Penja la bandera
de Vacarisses

Ressalts
de Torreblanca II

Subvencions
a entitats

Disponible en format reduït!

Substitució per la seva alçada excessiva

Aprovades al Ple de febrer

Núm. 110 - Abril 2017

Ajuntament de Vacarisses

Publicació gratuïta

Editorial
El ple de febrer va aprovar, per unanimitat, l’adhesió al conveni signat entre el Consell Comarcal
del Vallès Occidental i la cooperativa de consum
Som Energia, que pretén construir un model
energètic renovable en mans de la ciutadania
des de la participació i la transparència. Així,
l’objectiu del conveni és fomentar el consum i la
producció d’energies renovables, i lluitar contra
el canvi climàtic i la pobresa energètica. Per aquest
motiu, des del Consell Comarcal i els consistoris
adherits, es pretén promoure instal·lacions públiques de producció d’energia verda, valorar la
possibilitat de contractar Som Energia per al subministrament d’equipaments públics i formar el
personal tècnic de la comarca en matèria d’estalvi energètic.

De fet, la col·laboració entre l’Ajuntament i la
cooperativa no és nova, sinó que ja va començar
a la Setmana del Medi Ambient de l’any passat,
en què Som Energia va oferir un taller per presentar la seva tasca, sense ànim de lucre i amb
una fita social.
Amb aquest pas, es continua el camí cap a millorar l’eficiència energètica, incrementar l'aprofitament d'energies renovables i l'estalvi energètic, i reduir les emissions de gasos d'efecte
hivernacle. I aquest esforç ja ha tingut els seus
fruits, doncs Vacarisses ha estat el primer municipi de Catalunya i el segon de l’Estat espanyol
en rebre el certificat ISO en gestió energètica.

D’acord amb aquestes premisses, l’Ajuntament
de Vacarisses estudiarà ara en quins equipaments municipals es pot contractar Som Energia.

Aprovades les subvencions
a entitats de Vacarisses
El primer punt de l’ordre del dia del ple de febrer
de l’Ajuntament de Vacarisses era l’aprovació inicial de les bases específiques que regulen l’atorgament de subvencions a entitats i associacions
del municipi. Aquestes es concediran en règim de
concurrència competitiva.
Una de les novetats de la convocatòria d’enguany
és la facilitat a l’hora de formalitzar la sol·licitud
de les subvencions. I és que tant el formulari com
la resta de documentació es podran complimentar online, en un apartat específic del web municipal. A més, les entitats que treballin amb menors hauran de presentar certificat de penals.
També s’han introduït canvis en les subvencions
destinades a entitats educatives, com les AMPAs.
En aquest cas, es volen potenciar determinades

Política
Municipal

activitats, com aquelles que fomentin la participació i la implicació de les famílies, i la protecció
del medi ambient, o altres que afavoreixin la integració sociocultural, la tolerància, la convivència i la solidaritat.
L’altra novetat respecte a la passada convocatòria
es dóna en l’àmbit de la Participació Ciutadana,
responent a una demanda de diverses associacions veïnals. Només en el cas d’aquelles entitats
que aconsegueixin un mínim de punts en altres
barems també es tindrà en compte el número
d’habitants de cada urbanització representada.
Després de plantejar un seguit de dubtes, l’oposició va acceptar les bases, de manera que la proposta va rebre suport unànime.
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llides en un procés de selecció a l’Escola de Pastors de Catalunya han constituït l’Associació Can
Mimó, que s’autogestionarà i s’autofinançarà.
De fet, l’únic cost per a l’Ajuntament de Vacarisses és la cessió de l’espai que, a més, millorarà.
També s’utilitzaran camps de conreu de l’entorn
per alimentar el bestiar. Tot plegat, va acompanyat d’un estudi de la Diputació de Barcelona per
utilitzar la finca d’El Mimó en l’organització d’activitats mediambientals.
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www.facebook.com/vacarisses

Correu

El següent punt de la sessió, també aprovat per
unanimitat, era el conveni subscrit entre l’Ajuntament de Vacarisses, l’Associació de Propietaris
Forestals Entorns de Montserrat i l’Associació
Can Mimó, Pastors i Productors Artesanals per
implementar el projecte Life Montserrat a la finca
El Mimó. De titularitat municipal, s’hi construiran corrals per a l’explotació ramadera de cabres
que pasturarà amb l’objectiu de prevenir incendis i millorar la biodiversitat de la muntanya de
Montserrat i els seus voltants. Les persones esco-

Fotografia de la coberta:
Font de la Orpina. Sant Jordi 2016.

L’altre punt que va aconseguir suport unànime va
ser la moció dels grups de l’equip de govern perquè el consistori s’adherís al conveni marc entre el
Consell Comarcal del Vallès Occidental i la cooperativa Som Energia. L’objectiu és fomentar el consum i la producció d’energies renovables, i la lluita contra el canvi climàtic i la pobresa energètica.

Per aquest motiu, el conveni pretén promoure
instal·lacions públiques de producció d’energia
verda, valorar la possibilitat de contractar Som
Energia per al subministrament d’equipaments
públics i formar el personal tècnic de la comarca
en matèria d’estalvi energètic.

Referèndum o reforma constitucional
Els moments que van generar més debat van ser
dos apartats sobre les relacions entre Catalunya i
l’Estat espanyol. D’una banda, el PSC va presentar una moció per un nou pacte constitucional,
“que transformi Espanya en un Estat federal”.
“Volem evitar un procés de confrontació que
produeixi la fractura de la societat catalana”, va
explicar la regidora socialista Laura Sánchez.

La resta de grups van oposar-s’hi, excepte el regidor d’UIPV Martí Llorens, que hi va votar a favor,
després que el seu partit donés llibertat de vot.
La regidora de Movem Vacarisses, Clara Fuster, va
expressar que “el referèndum és la manera més
democràtica de solucionar aquesta situació”,
mentre que, des d’ERC, Antoni Masana, va puntualitzar: “L’enfrontament no és cert, tal com
3

demostra aquest equip de govern”. Pedro Serna,
de Veïns per Vacarisses, també va manifestar el
seu suport al dret a decidir i va considerar que la
moció socialista arribava tard perquè “el PSC i el
PSOE ja han governat”. Des d’UIPV, Josep Maria
Gibert va reiterar la mateixa idea: “El millor és
que el poble parli i no ens refiem dels governs de
l’Estat perquè ja ens han demostrat que no estimen Catalunya”. En un punt posterior, es va debatre la moció presentada per ERC, UIPV i Movem
d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum, per
“instar els governs de Catalunya i l’Estat espanyol

L’Espai dels Infants torna a obrir places!

a superar les dificultats polítiques i els apriorismes per establir un acord per a un referèndum
reconegut per la comunitat internacional i amb
un resultat vinculant i efectiu”. El regidor republicà Albert Salamé, que va ser l’encarregat d’exposar el text, va recalcar-ne la “pluralitat”. Veïns
per Vacarisses s’hi va mostrar a favor, mentre
que el PSC es va abstenir. Sánchez en va explicar
els motius: “Compartim els continguts i, de fet,
vam votar a favor del Pacte Nacional pel Dret a
Decidir, però no entenem un referèndum vinculant no pactat”.

Encara no ens coneixes? Som un servei impulsat
des de l’Ajuntament i destinat a tots els infants de
Vacarisses de P3 a 6è i les seves famílies. Cada dilluns i cada dimecres, dediquem una hora a fer
deures, suport i acompanyament escolar, i una
altra hora a fer activitats que estimulen el desenvolupament de la personalitat i de les competències socials i que complementen l’acció educativa
de la família i l’escola. L’horari del servei és de les
17 a les 19 h.
Donem molta importància a la implicació de les
famílies; per això, fem activitats puntuals on demanem la seva participació. També organitzem
sortides i activitats al nostre entorn. Acompanyem tant els infants com les famílies en el seu
dia a dia per a una orientació en l’àmbit educatiu,
de la salut, l’escolarització i la promoció de l’autonomia personal.

Per la posada en marxa de Vacarisses Ràdio
Des de l’oposició, UIPV va demanar la posada en
marxa de la ràdio municipal de Vacarisses, ja que
“l’actual equip de govern fa més de 20 mesos que
va interrompre les emissions per reestructurar-ne la graella i el funcionament intern, i considerem que ja ha passat un període de temps raonable”. El regidor de Comunicació, Albert Salamé,

Se substitueixen els ressalts
de Torreblanca II

va titllar la moció d’“oportunista, ja que la ràdio
està a punt d’engegar-se”. I va afegir: “Reclamen
una ràdio, però mai han proposat un model”. Tot
i l’abstenció dels membres de l’equip de govern,
la moció va quedar aprovada amb els vots favorables d’UIPV i Veïns per Vacarisses.

Serveis
Municipals

Després d’estudiar dues opcions en
una prova pilot, s’ha optat per canviar
els actuals, ja que la seva alçada era
excessiva

El diumenge 5 de març al matí, al Poliesportiu
d’Arenys de Mar, van tenir lloc les proves d’aptitud de patinatge artístic del mes de març.
Del Club de Patinatge Artístic de Vacarisses (CPA),
van presentar-s’hi cinc patinadores i van superar
les proves d’Iniciació C, Minerva Ruiz, Carlota
Parejo i Queralt Gallardo. L’enhorabona a totes!
4

Ens ubiquem a l’escola Font de l’Orpina, però poden venir infants tant de fora de l’escola com de
fora del municipi. Comptem amb un equip educatiu format per dos professionals de l’Educació,
que s’encarreguen de la gestió del servei.
Si tens les tardes de dilluns i dimecres lliures
i vols conèixer-nos, apropa’t sense compromís!

Per a més informació:
Telèfon: 93 835 90 02 (ext. 250)
Correu electrònic: martinfmb@vacarisses.cat

Alcaldia

La bandera de Vacarisses,
en format reduït

Arran l’alçada excessiva dels ressalts que hi ha a
Torreblanca II per reduir la velocitat dels vehicles que hi circulen, s’ha fet una prova pilot per
trobar-hi una solució. En concret, s’han testat
dos sistemes diferents. Un consistia en no modificar el ressalt, sinó estendre els paviments dels
pendents que hi ha a banda i banda per suavitzar-los; i l’altre, en enderrocar el ressalt existent
per fer-lo de nou. Finalment, s’ha optat per
aquesta darrera solució, que es durà a terme en
breu a la resta de ressalts (un total de 35).

Tres patinadores
del CPA Vacarisses
superen les proves
d’Iniciació C

Infància

L’Ajuntament de Vacarisses ha decidit oferir versions reduïdes de la bandera del municipi perquè
la ciutadania pugui lluir-la (per exemple, penjant-la al balcó de casa per la Festa Major). L’objectiu és potenciar la identitat de poble amb aquest
símbol que inclou la senyera i l’escut característic amb una vaca.
La bandera mesura 60x90 cm i el seu preu és de 9
euros. Es pot adquirir a la Recepció de l’Ajuntament. De moment, se n’han fet 80 exemplars,
que s’ampliaran en funció de la demanda.

Entitats
Turisme

(RE) Descobrint Vacarisses
Encetem un nou projecte de sortides familiars guiades al nostre municipi amb la finalitat de conèixer millor el nostre entorn:

8 d'abril: La desconeguda Vall del Mimó i l'ermita
de Sant Salvador de les Espases
21 de maig: La Torrota, el Cingle Gros i el Casalot
18 de juny: Les talaies de la Serra de l'Obac

Més informació quan s'apropi la data de cada sortida.

16 de setembre: Territori de Masies
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Els
partits
opinen

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

Vacarisses Ràdio tornarà
a escoltar-se!!
Al ple del passat mes de febrer,
UIPV va presentar una moció
per tal que es torni a posar en
marxa la ràdio municipal. Des
d'UIPV, creiem que, després de
més de 20 mesos en què l'actual equip de govern va aturar les
emissions de Vacarisses Ràdio,
ja ha passat un període de
temps raonable com per ja tenir reestructurada la graella i
poder assolir els objectius de
l'emissora per tal de posar-la en
funcionament amb èxit. Considerem que la ràdio municipal
ja disposa d'un local adient i
del material necessari i entenem que ha d'estar al servei del
poble, per tal de facilitar la informació amb total transparència al conjunt dels veïns del
municipi. Per aquest motiu,
volem que l'equip de govern
posi en marxa Vacarisses Ràdio, per tal de contribuir a la
millora de la xarxa de comunicació, com a eina d'informació
i participació al servei dels vilatans. També es va demanar que
es dotés, al pressupost de 2017,
una partida pressupostària suficient, que permeti el seu correcte funcionament. Després
d'un fort debat, la moció va ser
aprovada i val a dir que “no es
va presentar amb la voluntat
de penjar-se cap medalla, ni
tampoc pretenia ser oportunista"; simplement, volem que es
faci bé la feina, i més en un
tema com la ràdio municipal.
Per cert, cal recordar que ERC,
estant a l'oposició, en va fer
molta demagògia.
Per altra banda, volem dir que,
gràcies als vots favorables
d'UIPV, es va aprovar la moció
del Pacte Nacional pel Referèndum de Catalunya. El nostre
partit sempre ha apostat clarament pel dret a decidir del poble de Catalunya.

ERC
Esquerra Republicana de Catalunya
vacarisses@esquerra.org

Tenim feina…
Durant els propers mesos, tenim molta feina a fer. Durant
aquest 2017, s’aniran desenvo6

lupant diversos projectes (gairebé tots subvencionats), que
portaran una millora en diferents espais i equipaments de
la nostra vila.
Properament, hi haurà un canvi en l’enllumenat de la Colònia Gall i de la carretera d’Olesa, a l’alçada de Torreblanca I.
El nou enllumenat redueix la
contaminació lumínica i la despesa elèctrica. També en breu,
hi haurà millores al Casal de
Cultura, enfocades igualment a
l’estalvi energètic i a la millora
tècnica del local.
Al pavelló municipal, i a l’espera de tancar una ajuda per part
de la Diputació, es reformarà el
sostre d’aquest equipament i
s’intentaran solucionar les goteres endèmiques en aquesta
part. Igualment, es condicionaran altres espais per guanyar
lloc per a les activitats dirigides
i l’estalvi energètic.
Ens hem reunit amb el diputat
Josep Ramon Mut, de la Diputació de Barcelona, per demanar
suport tècnic als projectes d’urbanització del Ventaiol i La
Creu. La resposta va ser satisfactòria i ara haurem de concretar aquests suports.
El mes de febrer passat es van
realitzar les obres llargament
demanades per l’Associació de
Veïns de la Carena Llarga.
Aquestes han consistit en rebaixar un talús que representava un perill per als conductors.
Igualment, s’ha cedit un local
(ja construït) a l’Associació de
Veïns de la Carena Llarga, per
un període de 10 anys.
Per acabar, dues últimes informacions. S’han aprovat per unanimitat (feia molts anys que no
passava) les bases per a les subvencions a les entitats de Vacarisses. En aquest darrer ple, també
es va aprovar l’adhesió (11 vots a
favor i dues abstencions) al Pacte
Nacional Pel Referèndum.

PSC
Partit dels Socialistes de Catalunya
vacarisses@socialistes.cat

Regidors confosos...
Sembla que alguns regidors del
consistori encara no distingeixen
què és un partit polític, què és
una agrupació local d’un partit,
què és un grup municipal amb
representació a l’Ajuntament,

què és un mitjà públic que paguem tots els ciutadans i què és
una publicació d’un partit polític finançada amb els seus propis recursos.
Així ens trobem que UIPV i VxV
confonen aquests termes i porten a debat al Ple de l’Ajuntament articles i opinions que
l’agrupació local del PSC publica a la seva revista.
I és que el ridícul arriba al punt
de demanar a l’Alcalde que “cridi
a l’ordre” les regidores del PSC i
eviti que es publiquin certes informacions, amb l’únic argument que, segons ells, són mentides. En realitat, no volen que el
PSC faci públiques algunes informacions que els comprometen i
que no els agraden, però que són
certes i contrastables.
Cal dir que l’Alcalde sempre respon, amb molt bon criteri, que
ell no és ningú per ficar-se “a
casa dels altres” i que el Ple no és
el lloc per debatre què diuen els
partits polítics a les seves revistes i publicacions. Sort n’hi ha!
Les regidores del PSC sempre els
contesten el mateix: “Si vostès
consideren que hi ha falsedats,
ens poden denunciar; això és el
que vam fer nosaltres quan vostès governaven i van utilitzar El
Terme (mitjà públic) per manipular i tergiversar informació
deliberadament. Cosa que un
jutge els va fer rectificar”.

VxV
Veïns per Vacarisses
veinspervacarisses@gmail.com

Obres
Estem pràcticament a l’equador
de la legislatura i ens trobem
un executiu amb poca voluntat
d‘urbanitzar dins d’aquest mandat. D’executar el clavegueram i
asfaltat del Ventayol, la Creu i
nuclis pendents. Aquestes obres
van ser un dels punts més importants en tots els programes
electorals de les passades eleccions. Un dels problemes més importants que continua tenint el
nostre territori i, directament,
l’actual consistori. Per a nosaltres, aquesta actuació és prioritària. Per a l’equip de govern,
hauria de ser-ho.
A la legislatura passada, vàrem
arribar a una sèrie d’acords
amb els veïns. Uns acords molt
satisfactoris i beneficiosos per a

Propostes aprovades pel Ple municipal
ordinari de 23 de febrer de 2017

Consulta les actes
dels Plens municipals

Proposta/moció

A favor

Proposta del regidor de Participació Ciutadana d’aprovació inicial
de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses a entitats inscrites al registre
municipal d’entitats i associacions de Vacarisses

Unanimitat

–

–

Proposta de la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat d’aprovació
del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Vacarisses, l’Associació
de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat i l’Associació Can
Mimó, Pastors i Productors Artesanals, per a la implementació
del projecte Life Montserrat a la finca El Mimó de Vacarisses

Unanimitat

–

–

Moció del grup municipal PSC per un nou pacte constitucional
que renovi les relacions de convivència entre Catalunya i Espanya

PSC i Martí
Llorens

ERC, 3 Reg. d’UIPV,
VxV i MV

–

Moció presentada pel grup municipal d'UIPV per la posada
en marxa de la ràdio municipal de Vacarisses

UIPV
i VxV

–

ERC,
PSC i MV

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, UIPV i MV-E
d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum

UIPV, ERC,
VxV i MV

–

PSC

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, PSC-CP i MV-E
per a l’adhesió de l’Ajuntament de Vacarisses al conveni marc
entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i la cooperativa
Som Energia

Unanimitat

–

–

tot el conjunt d’interessats i els
que volien tirar endavant el
projecte.
Els veïns han estat treballant de
valent per aconseguir aquest objectiu. No cal mirar enrere per
saber que, des de l’Alcalde Joan
Bayà fins a l’actual, no s’ha fet la
feina i, amb l’actitud que demostra l’actual equip de govern, sembla ser que no es vol fer. Sempre
tirant les culpes a altres, sense
mirar de buscar i trobar solucions reals als greus problemes
que pateixen els veïns i veïnes,
que són els primers perjudicats.
Per primera vegada, en la passada legislatura, es va acordar la
possibilitat d’una sèrie de facilitats per al pagament de les
obres, amb uns fraccionaments
acordats amb la Diputació i altres, amb Serveis Socials de
l’Ajuntament; això va fer que,
per unanimitat, els propietaris
estiguessin d’acord. Uns acords
que els actuals responsables
d’aquestes àrees han amagat al
calaix. Una falta de coratge

d’aquests per portar a terme les
obres i una divisió entre els afectats que ens fa pensar que solament és falta de voluntat i ganes.

MV
Movem Vacarisses
movemvacarisses@gmail.com

A les reunions quinzenals de
Movem Vacarisses, estem fent
una gran tasca consistent en
l’anàlisi del compliment de tot
el nostre programa electoral:
quines propostes estem aconseguint i en quines hem d’insistir,
tant en les regidories que representem d’Educació, Medi Ambient i Sostenibilitat i Habitatge
com, també, en les que representa la resta de l’equip de govern, i
sempre tenint en compte el que
ens permet el nostre limitat pes
polític. Aprofitem aquest espai
per dir-vos, per una banda, que
esteu convidats/es a participar-hi
presencialment o, si més no, contactant amb nosaltres per fer-nos
arribar les vostres idees, queixes,
suggeriments, en les dades de

En contra

Abst.

contacte del grup municipal que
apareixen al web de l’Ajuntament. I per l’altra, volem anarvos detallant, aquí i fins al final
de la legislatura, tot el que estem
avançant. Així, en matèria de
medi ambient, estem treballant
cap a una prevenció i gestió sostenible dels residus, apostant per
la implementació del porta a
porta i per un concepte dels residus com a recursos per al seu reaprofitament, amb una deixalleria amb més usos. També, en
breu, tindrem l’estudi de la Diputació referent a l’espai Mas
Mimó, per aventurar-hi projectes relacionats amb el respecte a
l’entorn, l’ecologia, l’educació i
la prevenció d’incendis. Quant a
l’abocador, estem treballant per
una correcta clausura i també
exigint el control de la planta
CTRV, pel que fa a les emissions
de pudors i la caracterització de
les mateixes, així com els focus
que les deriven; temes, tot ells,
dels quals anirem informant del
seu seguiment.
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Carnestoltes 2017
Fotografies: Josep Palou
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La guanyadora del Concurs de Comparses va ser Vackings,
que serà la comparsa oficial del Rei Carnestoltes 2018

Els premiats al concurs infantil de disfresses:
Els Cangurs, Soldat imperial d'Starwars i robot R2D2 i Els Nans
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Entrevista

Comparsa
Vackings
“Vam intentar buscar
una temàtica motivadora
i engrescadora per
als nostres fills”
Vackings va ser la comparsa guanyadora al concurs del Carnestoltes. El jurat
en va valorar l’enginy i la qualitat de
les disfresses. La recompensa és ser
la comparsa oficial del Rei Carnestoltes
al 2018 i un lot de productes de Ses Illes
(ensaïmades, sobrassada, formatge
de Maó, i Gin Xoriguer i llimones
per preparar una pomada com cal!).
Parlem-hi per saber d’on va sorgir
la idea i com ho han viscut.

Qui forma la vostra comparsa?
La formem set famílies, totes amb el mateix denominador comú: un fill o una filla nascut/da
l’any 2012. Tots ells/es van coincidir a l’escola
bressol El Cuc, a la classe dels Picarols, d’aquí el
nom del grup.
La vostra disfressa és una versió vacarissenca
dels víkings. Com se us va ocórrer la idea?
Ja des d’un principi vam intentar buscar una temàtica, principalment, motivadora i engrescadora per als nostres fills. Una temàtica on poguéssim donar cabuda a símbols de la nostra identitat
com a grup. I, sincerament, aquest any, teníem
ganes de vaixell!!
El jurat del Concurs de comparses n’ha
destacat la qualitat de la confecció.
Quins materials vau emprar per elaborar
la disfressa i la carrossa?
La confecció de la nostra carrossa potser diríem
que és la part més elaborada. La base va ser el
cartró que, amb imaginació, enginy, brides i cinta
aïllant, es va convertir en el vaixell vacking! Primer, en vam fer un esbós dibuixat i, paulatinament, es va anar modificant i construint amb les
idees que els diferents membres del grup anàvem
aportant. Pel que fa al vestuari, també ens agrada

QÜESTIONARI VACARISSENC (contestat pels infants de la comparsa)

Un lloc de Vacarisses
Parc de l'Aranya
Parc de l’Església de Torreblanca I
La Fàbrica
Plaça de les Moreres
Un record vacarissenc
Festa Holly
Carnestoltes
Una activitat vacarissenca
Carnestoltes
Cursa de la Campana
Una millora per al municipi
Arreglar piscina, vestuaris i cobrir-la
Pista de patinatge més gran
Pavelló sense goteres ni humitats
Un llibre
Arbre de les Lletres
Monstre de colors
Geronimo Stilton
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Una pel·lícula
El Llibre de la Selva
La historia interminable
Frozen
Ballerina
Star Wars
Un personatge de ficció
Dora
Sireneta
Minnie
Lluna
Elsa
Dark Vader
Un personatge real
Els germans
Els pares
Un plat
Pilota de carn d'olla
Arròs amb tomàquet
Macarrons
Frankfurt

que tingui el to distintiu dels picarols: acordem la
tela a confeccionar i, sense gaire fil i agulla, redissenyem la disfressa i els complements. Decidim, molt
acuradament, la dels nostres infants. Els encanta
compartir aquest gran dia plegats!
També se us va valorar la coreografia amb
què desfilàveu.
Aquesta part és la de més gaudi. Ens ho passem
teta, tant assajant com durant la desfilada.
Ho fem per parts: primer, escollim cançons i músiques que creiem que s’adeqüen a la nostra temàtica. Després, en fem un mix que sigui mogudet, per moure l’esquelet! Definim, entre uns
quants, els passos i ho gravem per plasmar-ho a la
resta del grup. Finalment, i amb la carrossa ja
muntada, fem els assajos tots juntets.

Un dels premis era un lot de productes
balears. Ja n’heu gaudit?
(rialles) Encara no, estem perfilant data. Nosaltres
som el grup dels doodle’s. Imagineu-vos, podem
arribar a fer un doodle per definir el dia del doodle
del sopar!!!!
L’altre reconeixement al vostre esforç és ser
la comparsa del Rei Carnestoltes de l’any
vinent. Alguna idea que es pugui avançar?
Val a dir que nosaltres funcionem bastant sota
pressió, és a dir, tot i que comencem a pensar en
alguna idea pels volts de Nadal, no ho veiem clar
fins que ens posem de cara a la feina poquets mesos abans del gran dia! Però sí, hi ha una idea
bastant solvent i que podem avançar-vos:
Prepareu-vos per a la festa, la gresca i la disbauxa...
Els picarols farem sonar la música!!!!

Què suposa rebre el primer premi del
Concurs de comparses?
Doncs suposa, en el moment de sentir el nostre
nom, una emoció brutal. Una sensació d’alegria,
de pinya, d’amistat. Suposa un reconeixement a
una tasca que entre tots i totes hem anat perfilant.
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Barraca de cal Torres

Vacarisses
en imatges

Viu Vacarisses

Les famílies pageses de Vacarisses i les seves barraques de vinya

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

Vista parcial de la Colònia Gall.
Terme municipal de Les Comelles
Any 1975.
Font: Miquel Arteaga Segura

Cal Torres, una casa vacarissenca de la plaça de
l'Església, aquí tenia la propietat d'una peça de terra amb vinya. Segons l'Amillarament de 1926, Carles Torres Farrés (de cal Torres), amb uns 70 anys
d'edat, era el propietari d'una finca rústica de 4
quarteres de cabuda situada a la Roquera, que consistia en una vinya, erm i roques. Aquest Carles,
que estava casat amb una filla de cal Pau Felip, va
morir sense descendència, motiu pel qual la casa
de la plaça de l'Església i la vinya de la Roquera van
passar a la seva germana petita: l'Antònia. Per la
seva banda, l'Antònia estava casada amb l'hereu
de cal Pau Gran: Francesc Duran Gibert. Això va
fer que el patrimoni de cal Torres s'unifiqués amb
el de cal Pau Gran. Com a resum, es pot dir que,
finalment, amb el pas del temps, Tonet Duran de
cal Pau Gran ha acabat heretant aquesta parcel·la
de la seva àvia paterna: Antònia Torres (de cal Torres). Segons m'ha explicat el propi Dani Ramírez
(estiuejant vacarissenc que ara és home del temps
de TV3): "Un dia cap a l'any 1983, des de la barraca
del Cañón del Colorado, que ja coneixia, vaig decidir
baixar pel rost vessant de la seva part est. Cercava
senglars. I sí, vaig trobar aquesta cabana molt perduda. Amb uns cinc amics, ens la vam "apropiar"
durant els anys 1984, 1985 i 1986. Amb els meus
germans, algun cosí, Xavi Maench i Francesc Closa, vam fer una altra cabana en una feixa del costat, vam netejar el bosc, esporgar arbres i una font
al torrent de sota. Allà hi muntàvem les nostres
aventures i era tan aïllat que ningú ens emprenyava. Li dèiem la cabana de "la Peülla" i, a la porta de
fusta, li vam pintar una peülla de peu i les inicials
dels noms de la colla. Coses nostres. Nosaltres vam
portar les espelmes, bidons, bancs, etc. que encara
es conserven al seu interior. També hi cremàvem
resina de pi a l'hivern. Finalment, ho vam quasi
abandonar per culpa de la gran nevada del 30 gener de 1986. Van caure molts arbres i es feia difícil
transitar. Un pi gros va caure sobre la cabana que
havíem fet nosaltres. Ens va fer pena."

Cartes a El Terme
Teniu res a comentar?
Voleu escriure a El Terme?
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.

El Terme es reserva el dret de no
publicar escrits amb contingut de
caràcter ofensiu.
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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.

Descripció: Té un diàmetre interior de 2.5 m i
una altura interior de 2.3 m. Conserva restes de
la porta de fusta que la va tancar i dels dos golfos
que la suportaven. A l'exterior, el marge de pedra
seca posterior té un saltamarges de dos esglaons.
Al seu interior, han muntat un pal travesser que
fa les funcions de banc i, al centre, un munt de
pedres fa de taula.
Ubicació: Vessant hidrogràfic esquerre del sot
del Vià. En un torrent innominat que neix al coll
de la Roquera (la Moreneta) i que tributa al sot
del Vià pel vessant esquerre. Al paratge de la Roquera. El camí obert més proper a la barraca és el
corriol que, des del coll de la Roquera, baixa a les
Vendranes. Per arribar-hi, l’embardissada està
assegurada.

Data de visita: 12-09-2014
Numeració: 010
Tipus de construcció: Aèria adossada al marge.
Forma: Planta circular.
Tipus de porta: Llinda plana.
Estat de conservació:
Perfecte estat. Conserva tot el voladís.
Coordenades: (Datum WGS 84 = ETRS 89):
N 41º 36.823 E 001º 55.429
Altitud: 430 m
Orientació de la porta: Sud
Restaurada: No
Font d’informació:
Josep Gibert de cal Josepó (al cel sia). Tonet Duran
de cal Pau Gran. Dani Ramírez. Mapa planimètric
de Vacarisses de l'any 1920 (Cartoteca Digital de
l'ICC). Amillaraments de Vacarisses de 1926 i
1944 (Arxiu de l'Ajuntament de Vacarisses).
Ortofotos de l'ICC o Google Maps.
David Hernández
http://barraquesdevacarisses.blogspot.com.es
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La Biblioteca
recomana

funció en la societat, així com la
sort o la maledicció que resulta
de tenir un do. I és que Assiscle
Xatot, l’antiheroi d’aquesta obra,
naixerà dotat d’un talent fins a
cert punt sobrenatural, que el
durà de Perpinyà, la seva ciutat
natal, al París de la guerra franco-prussiana, arribant fins i tot
a Nova Caledònia, des d’on ens
lliura aquest relat.
La novel·la conté força reminiscències de Victus, amb què Sánchez Piñol sembla que ha creat
escola. Però l’autor, en cap moment, renuncia al seu propi estil i llenguatge ric, que ens capbussaran de ple en les peripècies
de l’entranyable i curiós Assiscle. Sens dubte, un molt bon
llibre per regalar també per
Sant Jordi!

DVD

Coneix el teu comerç

Comerç

Artemisa
L’Herboristeria de Vacarisses
El Concurs!
Quina flor seca hi ha al gerro del taulell?
Sota el lema «La salut comença
en tu», hi trobaràs la consulta
d’Stefania Zanier, terapeuta homeòpata i naturòpata. A més,
s’hi poden adquirir productes
per a una bona alimentació i
amb un alt valor nutritiu, així
com complements dietètics i
productes d’higiene i bellesa.
Cada dos divendres, porten pa
d’un forn ecològic. Possibilitat
d’encomanar productes i servei
a domicili. També organitzen
xerrades i tallers per compartir
experiències sobre salut.

Horari: els matins de dimarts a
divendres, de les 9 a les 13 h; les
tardes de dilluns i de dimecres a
divendres, de les 16.30 a les
19.30 h, i els dissabtes, de les
9.30 a les 13.30 h.
C/ Major, 1 - Nucli
93 828 00 95
herboristeria1@gmail.com
www.artemisaherboristeria.cat

El premi per a la persona encertant és gentilesa de
l’empresa que apareix en aquest concurs. En aquest
número, Artemisa – L’Herboristeria de Vacarisses
ofereix un producte de la botiga a escollir (per un
valor de 10 euros).
Envia’ns les respostes i les teves dades (nom, cognoms i
telèfon de contacte) a elterme@vacarisses.cat, indicant
a l’assumpte “Concurs Comerç de Vacarisses”, o bé
en un sobre tancat a l’Ajuntament, a l’atenció de
la revista El Terme.
Tens temps fins al proper 28 d’abril!

Sherlock
(Temporades 1-3)

Infantil
Javier Sobrino
El mur
El mur, un àlbum il·lustrat per
l’editorial Joventut, adreçat a
nens i nenes a partir de 7 anys,
que, tot i ser editat el 2015, podria esdevenir un conte de molta actualitat.
L’autor, Javier Sobrino, i la il·
lustradora Nathalie Novi ens
mostren una faula preciosa sobre els límits de les fronteres,
ajudant-nos a reflexionar sobre
la importància de la convivència.
Els murs, després de l’elecció
del nou president americà Donald Trump, omplen els telenotícies i les portades de premsa.
I a vegades, els més petits no
acaben d’entendre la magnitud
d’aquestes notícies.
Un conte esdevé una eina perfecta per explicar conceptes
que, a priori, poden semblar
complicats, però que, en forma
de conte, i encara més quan els
protagonistes són animals com
passa en aquest cas, esdevenen
senzills i perfectament entenedors. A més a més, ajuden a fer
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créixer el nen/a amb criteri i reflexió pròpia sobre què passa al
seu voltant. En aquest cas, la
construcció del mur separa elefants d’orelles petites i elefants
d’orelles grans… Sí, sí, tots són
elefants! Pot semblar absurd,
però és molt real a la vegada…
Des de la Biblioteca El Castell,
us recomanem aquesta gran
obra i us animem a que ens demaneu possibles contes que us
poden ajudar a explicar als més
petits temes que us preocupen
o us interessen. El mur és només
un exemple de la força i el poder que poden arribar a tenir
els contes a la societat actual.

Novel·la
Joan-Lluís Lluís
El navegant
Des de Perpinyà, l’autor de relats curts com El dia de l’ós o Les
cròniques del déu coix, torna amb
una novel·la d’aventures que no
només és la mar d’entretinguda, sinó que, a través del seu
protagonista, ens farà pensar
molt sobre les llengües i la seva

Les sèries són a l’ordre del dia i és
per això que, des de la biblioteca, us en volem oferir les millors!
L’adaptació moderna del personatge d’Arthur Conan Doyle
que ha ofert la BBC els darrers
anys és ja una de les més interessants que s’han vist per pantalla (especialment, les dues primeres temporades), amb tots
els respectes per Jeremy Brett,
un dels actors que més cops ha
interpretat el famós detectiu.
Però la caracterització de Benedict Cumberbach no es queda enrere i ens descobreix un
Sherlock Holmes en ple segle
XXI, on, amb les seves sorprenents deduccions, farà irritar
tot un modern departament de
policia britànic, encapçalat per
l’Inspector Lestrade. Sempre
acompanyat d’un nou Dr. Watson, a càrrec de Martin Freeman, que ens mostrarà el cantó
més humà i humorístic del seu
inseparable Holmes.
I la cirereta, aquest cop sí, la millor caracterització sens dubte
de l’antagonista més despietat
de tots els temps, el Napoleó
del crim, el professor Moriarty,
a qui dóna vida un inoblidable
Andrew Scott. Deixeu-vos seduir
des d’avui mateix per les tres primeres temporades de Sherlock,
disponibles ja a la biblioteca.
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Agenda Abril 2017
Dimarts 4

Dijous 6

Dissabte 8

Dissabte 8

Club de la feina*

Club de la feina*

Taller de
compostatge casolà

Presentació de llibre

Easy Way Arithmetics

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

Divendres 7

Sessió informativa
Borsa de treball
Hora: 9.30 h
Cal inscripció prèvia

Hora: de les 10 a les 12 h
Lloc: Escola Font de l’Orpina
Inscripcions:
mediambient@vacarisses.cat
93 835 90 02 (ext. 332)

(RE) Descobrint Vacarisses

Sortida familiar guiada
La desconeguda Vall del Mimó i l'ermita de Sant Salvador de les Espases.

Dimarts 11

Club de la feina*
Dimarts 18

Dijous 20

Club de la feina*

Club de la feina*

Reforç escolar

Club de lectura 1

Començament de les classes.
Lloc: Punt de Vol

Easy Way Arithmetics

A càrrec d’Easy Way Formació.
Hora: de les 17 a les 18 h.
Inscripcions tancades.
Lloc: Biblioteca El Castell
Dimecres 19

Taller de roses de paper

Perdida, de Gillian Flynn.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Divendres 21

Sessió informativa
Borsa de treball
Hora: 9.30 h
Cal inscripció prèvia

Formació per a les famílies

Dissabte 22
dona, des de la infància fins a
l’edat adulta.
Hora: 17.15 h
Lloc: Sala sotacoberta
d’El Castell

Altaveu de Cultura

Amb l’actuació de músics
de vent metall de l’EMMV.
Prèviament, es lliuraran
els diplomes de participació a
A l’abril llibres mil.
Hora: 19 h
Lloc: L’era d’El Castell
Inscripcions: del 10 al 20 d’abril

El pas de nena a dona: com fer un
acompanyament conscient a les
nenes i joves en el camí cap a ser
dones. A càrrec de Laura Ferrer,
educadora social especialitzada
en gènere i en el cicle de la

Llibre per llibre

Dimarts 25

Dijous 27

Divendres 28

Club de la feina*

Club de la feina*

Espectacle infantil

Easy Way Arithmetics

Cantata Sentiments
i emocions

Taller familiar.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Inscripcions: del 3 al 18 d’abril

Xala, va!, d’Anna Fité, a càrrec de
l’autora i amb la col·laboració
del Grup de Teatre Jove de
Vacarisses.
Hora: 11 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Celebrem Sant Jordi! Porta un
llibre que ja hagis llegit i canvia’l
per un altre que t’agradi!
Lloc: Punt de Vol

Portes obertes a les escoles
bressol El Cuc i El Xic
Hora: de les 10 a les 13 h
Presentació de sol·licituds:
del 2 al 12 de maig, a Serveis
a les Persones

Lliurament de premis

Cartells Fira del Món Geganter,
Concurs de punts de llibre i
Concurs de còmic.
Hora: 11 h
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell

Ballada de l’Esbart
Dansaire de Vacarisses
Inauguració 9a temporada.
Hora: 12.30 h
Lloc: Plaça Joan Bayà
22 i 23 d'abril

Tafalitats

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

A càrrec de l’alumnat de cicle
inicial de les escoles de primària
i amb l’acompanyament de
professorat de l’EMMV.
Hora: 17 h
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica

Si us plau menja’t les pors,
a càrrec de Pengim Penjam.
A partir de 3 anys.
Hora: 17.30 h
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell

Divendres 5 de maig!!!

Escape Room

Club de lectura 2

Aventura pirata.
Lloc: Terrassa
Preu: 13 euros/persona
Inscripcions: fins al 26 d’abril,
al Punt de Vol

Canadà, de Richard Ford.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

* Club de la feina

Espai autogestionat pel propi
usuari/a amb suport tècnic, per
a la recerca de feina (realització
de currículums, ofertes de feina
per Internet, renovació de la
demanda d’atur, certificats, etc.).
Hora: de les 9 a les 14 h
Inscripcions: cita prèvia a la
Borsa de treball
93 835 90 02, ext. 461
promocio@vacarisses.cat
Fins al 12 d’abril

II Concurs de Còmic

Termini de presentació
dels treballs.
Lloc: Biblioteca El Castell
Consulta les bases:

Tots els divendres d’abril

Del 18 al 28 d’abril

Espai skate/scooter

Inscripcions als tallers
del Punt de Vol

Vine amb el teu skate/scooter
a muntar un skatepark mòbil.
Hora: de 17 a 20 h
Lloc: Plaça del Punt de Vol

Taller de rap

T’agrada la cultura hip hop?
Vine a descobrir i crear lletres
i música.
Hora: de 17.45 a 19.45 h
Lloc: Punt de Vol

Trobada d’escacs

Hora: de 17 a 20 h i el dia 28,
de 19 a 20 h.
Lloc: Biblioteca El Castell

L’humor absurd en una comèdia
de cabaret de l’actor i escriptor
alemany Karl Valentin.
Hora: 19.30 h
Lloc: Casal de Cultura
Organitza: Grup de Teatre Jove
de Vacarisses

Comencen el 25 d’abril.

Música Jove
Bateria: dimarts, de 18 a 19 h
Guitarra: dimarts de 19 a 20 h
Baix elèctric: dimarts de 20 a 21 h
Combo: dilluns de 20.15 a 21.15 h,
a l’EMMV. Preu: 15,80 €/mes
(alumnes EMMV gratuït)
Preu (excepte combo): 40 €/
trimestre (10% de descompte amb
el Carnet Jove de Vacarisses)
Dansa del ventre: dimecres de
19.30 a 21 h, al Punt de Vol

Exposicions a
la Biblioteca el Castell
De l’1 al 21 d’abril
Vinyetes. Història del còmic
en català, del Consorci per a
la Normalització Lingüística.
Del 18 al 24 d’abril
Llibres sobre la festa
de Sant Jordi.
A partir del 18 d’abril
Novetats de Sant Jordi.
Del 22 d’abril al 22 de maig
Concurs de punts de llibre.

Punt de Vol

Romandrà tancat del 10 al 17
d’abril, en motiu de les vacances
de Setmana Santa.
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