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Editorial
Un any més, des de Vacarisses, hem volgut com-
memorar la Diada Nacional de Catalunya amb 
uns actes que ja vénen sent tradicionals i que 
comencen el 10 de setembre amb l’habitual balla-
da de sardanes i la il·luminació de la senyera al 
Cingle. El diumenge al matí, el mateix dia 11 de 
setembre, es va realitzar l’ofrena floral i vam 
poder gaudir de l’actuació de l’Esbart Dansaire 
de Vacarisses. Aquest any, però, aquests actes 
han tingut un gir diferent, amb la inauguració 
d’un monòlit que permetrà recordar els fets 
ocorreguts al voltant de la guerra de Successió al 
municipi. Es tracta d’un senzill monument ubi-
cat a la plaça Joan Bayà, “En record dels fets de 
Coll Cardús, on, el 3 de setembre de 1713, l’exèr-
cit català defensava les llibertats de Catalunya”. 
Aquests fets tenen lloc, doncs, abans de la derrota 
de l’11 de setembre de 1714, però també van con-
tribuir al que va ser el curs de la nostra història. 

Ens hauríem de situar al 9 d’agost de 1713, quan 
una expedició catalana (coneguda com a expedi-
ció del Diputat Militar) desembarca a Arenys de 
Mar i s’endinsa cap a l’interior del país, amb la 
intenció de provocar un aixecament a les comar-
ques, per desgastar les línies d’aprovisionament 
i desviar soldats borbònics del setge barceloní. 
Se cerquen voluntaris també a Terrassa per su-
mar-se a la revolta.  

Paral·lelament, els filipistes van organitzar, des 
de Barcelona, un important exèrcit per fer front 
a aquesta expedició. Arran d’una batalla prèvia 

Arran de la ja coneguda situació de l’aigua a  
Vacarisses, l’equip de govern ha treballat en no-
ves prospeccions durant el mes d’agost, inten-
tant salvar l’estiu. En concret, s’han fet dues noves 
perforacions de pous.

La primera va realitzar-se molt a la vora del pou 
número 1. Les tasques, però, van resultar fallides, 
ja que una cavitat va impedir continuar-hi perfo-
rant. Tot i que es va intentar introduir-hi una 
càmera, no se’n va poder obtenir cap resultat 
perquè les parets del pou havien esllavissat, pro-
vocant un taponament de terres. 
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Una de les perforacions
ha donat resultats positius,
tot i que la quantitat
d’aigua que se’n pot
extreure és minsa

Una de les prospeccions del passat mes d'agost a Can Serra.

ocorreguda a Manresa, l’exèrcit filipista decideix 
reforçar-se, de la mateixa manera que l’expedició 
del Diputat Militar rep nous suports a Terrassa, 
al llarg del dia 2 de setembre de 1713.

A primeres hores del dia 3 i capitanejats pel gene-
ral Rafael Nebot, van sortir tots els soldats cata-
lans de Terrassa, marxant a l’encontre dels soldats 
franco-castellans. Les forces catalanes es van di-
vidir, situant-se una part a Coll Cardús, una altra 
al Coll de l’Obac i una última part al Coll de Daví 
(o del Correu).

Quan les tropes filipistes van arribar a Coll Cardús 
i van trobar-se amb els soldats catalans, prop de 
2.000 homes ben parapetats i a punt d’iniciar l’em-
boscada, van agafar un camí secundari, guiats per 
un terrassenc, i van anar a parar a Can Margarit de 
Matasoleia, un mas situat prop de Coll Cardús, 
dins del terme de la Parròquia de Sant Pere. Van 
atacar per la reraguarda i van vèncer, aconseguint 
així el pas cap a Terrassa, on els soldats franco-cas-
tellans van cremar i saquejar gran part de la ciutat. 

Coneguts aquest fets, el plantejament és que el 
municipi tingui un punt de referència que perme-
ti recordar la vinculació de Vacarisses amb els fets 
històrics de la guerra de Successió que es comme-
moren en la nostra Diada Nacional.

Gràcies a tots els vacarissencs i vacarissenques 
que, en un moment o altre, vau participar en 
aquests actes!

Aquest seguit de perforacions realitzades a la 
zona de Can Serra es deuen a la possibilitat de, 
en cas de resultats positius, poder-les posar en 
funcionament amb immediatesa i amb menys 
costos econòmics, ja que es disposa de la maqui-
nària i els quadres elèctrics necessaris i, per tant, 
no caldria construir-hi canonades de transport.

Reactivació del pou d’El Fresno
Durant l’estiu, també s’ha continuat treballant 
en el projecte de reactivació del pou d’El Fresno. 
El proper pas serà realitzar unes proves d’afora-
ment per conèixer-ne els cabals davant d’una 
possible afectació per la sequera i abans de tirar 
endavant una inversió considerable.
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El segon dels intents va efectuar-se a uns 20 me-
tres de distància del pou número 1 i en una fondà-
ria de 180 metres. El resultat d’aquesta perforació 
va ser positiu, tot i que la quantitat d’aigua que 
se’n pot extreure és baixa, rondant els 6 o 7 m³/h. 
Després de constatar que l’extracció no afecta 
el pou número 1, s’ha decidit aprofitar el cabal 
d’aquesta segona perforació, tot i ser minso. I és 
que la columna d’aigua del pou número 1 conti-
nua la seva tendència a la baixa, trobant-se a una 
mitjana d’1,6 metres de la bomba extractora.

Serveis
municipals
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Mobilitat

Foto: Luis Zamora

D’altra banda, se substituirà la canonada de fi-
brociment de la Ctra. de la Bauma, concretament  
el tram entre els carrers Sant Josep i Can Còdol. 
A més de corregir les deficiències que provoca 
el material amb què està fabricada, es pretén solu-
cionar un altre problema històric, ja que aquesta 
canonada, que abasta un grup de cases de la zona, 
transcorre per terrenys privats. Així, l’actuació 
s’aprofitarà per situar-la a la via pública.  

La resta del projecte té a veure amb la millora del 
sistema de telecontrol de pous i dipòsits, amb la 
incorporació de variadors de freqüència a les 
bombes i d’analitzadors de xarxa a les estacions 
de bombament de Can Serra i Font de l’Orpina.

Substitució de canonades
a Torreblanca I i el nucli urbà
Dins les Meses de Concertació del pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Vacarisses va pre-
sentar un projecte de millora de la xarxa d’aigua 
i actualització del sistema de telecontrol de la 
gestió, per un import de 138.180 € i que estarà 
subvencionat en la seva totalitat. Amb totes les 
actuacions que es duran a terme, es pretén redu-
ir els consums d’aigua i electricitat, a més de 
millorar les condicions de vida de la ciutadania 
afectada.

Reivindicació històrica
Torreblanca I és una de les urbanitzacions més 
antigues del municipi, que pateix dèficits molt 
importants en algunes canonades. La principal 
problemàtica se situa en els carrers Bages, Manre-
sa i Ronda Dr. Fleming, que seran objecte d’una 
reposició total, reivindicada pel veïnat durant 
molt de temps.

Aquests 3 carrers pateixen greus problemes 
d’acumulació de calç i una manca de pressió, que 
s’aguditza els mesos d’estiu i que fa que, en ho-
res punta, no puguin utilitzar el servei amb nor-
malitat. A més, s’hi han d’afegir les nombroses 
fuites que ha de reparar la brigada municipal.

Cultura

Segons les darreres dades facilitades per l’Associ-
ació de Municipis per la Mobilitat i el Transport 
Urbà (AMTU), Vacarisses segueix una tendència a 
l’alça en l’adquisició de la T12. I és que, entre els 
anys 2012 i 2014, el màxim de targetes tramitades 
va ser de 8, mentre que, al 2015, ja n’eren 15 i,  
el passat mes de juliol, es va arribar a 51.

Amb la T12, que es pot utilitzar fins als 14 anys, 
els desplaçaments en transport públic del siste-
ma tarifari integrat de la zona on es resideix són 
gratuïts. Per tant, es tracta d’una solució pràcti-
ca i econòmica perquè permet gaudir de viatges 
il·limitats i amb un únic cost d’emissió i gestió 
de 35 euros.

Aquest títol de transport 
permet viatges il·limitats  
i gratuïts fins als 14 anys, 
dintre la zona de residència

Aquesta tardor
l’Ajuntament
de Vacarisses licitarà
els projectes de millora
de la xarxa d’aigua 
en els punts més crítics
gràcies a una subvenció

L’adaptació dels horaris
de bus a les escoles
incrementa l’ús de la T12

2011 2012 2013 2014 2015 2016

50 targetes actives
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La Regidoria de Mobilitat considera que l’aug-
ment de l’ús de la T12 a Vacarisses es deu a dos 
factors. D’una banda, les campanyes informati-
ves que han permès donar a conèixer aquest títol 
de transport entre les famílies del municipi i, de 
l’altra, l’adaptació dels horaris del bus interurbà 
a les escoles, que va entrar en vigor el passat 12 
de setembre.
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Diada 2016
Fotografies: Quico Ortega

1. Penjada de la Senyera al Cingle.
2 i 3. Ballada de l'Esbart Dansaire de Vacarisses.
4. CAL Vacarisses va oferir senyeres i estelades.
5. Cantada del Cor de Vacarisses, sota la direcció
 d'Andreu Brunat.
6. Inauguració del monòlit en record.
 dels fets de Coll Cardús del 3 de setembre de 1713.
7. Ballada de sardanes.
8. Sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa.
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L’Esbart ha volgut tancar les va-
cances d’agost amb un concert 
als jardins del Lladern. Aquest 
any ha convidat un grup de nou 
músics amb instruments de vent 
i percussió: La Cana Simple. En-
semble de clarinets. 

Es coneixen de fa temps i han 
participat en projectes musicals 
de tota mena i, en el concert, 
ens van voler demostrar que la 
música de clarinet no només és 
música clàssica, sinó que poden 
tocar diverses modalitats. I així 
ho van fer, van tocar deu peces 
de varis compositors i amb una 

A finals de juny, la Regidoria de Medi Ambient va 
mesurar les emissions de diverses antenes, unes 
ubicades als dipòsits d’aigua situats més amunt 
de la plaça de la Creu, al nucli urbà, i les altres, al 
dipòsit d’aigua de Can Serra.

En el cas del nucli urbà, el camp elèctric mesurat 
és força baix. A més, les instal·lacions són senzi-
lles i les antenes estan situades a una cota més 
alta respecte a les primeres cases. L’informe sols 
destaca les emissions de telefonia digital terrestre 
i pics baixos d’emissions de ràdio FM i una antena 
llunyana de GSM (sistema global per a les teleco-
municacions mòbils). Tanmateix, totes les mesu-
res estan força per sota dels valors permesos.

En canvi, a Can Serra, s’han mesurat camps elèc-
trics més importants, corresponents a emissions 
de telefonia, de nou per sota dels valors perme-
sos. L’afectació a les zones urbanitzades és simi-
lar a la del nucli urbà per la diferència d’alçades 
entre els emissors i els habitatges. L’excepció és 
el carrer de l’Alt Urgell, a una alçada més sem-
blant. Tot i això, aquesta zona no té enfocat cap 
emissor, quedant descentrada de les antenes més 
properes. 

Concert d’agost

Les emissions de
les antenes de Vacarisses,
per sota dels valors permesos

Entitats

Medi ambient

La Regidoria de Medi Ambient
ha realitzat un estudi que
ha mesurat els camps elèctrics
del nucli urbà i Can Serra

Per tant, es conclou que totes les mesures efectu-
ades a Vacarisses estan per sota dels nivells de 
referència que marca el Reial decret 1066/2001 
de l’Estat, pel qual s’aprova el Reglament que es-
tableix les condicions de protecció del domini 
públic radioelèctric, restriccions a les emissions 
radioelèctriques i mesures de protecció sanitària 
davant emissions radioelèctriques.

“marxa” completament diferent 
entre elles.

Després del concert i de dedicar 
l’última peça a l’Amèlia, que 
feia anyets, es va repartir coca  
i cava per al nombrós públic as-
sistent. De cara a l’any vinent, 
s’haurà de procurar disposar de 
més cadires i més coca.

Tothom va sortir-ne molt satis-
fet. L’Esbart se n’alegra i vol 
agrair tota la gent que ha fet que 
això passi. Fins la propera.

Carme Cornet

Els partits opinen 

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

Agraïment al nostre company 
Salva Martín
El passat ple del mes de juliol el 
nostre company Salvador Mar-
tín va decidir renunciar a l'acta 
de regidor d'UIPV. Des d'UIPV, 
volem fer palès el nostre reco-
neixement per la seva dedica-
ció i eficiència al servei de Va-
carisses en un ampli ventall 
d’àmbits, com, per exemple, la 
creació de Protecció Civil de Va-
carisses i de l'Associació Cívica. 
També desitgem testimoniar, 
de manera molt especial, que, 
en el transcurs de la seva dilata-
da etapa de regidor d'UIPV, ha 
estat un bon company i amic. 
Dissortadament, de forma sobta-
da, la vida li ha donat un cop 
molt dur, difícil de superar per a 
qualsevol persona. Salva, els teus 
companys i amics estem al teu 
costat per ajudar-te i recolzar-te 

en tot el que calgui a tu i a la 
teva família. Gràcies per la teva 
dedicació, esforç i feina ben 
feta. Et desitgem el millor!!!

Gestió esportiva
Volem manifestar la preocupa-
ció d’UIPV per la gestió munici-
pal de l’esport a Vacarisses. El 
tancament els matins del Pave-
lló a primers d’any ha reduït el 
nombre de socis i els problemes 
en el manteniment de la pisci-
na municipal d’aquest estiu 
han forçat el seu tancament dos 
dies, privant els socis de poder 
fer-ne ús. D’altra banda, l’actu-
al govern no ha manifestat cap 
voluntat de treballar en el pro-
jecte endegat per UIPV que pos-
sibilitava assolir un camp de 
futbol de gespa artificial el 
2016. Tanmateix, la gestió inefi-
cient de les instal·lacions actu-
als ha comportat el desànim de 
moltes famílies i aquest fet po-
dria suposar que, la propera 
temporada, molts dels nostres 
infants marxin a jugar fora de 
Vacarisses.

ERC
Esquerra Republicana de Catalunya 
vacarisses@esquerra.org

Fa unes setmanes, vam tornar a 
viure una diada inoblidable. Els 
vacarissans i vacarissanes ens 
vam repartir per les cinc ciutats 
del territori català a què ens 
convocaven els organitzadors, 
Òmnium Cultural i l’ANC. Des-
prés de quatre manifestacions 
seguides (Catalunya nou estat 
d’Europa, Via Catalana, Ara és 
l’hora i Via Lliure), aquesta cin-
quena edició (A punt) es presen-
tava des de l’estat espanyol com 
la del cansament i la desinflada 
independentista. Doncs, la gent 
va sortir al carrer a reclamar, 
per enèsima vegada, la inde-
pendència del país. És evident 
que hi va haver menys manifes-
tants que en anteriors edicions, 
però, en cap cas, es pot conside-
rar una desinflada treure 1 milió 
de persones al carrer. Tant és 
així que els mitjans espanyols 
han canviat d’estratègia co-
municativa i, en lloc d’inten-
tar minimitzar-la, han optat 
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Què suposa ser seleccionat per participar
en uns Jocs Olímpics?
Participar en uns Jocs Olímpics i, sobretot, en ho-
quei herba, és el màxim, és el cel esportiu. Deixant 
de banda totes les emocions que suposa, també 
hi ha molt de treball i sacrifici al darrera, ja que, 
si no estàs en un bon nivell, és molt difícil que et 
seleccionin. Però sí, és un somni. 

El teu equip va arribar fins a quarts de final, 
en un partit molt disputat amb la selecció 
argentina. Com ho vas viure?
Realment, vam començar el torneig molt forts, 
guanyant equips de rànquing superior al nostre i 
fent molt bons partits. L’encreuament a quarts 
contra l’Argentina era una bona opció per a nosal-
tres; si més no, ens sentíem còmodes jugant contra 
ells. Per a nosaltres, l’important era evitar Alema-
nya o Holanda. El partit va estar molt ajustat i pe-
tits detalls i decisions de joc fan marcar la diferèn-
cia. Així és l’esport. Però va ser un cop dur, perquè 
ens plantàvem a semifinals i optàvem a medalla.

Alguna anècdota dels Jocs que es pugui 
explicar?
Te’n podria explicar moltes, haha! El més divertit 
i impactant és quan et trobes amb tots els espor-
tistes “famosos”, ja que parles amb ells, els conei-
xes personalment i, fins i tot, pots compartir-hi 
converses llargues i riures. 

Vicenç Ruiz
Participar en uns Jocs Olímpics
és el cel esportiu

Entrevistaper silenciar-la i ometre-la de 
les seves portades. 

I així, diada a diada, hem arri-
bat al punt culminant; hem 
proclamat la nostra voluntat a 
les urnes, l’hem defensat al car-
rer i, ara, la política ha de cul-
minar la voluntat del poble de 
Catalunya.

Volem dir també que, des de 
l’àrea de Participació, estem 
preparant, per al dissabte 15 
d’octubre, la primera taula d’en-
titats i associacions de Vacaris-
ses, on es convoquen represen-
tants de les entitats de Vacarisses 
per compartir una jornada de 
debat, treball i formació. El des-
envolupament del Reglament 
de Participació Ciutadana és 
una de les nostres prioritats, 
però no podem iniciar la casa 
per la teulada. Creiem que cal 
enfortir el nostre teixit associa-
tiu, començant pel primer graó: 
la participació interna. 

PSC
Partit dels Socialistes de Catalunya
vacarisses@socialistes.cat

El canvi climàtic i el futur de 
l’aigua
La crisi d’aigua que hem patit 
molt especialment aquest estiu 
ens porta a fer un munt de refle-
xions. Fa molts anys que parlem 
del canvi climàtic i els països de 
tot el món treballen des de dife-
rents cimeres mundials per im-
plementar mesures que ajudin 
a combatre’l, però ens cal fer 
encara molta pedagogia perquè 
la gent del carrer entengui què 
està passant i comenci a ser pro-
activa des del seu petit àmbit 
d’influència. A Vacarisses, estem 
patint molt directament les con-
seqüències de la manca de pluja 
i la prova l’hem tingut en la da-
vallada dels nostres aqüí- fers, 
però això, que pot semblar un 
problema puntual, pot dilatar-se 
en el temps i, per tant, cal cercar 
solucions de futur. Per aquest 
motiu, els socialistes treballa-
rem decididament per repren-
dre el projecte de portada d’ai-
gua en alta, com a única garantia 
per als propers anys, i ja avan-
cem que caldrà invertir els recur-
sos econòmics que siguin neces-
saris, els que calgui, perquè es 

tracta d’un tema cabdal, de pri-
mera magnitud i d’absoluta ne-
cessitat. 

Algú pot imaginar quedar sense 
aigua en ple segle XXI ? Això no 
ha de passar si es prenen les de-
cisions polítiques adequades i 
es treballa en la prevenció i pla-
nificació. Cal ser valents i ento-
mar un tema que sabem que no 
dóna vots, però que cal solucio-
nar definitivament a Vacarisses, 
i els socialistes ho farem!

VxV
Veïns per Vacarisses
veinspervacarisses@gmail.com

11 de Setembre a Vacarisses 
Des de Veïns per Vacarisses, 
volem donar la nostra opinió 
sobre l’11 de Setembre a Vaca-
risses. Creiem que, després que, 
a l'última legislatura, l'ajunta-
ment instaurés una sèrie d'ac-
tes dirigits a integrar totes les 
entitats del nostre municipi, 
obtenint-ne una resposta molt 
positiva, estem observant que 
aquesta legislatura no es dóna 
la mateixa oportunitat i la dia-
da s'ha convertit en una mani-
festació partidista del partit que 
ostenta l'alcaldia de Vacarisses. 
I com ha passat sempre, ens ado-
nem que només estan represen-
tades les entitats que, en princi-
pi, són afins al partit en qüestió. 
Vam veure que la diada de l'any 
passat no va existir i ningú va 
tenir la possibilitat de tenir el 
seu espai de representació i 
aquest any estem en lo mateix; 
veiem un programa gens inte-
grador i poc participatiu.

Veïns per Vacarisses, a nivell po-
lític, té molt clar el seu parer i 
vol deixar clar que està a favor 
del Dret a Decidir, com no po-
dia ser de cap altra manera en 
un partit que, dintre del seu 
ADN, té persones de totes les 
ideologies, que conflueixen en 
la idea de treballar per un objec-
tiu comú: el progrés de Vacaris-
ses i els seus vilatans.

Veïns per Vacarisses aprofita 
aquesta oportunitat que ens 
dóna la revista municipal El Ter-
me per reivindicar l'obertura a 
tot el municipi de la diada de 
l'11 de Setembre, una diada que 

hauria de ser per a tothom i no 
per a uns quants.

MV
Movem Vacarisses
movemvacarisses@gmail.com

La nostra confluència política, en 
la seva minoritària però ferma 
representació a l'Ajuntament, 
continua amb el seu mandat de 
defensar l'ideari postulat en el 
Pla d'Actuació Municipal. En 
aquests moments, i entre d’al-
tres actuacions, cal destacar 
que tenim en marxa la certifica-
ció de la norma ISO 50.001, que 
fa referència a la Gestió Energè-
tica en l'àmbit de l'ajuntament. 
Amb això, a part de ser el pri-
mer ajuntament de Catalunya 
en disposar d'aquesta acredita-
ció, ens permetrà tenir una eina 
de gestió que ens ajudi a millo-
rar l'ús de l'energia que fem en 
el nostre dia a dia en l'àmbit de 
l'Ajuntament de Vacarisses.

També s’han establert els ajuts 
perquè els infants puguin acce-
dir, en igualtat, a l'aprenentat-
ge a l’Escola de Música, així 
com els ajuts respecte als llibres 
i el material escolar, des de P3 
fins a 4rt d'ESO, afavorint qui 
més ho necessita.

Quant als diferents projectes de 
l’espai natural Mas Mimó, en 
breu, comptarem amb la pastu-
ra d'un ramat de cabres, que 
afavoriran la prevenció d'incen-
dis dins el projecte Life de l'en-
torn de Montserrat.

En aquest reinici postvacacio-
nal, també hem de mencionar 
que, el passat dia 11 de setem-
bre, festa de la Diada Nacional 
de Catalunya, ens vam sumar a 
la crida per a una celebració 
plural i inclusiva, com sempre 
havia estat a Catalunya, i no 
amb un talant monopolitzador 
per part d’algunes forces políti-
ques, fet  que només ens com-
porta una desunió entre les 
classes treballadores, en detri-
ment d’una lluita comuna front 
a un PP antidemocràtic, demo-
fòbic i corrupte.

Abans de les Olimpíades, l’Ajuntament
de Vacarisses et va lliurar la bandera del 
municipi i, en uns dies, t’oferirà
una recepció oficial. Què sents en rebre 
aquest reconeixement del teu poble?
Jo em sento molt orgullós. Quan em pregunten 
d’on sóc, sempre dic Vacarisses. Llavors, es que-
den parats perquè no entenen res i haig d’especi-
ficar perquè es puguin situar. Barcelona, Terras-
sa, la muntanya de Montserrat..., doncs allà!! I 
evidentment que m’agrada que em facin algun 
tipus de reconeixement, només sabent la meva 
família i els meus amics l’esforç que he fet, les 
coses que he sacrificat i els moments durs que he 
passat. Però tot té la seva recompensa. I qui em 
coneix sap que sempre dic una frase que m’agra-
da molt: “El secreto de mi felicidad está en no esforzarse 
por el placer, sino en encontrar el placer en el esfuerzo”.

Fins a la temporada anterior, jugaves al Club 
Egara, però ara et traslladaràs a Holanda.
Sí, aquest any vaig a jugar a Holanda, a l’equip 
HGC de La Haia. És una gran experiència. Ja hi 
estic instal·lat i estic molt motivat. Canviar d’ai-
res sempre va bé i ser més professional amb el 
que t’agrada també és un avantatge. El que em 
costarà més crec que és el fred, tot i que ara ja ho 
porto millor que anys enrere. 

A tants quilòmetres de casa, què creus que 
trobaràs més a faltar?
La meva família; és el més gran que tinc. Sempre 
m’agrada estar a prop d’ella. Però, avui en dia, 
amb les tecnologies, és molt fàcil comunicar-se. 

Havent assolit ja tantes fites, et queden més 
metes com a jugador d’hoquei?
Prefereixo pensar d’any en any. Ara em toca gau-
dir de la millor lliga del món i, a nivell internaci-
onal, continuarem treballant per estar al màxim 
nivell. Però, com he dit, aniré d’any en any.

QÜESTIONARI VACARISSENC 

Un lloc de Vacarisses
La “muntanyeta”

Un record vacarissenc
Massa!

Una activitat vacarissenca
Fer una cervesa a Cal Xavi,
els divendres a la tarda-vespre

Una millora per al municipi
Crear més moviment
i consciència de l’esport
i l’exercici físic. Que arribi
a tothom.

Un llibre
Los Lobos,
de Hans Hellmut Kirst.

Una pel·lícula
El último samurai o Gran Torino.

Un personatge de ficció
Peter Pan i el seu amic Rufio.

Un personatge real
Mohamed Ali.

Un plat
Les magdalenes o els melin-
dros del millor forn, El Forn 
Alavedra, amb un bon got de 
llet amb colacao.

Vicenç Ruiz és el primer vacarissenc 
que participa en uns Jocs Olímpics. 
Hem parlat amb ell per saber com
li ha anat per Rio i per conèixer quines 
són les seves perspectives de futur
en el món de l’hoquei.



12 13

Vacarisses en imatges
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Caminant per Vacarisses

El contorn perimetral de Vacarisses resulta molt 
curiós, especialment a la part nord-est, en què es 
forma una “península” envoltada pels municipis 
vallesans de Rellinars i Terrassa, i on trobem part 
de la Serra de l’Obac. Això permet que aquest mu-
nicipi fregui els 1.000 metres, amb una de les ta-
laies rocoses ubicades en aquesta serra, com és el 
Castellsapera (939 metres).

Per altra banda, al sud, hi podem trobar una exten-
sa vall, al vessant nord de la Serralada Prelitoral 
Catalana, on avui dia passen les diferents 
infraestructures viàries i hi predomi-
nen les urbanitzacions i polígons 
industrials. 

Podríem dir que és un 
terme molt heterogeni?
I si ens fixem en els límits
administratius del municipi?
És també heterogeni? Què creieu?
Anem-ho a veure...

Us heu preguntat mai quina extensió territorial té 
el municipi de Vacarisses? Tots sabem que, per un 
extrem, penetra al Parc Natural de Sant Llorenç 
del Munt i la Serra de l’Obac i que, per l’altre, ar-
riba a tocar el riu Llobregat, als peus de la munta-
nya de Montserrat. Tenint en compte aquestes 
dades, podem veure que té una extensió molt 
gran, però sabem quanta? Doncs té una superfí-
cie de 40.7 km². Potser us pensareu que és el 
municipi més gran o bé dels més grandiosos de 

El terme municipal i 
la divisió administrativa

Viu Vacarisses

la comarca, però, al Vallès Occidental, el munici-
pi més gran és Terrassa, amb 70.2 km², gairebé el 
doble. I ja no parlem del més gran de Catalunya, 
que és Tremp (Pallars Jussà), amb 302.8 km², 
equivalents a dues comarques del
Barcelonès.

A la part nord-est, el terme
de Vacarisses es dóna la mà 
amb el municipi de Mura, 
a la comarca del Bages, 

concretament al turó de 
les Tres Creus. Si seguim 

cap a l’oest, observant el perí-
metre, termeneja amb el municipi de Rellinars, 
però comparteixen els mateixos paisatges. Anys 
ençà, aquests dos municipis estaven annexats. La 
limitació es fa seguint les carenes i les propietats, 
però hi ha un tram que crida a fer el tafaner, com 
és el Paller de Tot l’Any, en què la línia termenal 
té forma de zeta. 

També podem veure que el nucli urbà de Relli-
nars està pràcticament enganxat al límit admi-
nistratiu vacarissà, separat pel torrent de l’Alzina 
en major part. 

També la urbanització de la Farinera està dividi-
da en tres termes, com són Castellbell i el Vilar, 
Rellinars i Vacarisses.

La part oest i sud-oest està força ben fitada per 
la serra del Cul de la Portadora, però, després, la 
línia de terme s’altera a la Serra de l’Hospici, ja 
que, a l’altre costat, hi ha la masia de Can Tobella, 
al congost del Cairat, que té molta extensió, per-
tany a Esparreguera (Baix Llobregat) i fa retroce-
dir la línia de terme de Vacarisses fins al Turó de 
la Socarrada.

Seguidament, la línia de terme arriba a Sant Sal-
vador de les Espases, en forma de zeta, altre cop 
per la delimitació amb les propietats de Can To-
bella i, a l’ermita, es torna a produir una partició 
a tres municipis, entre Esparreguera, Olesa de 
Montserrat i Vacarisses. Des d’aquí, s’estén una 
línia recta fins a la Creu de Saba, ubicada a la 
muntanya de Puigventós i que atermena amb 
Olesa de Montserrat.

A la part sud-est, el terme va carenejant fins al 
Turó d’en Ros, fent límit mb Viladecavalls i, a par-
tir d’aquí, fa un petit engrandiment al Coll de 
Can Margarit.

Llavors, la part est del terme segueix el torrent 
del Llor en direcció nord, passant per la Serra dels 

Cupots, i voreja la urbanització dels Caus, fent 
límit tota l’estona amb Terrassa.

A la Collada de l’Obac, on hi ha la Casa Nova de 
l’Obac, comença de nou el fenomen de la “penín-
sula” que anomenàvem al principi i que acull 
tota la fondalada del torrent de la Saiola i les tala-
ies de l’Obac, fins arribar de nou al Coll de les Tres 
Creus. És un terme digne de xafardejar en qualse-
vol mapa topogràfic de Vacarisses.

Com deia, deixo a consideració de cadascú si el 
terme de Vacarisses és heterogeni a nivell dels 
seus límits administratius. Personalment, penso 
que sí.

Joan Soler i Gironès
Geògraf, guia de natura i escriptor
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Plànol extret del 
Nomenclàtor de 

Toponímia Major 
de Catalunya.

Envia les teves imatges de Vacarisses, d’ara o d’altres èpoques.
Per fer-ho, només has d’afegir una breu descripció del lloc
i indicar el nom de l’autor/a de la fotografia.
Les esperem a:  elterme@vacarisses.cat
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Infantil
Us agraden els llibres de bus-
car, esbrinar i descobrir, oi? Ho 
sabem! Si abans es tractava de 
Buscar en Wally (per cert, en te-
nim a la biblioteca), ara es tracta 
de buscar dinosaures, monu-
ments, animals… molts animals! 
I alguns dels llibres més pres-
tats són els de Thierry Laval. 
Sens dubte, petits llibres que 
porten llargues estones d’en-
treteniment.
Però, anem al gra. Aquest octu-
bre tenim una gran novetat en 
el camp dels detectius lectors: 
Pierre el detectiu de laberints. La 
recerca de la Gran Pedra, d’Hiro 
Kamigaki i IC4DESIGN, de l’edi-
torial Blume.
Aquesta vegada ja no es tracta 
només de cercar, sinó que, a 
més a més, aquells que decidei-
xin agafar aquest llibre han de 
ser detectius entrenats, ja que 
cal resoldre uns quants casos… 
gens senzills.
Pares, mares, avis, àvies, can-
gurs…, si voleu passar una bona 
tarda, esteu obligats a venir a 
buscar aquest llibre; els nens i 
nenes s’oblidaran per una bona 
estona de Bob esponja i Bola de 
drac. El que no garantim és que 
després facin els deures; fer de 
detectiu comporta bastantes 
hores…
Per cert, llibre especialment re-
comanable a partir dels 8 anys. 
Bona lectura i bona aventura!

La Biblioteca recomana

Novel·la
Aquest mes, la Biblioteca El 
Castell vol recomanar un dels 
autors més famosos dels dar-
rers anys: David Safier.
Escriptor i novel·lista alemany 
nascut a Bremen al 1966, inici-
alment es va formar com a peri-
odista i guionista de sèries de 
televisió d’èxit. Al 2007, va pu-
blicar la seva primera novel·la: 
Maleït Karma, novel·la humorís-
tica, però molt transcendent.
Després de l’èxit de la seva pri-
mera novel·la, Safier ha anat 
publicant les següents novel-
les, que podeu trobar a l’àrea 
d’adults de la biblioteca:

2008: Jesús m’estima
2010: Jo, jo, jo... i Shakespeare
2011: Una família feliç
2012: Mu
2014: 28 dies
2015: Més maleït Karma

Totes elles sempre escrites amb 
uns diàlegs ràpids i uns gags 
intel·ligents que fan que el lec-
tor tingui un somriure dibuixat 
a la seva cara des del principi, 
excepte a 28 dies, on l’autor ens 
trasllada a la Varsòvia envaïda 
pels nazis a la Segona Guerra 
Mundial i ens revela una faceta 
totalment desconeguda d’ell. 
Les novel·les de David Safier es 
caracteritzen perquè sempre 
estan protagonitzades per do-
nes, ja siguin humanes o ani-
mals, com a Mu, on la protago-
nista és una vaca; perquè estan 
escrites amb un humor negre 
molt característic, i perquè a 
les seves novel·les sempre tro-
bem una moralitat, doncs l’au-
tor vol que el lector, quan acabi 

de llegir les seves novel·les, 
“pugui emportar-se alguna 
cosa de la història”.
Així doncs, a les novel·les de 
David Safier, el lector pot tro-
bar tant històries improbables 
sobre reencarnacions, judicis 
finals, viatges en el temps o ani-
mals amb sentiments humans, 
com històries reals i tristes de 
les passions humanes.

DVD  
Pesadilla en Elm Street

Aquesta pel·lícula és considera-
da una de les millors pel·lícules 
de terror de la història i una de 
les més innovadores de la cine-
matografia nord-americana dels 
anys 80. Escrita i dirigida per 
WesCraven, Pesadilla en Elm Street 
està protagonitzada per Robert 
Englund, en el paper de Freddy 
Krugger, i per un grup de joves 
promeses, com un molt jove 
Johnny Deep.
En aquesta primera pel·lícula, 
d’un total de set, coneixem un 
psicòpata anomenat Freddy 
Krugger, de rostre desfigurat, 
vestit amb jersei verd i vermell, 
barret i que, a la mà dreta, sem-
pre porta un guant ple de gani-
vets. Es presenta per les nits, als 
somnis dels joves d’Elm Street, 
per convertir-los en autèntics 
malsons, acabant amb les seves 
vides. Sempre que apareix ho fa 
junt amb una cançoneta: 

“Uno, dos, Freddy viene a por ti
Tres, cuatro, cierra la puerta
Cinco, seis, coge un crucifijo
Siete, ocho, mantente despierto
Nueve, diez, nunca más dormirás”  

Un metre més de fondària al pou núm.1*
Ha estat possible gràcies
a les maniobres per abaixar
la bomba

Arran de la sequera de l’any 2007, es va realitzar 
un seguit de tasques de neteja i manteniment del 
pou número 1, el que abasteix principalment Va-
carisses. Durant la maniobra d’extracció de la 
bomba, es va trencar el cable que la subjectava, 
completament rovellat a causa de la manca de 
manteniment de molts anys. Com a conseqüèn-
cia, la bomba va caure al fons del pou. Després de 
diversos intents, va ser impossible recuperar-la i 

es va haver d’instal·lar una nova bomba, situada a 
sobre de l’anterior, a certa distància de seguretat.
 Tenint en compte les circumstàncies actuals que 
hi ha a Vacarisses en el tema de l’aigua, es va de-
cidir estudiar la possibilitat d’abaixar la bomba 
actual. Després de valorar-ho tècnicament, s’ha 
aconseguit, guanyant un metre de profunditat, 
un marge decisiu a aquestes alçades.
 
Aquesta mesura, juntament amb la posada en 
marxa d’un nou pou, pot contribuir a guanyar 
temps, mentre es treballa en alternatives a mig i 
llarg termini.

2,4m*

Nivell del Pou 
núm.1

14 de setembre de 2016

Emergència hídrica
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Núm. 104 - Octubre 2016

Dilluns 3

Portes obertes curs Pintura
Hora: 9.30 - 12.30 h
Lloc: sala A de La Fàbrica
Organitza: Associació Cultura
i Lleure de Vacarisses

Portes obertes curs Pilates
Hora: 17 - 18 h i 18 - 19 h
Lloc: sala C de La Fàbrica
Organitza: Associació Cultura
i Lleure de Vacarisses

Dimarts 4

Portes obertes curs Pilates
Hora: 9 - 1 0 h
Lloc: sala C de La Fàbrica
Organitza: Associació Cultura
i Lleure de Vacarisses

Dijous 13

CV per competències
Hora: 9.30 - 11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Inscripcions: Borsa de treball
o promocio@vacarisses.cat 

Divendres 14

Sessió informativa
Borsa de treball
Hora: 9.30 - 11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Inscripcions: Borsa de treball
o promocio@vacarisses.cat    

Dijous 20

Club de lectura 1
Cosmètica de l’enemic,
d’Amélie Nothomb.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dijous 27

Club de lectura 2
Desayuno en Tifanny’s,
de Truman Capote.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Divendres 28

Sessió informativa
Borsa de treball
Hora: 9.30 - 11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Inscripcions: Borsa de treball
o promocio@vacarisses.cat 

Divendres 4 de novembre!

Sortida al teatre
Be God Is, d’Espai Dual.
Hora: 21 h
Lloc: Teatre Conservatori
de Manresa
Preu: 5 € (transport gratuït amb 
el Carnet Jove de Vacarisses)
Inscripcions: del 13 al 21 d’oct.

Dilluns 31

Exposició de
pel·lícules de terror
Especial Castanyada!
Hora: de les 9 a les 14 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Castanyada
Passatge del terror
Hora: 22.30 h
Lloc: Can Serra
Organitza: AAVV Can Serra

Dissabte 15

Taula d’Entitats 2016
Hora: 11 h
Lloc: La Fàbrica
   

Dissabte 22

Correllengua 2016
Hora: a partir de les 19 h
Lloc: Punt de Vol
Organitza: CAL Vacarisses
   

Dijous 6

24a Mostra Internacional 
de Films de Dones
Projecció del documental Ainda 
Maruxa (2014), de Maria Romero.
Dins els actes del Mes de la Gent 
Gran.
Hora: 17 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzen: Biblioteca El Castell 
i Casal de la Gent Gran

Portes obertes curs Puntes
i Patchwork
Hora: 17 - 20 h
Lloc: sala B de La Fàbrica
Organitza: Associació Cultura
i Lleure de Vacarisses

Dissabte 8

Taller Avis i néts
Al voltant del llibre Un banc
al solet, de Joan Deu Prats.
Hora: 11 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Organitzen: Biblioteca El Castell 
i Casal de la Gent Gran

Una nit d’estels al Mimó
Observació amb telescopi, 
reconeixement de les constel-
lacions i observació de satèl·lits 
artificials, a càrrec d’Ignasi 
Ribas, astrònom de l’Institut
de Ciències de l’Espai.
Hora: 20 h
Lloc: Mimó

Diumenge 16

Vaca Bike
VI Pedalada amb bicicleta
de muntanya. Dos itineraris 
degudament senyalitzats,
de 22 i 45 km.
Lloc: Casal d’El Palà
Hora: 9 h
Inscripcions: www.apcie.org 

Cicle de teatre infantil
Menuda comèdia, amb
la companyia Jordi del Rio.
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 3 € (menors de 2 anys 
gratuït)

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.

Del 3 al 5 d’octubre

Portes obertes als tallers
del Punt de Vol
Vine a provar una classe gratuïta!
Pilates: dilluns, 19.30 - 20.30 h
Guitarra: dimarts, 19 - 20 h
Dansa del ventre: dimecres, 
18.30 - 20 h

Fins al divendres 14 d’octubre

XXIII Concurs de Fotografia
Presentació de fotografies.
Hora: de les 9 a les 14 h
Lloc: Regidoria de Cultura
Lliurament de premis: 
dimecres 2 de novembre,
a les 19 h, a la Biblioteca
El Castell

Portes obertes curs 
Bollywood
Hora: 18 - 19.30 h
Lloc: sala de psicomotricitat
de l’escola Pau Casals 
Organitza: Associació Cultura
i Lleure de Vacarisses

CV per competències
Hora: 9.30 - 11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Inscripcions: Borsa de treball
o promocio@vacarisses.cat

Hora del conte
Contes a dojo, a càrrec de
l’Ós Mandrós.
Contes a partir de 3 anys.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dissabte 1

Lectura poètica
Dedicada a la figura
de Montserrat Abelló.
Lloc: Jardins del Lladern
Organitza: Cul-Actiu Vacarisses

Dissabte 29

Castanyada
Passatge del terror i música
al bar de l'AAVV
Hora: 22.30 h
Lloc: Can Serra
Organitza: AAVV Can Serra

Dissabte 22 i Diumenge 23 

Teatre
El nostre poble,
de Thornton Wilder.
Grup de teatre Jove de Vacarisses 
(actes del Mes de la Gent Gran)
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 6 € (gratuït per + 65 anys)


