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Editorial
Festa Major Petita

Aquest mes torna la Festa Major Petita. Nova-
ment, tots els vacarissans i vacarissanes ens tro-
barem pels carrers del nucli per gaudir d’uns dies 
de cultura, esport i festa.

Una festa on la cultura popular i tradicional tor-
naran a ser presents als carrers de casa nostra i on 
podrem tornar a gaudir d’una festivitat tan prò-
pia com és la Baixada de la Vaca i tots els actes 
que l’envolten, amb la impagable participació de 
moltes entitats de Vacarisses (culturals, esporti-
ves i escolars), que, any rere any, ens ajuden a fer 
créixer aquesta festa i a incrementar la cohesió 
social de la nostra vila.

Només podem desitjar que la gaudiu d’allò més i 
que ens serveixi per trobar-nos, per parlar, per 
riure i per passar-nos-ho bé, que per a això és la 
festa major!!

Bona festa major!!
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El projecte de l’illa de vianants al nucli urbà de 
Vacarisses va endegar-se el passat 10 de febrer, 
amb una duració aproximada de tres mesos. Per 
tant, en uns dies, finalitzarà el període de prova 
establert perquè la ciutadania pogués acostu-
mar-se als canvis realitzats i aportar-hi la seva 
opinió.

Una les principals modificacions de l’illa ha estat 
en l’aparcament. Als carrers inclosos al projecte, 
s’han reduït les places fixes i s’ha augmentat la 
zona blava, gratuïta i amb una franja horària per 
estacionar-hi, que va de la mitja hora a l’hora i mit-
ja. En aquests casos, cal utilitzar el rellotge d’esta-
cionament que es pot adquirir a la Recepció de 
l’Ajuntament i als comerços de la zona, o bé anotar 
l’hora d’inici i ubicar-la en un lloc amb visibilitat.  

L'illa de vianants,
més espai per a les persones

A punt de finalitzar
el període de prova
del projecte, s’ha detectat 
una major rotació
de vehicles aparcats
i més afluència de gent
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Vacarisses obté
el Segell de Transparència
que atorga la UAB
L’Ajuntament de Vacarisses ha obtingut el Segell 
de Transparència que atorga el Laboratori de Perio-
disme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Es 
tracta d’un estudi basat en el Mapa InfoParticipa, 
una plataforma concebuda l'any 2012 per publi-
car els resultats d'avaluar la informació que ofe-
reixen els ajuntaments en les seves pàgines web, 
amb l'objectiu de promoure’n la seva millora 
quant a qualitat i transparència. Així, s’analitza si 
la informació facilitada ajuda que qualsevol ciu-
tadana o ciutadà tingui coneixement sobre qui 
són els representants polítics del seu municipi, 
com gestionen els recursos col·lectius i quines 
formes de participació posen al seu abast. Per 
tant, es tracta d’una marca de qualitat que dóna 
garanties de confiança i credibilitat a la ciutada-
nia, a més de ser un incentiu per a responsables 
polítics i tècnics.
 
Al 2014, l’Ajuntament de Vacarisses ja va rebre 
un reconeixement per la millora considerable 
de la informació oferta al web municipal. Lla-
vors, s’avaluaven 41 indicadors, que, al 2015, 
van passar a ser 52 per incrementar el nivell 
d’exigència.
 
Després d’una feina exhaustiva de recopilació i pu-
blicació de dades d’interès per a la ciutadania, 
www.vacarisses.cat ha aconseguit el segell, amb una 

Comunicació

puntuació del 88,46%, que impli-
ca el compliment de 46 indica-
dors. Per a un municipi de les di-
mensions de Vacarisses, aquesta 
és una gran fita comunicativa. 
D’una banda, per refermar el 
compromís de transparència cap 
a la ciutadania i, de l’altra, si s’es-
tableix una comparativa amb 
poblacions del voltant, totes 
elles amb resultats inferiors, ex-
cepte Olesa de Montserrat, que 
ha obtingut un 100%. Ullastrell 
és el tercer municipi de la zona 
(86,5%), seguit de Martorell (80,7%), Castellbisbal 
(78,8%) i Esparreguera (61,5%). La resta no arriba a 
la meitat d’indicadors complerts: Castellbell 
(40,3%), Matadepera (36,5%), Viladecavalls (34,6%) o 
Sant Vicenç de Castellet (26,9%).

Aquesta
certificació
garanteix
la qualitat
i la credibilitat
de la informació 
pública
que s’ofereix
al web
municipal

Des de la posada en marxa de l’illa, s’ha detectat 
una major rotació en aquestes places, fet que 
contribueix a millorar la mobilitat al nucli urbà. 
D’altra banda, es recorda a la població l’existèn-
cia de dues zones àmplies d’aparcament il·limitat 
(sumen quasi un centenar de places), al camp de 
futbol de la Rectoria i a l’entrada del municipi. En 
ambdós casos, la distància al nucli a peu no supe-
ra els 5 minuts.

Amb tot plegat, es vol fomentar el comerç local, 
així com la convivència entre els veïns i veïnes de 
Vacarisses, tot aprofitant el carrer com a espai pú-
blic i d’esbarjo. A més, com que la prioritat és per 
a les persones que van a peu, es milloren la seva 
seguretat i el seu confort, a l’hora de fer desplaça-
ments curts, passejar o fer la compra. El projecte 
de l’illa de vianants es complementarà amb una 
zona de pacificació per integrar el nucli amb els 
equipaments que conté La Fàbrica i els centres 
educatius que hi ha al davant, l’escola Pau Casals 
i l’escola bressol El Cuc. D’aquesta manera, es mi-
llorarà l’accessibilitat de les persones usuàries 
d’aquests espais.

Opina sobre l’illa de vianants
Al llarg d’aquests mesos de prova de l’illa de vi-
anants, un grup de treball format per veïns i co-
merciants n’ha fet un seguiment, a partir de les 
seves aportacions i també de les que els ha fet 
arribar la ciutadania. De fet, algunes ja s’han fet 
efectives, com la ubicació de noves places d’apar-
cament al carrer Major, que no estaven previstes 
al projecte inicial, elaborat per un equip tècnic 

de la Diputació de Barcelona. 
Un cop transcorreguts els tres 
mesos, l’Ajuntament analitzarà 
totes les propostes per determi-
nar quins elements es mante-
nen i quins es treuen. Fins lla-
vors, podeu continuar enviant 
les vostres aportacions a:
disciplinaurb@vacarisses.cat

IgualtatNous rellotges 
d’estacionament

Guia per treballar la 
diversitat LGTBIQ

S’han adaptat a les franges 
horàries actuals per aparcar 
a la zona blava
 
En motiu dels canvis que ha 
comportat l’illa de vianants, 
s’han actualitzat els rellotges 
per aparcar a la zona blava, 
d’estacionament rotatori gratu-
ït. Aquests s’han adaptat a les 
noves franges horàries, de ma-
nera que, al mateix rellotge, es 
pot indicar la franja d’una hora 
i mitja o la de mitja hora, se-
gons la zona d’estacionament. 
Els nous rellotges es poden re-
collir a l’Ajuntament de Vaca-
risses i als comerços del nucli.

La Regidoria de Polítiques 
d’Igualtat la farà arribar a les 
escoles públiques, les AMPAs 
i la Policia Local
 
Des de fa uns mesos, Vacarisses 
forma part de la Xarxa de Muni-
cipis LGTBIQ. Des de la Regido-
ria de Polítiques d’Igualtat, es 
farà arribar una Guia per treba-
llar la diversitat afectiva, sexu-
al i de gènere a les direccions 
de les escoles públiques, les 
AMPAs i la Policia Local.
 
Realitzada pel sindicat basc Stei-
las i traduïda al català pel sindi-
cat IAC (Intersindical Alternativa 

de Catalunya), aquesta guia acla-
reix conceptes i dóna recursos 
per treballar la diversitat afecti-
va, sexual i de gènere en l'en-
torn educatiu. L’objectiu és nor-
malitzar i evitar la discriminació 
del col·lectiu LGTBIQ (Lesbianes, 
Gais, Transgèneres, Bisexuals, 
Intersexuals i Queer). Així, ex-
plica com actuar en cas de 
LGTBIQfòbia i conté bibliogra-
fia i pàgines web relacionades. 
Pots descarregar-la en format 
pdf.

Pintura marcant prioritat de vianants a la zona de pacificació, de manera provisional durant el periode de proves.

l’Ajuntament
analitzarà totes 
les propostes
per determinar 
quins elements
es mantenen
i quins es treuen

Descarrega't
la guia
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Medi Ambient
i Sostenibilitat

Les tasques les porta a terme
l’empresa Social Forest, que treballa
per la reinserció social i laboral
de joves en risc d’exclusió social

El passat mes d’abril es van iniciar els treballs de 
la franja de protecció contra incendis de la urba-
nització Els Caus, amb una superfície de 22,99 
Ha. La franja perimetral que envolta les urbanit-
zacions ha de tenir una amplada de 25 metres i la 
seva execució ha de complir certes característi-
ques d’acord amb la normativa vigent. 

La licitació dels treballs es va dur a terme durant 
el mes de març i la contractació, que valorava les 

Franja per prevenir incendis
a Els Caus

millores ofertes, es va decantar cap a l’empresa 
Social Forest, Serveis Forestals i Integració. Nas-
cuda el 2014, gràcies al premi del Programa d'Em-
prenedoria Social atorgat per la Fundació Bancà-
ria La Caixa, té com a objectiu principal la 
reinserció social i laboral de joves en risc d'exclu-
sió social, mitjançant la formació professional i 
la realització de serveis forestals.

Per tal de realitzar aquest projecte, el Departa-
ment de Medi Ambient va demanar una subven-
ció al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalu-
nya, que ha estat concedida.

Serveis
MunicipalsMillores en la xarxa d’aigua

El projecte, finançat per la Diputació
de Barcelona, preveu modificar trams 
de canonades i instal·lar sistemes de 
telegestió per estalviar energia 

L’Ajuntament de Vacarisses ha signat un contrac-
te amb l’empresa SIMSA per a un projecte de mi-
llora de la xarxa d’aigua i l’actualització del siste-
ma de telecontrol per a la gestió dels consums 
elèctrics de la xarxa d’abastament d’aigua pota-
ble i les estacions de bombeig d’aigües residuals. 
Finançats per les meses de concertació de la Di-
putació de Barcelona, aquests treballs pretenen 
incrementar l’eficiència en l’estalvi d’energia, 
amb el conseqüent estalvi econòmic.

D’una banda, es modificaran trams de canonades 
afectades per fuites i acumulació de calç, als car-
rers Bages, Manresa i Pont de les Heures, i a la 
Ronda Doctor Fleming. D’altra banda, a la bomba 
del Pou de l’Orpina, se substituiran els analitza-
dors de clor i s’instal·larà un variador de freqüèn-
cia. A Torreblanca II, Can Serra i el Torrent del 
Sellarés, es col·locaran equips de telegestió amb 
bombeig d’aigües residuals. A més a més, a les 
instal·lacions de bombament, s’incorporaran ana-
litzadors de xarxa i també hi haurà millores en 
l’abastament d’aigua de la Carretera de la Bauma. 
Aquest seguit de treballs es preveu realitzar en dos 
mesos i mig.

Propostes aprovades pel Ple municipal
ordinari de 30 de març de 2017

Proposta/moció

Proposta de la regidora de Serveis Municipals d’aprovació inicial 
del Reglament municipal del servei de subministrament d’aigua 
potable del municipi de Vacarisses

Moció presentada pels grups municipals PSC-CP i MV-E sobre 
millora del finançament de les escoles bressol

A favor

Unanimitat

Unanimitat

En contra

–

–

Abst.

–

–

Consulta les actes
dels Plens municipals

L’òpera escollida és Il trovatore,
de Verdi, i l’activitat es complementarà 
amb una visita guiada al Liceu,
un mes abans de la retransmissió

Un any més, l’Ajuntament de Vacarisses s’ha ad-
herit al Liceu a la Fresca, una iniciativa del Gran 
Teatre del Liceu per difondre la cultura operísti-
ca arreu del territori català. A l’edició d’en-
guany, també s’hi han afegit deu ciutats de fora 
de Catalunya. 

En aquesta ocasió, la cita serà la nit del 21 de juli-
ol, quan podreu gaudir de l’òpera Il trovatore, en 
una pantalla gegant a l’aire lliure, que s’ubicarà 
als jardins de darrera l'Ajuntament. La retrans-
missió es farà alhora en més d’un centenar de 
municipis i també es podrà veure per TV3 i TVE.

Il trovatore de Verdi i Goya
Aquesta òpera en quatre actes va ser composta 
per Giuseppe Verdi i estrenada el 1853, a Roma. 
El protagonista és un trobador, Manrico, immers 
en una mena de guerra civil contra el comte de 
Luna i lluitant per l'amor de Leonora. La trama es 
desenvolupa a principis del segle XV, entre Biska-
ia i l’Aragó. Per això, la producció que es podrà 
veure el 21 de juliol oferirà unes pinzellades 
goyesques. I és que Los desastres de la Guerra de 
Francisco de Goya serveixen d’inspiració per a la 
posada en escena ideada per Joan Anton Rechi, 
que ha volgut donar protagonisme especial a l’ar-
tista aragonès. Així, Goya esdevé un espectador 
d’excepció de la història d’Il trovatore; fins i tot, 
un personatge més, un narrador o trobador que, 
amb els seus pinzells, va desgranant aquesta 

tragèdia d’amor, venjança, guerra i mort. Tot ple-
gat transforma l’escenari del Liceu en un immens 
llenç o, tal com va titular l’artista el primer gra-
vat de la sèrie, en Tristes presentimientos de lo que ha 
de acontecer.

Visita guiada al Liceu
Com a novetat d’enguany, la Regidoria de Cultura 
ha volgut complementar el Liceu a la Fresca amb 
una visita guiada al teatre barceloní. Aquesta tin-
drà lloc el 21 de juny i estarà conduïda per un 
expert que ens explicarà els diferents espais: des 
de la Sala de Concerts, una de les més grans del 
món; fins al Saló dels Miralls, original de 1847; 
passant pel vestíbul històric i la Sala Foyer, desti-
nada a concerts més íntims.

Visita guiada
Quan:
21 de juny
Sortida:
a les 14.30 h, de la parada de bus del Dispensari
Preu:
20 € (inclouen visita i bus d’anada i tornada)
Inscripcions:
fins al 18 de maig, a la Regidoria de Cultura

Liceu a la Fresca
Quan:
21 de juliol, a les 22 h
On:
Vacarisses
Preu:
gratuït

Torna el Liceu a la Fresca Cultura
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Educació

L’Escola Municipal de 
Música de Vacarisses

no para!

L’Escola Municipal de Música de Vacarisses 
(EMMV) ha tingut un mes d’abril ben mogut i, al 
maig, el seu ritme d’activitats no baixarà. El dia 1 
d’abril, el Cor Jove del centre va anar al carrer del 
Balç de Manresa per participar en la representa-
ció d’Els Miserables, juntament amb actors, actrius 
i cantants semiprofessionals. Al llarg del cap de 
setmana, es van oferir 5 passis, cada tarda. Aquest 
és el primer any que l’EMMV hi surt i se’n fa una 
valoració molt positiva pel fet que els músics de 
l’escola puguin tenir contacte amb professionals 
de l’espectacle.

El mateix cap de setmana, l’alumnat de flautes 
travesseres, violins i violoncels va amenitzar la 
inauguració de la Fira de Drapaires. Hi van inter-
pretar peces clàssiques i modernes de diferents 
compositors. L’EMMV ja fa 9 anys que participa 
en aquest esdeveniment solidari per aportar el 
seu granet de sorra.
 
El 21 d’abril, l’EMMV va col·laborar amb la Bibli-
oteca El Castell a l’Altaveu de Cultura, per posar 
música a la lectura de poemes. Aquesta va anar a 
càrrec de la secció de vent metall, amb l’acompa-
nyament de Xavi Benegas.
 
Un cop passades les jornades de portes obertes 
per donar a conèixer el centre a tota la ciutadania 
interessada, l’alumnat de l’EMMV anirà a Berga, 
per participar en un intercanvi d’orquestres de 
cordes. Serà el primer cap de setmana de maig, 
uns dies de treball intens i de compartir música i 
experiències amb altres petits músics i professio-
nals. Hi aniran uns 21 alumnes, de les orquestres 
de corda i guitarres, acompanyats del professorat 
d’ambdues formacions.

I com cada any, el 26 de maig, l’EMMV participarà 
a la Festa Major Petita amb el ja tradicional con-
cert coral. En aquesta ocasió, el grup convidat 
serà Tons i Sons, que actuarà juntament amb les 
corals de l’escola vacarissana: 1, 2 i jove.

Si t’agradaria participar en aquestes i altres 
activitats de l’EMMV, et recordem que aquest 
mes s’obre el període d’inscripcions per al 
curs vinent. Anima’t!

EducacióEl projecte 
educatiu
de l’escola
bressol El Xic 

Es va donar a conèixer 
durant una jornada
de portes obertes a
les seves instal·lacions,
que va incloure tallers 
infantils i esmorzar

Un any més, hem obert les por-
tes de l’escola bressol El Xic 
per donar a conèixer el nostres 
projectes i les nostres instal-
lacions. Durant el matí de por-
tes obertes, vam mostrar el 
centre amb la il·lusió d’acollir 
noves famílies amb qui com-
partir l’educació dels seus fills 
i filles, en una jornada festiva 
amb tallers infantils i esmorzar.

El projecte de l’escola bressol 
El Xic es basa en:
· Ambient agradable, segur i ric 
en estímuls que ajudin a potenci-
ar el procés de desenvolupament 
i aprenentatge dels infants.
· L’equip educatiu acompanyem 
els infants en aquest procés de 
forma respectuosa cap a les se-
ves característiques com a per-
sones i les seves necessitats. 
· Sabem que els infants aprenen 
jugant i a través de les seves 
pròpies vivències.
· Oferim als infants l’oportuni-
tat de relacionar-se amb altres 
nens i nenes de la seva edat, 
amb tot l’enriquiment personal 
que aquest fet comporta.

Coneguem l’opinió de la família 
d’un nen que ha començat a l’es-
cola bressol El Xic aquest curs 
2016/17

Quines expectatives o inquie-
tuds teníeu abans que el vostre 
fill comencés l’escola bressol?
Pensàvem que li costaria molt, 
però ens va sorprendre perquè 
hi està molt bé i content des del 
primer dia.

Com ha influenciat l’escola 
bressol en el vostre fill?
Abans d’entrar-hi, ja parlava bas-
tant, però ara és increïble, parla 
molt més. Abans jugava més sol 

i no deixava les seves coses als 
altres; ara juga amb altres in-
fants i està aprenent a compar-
tir. També veiem que l’ha aju-
dat a anar a dormir més d’hora 
a les nits, ja que abans costava 
que tingués son per anar a dor-
mir d’hora. Per això, la seva 
mestra ens va recomanar que 
vingués a l’escola també a la tar-
da, fet que ens ha ajudat a regu-
lar horaris.

L’escola bressol
El Cuc millora
els seus espais
exteriors 

Les actuacions es basen 
en valorar el pati com
a agent educatiu i han 
comptat amb la partici-
pació activa de les 
famílies.

Ja fa uns anys que l’equip edu-
catiu d’El Cuc ens formem en la 
importància de l’espai exterior 
com a agent educatiu i és per 
això que, finalment, hem reunit 
l’empenta i les eines per poder 
iniciar i dur a terme el projecte 
de remodelació del nostre pati. 
Des de l’inici, vam plantejar po-
der executar-ho amb l’ajuda i la 
col·laboració conjunta de la co-
munitat educativa i les famílies, 
ja que són els infants qui ens han 
fet agafar aquesta empenta ne-
cessària, a través de la seva con-
ducta en el dia a dia a l’escola.

Apostem per un espai basat en 
la importància de realitzar am-
bients harmònics i rics ajustats a 
les necessitats, les capacitats, els 
ritmes i els temps dels nostres 
infants; que convidin a crear i 
imaginar, que suggereixin més 
que dictaminin aquest espai-
temps que correspon vivenciar 
als petits i les petites. Així doncs, 
mitjançant aquesta observació, 
vam fer una proposta a les famí-
lies, on hi havia, per començar, 
un espai de joc simbòlic, un de 
sensorial i un altre d’ombra on 
es poguessin amagar. 

Des del mes de novembre pas-
sat, una comissió conjunta de 

mestres i famílies hem estat de-
batent i preparant els espais per 
fer durant aquest curs. Es va de-
cidir muntar una cuineta amb 
palets, un racó de música i un 
amagatall natural. En aquestes 
comissions, es van acordar els 
dissenys dels racons i també 
com obtenir tot el material ne-
cessari per elaborar-los. Tot ple-
gat es va materialitzar l’1 d’abril, 
en una festa.

Hem d’agrair la col·laboració de 
les famílies en tots els sentits, 
assistint el dia 1, portant ma-
terial o ideant els racons; del 
conserge de l’escola Pau Casals, 
que ens va donar un cop de mà 
en la construcció dels espais, i 
de Juan Plaza, per la seva ajuda. 
També volem donar les gràcies 
a la Regidoria d’Educació per 
donar suport a aquest projecte i 
a l’empresa Mompalet, ubicada 
a Vacarisses, per regalar-nos 6 
palets nous.

A l’abril, ha participat en diverses 
activitats de Vacarisses i de fora,

un ritme que continuarà al maig,
amb un intercanvi d’orquestres

i un concert coral 
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Jenny Gallardo
Presidenta de l’Associació de Joves del Ventaiol

“L’objectiu és programar 
una activitat diferent
cada mes”

Fa un any, es va constituir l’Associació 
de Joves del Ventaiol. A principis 
d’enguany, es va celebrar una assem-
blea general, d’on va sortir una nova 
junta, formada per quatre noies resi-
dents a la urbanització. Parlem amb
la presidenta de l’entitat per saber com 
afronta aquest nou repte i els projectes 
futurs.

Com heu encarat el canvi de junta
de l’associació?
Abans, ja s’havien fet força coses, però les perso-
nes que hi havia al capdavant no podien continuar 
per raons de feina. Ara, les dones ens hem fet amb 
la junta i, tot i treballar, podem compaginar-ho. Jo 
no estic acostumada a tant càrrec, però totes les 
companyes anem a una i on jo no arribo per qües-
tions laborals, ho fa una altra. També ens ajuden la 
Mabel, l’Oriol i l’Imma (del Departament de Joven-
tut de l’Ajuntament), que ens guien.

Quins objectius us marqueu?
Esperem aconseguir bastantes coses, perquè El 
Ventaiol estava deixat, ja que no hi havia res per 
al jovent. No teníem cap lloc on anar, passàvem 
fred al carrer... En canvi, ara tenim un local, cedit 
per l’Ajuntament. S’obre els dimarts i els dijous, 
de les 17 a les 19 h. La primera hora es fa estudi 
assistit i l’altra, ens dediquem a reunir-nos i par-
lar de la programació i els projectes que volem 
tirar endavant.

Quina acollida heu tingut fins ara entre
el jovent d’El Ventaiol?
A les properes activitats, volem promocionar l’as-
sociació perquè augmenti el número de socis i 
poder fer més coses. Ara mateix, en som una 
quinzena, però espero ser-ne més de cara a l’any 
vinent. Un handicap és que, a la urbanització, no 
hi ha massa joves. 

Quines activitats teniu programades?
Hem començat amb una botifarrada i Sant Jordi. 
L’objectiu és, si es pot, preparar cada mes una 
cosa diferent, com sortides, excursions, festes, 
etc. Tampoc volem pensar en moltes coses alho-
ra, sinó que la idea és treballar poc a poc per com-
plir i poder tirar endavant allò que programem.

QÜESTIONARI VACARISSENC 

Un lloc de Vacarisses
El Ventaiol, per la seva tranquil·litat

Un record vacarissenc
La Festa Major del Ventaiol de fa uns 10 anys

Una activitat vacarissenca
Només fa 2 anys que hi visc permanentment
i no he tingut l’oportunitat de participar en cap

Una millora per al municipi
Asfaltat i clavegueram als carrers del Ventaiol

Una pel·lícula
Titanic

Un plat
Paella

Les portes del recinte van obrir-se a les 11 h, per 
començar a vendre els objectes que s’havien 
anat recollint els dies anteriors, com a donacions 
de la població de la Vacarisses. En total, van re-
captar-se uns 2.000 euros que, un any més, es 
donaran al Rebost solidari del municipi i a Ema-
ús de Sabadell.

Des de Drapaires, es vol agrair la col·laboració de 
les famílies, les entitats, les escoles, els comerços 
i l’Ajuntament de Vacarisses per fer possible 
l’èxit d’aquesta onzena edició.

Entitats l'Entrevista

Drapaires recapta 2.000 €
Els diners aconseguits amb la venda 
dels objectes donats pels vacarissans
i vacarissanes s’oferiran al Rebost 
Solidari de Vacarisses i a Emaús
de Sabadell

El diumenge 2 d'abril, la Sala Gran de La Fàbrica 
va acollir l’onzena edició de la Fira de Drapaires 
de Vacarisses, organitzada per l'alumnat de 5è i 
6è de les escoles d’infantil i primària del munici-
pi. La jornada va encetar-se ben d’hora, amb una 
cercavila a càrrec de Gegants de Vacarisses i Vaca-
tukada, que van animar els i les drapaires durant 
un recorregut pel nucli. En arribar a la Plaça de la 
Dona, alumnes de l’Escola Municipal de Música 
van oferir un concert per inaugurar la fira.

Medi Ambient
i Sostenibilitat

Des del Departament de Medi Ambient i Soste-
nibilitat, es prioritza la prevenció i la reducció 
de residus, amb la màxima que el millor residu 
és el que no es produeix. Amb aquest objectiu, 
se sol·liciten diverses subvencions per poder fer 
campanyes a la població i conscienciar de la im-
portància que tenen la prevenció i reducció de re-
sidus, i el reciclatge, si s’acaba produint el residu.

El passat 25 de març, es va organitzar, a l’escola 
Font de l’Orpina, una competició de receptes de 
cuina adreçada a les AMPAs. En aquest cas, es va 
convidar les de les escoles municipals. El taller va 
tenir una molt bona acollida i va comptar amb la 
participació de 14 persones, entre adults i infants.

Les persones assistents van formar dos grups per 
elaborar receptes utilitzant parts dels aliments 
que normalment no aprofitem, com les arrels del 
porro, les peles de les patates o una coliflor en no 
massa bon estat. El taller també va incloure una 
xerrada sobre la reducció de residus a les festes, 
per poder organitzar esdeveniments més sosteni-
bles, minimitzant els residus generats i utilitzant 
productes ecològics. A més, es va explicar què és 
el malbaratament alimentari i es van oferir molts 
trucs per evitar-lo.

Aquest taller ha estat finançat per l’Agència de 
Residus de Catalunya, mitjançant una subvenció 
per a la prevenció de residus. En breu, se n’orga-
nitzaran d’altres, que s’aniran anunciant a www.
vacarisses.cat. 

Competició de cuina
d’aprofitament
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En Gori Jover, El Solitari
Caminant per Vacarisses

Viu Vacarisses

El paratge
Ens hem de situar al torrent de la font del Solita-
ri, al nord del terme municipal. Aquest recull les 
aigües des del Collet Gran i està encaixonat entre 
la Roca Salvatge i el Paller de Tot l’Any i flueix pel 
costat de les ruïnes de la masia de la Calsina fins 
desembocar al torrent de la Saiola. És en aquest 
racó feréstec que us portem a conèixer el relat 
d’en Gregori Jover, una història totalment verídi-
ca que dóna nom a una font, una cova i un forn de 
calç. Per arribar-hi, cal apropar-nos a la masia de 
la Calsina, accessible des de la Font de la Portella 
i la Casa Vella de l’Obac.

Història
En Gori era una persona que treballava per a la 
construcció a Terrassa. Era la dècada dels anys 
trenta del segle passat i, quan va començar la 
guerra, va decidir anar al front com a voluntari a 
les milícies d’Esquerra Republicana. Quan va tor-
nar, va haver d’encarar-se a una denúncia sobre 
la qual se’n desconeix el motiu, però no el res-
ponsable: l’alcalde de Terrassa que hi havia en 
aquell moment, Pere Matalonga i Feliu. 

Malgrat aquesta denúncia, en Gori va poder esca-
par-se de la pena gràcies a l’aval d’un constructor 
amb qui havia treballat, però el van obligar a 
abandonar la ciutat i a mantenir una distància 
mínima de deu quilòmetres. Aleshores és quan 
va decidir confinar-se a les entranyes de la Serra 
de l’Obac, al lloc que estem descobrint avui.

L’aval per part d’un constructor amb qui havia tre-
ballat va permetre que li canviessin la pena de pre-
só per la de desterrament. Des de 1946, va exercir 
de carboner, durant tretze anys, sota les ordres del 
senyor Faura, propietari de la Casa de l’Obac.

En Gori tenia un fill que es deia Ramon i venia a 
visitar-lo cada estiu. Plegats van descobrir la vall, 
entre altres coses, un reg antic que aprofitava els 
degotalls de la roca del Paller de Tot l’Any i van 
restaurar-lo amb les teules que encara quedaven 
de les restes de la casa de la Calsina i també van 
construir la font del Solitari, l’any 1949.

La Font del Solitari
Una aixeta s’encarrega de tancar el pas de l’aigua. 
Tot i que, malauradament, no la veurem rajar gai-
re sovint, les seves aigües tributen al torrent ho-
mònim i, més enllà de Rellinars, acaben desem-
bocant al riu Llobregat. No obstant això, l’entorn 
de la font és molt amable i curiós. A menys de 50 
metres, hi ha les restes d’un forn de calç.

El forn de calç
La presència de conglomerats i, en especial, de 
còdols de roca calcària donen raó de la ubicació 
d’aquest forn de calç. Molt probablement era pro-
pietat dels Ubach. La seva presència també testi-
monia que aquesta vall, avui tan frondosa, anti-
gament havia estat lloc de producció de calç i, 
alhora, s’hi feia gestió forestal per poder alimen-
tar el mateix forn.

A més a més, en aquest forn, en Gori va exca-
var-hi una minúscula cavitat per poder aixoplu-
gar-se i sojornar durant la seva vida a la Serra de 
l’Obac, ja que aquest forn restava en desús. Va 
viure-hi fins al 1959, quan va retornar a la seva 
ciutat, Terrassa. Anys després, va morir a l’edat 
de 90 anys, el 1986. Tanmateix, la vall encara 
guarda l’empremta de la seva estada.

Podeu complementar el recorregut tot cercant 
capses amagades que contenen objectes per in-
tercanviar; es tracta del Geocaching, una activitat 
ideal per sortir a conèixer el territori que ens en-
volta. Trobareu un catxé a la Calsina, al forn i a la 
cova del Solitari. Hi ha gairebé tres milions de 
capses amagades arreu del món, vint-mil de les 
quals es troben a Catalunya. 

Què espereu! 

Per a saber-ne més sobre el Geocaching,
entreu a: www.geocaching.com

Marc Sàmper Gispert i Joan Soler Gironès
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Vacarisses en imatges

Panorama Hivernal
20 de desembre de 1977.
Font: Miquel Arteaga Segura

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

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.

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 depen-
drà de l’espai disponible en cada número.

El Terme es reserva el dret de no publicar escrits amb 
contingut de caràcter ofensiu.
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Còmic infantil
Artur Laperla
Super Patata 

El doctor Malvat ha transfor-
mat Supermax en patata..., però 
això no li impedirà seguir exer-
cint de superheroi.
Aquesta sèrie de còmics d’Artur 
Laperla pretén ser lectura de re-
ferència per als més petits: vi-
nyetes grosses i poc text fan 
d’aquests còmics una divertida 
experiència lectora molt reco-
manada per a infants a partir de 
6 anys.

Videojocs
World Rally Championship 5 
(PS4)

El joc oficial del mundial de ra-
llies. 51 pilots i totes les grans 
marques es troben per com-
petir al llarg de tretze rallies: 
Montecarlo, Suècia, Còrsega, 
Catalunya, Austràlia..., amb una 
recreació realista dels trams, 
amb les seves variacions de 
llum i clima, i un bon com-
portament dels cotxes. També 
tenim jocs per a XboxOne i Nin-
tendo 3DS.

Novel·la
Xavier Bosch
Nosaltres dos 

És possible l’amistat entre un 
home i una dona? Amb la nova 
novel·la del periodista i escriptor 
català Xavier Bosch, podrem en-
dinsar-nos en la relació d’amis-
tat entre en Kim i la Laura. Hi 
descobrirem el profund valor 
de l’amistat i els seus vincles se-
crets entre dos personatges total-
ment antagònics: ell, “seductor i 
despreocupat”, fill d’un hoteler 
d’una molt bona zona de Barce-
lona, i ella, originària de Banyo-
les, “idealista, vitalista i  molt 
més humil i natural”.
La novel·la està ambientada a 
Barcelona i s’estructura en tres 
parts que coincideixen amb les 
etapes vitals dels dos personat-
ges: 1984, 2000 i 2016.

DVD 
Icíar Bollaín
El Olivo

És la nova pel·lícula d’Icíar Bo-
llaín, guanyadora del Goya 2016 
a la millor actriu revelació (Anna 
Castillo). Amb aquest film, Bo-
llaín ens vol apropar a la impor-
tància dels vincles intergenera-
cionals, al valor de les coses 
immaterials (com l’olivera mil-
lenària), a la renúncia de les co-
ses estimades per poder sobre-
viure i a com la unió fa la força. 
Ens trobem davant d’un cinema 
d’autora compromès amb la crí-
tica social, amb molt bones in-
terpretacions, un guió sòlid i 
amb una molt bona direcció.

La Biblioteca recomana Xifres

3.018
Punts de llum

Vacarisses té 3.018 punts de 
llum, això vol dir que, aproxi-
madament, a cada dues perso-
nes pertoca un llum.

89 km
de vials urbans

A Vacarisses, hi ha 89 kilòme-
tres lineals de vials urbans. Si 
els poséssim un a continuació 
de l'altre, podríem anar fins a 
Tàrrega, Maçanet de la Selva, 
Valls, Ponts o Torelló.

300 km
Per recollir les escombraries

Per recollir les escombraries a 
Vacarisses, els diferents camions 
han de fer 300 kilòmetres. Podri-
en arribar fins a Castelló, Sara-
gossa o Tolosa de Llenguadoc.

Pictograma basat en la feina de: Bernar Novalyi. The Noun Project.

Vacarisses

Tàrrega

Torelló

Ponts

Valls

Maçanet
de la Selva

A SARAGOSSA



   

Agenda
Maig 2017

Núm. 111 - Maig 2017

Divendres 5

Sessió informativa
Borsa de Treball
Hora: 9.30 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Inscripcions:
promocio@vacarisses.cat

Hora del conte al carrer!
Les veus del parc,
dins el programa Viu el parc
de la Diputació de Barcelona.
Hora: 17.30 h
Lloc: cruïlla dels carrers
La Torrota i Pau Casals

Trobada d’escacs
Hora: de 17 a 20 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dimecres 3

Sessió informativa Plans 
d'Ocupació Locals 2017
Requisits: estar a l'atur i 
inscrit/a a l'Oficina de Treball.
Hora: de les 9.30 a les 10.30 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Inscripcions:
promocio@vacarisses.cat
93 835 90 02 (ext. 460)

Dijous 18 

Club de lectura 1
La última noche en Tremore Beach, 
de Mikel Santiago.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dimarts 2 

Easy Way Arithmetics*

Dilluns 8

Sessió informativa Plans 
d'Ocupació Locals 2017
Requisits: estar a l'atur i 
inscrit/a a l'Oficina de Treball.
Hora: de les 9.30 a les 10.30 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Inscripcions:
promocio@vacarisses.cat
93 835 90 02 (ext. 460) 

Dimarts 9 

Easy Way Arithmetics*

Divendres 12 

Trobada d’escacs
Hora: de 17 a 20 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dimecres 10 

Reunió informativa
Pack Jove 2017
Hora: 20 h
Lloc: Punt de Vol

Dimarts 16 

Easy Way Arithmetics*

Dimarts 23 

Easy Way Arithmetics*
Dijous 25 

Campionat de Rummikub
També hi haurà berenar
i lliurament de premis.
Hora: a partir de les 17 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

Club de lectura 2
Perdida, de Gillian Flynn.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dijous 25 - Diumenge 28

Festa Major Petita
Consulta el programa en paper
o a www.vacarisses.cat i a les 
xarxes socials.

De l'1 al 7 de juny

II Setmana del Medi 
Ambient
Consulta totes les activitats
al díptic del programa.

Dimarts 30 

Mini tallers de jardineria 
Posa’t els guants i vine a mimar 
l’alzina de la Plaça del Punt
de Vol.
Hora: a partir de les 18 h

Easy Way Arithmetics*

Del 22 de maig al 7 de juny

Exposició 10 anys
de la cursa de la Campana
Lloc: Biblioteca El Castell

Divendres 19 

Sessió informativa
Borsa de Treball
Hora: 9.30 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Inscripcions:
promocio@vacarisses.cat

Trobada d’escacs
Hora: de 17 a 20 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Diumenge 21  

(Re) Descobrint Vacarisses
Sortida a La Torrota,
el Cingle Gros i el Casalot.
Hora: de les 8.30 a les 13.30 h
Lloc de trobada: Plaça Major
Inscripcions:
sanchezlmn@vacarisses.cat
93 835 90 02 (ext. 461)

Dissabte 6

Taller de costura
Prepara la teva vestimenta
del segle XVIII per a la Festa 
Major Petita!
Hora: 11 h
Lloc: escola Font de l’Orpina

Diumenge 7

Xococoncert
XXI Trobada de corals
En finalitzar el concert,
es farà l’habitual xocolatada.
Hora: 18 h
Lloc: La Fàbrica
Organitza: Cor de Vacarisses

III Trofeu Montserrat
de patinatge artístic
Hora: de les 9 a les 19 h
Lloc: Pavelló Salvador Boada (C/ 
Urgell, 90 - Olesa de Montserrat)
Organitza: CPA Vacarisses

Vademúsica:
Dissabte 3 de juny!
Little swing
Hora: 12 h
Lloc: Mas Mimó

Divendres 9 de juny!
Hot Carajillos Happy Band
Hora: 21.30 h
Lloc: Plaça Joan Bayà

Divendres 30 de juny!
The musicians
Hora: 19 h
Lloc: Jardins del Lladern

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

* Del 2 al 12 de maig

Preinscripcions escoles 
bressol municipals

Del 8 al 19 de maig

Inscripcions Casals d'Estiu
i Casalets 2017
De 8 mesos a 5è, del 22 de juny 
al 31 de juliol.

Inscripcions Pack Jove 2017
De 6è a 4rt d’ESO
Del 3 al 28 de juliol
Reunió informativa: dimecres 10 
de maig, a les 20 h, al Punt de Vol.

Horari de les inscripcions:
de dill. a div. de 9 a 14 h, i els 
dill. també de 16 a 18 h
Lloc: Àrea de Serveis
a les Persones

Del 15 al 31 de maig

Preinscripció Escola 
Municipal de Música
Per a alumnat de nou ingrés,
a partir de 3 anys.
Hora: de dill. a dij. de 16.30 a 19 h
Lloc: Secretaria de l’EMMV

Del 22 de maig al 5 de juny

Inscripcions Curs monitor/a 
d’activitats d’educació en
el lleure infantil i juvenil
Horaris del curs: del 19 al 23
de juny i els dissabtes 1, 8 i 15
de juliol, de les 9 a les 14 h
i de les 15.30 a les 20.30 h;
i els diumenges 2 i 9 de juliol,
de les 9 a les 14 h
+info: Ajuntament de Vacarisses 
i Punt de Vol

En motiu de la Festa Major 
Petita, la Biblioteca El Castell 
tancarà el divendres 26.

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.


