cal aclarir que es tracta d’un ser-
vei dins la línia d’autobús interurbà, sense moni-
toratge i que podrà ser utilitzat per qualsevol ti-
pus de viatger, però que només funcionarà els 
dies lectius.

Previsió d’increment de l’ús de la T12

L’adaptació dels horaris del bus a l’hora d’entra-
da i sortida de les escoles fa preveure un incre-
ment d’ús de la targeta T12, que és gratuïta i que 
dóna cobertura dels 4 als 14 anys. Així, l’alumnat 
que vagi a l’escola en bus no haurà d’assumir cap 
cost, fet que també pot contribuir a disminuir la 
quantitat de vehicles privats als accessos i les im-
mediacions de les zones escolars.

Canvi d’horaris al 
transport interurbà 

A partir de setembre,
es deixarà de prestar
el servei els dissabtes i es 
modificaran els horaris

La baixa utilització del bus 
en dissabte i l’elevat cost
que representa han fet
plantejar aquesta mesura

Els darrers mesos, la Regidoria de Mobilitat Ter-
ritorial de l’Ajuntament de Vacarisses ha analit-
zat la demanda i l’ús del transport interurbà del 
municipi, amb l’objectiu d’adaptar-lo a les neces-
sitats reals de les persones usuàries del servei. A 
partir dels estudis i les dades obtingudes, s’ha 
comprovat que la demanda en dissabte és molt 
baixa, amb una mitjana d’ús de 8 a 10 persones 
al dia i un cost anual de 16.000 euros.

Els estudis realitzats també han detectat mancan-
ces en els horaris dels dies laborables i pel que fa 
al desplaçament de l’alumnat de les dues escoles 
públiques de Vacarisses. Per aquest motiu, s’ha 
dut a terme una enquesta per tal de detectar  
les necessitats d’un elevat nombre de famílies.  
Les respostes han dut a plantejar canvis de línies 
i horaris per adaptar-se a les hores d’entrada i 
sortida de tots els centres educatius.

Actualment, l’alumnat de l’eix de la carretera 
d’Olesa (Torreblanca I i II, i La Carena Llarga) ja 
tenia la possibilitat d’anar a l’escola Pau Casals 
en autobús. Aquest, però, no era el cas de l’alum-
nat d’El Ventaiol, La Creu i El Palà. Per aquesta 
raó, s’han adaptat els horaris de la línia regular, 
de manera que també es donarà servei a l’escola 
Font de l’Orpina.

Nova parada a La Coma
i nou servei a Els Caus

A més de facilitar i adaptar el transport als dife-
rents nuclis de Vacarisses, s’ha volgut donar co-
bertura al servei de transport escolar d’Els Caus, 
suprimit per al curs vinent. Així, s’ha reconfigurat 

Al juliol, va tenir lloc una nova 
sessió de l’Story Time a la Bibli-
oteca El Castell, que, en aquesta 
ocasió, va comptar amb dos es-
pectacles. El primer, The King’s 
Servant, va anar a càrrec de 
Kid’s&Us d’Olesa de Montserrat.
 

Gran èxit de l’Story Time de juliol
a la Biblioteca el Castell

A continuació, un jove aprenent 
de mag francès, Mouki Le Mag-
nifique, ens va fer gaudir amb 
alguns dels seus trucs de màgia. 
Per poder-lo entendre, vam 
comptar amb la traducció del 
nostre usuari Alan Sánchez.
 

En resum, una tarda fantàstica i 
divertida, en què les persones 
assistents van poder aprendre 
dos idiomes. Els forts aplaudi-
ments van evidenciar l’èxit dels 
dos espectacles!
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Cada any, la Federació Catalana de Futbol orga-
nitza les Nits dels Campions, uns actes celebrats 
arreu del territori català per premiar tots els 
campions de lliga de la temporada. En el cas del 
Vallès Occidental, la celebració va tenir lloc el 21 
de juny, al poliesportiu de Rubí.
 
Del CE Vacarisses, es van premiar quatre equips, 
el Prebenjamí A i l’Aleví A, i el Prebenjamí i 

Quatre equips de futbol de Vacarisses
a la Nit dels Campions

l’Infantil de futbol sala, guanyadors de la lliga de 
les seves respectives categories. La gala va reu-
nir unes 1.200 persones i, en representació de 
l’Ajuntament de Vacarisses, va assistir-hi el regi-
dor d’Esports, Pere Casas.
 
D’altra banda, l’equip amateur de futbol sala ha 
aconseguit l’ascens. L’enhorabona a tots!

Entitats

Aleví A

Infantil. Futbol Sala.

Prebenjamí. Futbol Sala.

Prebenjamí. Futbol 7.

Educació

El dissabte 11 de juny, l’Escola 
Municipal de Música de Vacaris-
ses (EMMV) va celebrar el con-
cert de final de curs. Sota el títol 
de Tastamúsica, enguany es va 
repartir en tres escenaris del 
municipi, que van acollir actua-
cions tant al matí com a la tarda.
 
El primer concert va tenir lloc 
a La Fàbrica, on va sonar la can-
tata Rebel·lió a la cuina, amb text 
i música d’Antoni Miralpeix. Els 
i les intèrprets van ser l’alum-
nat de Sensibilització i Iniciació, 
vestits de cuiners i acompanyats 
de l’orquestra orff, amb estris 
de cuina, i del piano de l’Olga. 

Concert de final de curs
de l’Escola de Música

Les narradores de la història van 
ser dues mares de l’escola.
 
Un cop finalitzat el concert, la 
Blacktucada va amenitzar la fes-
ta, fins que les bandes de l’EMMV 
van començar a tocar a la Plaça 
de la Dona. Van oferir-nos un 
repertori variat d’una elevada 
qualitat musical.
 
 El tercer escenari, l’Església de 
Sant Pere, va omplir-se de músi-
ca a la tarda. Llavors, va ser el 
torn de l’orquestra de guitarres i 
les dues orquestres de corda. 
Van interpretar uns tastets mu-
sicals, per acabar amb tres peces 

conjuntes. Una d’elles va ser 
Can-Can, que va comptar amb la 
participació d’exalumnes i pe-
tits instrumentistes que encara 
no assisteixen a les formacions. 
El concert es va cloure amb un 
aperitiu a la plaça de l’Església, 
gentilesa de l’AMPA de l’EMMV.
 
Des de l’escola, agraeixen “la im-
plicació de les famílies col·labora-
dores en l’organització del con-
cert, de l’AMPA, de les narradores 
de la cantata, del mossèn de Vaca-
risses i de Joan Vila, de Blacktu-
cada i de tots els nens i nenes 
que van assistir-hi i que van fer-
ho molt i molt bé!!”.



8 9

L’Associació de Joves del 
Ventaiol ja té local social

L’Associació de Joves del Ventaiol va celebrar, fa 
uns mesos, la seva assemblea de constitució. 
Gràcies a la seva empenta i amb el suport de la 
Regidoria de Joventut i la col·laboració de l’Agru-
pació de Propietaris del Ventaiol, ja són una enti-
tat juvenil més del municipi.
 
Ara han donat un altre gran pas, signant un con-
veni amb l’Ajuntament de Vacarisses per cedir-los 
l’ús de la sala dels vestidors de la pista poliespor-
tiva municipal del Ventaiol. D’aquesta manera, 
l’entitat podrà utilitzar-la com a local social.  

Entitats

El president de l’associació i l’alcalde de Vacarisses 
signant el conveni.

Una bona sorpresa al
Cor de Vacarisses!

En Pere i la Pepita són socis fundadors del Cor de 
Vacarisses. Fa gairebé 25 anys que canten com 
els que més, sense fallar ni un sol dia, amatents, 
responsables, discrets, ajudant tant com poden i 
sempre creant bon ambient!

Doncs bé, aquest passat 11 de juny van celebrar 
les seves Noces d’Or! Discrets com són, no en van 
fer pas propaganda, però la Conxita, que sí ho 
sabia, ens en va parlar. S’ha de fer alguna cosa!, 
va sonar a una sola veu. Però... no volien regals.

Què tenim el cor per poder regalar, que els agra-
di i, sobretot, que els sorprengui? Una decisió 
ben fàcil: una cantada!!! I així vam posar fil a 
l’agulla.

Sense que ells se n’adonessin, i no va ser fàcil, 
vam preparar les cançons de la missa i un petit 
concert. I... va arribar el dia! Vam restar amagats 
dalt del cor de l’església, ja que no ens podien 
pas veure fins que comencéssim a cantar. I quan 
ho vam fer... només veure la cara de la Pepita i en 
Pere, ja vam saber que l’havíem encertada de 
ple. Però si fins i tot hi ha l’Andreu, el director!, 
deia la Pepita.

En Pere i la Pepita homenatjats pel Cor de Vacarisses.

L’emoció estava servida, però no va acabar aquí, 
ja que, en finalitzar la celebració religiosa, l’An-
dreu Martínez va llegir un escrit molt emotiu i, 
després, el concert! Quin goig feia veure els nu-
vis! Alegres, emocionats, agraïts, feliços i, sobre-
tot... sorpresos!

Finalment, vam convidar-los a cantar amb nosal-
tres i ho van fer de molt bon grat.

Un dia memorable, vam aconseguir sorpren-
dre’ls amb el millor regal que els podíem fer! I 
nosaltres vam sentir una emoció interna molt 
difícil d’explicar!

Tots els cantaires del Cor de Vacarisses

La signatura va tenir lloc al mateix local, amb la 
presència de l’alcalde del municipi, Antoni Masa-
na, i els membres de la junta de l’associació.

Entrevista

Durant més de quinze anys, a Vacarisses, 
sols hi havia un policia local, Antonio 
Montoro. Va decidir marxar l’octubre 
de 1998 en rebre una oferta professional 
de l’àmbit de la construcció.
Actualment, està jubilat i viu a Olesa 
de Montserrat. Repassem amb ell
les vivències viscudes a Vacarisses.

Quins records té com a únic agent de
Vacarisses?
Uf, de tota mena. Hi vaig passar estones bones i 
altres de difícils, però tenia la satisfacció de poder 
ajudar la gent. En determinats moments, calia po-
sar-te seriós i enfadar-te una mica amb la joven-
tut, que llavors era la problemàtica més greu de 
Vacarisses, per alteració de l’ordre públic a la nit.

Mentre era policia, vivia just al costat de 
l’Ajuntament; de fet, a les estances que, avui 
dia, són despatxos del mateix consistori.
Estava sempre disponible per a qualsevol 
emergència?
Sí, les 24 hores, juntament amb el metge i l’ATS. 
De fet, una nit vaig haver d’aixecar-me fins a 
quatre cops!

Quin és el pitjor moment que li va tocar viure?
Potser a l’abocador, quan es va transvasar aigua de 
baix a dalt i, a tot el poble, no se suportava l’olor. 
També les discussions a les festes majors. Tot i 
això, tinc més records bons que dolents, sobretot 
gràcies a la gent, que semblava que m’estimaven.

I alguna anècdota divertida que es pugui
explicar?
N’hi ha tantes! Una nit, per controlar la joven-
tut, els teníem tots en fila al revolt del cementiri 
perquè no fessin soroll al poble. Però, a la Festa 
Major, si no hi havia cap problema, anàvem a 
celebrar-ho.

Antonio Montoro
“ Tinc més records bons
que dolents, sobretot gràcies 
a la gent”

Un lloc de Vacarisses
Per viure-hi, l’Eixample

Un record vacarissenc
Els incendis i el suport de la 
joventut i la gent en general 
quan es disparava l’alarma

Una activitat vacarissenca
Passejar per la muntanya i 
anar a les Vendranes

Una millora per al municipi
Pel que m’han explicat, 
Vacarisses està creixent i 
l’Ajuntament s’està adaptant 
molt bé a les necessitats

Una pel·lícula
Qualsevol d’acció

Un personatge real
Un esportista d’elit

Un plat
Mongetes amb botifarra
de Ca la Siona

QÜESTIONARI VACARISSENC
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etapa professional que has en-
gegat i estem plenament con-
vençuts que hi faràs una feina 
excepcional. “Gràcies, Josep 
Ramon”.

ERC
Esquerra Republicana de Catalunya 
vacarisses@esquerra.org

El problema de l’aigua
Primer de tot, volem agrair al 
regidor d’UIPV Salvador Martín, 
que ha renunciat a la seva acta, 
la feina feta per Vacarisses. Des 
d’aquí, volem oferir-li tot el 
nostre suport.
A Vacarisses, estem patint un 
greu problema amb l’abasti-
ment d’aigua. La falta de man-
teniment i inversió fan que la 
xarxa pateixi unes pèrdues bru-
tals. Hem d’afegir la baixada de 
nivell del principal pou d’abas-
timent per explicar la situació 
en què ens trobem. És evident 
que, amb un any a govern, no 
es poden resoldre mancances 
de 20 anys, però aquest és i 
serà el nostre objectiu. Hem in-
vertit, i més que ho farem, per 
treballar i mirar de resoldre 
aquest problema. Volem llen-
çar un missatge a la població 
perquè redueixi el consum d’ai-
gua; entre tots ho podem fer, 
però necessitem la col·laboració 
de tothom.
També volem explicar que 
l’Ajuntament de Vacarisses és 
un dels impulsors del Parc Ru-
ral de Montserrat. Aquest parc 
busca donar una marca a tots 
els productors agrícoles, rama-
ders, elaboradors i persones 

que treballen en el turisme, per 
impulsar els seus negocis o per 
ajudar a instaurar nous projec-
tes al territori, amb el conse-
qüent benefici per al nostre 
entorn i la nostra economia.
Enguany, ens trobarem una Fes-
ta Major diferent. Serà una festa 
que intentem que s’ajusti molt 
més a la nostra realitat, serà 
més participativa i descentralit-
zada, enfocada a totes les gene-
racions, que creiem que no es 
donava. L’any vinent intenta-
rem que sigui molt més partici-
pativa, no només els actes, sinó 
també la seva organització. Des 
d’ERC Vacarisses, us desitgem 
una molt bona Festa Major!!!

PSC
Partit dels Socialistes de Catalunya
vacarisses@socialistes.cat

L’aigua, herència rebuda
Durant molts anys, el nostre 
Ajuntament ha viscut en l’abun-
dància econòmica, gràcies als 
ingressos del “maleït aboca-
dor”. Això ha permès que UIVP 
guanyés moltes eleccions amb 
polítiques d’aparador que li re-
portaven rèdits electorals, però 
descuidant sovint les coses im-
portants, les que Vacarisses ne-
cessitava. I així ens trobem avui 
una herència de difícil gestió a 
curt termini i que necessita 
una gran inversió econòmica, 
que caldrà planificar els pro-
pers anys. Una xarxa de cano-
nades d’aigua amb fuites ocul-
tes que mai s’han controlat, 
més de 300 comptadors espat-
llats que no marquen consum 

fa anys i que fan perdre factura-
ció i molts diners, unes instal-
lacions que necessiten inversi-
ons cabdals per a l’estalvi 
energètic, que ara estem po-
sant al dia, etc. Tot això agreu-
jat amb la davallada de nivell 
del principal pou d’abastament 
i amb el resultat negatiu de la 
investigació d’aigua a Can Cò-
dol. En fi, tot un despropòsit 
dels qui ara, des de l’oposició i 
en una situació “d’emergència 
d’estat”, es permeten qüestio-
nar si el govern actua correcta-
ment. Cal recordar que les 
grans inversions de futur es 
van fer la legislatura 2007-
2011, en què els socialistes vam 
liderar el govern, sempre amb 
el convenciment que l’aigua és 
un tema estratègic de primera 
magnitud i un recurs bàsic i es-
sencial que no pot fallar. Al-
guns pensen que, si obrim l’ai-
xeta i surt aigua, no hi ha 
problema, i aquesta és, malau-
radament, la idea que s’ha 
transmès durant molts anys a 
la població. Però tothom sap 
que, al nostre poble, la irres-
ponsabilitat té nom i cognoms.

VxV
Veïns per Vacarisses
veinspervacarisses@gmail.com

Un any de tripartit
Just al mes de juny ha fet un 
any del nou govern a Vacaris-
ses. En aquest article, volem fer 
una valoració d’aquest any i, 
per més que volem fer-ho en 
positiu, costa molt trobar el 
canvi que ens havien promès. 

L’avinguda Trias Fargas.
El Polígon

No és per passejar-hi, però fa 
goig, sobretot, baixant per la 
part dreta. Els talussats hi tenen 
força verd i algun arbre prou es-
caient, tot i que posar-n’hi al-
gun altre no hi faria lleig.
La qüestió, però, n’és una altra. 
D’un temps ençà, he pogut ob-
servar com un element prou co-
negut, però distorsionador, s’hi 
està imposant: la canya comú. 

Cartes a El Terme

Conec el tema. Tenim, al llarg de 
carreteres i paratges en general, 
arbres colonitzadors com l’acà-
cia i l’ailantus, que s’apoderen 
de zones de terreny i, en poc 
temps, on n’hi ha un de cada es-
pècie, després de 2 o 3 anys, ja 
n’hi ha un grapat. Fan mal; on 
són ells, no hi creix res més.
La canya comú fa el mateix, 
amb l’agreujant que, allà on es 
posa, degrada l’entorn i el colo-
nitza i, quan hi ha un nombre 

d’elements, ja no es pot eradi-
car. La seva arrel és altament 
resistent i, únicament amb pro-
ductes químics molt forts, es 
pot matar.
Sóc partidari de plantar-hi més 
arbres i arbusts, i, per descomp-
tat, de treure les canyes.

Martí Cos

Els partits opinen 

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

Gràcies, Josep Ramon!!
El passat mes de maig es va fer 
a l’Ajuntament un reconeixe-
ment institucional a Josep Ra-
mon López, arran d’una moció 
presentada pel grup municipal 
d’UIPV. En Josep Ramon va ini-
ciar la seva tasca com a infer-
mer titular de l’àrea Bàsica de 
Montserrat, amb l’objectiu de 
posar en marxa, juntament 
amb altres professionals, l’equip 
d’atenció primària EAP, que 

estava formada per quatre po-
bles de la comarca del Bages, 
entra els quals hi havia Vacaris-
ses. Concretament, era a princi-
pis del mes de desembre de 
1995 i el dispensari local de Va-
carisses estava en un local sota 
les dependències de l’escola 
bressol El Cuc, en unes condici-
ons poc adequades per desen-
volupar la seva feina, però, des 
del primer dia de la seva incor-
poració al nou equip, sempre 
va donar-ho tot per aconseguir 
una assistència sanitària de pri-
mera qualitat per al nostre mu-
nicipi. En Josep Ramon ha fet 
en la seva etapa a Vacarisses 

una aportació molt important 
al benestar i la cura de la salut, 
d’una manera molt professio-
nal i humana en l’atenció dels 
veïns i veïnes del nostre muni-
cipi que, en algun moment de 
la seva vida, han necessitat els 
serveis d’atenció sanitària. Ha 
estat una persona molt prope-
ra, que ha estimat d’una mane-
ra especial la nostra vila i la 
nostra gent, amb una gran và-
lua personal i professional, i de 
ben segur, molt estimada i valo-
rada per la majoria dels paci-
ents i usuaris del CAP de Vaca-
risses. En nom d’UIPV, et 
desitgem el millor en la nova 

Propostes aprovades pel Ple municipal
ordinari de 30 de juny de 2016

Proposta/moció

Proposta del regidor d’Organització Administrativa
i Recursos Humans d’aprovació de la modificació del catàleg
de lloc de treball i de la plantilla de l’Ajuntament de Vacarisses

Proposta de la regidora d’Hisenda d’adhesió al conveni
de col·laboració subscrit entre l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
en matèria de subministrament d’informació de caràcter
tributari a les entitats locals

Proposta de la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat
d’aprovació de la minuta de contracte a subscriure entre
l’Ajuntament de Vacarisses i l’Associació de Propietaris
Entorns de Montserrat, per a l’execució del pla marc
de restauració i millora forestal en la finca del Mimó

Proposta de la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat
de ratificació del conveni de col·laboració subscrit entre
la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de
Vacarisses, per al control de la reproducció dels senglars

Proposta de l’Alcaldia d’adhesió al pacte dels alcaldes
i alcaldesses per a l’energia i el clima

Proposta del regidor de Cultura, Festes i Patrimoni d’adhesió
a la declaració institucional amb motiu del 4 de juny,
Dia de l’Associacionisme Cultural (DASC)

Moció presentada pel grup municipal ERC-AM per un nou
país lliure de corrupció d’Estat

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, PSC-CP,
MV-E i UIPV del món local en defensa de l’acollida de les 
persones refugiades

A favor

Unanimitat

Unanimitat

Unanimitat

ERC, PSC,
VxV i MV

Unanimitat

Unanimitat

UIPV, ERC
i VxV

Unanimitat

En
contra

–

–

–

–

–

–

–

–

Abst.

–

–

–

UIPV

–

–

PSC i MV

–

Continua ../..
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Història de Vacarisses

Una exposició sobre diversos pergamins 
conservats a l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó, feta l’any 2015, ens va permetre 
conèixer una de les figures més
emblemàtiques de la història
de Vacarisses. Parlem de Jaume Desfar, 
conseller del rei Pere el Cerimoniós
i senyor de Vacarisses, un personatge 
de qui estem enllestint la biografia

Jaume Desfar

L’any 1357 el rei concedí a Jaume Desfar la possi-
bilitat d’ascendir a l’estament militar  i, un cop 
nomenat cavaller, constava com a senyor del cas-
tell de Vacarisses i del lloc de Rellinars des del 30 
d’agost de 1358. L’any 1361, el cavaller Jaume 
Desfar participà en l’host reial amb onze cavalls 
armats, quan ja era canceller de l’infant Joan, duc 
de Girona. El fill segon del conseller reial, Joan 
Desfar, comprà al manresà Guillem de Camp, el 2 
d’abril de 1362, la quarta part del delme de Vaca-
risses, els censos i el delme dels masos de dit ter-
me, la casa de la Borromira, que era un alou franc 
del terme de Viladecavalls, i el delme de Relli-
nars; tot pel preu de 15.000 sous. Els anys posteri-
ors trobarem Jaume Desfar signant documents, 
juntament amb el seu fill Joan, relacionats amb el 
terme de Vacarisses.
No disposem de notícies suficients per atrevir-nos 
a parlar de les conseqüències del pas de la pesta 
negra, l’any 1348, per Vacarisses, però sí que co-
neixem una relació dels masos que romangueren 
rònecs, és a dir, derruïts i deshabitats. Al conse-
ller reial li calgué esperar fins a l’any 1362 per 
traspassar la jurisdicció de Vacarisses al seu fill 
Joan, un cop aquest arribà a l’edat de catorze 
anys. Aquella jurisdicció incloïa la trentena de 
masos del terme de Vacarisses, els propietaris 
dels quals pagaven censos als senyors del castell. 
Entre ells, avui volem destacar el mas Vendranes, 
de Guillem de Vendranes.

El mas Vendranes

Respectem la manera tradicional d’escriure el 
nom d’aquest mas, Vendranes, ja que així és com 
apareix a la documentació. El mas que avui estu-
diem el coneixem amb el nom de les Vendranes 
o Vendresanes, com diu un text de l’any 1382. 
També el trobem esmentat com a Vanranas i Van-
ranes, l’any 1468. Més recentment, s’ha acostumat 

El conseller reial
Jaume Desfar i la masia
de les Vendranes

Viu Vacarisses

a escriure Bendranes (per exemple, la Font de les 
Bendranes), fet que ens fa pensar en el mal cos-
tum que també van tenir alguns notaris d’escriu-
re Bacarisses en lloc de Vacarisses, per posar no-
més l’exemple més emblemàtic. Aquest canvi el 
constatem en un document del 4 de gener de 
1864, quan Gaietà Maria Amat i Amat, marquès 
de Castellbell, concedí una peça de terra a rabas-
sa morta a Josep Boada i Gusi. A les seves afronta-
cions, s’esmenta el mas Bendranas.
Una notícia del 2 de setembre del 1300 esmenta la 
vacarissenca Elisenda Vendranes, filla d’Arnau i 
d’Elisenda, que aleshores es casava amb Jaume Pa-
rets, de Terrassa. Els esmentats van pagar, el 28 
d’octubre de 1304, la legítima a la seva germana 
Maria Vendranes, casada amb Romeu, el qual as-
sumeix el cognom Vendranes, i són els propietaris 
del mas Vendranes de Vacarisses. L’acte va ser sig-
nat davant del rector Bernat Martí i, a la primeria 
de 1318, Elisenda pagava una altra part d’aquell 
deute a la seva germana, Maria Vendranes.

Masia de les Vendranes. Foto cedida per: Pol Ortega

Com hem dit abans, l’amo del mas era, el 2 d’abril 
de 1362, el senyor Guillem Vendranes, que alesho-
res pagava un cens de vuit quarteres de civada i 
tres diners a Joan Desfar, nou senyor de Vacarisses.
Clourem el nostre breu relat d’avui fent esment 
d’una conversa mantinguda amb diversos veïns 
del barri de la Bauma de Castellbell i el Vilar, al-
guns dels quals ens recordaven l’arribada de les 
dones de Vacarisses que venien cada dia al barri 
per anar a treballar a la fàbrica tèxtil dels germans 
Balcells. Tanmateix, les dones de la Bauma recor-
daven un veí cognominat Bendranas, que els feia 
les fustes que utilitzaven per poder rentar la roba 
bruta amb més comoditat a les aigües de la riera 
de Merà, al seu pas per la Bauma.

Joan Valls i PueyoC
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Vacarisses en imatges

Tenim davallada dels socis del 
poliesportiu, funcionament de-
ficient de la piscina municipal, 
deixadesa del manteniment dels 
complexos esportius de les ur-
banitzacions, deixadesa del 
manteniment dels carrers i les 
herbes del seu voltant, proble-
mes amb el subministrament 
d’aigua potable, problemes en 
l’aparcament del nucli. Espe-
rem que, a partir d’ara, es deixi 
de donar la culpa dels mals de 
Vacarisses a l’anterior equip de 
govern i comencin a governar 
amb responsabilitat, donant 
servei a tots els vilatans sense 
excepció.
A l’últim ple celebrat a l’Ajunta-
ment, ens vàrem trobar la sor-
presa de l’acomiadament com a 
regidor a l’oposició del com-
pany Salva Martín. Des de Veïns 
per Vacarisses, volem demos-
tra-li el nostre agraïment per la 
seva dedicació durant tants 
anys al municipi. Desitgem de 
tot cor que la vida familiar li 
doni tot el suport que es me-
reix. Sabem de la seva fortalesa 
i estem segurs que sabrà trobar 
un nou sentit a la vida. També 
volem oferir-li el nostre recolza-

ment i l’ajuda que ell cregui 
convenient demandar-nos. Mol-
ta força i molts ànims, Salva.
A partir del mes de juliol, comen-
cen les festes majors de totes les 
urbanitzacions de Vacarisses, 
inclòs el nucli urbà. Per això, 
des de Veïns per Vacarisses, vo-
lem desitjar un bon estiu i poder 
gaudir de les nostres festes amb 
alegria.

MV
Movem Vacarisses
movemvacarisses@gmail.com

Eleccions Generals 26J
La majoria dels habitants de Va-
carisses van votar EN COMÚ 
PODEM en aquestes darreres 
eleccions generals. És cert que 
no ha pogut aconseguir-se l’ob-
jectiu prioritari d’establir un 
profund canvi a l’Estat, situació 
que està sent analitzada, però, 
en qualsevol cas, a Catalunya, 
així com a la nostra localitat, 
ens hem destacat, novament,  
com a primera opció política.
Això significa que som molts i 
moltes els que volem cloure un 
cicle històric; els que volem, su-
mant forces, permetre activar 

el canvi en el present i cons-
truir la gran alternativa per al 
futur, basada en uns grans rep-
tes: justícia social, transició cap 
a un nou model econòmic, de-
mocratització social, cultural i 
política, i capacitat d’escollir 
com a societat quin futur vo-
lem, a partir del dret a decidir.
Per tant, des de Movem Vacaris-
ses, continuem la nostra ruta i 
us convidem a engrescar-vos ac-
tivament en aquest projecte en 
què anem avançant, en què par-
ticipen amb el seu treball perso-
nes amb plena capacitació polí-
tico-professional, honestes i amb 
criteris renovats sobre la nova 
manera de fer política.
Les alternatives de govern han 
de néixer des de les alternati-
ves de la societat: hem vist els 
seus inicis als carrers, després 
solidificant-se als ajuntaments 
del canvi i, així, finalment, ac-
cedint amb força al Congrés.
Les velles forces no volen cedir; 
les noves han de saber represen-
tar les aspiracions immediates, 
però també actuar amb un con-
junt més ampli, aconseguint 
una alternativa real social, eco-
nòmica, cultural i política.
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Infantil
Després d’un intens mes de ju-
liol dedicat a Roald Dahl, la nos-
tra recomanació per a aquest 
mes de vacances és que llegiu 
qualsevol llibre d’aquest autor i 
celebrar, així, el centenari del 
seu naixement. Llegir Roald 
Dahl és llegir bona literatura 
infantil/juvenil. Les seves obres 
són fantàstiques, plenes d’hu-
mor i molta màgia; històries 
meravelloses, intrigants i sor-
prenents, que us tindran ben 
enganxats a la lectura. Dahl 
s’ha convertit ja en un clàssic 
indispensable.

A més a més, a la biblioteca, 
trobareu materials amb què 
hem treballat durant el mes de 
juliol per conèixer més a fons 
l’autor i també tenim algunes 
de les seves pel·lícules. I no us 
perdeu el següent enllaç:
genius.diba.cat/Roald-Dahl.

Benvinguts al món Roald Dahl, 
bona lectura i bones vacances!

La Biblioteca recomana

DVD i CD

A principis d’any, ens va deixar 
un gran músic, actor, composi-
tor, etc. com va ser David Bowie. 
Per això, la Biblioteca El Castell 
vol retre un petit homenatge a 
la seva figura, recomanant una 
de les seves pel·lícules i un dels 
seus millors discos.
 
Dentro del laberinto

Aquest 2016 és el 30è aniversa-
ri de l’estrena de la pel·lícula 
dirigida per Jim Henson i prota-
gonitzada per una jove Jennifer 
Connelly i un magnífic David 
Bowie en el paper de Jareth (el 
rei dels Goblins). 

Dentro del laberinto és un clàssic 
dins de les pel·lícules de fantasia, 
on trobem personatges fantàs-
tics com monstres, nans, ogres, 
cavallers, mags..., que conviuen 
amb humans dins d’un marc ir-
real, on la protagonista viurà 
un grapat d’aventures per in-
tentar que el seu desig no es faci 
realitat.

David Bowie.
Heroes

Amb Heroes, Bowie va deixar en-
rere el seu període glam i la fase 
que ell mateix va nomenar 
“plastic soul”, per profunditzar i 
experimentar amb els sons elec-
trònics, junt amb Brian Eno (an-
tic component de Roxi Music). 
En aquest disc, podem trobar el 
gran clàssic de Bowie Heroes.

Novel·la
Doerr, Anthony.
La luz que no puedes ver.
Editorial SUMA, 2015.

Guanyadora de l’últim Premi 
Pulitzer i aclamada per la críti-
ca internacional,  aquesta 
novel·la ens trasllada a la Fran-
ça i a l’Alemanya de la Segona 
Guerra Mundial, però des d’una 
perspectiva totalment allunya-
da dels camps de concentració, 
dels horrors comesos pels nazis 
i dels jueus.
La luz que no puedes ver se centra 
en el dia a dia dels dos perso-
natges protagonistes, total-
ment diferents, però amb 
punts en comú: la Marie, una 
nena cega des dels 6 anys i que 
viu a París amb el seu pare, i en 
Werner, un nen alemany que 
viu amb els seus germans en un 
orfenat a Alemanya. La vida de 
tots dos es va desenvolupant 
paral·lelament a la novel·la, 
fins que arriba un punt en què 
s’uneixen, canviant el rumb de 
les seves vides per sempre.

Saps quanta aigua consumim?

Preparar els Àpats 

Una bona part de l’aigua que utilitzem a la cuina 
la fem servir per netejar i rentar aliments, bullir 
o cuinar al vapor. Aquesta mateixa aigua po-
drem fer-la servir per regar les plantes, per 
exemple, si la recollim en un recipient. No la 
llencem al desguàs.

La neteja de vehicles

No utilitzem la mànega per rentar el cotxe, ja 
que pot consumir fins a 350 l d’aigua. El més re-
comanable és portar-lo a un túnel de rentatge, ja 
que disposen d’instal·lacions que reciclen l’ai-
gua.Sinó, procurem rentar-lo amb una esponja i 
una galleda.

Arriba a Vacarisses

937 332 222

Repartiment gratuït anomenant 
aquest anunci fins el 30/11/16 

Horari de dijous a diumenge, vigílies i festius de 20h a 23h. Consultar disponibilitat de repartiment fora d’aquest horari. Només s'admeten comandes per telèfon. Les ofertes exclusives per 
internet no son vàlides a Vacarisses. Zona de repartiment limitada. Comanda mínima 9,95€. Recàrrec per comanda 2€.

Emergència hídrica

2,7m

Nivell del Pou 
núm.1

19 de juliol de 2016



Agenda
Agost 2016

Dimecres 31

Concert d’estiu
Amb l’actuació del grup La Cana 
Simple, ensemble de clarinets.
Hora: 21 h
Lloc: Jardins del Lladern
Organitza:
Esbart Dansaire de Vacarisses 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Vacarisses

3 i 4 de setembre!

Festa de la Barceloneta

Núm. 102 - Agost 2016

Del 8 al 15

Festa d’El Palà
Del 12 al 15

Festa d’El Ventayol

Del 27 al 30

Festa d’Els Caus
27 i 28

Festa de l’Eixample

Del 3 al 7

Festa Major de Vacarisses

Tancament de la Biblioteca
El Castell per vacances entre
l’1 i el 31 d’agost (ambdós inclosos).

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.

Més informació de totes les festes i activitats a www.vacarisses.cat

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.

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

Agenda Cartes a El Terme Vacarisses en imatges Plens municipals

Consulta les actes
dels Plens municipals


