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Editorial
Un any més, la Regidoria d’Educació de l’Ajunta-
ment de Vacarisses ha convocat el Premi de Tre-
balls de Recerca, adreçat a alumnes que cursen 2n 
de batxillerat a l’Institut del municipi. D’aquesta 
manera, es volen fomentar les tasques necessàri-
es per elaborar un estudi d’aquest tipus: interès 
per una temàtica, treball de camp, recerca biblio-
gràfica, etc. I és que considerem que és fonamental 
motivar el jovent a exercitar la creativitat i la curi-
ositat per tot el que l’envolta, amb un esperit crític.

El premi està dividit en dues categories segons la 
temàtica: lliure o relacionada amb Vacarisses. 
Amb aquesta darrera, es pretén promoure la re-
cerca local, ampliant, així, el coneixement dels 
nostres orígens i el nostre patrimoni. Precisa-
ment, un dels treballs guanyadors, Noranta-nou, 
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Tot i que el punt de partida dels nivells dels pous 
és molt similar als de la primavera de 2016, du-
rant els primers mesos d’enguany, l’extracció d’ai-
gua s’ha reduït en un 22% de mitjana respecte a 
l’any passat. Això es deu a les actuacions realitza-
des a la xarxa, al descobriment de fuites descone-
gudes i el seu posterior arranjament, i al descens 
generalitzat del consum d’aigua. Per tant, es trac-
ta d’una bona xifra, però encara insuficient si es 
tenen en compte la reducció d’aquest recurs natu-
ral per sobre-explotació i per manca de pluges.

Amb l’aigua, no es pot
abaixar la guàrdia!

Nova prospecció d’aigua a Torreblanca I
Durant els darrers mesos i després dels primers 
resultats de l’estudi hidrogeològic encarregat a 
l’Institut Català de Recerca d’Aigua (ICRA), s’ini-
ciarà una nova prospecció  a la zona propera a 
l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) 
de Torreblanca I. Segons els càlculs realitzats, 
l’equip d’experts apunta que un pou potencial 
en aquesta zona podria arribar a subministrar un 
10% de la demanda actual d’aigua a Vacarisses, 
sense considerar les reserves emmagatzemades 
a l’aqüífer, és a dir, només tenint en compte el 
balanç anual de recàrrega del sistema. Si aquesta 
prospecció és positiva, l’aigua aportada seria un 
complement per deixar descansar la zona d’aqüí-
fers de Can Serra, que, avui dia, està sobre-explo-
tada i en una situació delicada. Ara bé, aquestes 
estimacions es basen en un estudi preliminar i 
uns càlculs prudents, que no es confirmaran fins 
que es dugui a terme el sondeig. Si el resultat és 
positiu, se’n podran conèixer el gruix saturat i 
l’aforament, aspectes que permetran ajustar les 
xifres i valorar millor aquesta alternativa.

F M A M J J A S O N

2017

Mitjana diària
del cabal extret

2016

1.000 m3/dia

500 m3/dia

2.000 m3/dia

1.500 m3/dia

Total de m3 extrets
de gener a abril

2016 2017

140.092 m3184.302 m3

indaga en el passat vacarissà mitjançant la trans-
missió oral, de gran valor per descobrir detalls 
que no solen aparèixer als llibres. L’altre treball 
guardonat, de temàtica lliure, analitza l’eficièn-
cia de la impressió 3D com a eina educativa a 
l’Institut de Vacarisses, apropant-nos a aquesta 
tecnologia des del punt de vista pedagògic. Pel 
seu interès, ambdós treballs estan a disposició de 
la ciutadania, a la Biblioteca El Castell.

L’enhorabona a tot l’alumnat de l’Institut de Va-
carisses que ha participat al Premi de Treballs de 
Recerca i, en especial, a Pau Casas i Mariona Pinós 
per la qualitat dels seus estudis. Com a poble, ens 
enorgulleix tenir joves que s’interessen pel seu 
entorn més proper. A l’Entrevista d’aquest núme-
ro, podreu conèixer-los una mica més.

Durant els primers mesos 
d’enguany, l’extracció
d’aigua s’ha reduït en
un 22% de mitjana
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Medi AmbientII Setmana
del Medi Ambient
Entre l’1 i el 7 de juny, hi haurà
activitats diàries per conscienciar-nos 
del respecte cap al nostre entorn

Un any més, la Regidoria de Medi Ambient us 
proposa una setmana plena d’activitats diàries. 
L’objectiu de totes elles és promoure actituds i 
comportaments de respecte cap al medi natural, 
així com un òptim aprofitament dels recursos 
que arriben a les nostres mans.

La II Setmana del Medi Ambient tindrà lloc entre 
l’1 i el 7 de juny, en què podrem gaudir de la 
programació oferta, però també fer palesa la nos-
tra preocupació vers el medi i el desig d’avançar 
en el canvi d’hàbits i de normes per millorar el 
nostre entorn. Són aquelles petites grans coses!

Accedeix al 
programa

ComunicacióCol·labora amb Vacarisses Ràdio!
Vacarisses Ràdio ha estat uns mesos sense funcio-
nar amb l’objectiu de renovar-ne la graella i aug-
mentar la qualitat del servei. A més, s’ha volgut 
obrir l’emissora a la ciutadania i fer-la més partici-
pativa. Per aquest motiu, es crearà una associació, 
regida per uns estatuts i formada per persones 
voluntàries. Fins ara, ja s’han rebut diverses pro-
postes de programes, però es convida tothom a 
col·laborar-hi.

Amb l’objectiu de renovar
els continguts, es crearà
una associació de persones
voluntàries que s’encarregaran
de tornar a endegar la ràdio local

T’apassiona la ràdio?
Escriu-nos, a comunicacio@vacarisses.cat! 

Viu Vacarisses
estrena Facebook

Fa uns mesos, des de l’Ajuntament, es va crear la 
marca Viu Vacarisses per promocionar valors del 
municipi, com el patrimoni natural i històric i 
les activitats que s’hi organitzen. Fins ara, aques-
ta difusió només es feia a través de l’Instagram, 
amb l’etiqueta #viuvacarisses, i també al Face-
book, on, cada matí, es desitja #bondiavacarisses 
amb alguna de les imatges del municipi penja-
des pels seguidors i seguidores.
 

Aquesta pàgina s’uneix a l’oficial de 
l’Ajuntament i es destinarà a promoure 
el turisme al municipi

Ara, es fa un pas més, amb una nova pàgina de 
Facebook, exclusiva per promoure el turisme. 
Sota el títol de Viu Vacarisses, s’hi anirà informant 
sobre esdeveniments que no només puguin inte-
ressar els vacarissans i les vacarissanes, sinó tam-
bé gent de fora per atreure visitants. En definiti-
va, una eina més per donar a conèixer les 
meravelles del nostre municipi i què s’hi fa. Ens 
hi ajudes?

Turisme

Fes m'agrada
i comparteix
amb les teves 

amistats! 

#viuvacarisses

Cultura, Educació
i JoventutNova edició del

Va de Música
El cicle de concerts torna amb
el swing com a principal protagonista
i la presentació d’una banda sorgida
de l’Escola Municipal de Música
de Vacarisses

Un any més, torna el cicle de concerts Va de Música. 
Programats al llarg d’aquest mes de juny, ens ofe-
riran diferents estils per arribar a tots els públics, 
tot i que l’estrella serà el swing.

La primera cita serà l’espectacle Little Swing, conce-
but per ser ballat i cantat en família. El repertori 
està compost per cançons tradicionals i populars 
catalanes, passades pel filtre del swing. Durant el 
concert, mentre els més petits gaudeixen d’un  

Consulta la programació al programa en paper,
a l’agenda final d’aquest número o a www.vacarisses.cat
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Entitats

EducacióL’escola Font de l’Orpina 
visita l’Ajuntament

Torna la Lliga del Llumillu!
La segona edició arriba
amb noves proves dintre
el programa dela Festa Major 

Després de l’èxit de la primera edició, la Lliga del 
Llumillu torna amb més empenta que mai, per viu-
re al màxim la Festa Major de Vacarisses. Un any 
més, busquem equips disposats a desllomar-se i 
passar una bona estona amb noves proves que us 

sorprendran. Recorda que són aptes per a totes les 
edats i que cada participant rebrà una samarreta 
de la Lliga, del color del seu equip. Busca un grup 
de gent amb ganes de passar-ho bé i inscriviu-vos; 
les places són limitades!

Inscripcions: del 14 de juny al 14 de juliol 
Equips: entre 10 i 15 persones

Després de recórrer les diferents
àrees de l’edifici, l’alumnat de 3r
va poder parlar una estona amb
l’alcalde de Vacarisses

Fa unes setmanes, l’alumnat de 3r de primària de 
l’escola Font de l’Orpina va visitar diferents equi-
paments de Vacarisses per conèixer-ne el funcio-
nament de primera mà. Una de les parades del 
recorregut va ser l’Ajuntament, on els nens i nenes 
van poder accedir a algunes dependències munici-
pals perquè cada departament els expliqués què 
s’hi fa.
 
Com ja és tradicional, la visita va finalitzar a la 
Sala de Plens, on els infants van poder xerrar amb 
l’alcalde de Vacarisses, Antoni Masana. Es van pre-
ocupar per diferents aspectes, des de la seva vida 
personal i política fins al funcionament de la insti-
tució i la mecànica de les eleccions, passant per 
millores que voldrien per al municipi, com als car-

III Trofeu Montserrat
de patinatge artístic
El diumenge 8 de maig, va tenir lloc el III Trofeu 
Montserrat que organitza el Club de Patinatge  
Artístic (CPA) de Vacarisses. Aquesta edició es va fer 
al pavelló Salvador Boada, d’Olesa de Montserrat.

Hi van participar els clubs Joaquima de Vedruna, 
CPA Viladecavalls, Club Hoquei Igualada Secció 
Patinatge i l’amfitrió, el CPA Vacarisses. En total, 
més de 80 patinadores i patinadors van competir 
en les diferents categories. Els guardons els van 
lliurar la regidora d’Educació de l’Ajuntament de 
Vacarisses, Clara Fuster; la secretària del CPA Va-
carisses, Àngela Martin, i la tresorera del club, 
Àgueda Rodríguez.

Resultats

Minis
Ana López
Laia Ubric
Guifré Serrat
Martina Martín
Nahia López
Jennifer Moreno Tellman

Iniciació A
1a classificada: Geneva López (CPA Vacarisses)
2a classificada: Lucía Arquello (CPA Viladecavalls)
3a classificada: Núria López (CPA Vacarisses)

Iniciació PRE-A
1a classificada: Ana Quintana (CPA Viladecavalls)
2a classificada: Noelia Omedas (CPA Viladecavalls)
3a classificada: Tania Prieto (CPA Viladecavalls)

Iniciació B
1a classificada: Paula Yoldi (CPA Vacarisses)
2a classificada: Maria Vendrell (CPA Vacarisses)

Iniciació PRE-B
1a classificada: Jana Bel (CPA Vacarisses)
2a classificada: Carla de Rueda (CPA Vacarisses)
3a classificada: Carla Ordóñez (CPA Vacarisses)

Més de 80 patinadores
i patinadors van competir en
les diferents categories d’aquest
certamen, organitzat pel CPA Vacarisses

Iniciació C Majors
1a classificada: Amèlia Queralt (CPA Vacarisses)
2a classificada: Itziar Muñoz (Joaquima de Vedruna)
3a classificada: Carla Tarrés (CPA Viladecavalls)

Iniciació C menors
1a classificada: Amanda Garcia (CPA Vacarisses)
2a classificada: Hannah Portero (CPA Vacarisses)
3a classificada: Mª del Mar Galeote (CPA Vacarisses)

Promoció 1
1a classificada: Núria Rubí (CPA Vacarisses)
2a classificada: Alba Bratova (CPA Vacarisses)
3a classificada: Aran Molera (CPA Vacarisses) 

Promoció 2
1a classificada: Nela Montesinos (Joaquima de Vedruna)
2a classificada: Patricia Desales (Joaquima de Vedruna)
3a classificada: Bruna Juzgado (CPA Vacarisses)

espectacle d’animació, es convidarà les famílies a 
participar i ballar el Lindy Hop. Precisament, el fil 
conductor són aquests dos personatges: la Lindy, 
amant del ritme i el ball, i en Hop, apassionat per 
la música i els instruments. La representació tin-
drà lloc el 3 de juny, a El Mimó, en el marc de la 
Festa del Medi Ambient.

Uns dies més tard, el 9 de juny, el Va de Música 
s’uneix a la commemoració del 10è aniversari 
de la cursa de La Campana. L’encarregada d’ame-
nitzar-ho serà la Hot Carajillo’s Happy Band. Hi 
presentarà l’espectacle Swing Party, inspirat en 
"l'ambient carajillo" que hi havia als clubs de 
l’Amèrica dels anys 40 i 50. Així, s’hi recrearan 
els temes de swing i rythm’n blues de l’època, de 
la mà dels més grans creadors, com Louis Prima, 
Big Joe Turner, Louis Jordan o Benny Waters, 
passant pel mateix Louis Armstrong o Renato 
Carosone. I en una peça, hi col·laborarà la banda 
de l’Escola Municipal de Música de Vacarisses. 

Tot plegat, implicant el públic i convertint el 
concert en una festa col·lectiva. 

La clausura del cicle Va de Música serà el 30 de juny, 
als Jardins del Lladern. La vetllada suposarà la pre-
sentació d’un nou grup, The musicians, format pel 
professorat de l’Escola Municipal de Música.

rers d’El Ventaiol o al parc de Can Serra. Els petits 
també van mostrar interès per la manca d’aigua i 
van preguntar si, aquest estiu, tornarien les res-
triccions de fa un any. Abans de marxar, l’alcalde 
va fer donació de la bandera vacarissana i d’uns 
punts de llibre sobre la Fira del Món Geganter i les 
entitats de cultura popular que hi col·laboren.

Cultura
La Fira del Món Geganter ja té cartell
La XI Fira del Món Geganter, organitzada entre 
Vacarisses, Rellinars i Ullastrell, ja té cartell.

Les guanyadores del concurs convocat 
pels ajuntaments dels municipis 
organitzadors han estat dues alumnes 
de l’escola de Rellinars

Els ajuntaments dels tres municipis van convo-
car un concurs entre l’alumnat de les 4 escoles 
de primària que hi ha. El cartell guanyador ha 
estat el de Maribel Ezquerro i Mariona Andreu, 
de l'escola de Rellinars. Aquest s’utilitzarà per 
difondre l’esdeveniment, que tindrà lloc els dies 
7 i 8 d’octubre.
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UIPV
Unió d’Independents per Vacarisses 
grupmunicipal@uipv.cat

L'illa de vianants,
referèndum sí o sí?
Després de tres mesos de la 
prova pilot de l'illa de vianants 
de l'equip de govern, volem fer 
algunes consideracions. Segons 
el nostre criteri, aquesta prova 
pilot s'ha fet sense cap planifi-
cació, amb una total improvisa-
ció i, segons el mateix alcalde, 
reconeixent que no hi ha cap 
informe policial que garanteixi 
i avali la seguretat en els canvis 
de direcció que han decidit po-
sar en marxa, i amb una manca 
de sensibilitat envers els veïns 
de tot el municipi. 
Segons les darreres informaci-
ons, els comerciants estan divi-
dits i una bona part dels veïns 
també. Sembla que aquests can-
vis estan provocant conseqüèn-
cies econòmiques en alguns co-
merços; per això, una part dels 
comerciants ha promogut una 

campanya de recollida de signa-
tures per tal que es faci una con-
sulta i/o referèndum, perquè els 
veïns/es de tot el municipi opi-
nin i diguin què volen.
UIPV recolzem totalment aques-
ta iniciativa. Estem totalment 
d'acord en donar la paraula als 
veïns; un canvi tan important 
com aquest requereix un gran 
consens, no només polític, sinó 
també del conjunt dels vilatans i 
de tots els comerciants afectats.
Per altra banda, l'Alcalde ha insi-
nuat públicament en una comis-
sió que, al darrera d'aquest ma-
lestar, hi ha els "grups polítics 
de l'oposició". Doncs, Sr. Masa-
na, s'equivoca del tot. UIPV no té 
res a veure amb la polèmica que 
actualment hi ha envers l'illa. 
Potser caldria que reflexionés, 
sobretot, que escoltés i permetés 
que els veïns poguessin manifes-
tar el seu parer i es promogués, 
des de l'Ajuntament, una consul-
ta vinculant a tot el municipi.

ERC
Esquerra Republicana de Catalunya 
vacarisses@esquerra.org

Seguim...
Una de les feines dels polítics 
municipals és aconseguir re-
cursos per poder invertir-los al 
municipi. Els regidors d’ERC no 
paren de buscar-ne. El fet de ser 
un partit que depassa l’àmbit 
municipal ho afavoreix. En-
guany hem presentat esmenes 
als pressupostos de l’Estat per 
valor de 2 milions 800 mil €. 
Fins a l’últim minut intenta-
rem treure recursos d’aquest 
estat que ens maltracta. S’han 
demanat recursos per construir 
el camp de gespa, per millorar 
locals de les Associacions de Ve-
ïns, per instal·lar tecnologia 
LED, per urbanitzar el Ventaiol, 
La Creu, l’Oliva i Pau Gran. 
Aquestes esmenes han de ser 
aprovades al debat dels pressu-
postos al Congreso. Quan surti 
aquest escrit, segurament, ja 
sabrem si s’han aprovat les es-
menes o no.
També hem aconseguit 50.000 € 
d’una subvenció de la Diputació 

per arranjar el camí del Mimó i 
115.000 € de subvencions de la 
Xarxa de Governs Locals per a 
varis projectes. Volem destacar 
els 60.000 € per a l’obertura de 
la franja de protecció de Torre-
blanca II. Els diners obtinguts 
són més del doble que en l’úl-
tim any de govern d’UIPV i VxV.
Per acabar, volem dir-vos que el 
8 de maig es va tancar la Comis-
sió de seguiment de la C58, cre-
ada a instàncies d’ERC, quan 
érem a l’oposició. ERC va pre-
sentar una Proposta de Resolu-
ció al Parlament (2013) que va 
ser aprovada per unanimitat i 
que va portar a la construcció 
de la separació entre carrils a la 
C58. Després d’un any d’im-
plantació, els accidents han 
baixat un 63% i els accidents 
mortals, un 100%. Cal felici-
tar-nos tots d’aquest èxit, un 
èxit que es va començar a ges-
tar amb les mobilitzacions veï-
nals de fa uns anys.

PSC
Partit dels Socialistes de Catalunya
vacarisses@socialistes.cat

El futur de l’aigua a Vacarisses
Els socialistes tenim clar que la 
gran prioritat d’aquesta legisla-
tura és l’aigua i, per tant, la 
nostra responsabilitat passa 
per garantir aquest recurs en 
l’actualitat i en el futur. Per això, 
és molt important qui governa 
un municipi i quines polítiques 
practica. Avui dia, podem dir 
amb orgull que, gràcies a la in-
versió feta entre 2007 i 2011 
pel govern liderat p els socialis-
tes, tenim informació sobre 
què està passant amb l’aigua al 
nostre municipi. La gran inver-
sió econòmica en modernitzar i 
informatitzar les nostres instal-
lacions ens va evitar l’estiu pas-
sat arribar al drama de quedar-
nos sense aigua. Tenir coneixe-
ment sobre l’estat dels pous, la 
seva fondària, els nivells d’ai-
gua, els m³ extrets, etc. ens va 
permetre, d’una banda, antici-
par-nos a un problema molt 
greu de disminució del recurs i, 
de l’altra, prendre les decisions 
estratègiques necessàries per a 
evitar mals majors. Ara, i des de 
2015 que tornem a ser al go-
vern, estem donant continuïtat 
al que vam iniciar l’any 2007 i 

estem treballant en la posada 
en marxa de noves prospecci-
ons i projectes d’abastament a 
partir del coneixement del po-
tencial hidrogeològic del nos-
tre territori (estudi encarregat 
a l’Institut Català de Recerca 
d’Aigua), sense deixar de ban-
da el projecte de portada d’ai-
gua en alta des de Terrassa, si 
finalment no es pot garantir el 
subministrament amb recursos 
propis. Això és fer política, anti-
cipar-se als problemes i pro-
moure solucions de llarg recor-
regut a partir del coneixement 
de la informació.  

VxV
Veïns per Vacarisses
veinspervacarisses@gmail.com

Reflexió sobre l'illa peatonal
El dia 10 de maig es varen com-
plir els tres mesos que va donar 
l'equip de govern per fer les 
proves de l'illa peatonal i valo-
rar els seus resultats. És evident 
que han sigut tres mesos d’una 
controvèrsia força interessant i 
d'estudi.
Veïns per Vacarisses té molt cla-
ra la seva opinió al respecte. En 
principi, reconeix la valentia de 
l'equip de govern i, més concre-
tament, d'ERC de posar sobre la 
taula una iniciativa que de tots 
era sabut que portaria més 
d'una crítica. No obstant això, 
volem posar negre sobre blanc: 
el fet de notar en la iniciativa 
una improvisació força evident.
No estem d'acord que l'equip de 
govern aprovi per ple un canvi 
en les ordenances de la zona 
blava, ampliant l'horari de la 
mateixa, sense tenir decidit què 
ha de fer definitivament amb 
l'illa, demostrant, amb aquesta 
actitud, una animadversió per-
sonal a certs veïns que son crí-
tics amb la gestió de l'equip de 
govern i oblidant que han sigut 
elegits per governar tots els vi-
latans, sense excepció.
Tampoc estem d'acord que 
l'equip de govern aprovi per ple 
un canvi en les ordenances dels 
guals a Vacarisses (Vados de en-
trada y salida de vehículos en las 
propiedades). Nosaltres creiem 
que aquesta és una realitat que 
afecta directament els veïns 
que viuen al nucli i no els veïns 
de les urbanitzacions.

Per aquestes raons i altres, và-
rem decidir votar en contra de 
les dues iniciatives.

MV
Movem Vacarisses
movemvacarisses@gmail.com

Continuant amb el nostre arti-
cle publicat a El Terme del mes 
d’abril, referent a l’anàlisi del 
nostre programa electoral i la 
seva plasmació en la realitat 
municipal, dir-vos, en matèria 
d’Educació,  que  estem lluitant 
per aconseguir una escola d’a-
dults/es que doni resposta a les 
necessitats formatives de les 
persones de més de 16 anys, les 
quals s’estan analitzant amb 
l’objectiu de veure quin tipus 
de formació pot impartir-se a la 
localitat. Apostem també per 
inserir encara més el servei de 
reforç escolar amb l’objectiu 
d’evitar les desigualtats deriva-
des de factors personals, soci-
als, econòmics, culturals o de 
qualsevol altre tipus, tot i que ja 
s’hi està treballant des del mu-
nicipi, tant per al jovent, amb el 
Punt de Vol, com per a primà-
ria, amb l’Espai Familiar. Volem 
democratitzar encara més la 
nostra escola de música munici-
pal, la qual ja gaudeix de la tari-
fació social per als usuaris i, ac-
tualment, ja es fan arribar els 
seus projectes tant en l’àmbit 
de les nostres escoles bressols, 
com als tallers per a joves, pro-
jectant intencions futures en 
les escoles de primària. No po-
dem deixar de pressionar per 
prioritzar les necessitats de su-
port pedagògic i terapèutic dels 
infants amb afectacions psico-
motores, sensorials o intel·lec-
tuals. Hem de sensibilitzar-nos 
davant les noves propostes edu-
catives, com les comunitats d’a-
prenentatge, sempre en la re-
cerca de projectes basats en les 
relacions d’horitzontalitat i dià-
leg, que potenciïn la participa-
ció activa i positiva de tota la co-
munitat educativa i de l’entorn 
(administració, entitats, etc.). 

Els partits opinen 

Propostes del Ple municipal ordinari
de 27 d’abril de 2017

Proposta/moció

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació de la revisió del padró municipal 
d’habitants a 1 de gener de 2017

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació inicial de la modificació de 
l’ordenança d’estacionament regulat de vehicles a la via pública

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora 
dels guals i contraguals voluntaris al municipi de Vacarisses

Proposta de l’Alcaldia de ratificació del decret núm. 81/2017,
de 28 de març, de denúncia de concessió d’ús privatiu atorgat
a S.E. Correos y Telégrafos, S.A.

Proposta de l’Alcaldia d’adhesió al Consorci per a la Gestió Integral 
d’Aigües de Catalunya (CONGIAC)

Moció presentada per tots els grups municipals referent a
la reinversió del superàvit a l’administració local per a la millora
dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM i MV-E en defensa 
de la titularitat catalana de les vies que es construeixin al Vallès

A favor

Unanimitat

ERC, PSC
i MV

ERC, PSC
i MV

Unanimitat

Unanimitat

Unanimitat

ERC i MV

En contra

–

VxV

–

–

–

–

UIPV i VxV

Abst.

–

UIPV

UIPV i 
VxV

–

–

–

PSC

Consulta les actes
dels Plens municipals

Política
Municipal
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Pau Casas i Mariona Pinós,
Premis de Treballs de Recerca 2017

Un any més, la Regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament de Vacarisses ha convocat 
el Premi de Treballs de Recerca, amb 
dues categories segons la temàtica: 
lliure i relacionada amb el municipi.
En el primer cas, la guanyadora
ha estat Mariona Pinós, amb el treball 
La impressió 3D com a eina educativa a 
l'Institut de Vacarisses. Pau Casas ha 
obtingut l’altre guardó, amb Noranta-
nou. Ambdós treballs estan a la vostra 
disposició a la Biblioteca El Castell. 
Abans, però, els protagonistes ens
en donen alguns detalls!

D’on va sorgir la idea d’escollir la temàtica del 
vostre treball de recerca?
P: Després de donar voltes i voltes a idees com fer 
un estudi dels dialectes del català en la música, la 
meva tutora i jo vam decidir que la hipòtesi es 
complicava massa, motiu pel qual vam decidir co-
mençar de zero. La primera idea que va sorgir va 
ser el llibre, i ara Noranta-nou ja és una realitat.
M: En un principi, tenia pensat fer un treball que 
impliqués construir una maqueta d'algun edifici 

l'Entrevista

A més, coneixeran diferents llocs on els podran 
ajudar si mai volen dur a terme un projecte simi-
lar a aquest.

Què suposa haver rebut el Premi de Treballs 
de Recerca del vostre ajuntament?
P: S’agraeix molt veure com avui en dia els llibres 
continuen interessant i es valora la importància 
de les lletres i la cultura popular, que fan, de pe-
tits llocs i petits moments, grans records. Tenir 
aquest reconeixement suposa veure com la feina 
que comporta un Treball de Recerca no és inútil, 
ja que tothom qui el fa bé sap que no és bufar i fer 
ampolles.
M: Resulta molt gratificant. Després d'haver dedi-
cat hores i molt d'esforç a aquest treball, suposa 
un grau de satisfacció enorme.

Esteu a punt de finalitzar una etapa educati-
va. Quin camí teniu pensat seguir?
P: Si tot segueix igual, el meu futur anirà encarat 
a la cultura: els estudis que tinc pensats uneixen 
gestió d’esdeveniments culturals, patrimoni i vi-
sió crítica del món actual. Tot i això, altres opci-
ons són la Filologia Catalana i el Periodisme.
M: Després del batxillerat, m'agradaria poder es-
tudiar Enginyeria de disseny industrial i desenvo-
lupament del producte, a la UPC de Terrassa.

I per acabar, un petit viatge en el temps. Com 
us veieu dintre de 10 anys?
P: D'aquí a deu anys, m'imagino sent una persona 
plenament activa al poble, participant en dife-
rents activitats i entitats, però també essent entu-
siasta i viatjant pel món per no quedar-me estan-
cat en una única visió.
M: Els 27 em queden bastant lluny, però espero 
haver superat la universitat i haver vist món. Tant 
de bo tingui una feina estable i la meva relació 
amb la família i els amics segueixi com fins ara.

La història de Vacarisses a través de
la transmissió oral
A través d’un relat fictici, Noranta-nou narra la 
història real del municipi. El protagonista és en 
Jan, nascut el 1999 (d’aquí el títol de la investiga-
ció) i que, en plena adolescència, descobreix una 
carta que l’avi Arnau li deixa abans de morir.
En aquesta, l’anima a descobrir els seus orígens, 
parlant amb la gent d’aquí de tota la vida. Així, 
el text reflecteix la importància de la transmis-
sió oral per conèixer el nostre passat i trobar
les nostres arrels.

 
La impressió 3D a l’Institut
La impressió 3D com a eina educativa a l'Institut de 
Vacarisses consta d’una part teòrica, basada en 
entrevistes a gent experta en el tema i professo-
rat de tecnologia d’instituts que ja disposen 
d’impressores 3D. A partir de tota la informació 
recopilada, l’autora considera viable l’adquisició 
d’aquesta màquina a l’Institut de Vacarisses i 
proposa tres projectes amb diferents propòsits i 
destinats a grups diversos: professorat, aula i ús 
personal de l’alumnat. I és que la conclusió és 
que les impressores 3D són una bona inversió en 
un entorn pedagògic, sobretot en assignatures 
com tecnologia i plàstica.

sostenible. La idea no va prosperar i, al final, em 
vaig acabar decantant per les impressores 3D, ja 
que n'havia sentit a parlar i em van despertar curi-
ositat.

Al darrera, deu haver-hi un important treball 
de camp. Quins passos vau seguir?
P: Per fer el treball, m'he basat en informació que 
ja coneixia i informació que no es troba escrita 
enlloc, que només descansa a la memòria de la 
gent. Amb això, hi consten vuit entrevistes fetes 
a persones actives a Vacarisses de característi-
ques completament diferents: hi ha adolescents i 
gent que explica experiències de la Guerra Civil, 
hi ha qui dedica la seva vida a la vila i qui la passa 
tota a fora...
M: El primer que vaig fer va ser informar-me sobre 
les impressores 3D i, tot just després, vaig fer un 
curs a la UAB a l'estiu per aprendre a dissenyar ob-
jectes amb l'ordinador. Finalment, vaig entrevistar 
professors que ja utilitzaven aquest recurs a les 
aules i els responsables de l'Ateneu de Fabricació 
de Les Corts i el FabLab de Terrassa.

Els vostres treballs es poden consultar a la Bi-
blioteca El Castell. Què hi poden trobar les 
persones interessades en la temàtica que hi 
tracteu?
P: És un llibre fet per a tota persona encuriosida 
per conèixer més bé la cultura i la història del 
nostre municipi. La suma de realitat i ficció té 
com a resultat el treball, doncs, a part de poder 
conèixer anècdotes i fets reals, qui narra la histò-
ria és en Jan: un noi nascut el 1999 que, arran de 
llegir una carta que li deixa el seu avi Arnau uns 
mesos abans de morir, decideix emprendre un 
viatge vacarissenc per fer permanent l’amor del 
seu avi cap al poble.
M: Al treball, podran trobar informació general 
sobre les impressores 3D i, sobretot, l’aplicació 
que se'n pot fer a les aules com a eina educativa. 

Un lloc de Vacarisses
El Cingle

Un record vacarissà
Els 25 anys dels Gegants

Una activitat vacarissana
La Baixada de la Vaca

Una millora per al municipi
Un local per a el Cau

Un llibre
La veritat sobre el cas Harry 

Quebert, de Joël Dicker

Una pel·lícula
I Origins

Un personatge de ficció
Sheldon Cooper

Un personatge real
La meva cosina Bruna

Un plat:
Croquetes!

QÜESTIONARI VACARISSENC  |  PAU
Un lloc de Vacarisses
La Torrota

Un record vacarissà
Les nevades de març

Una activitat vacarissana
La festa major d’agost

Una millora per al municipi
Cap de significativa

Un llibre
La mecànica del cor, 
de Mathias Malzieu

Una pel·lícula
El viatge de Chihiro

Un personatge de ficció
Severus Snape

Un personatge real
Ed Sheeran

Un plat
Els cigrons amb bacallà
de la meva mare

QÜESTIONARI VACARISSENC  |  MARIONA
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Notícies sobre el mas 
Orpina de Vacarisses
Històries de Vacarisses

Viu Vacarisses

Sobre el mas Orpina de Vacarisses, vàrem publi-
car un breu treball l’any 1995, fent un seguiment 
dels llibres de capbreus del terme de Vacarisses i 
començant les notícies a la segona meitat del se-
gle XVI. Vam dir que, originàriament, el mas era 
conegut com a mas Guitart, per dir-se posterior-
ment Casasaies i, finalment, Orpina. Avui parla-
rem dels Guitart, una nissaga vacarissenca relaci-
onada per llaços de parentiu amb els Guitart, que 
conreaven les terres del mas Coll de Terrassa.

El primer personatge que apareix a la documen-
tació és Romeu Guitart, un veí de Vacarisses que, 
juntament amb altres conveïns, va avalar Arnau 
de Solà, el 25 de febrer de 1284, per un deute que 
tenia amb el senyor Bernat de Centelles. Bernat 
Martí, rector de Vacarisses, va escripturar, el mes 
d’abril de 1290, el compromís de pagament de 
certa quantitat promesa per Maria “Guitarda”, 
mare de Ramon Guitart. Aquest Ramon es va ca-
sar amb Guillemona, filla de Ferrer de “Periconi-
bus”, i el 26 de gener de 1302 feien tractes pel 
pagament dels mil sous del seu dot.

Ramon Guitart fou un dels fiadors d’un deute de 
1.300 sous que tenia Guillema de Montcada, se-
nyora del castell de Vacarisses, amb el senyor 
Pere de Roca, ciutadà de Manresa. El 20 de maig 
de 1302, va hipotecar les rendes de Vacarisses en 
temps en què el seu batlle era Guillem Ferrer.
 
Un cop mort en Ramon, trobem documentat el 
seu fill Romeu Guitart, el qual ens proporciona 
notícies sobre els seus parents terrassencs. El 5 de 
novembre de 1316 Bernat Guitart, del mas Coll 
de la parròquia de Sant Pere de Terrassa, que era 
fill de Ramon i de Romia, va fer tractes amb Ro-
meu Guitart, a qui demanava els setanta sous que 
restaven per solucionar un deute de l’any 1290. 

El veí de Vacarisses Romeu Guitart va comprar 
una mula a Pere Muntada i a Arnau de Mura, ve-
ïns de Sabadell, els quals van reclamar-li, el 21 
d’abril de 1333, el pagament del deute. Un altre 
membre d’aquesta nissaga fou Pere Guitart que, 
el 6 d’octubre de 1354, va actuar com a testimoni 
en un acte de Pere Ponç, rector de Rellinars.

Pel que fa a la situació econòmica del mas Guitart 
de Vacarisses, coneixem els censos que pagaven 
els seus amos a la segona meitat del segle XIV. 

El mercader manresà Guillem de Camp, fins ales-
hores senyor del terme, va redactar la carta de 
venda de la carlania el 2 d’abril de 1362 i va fer-ho 
a nom de Joan Desfar, el nou senyor jurisdiccio-
nal de Vacarisses. Aleshores, els censos que paga-
va Ramon Guitart, l’amo del mas, eren els se-
güents: “Item super mansi Guitart, quem nunc tenet 
Raimundus Guitart, tresdecim quartana de civada, sep-
tem solidos per perna, unum par gallinarum censuales 
et tres denarios per trescol”. Calia afegir el pagament 
de quatre garbes i d’un feix de palla. L’esmentat 
Ramon Guitart reconeixia deure vuit lliures a 
Felip Bovet, veí de Terrassa, el 3 de febrer de 
1372, per l’ase que li havia comprat.

Els veïns de Vacarisses, per estalviar-se el paga-
ment d’alguns impostos, van declarar-se vassalls 
del rei i veïns perpetuals de la vila de Cervera, fet 
que van comunicar a Dalmau Desfar, senyor ju-
risdiccional de Vacarisses, el dia 23 de juliol de 
1454. A la signatura de la corresponent acta no-
tarial del 12 d’octubre, constava el senyor Barto-
meu Guitart. Aquest personatge, que prengué el 
cognom Guitart quan entrà en aquell mas de 
Vacarisses, era fill de Guillem Comesvelles, de 
Castellbell i el Vilar, i d’Angelina Soler, natural 
d’Artés. Cal dir que el mas de les Comesvelles es 
troba a l’extrem nord-est de l’actual terme muni-
cipal de Castellbell i el Vilar, de manera que les 
seves terres fan de partió entre aquest i els ter-
mes de Rellinars i de Vacarisses.

Recordem que aquest personatge era el mateix 
Bartomeu Comesvelles, àlies Guitart, de Vacaris-
ses, que l’any 1439 va vendre un censal, junta-
ment amb altres veïns vacarissencs, a Bernat de 
Ginebreda, rector de Moià. Tanmateix, Barto-
meu Comesvelles participà activament en una 
de les bandositats del seu temps, formant part 
d’un grup encapçalat per Guillem i Gabriel Valls, 
de la vila de Terrassa, en què trobem membres 
de la nissaga dels Mitjans de Terrassa, dels Mont-
serrat del terme d’Ullastrell, així com Nadal 
Ubach de Vacarisses, Pere Serraïma de Sant Vi-
cenç de Castellet i Salvador Vila de Rellinars. 
Aquest bàndol va signar treves el 16 d’agost de 
1442 amb els seus oponents, que estaven dirigits 
per Marià Pineda, de Castellbisbal.

Joan Valls i Pueyo

Vista general de la Colònia Gall
Anys 70. Font: Miquel Arteaga Segura

Miquel Arteaga va cedir a El Terme un seguit de 
fotografies antigues de Vacarisses, uns mesos abans 
de morir. L'Ajuntament de Vacarisses lamenta la 
seva pèrdua i agraeix la seva contribució altruista 
a donar a conèixer el nostre entorn.

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 dependrà de l’espai disponible en cada número.

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

Amos incívics
Aquesta carta al lector, malauradament, dubto 
que  les persones a les quals em dirigeixo la llegei-
xin. El seu incivisme envers els veïns em fa pensar 
que no tenen cap interès pel que fa al poble.
Estic molt enfadada, molt; surto de casa i em tro-
bo el “regalet”, per dir-ho d’una manera delica-
da,  passejo pels carrers i haig d’anar mirant a ter-
ra per esquivar-ne d’altres, les voreres estan cada 
cop més brutes… i parlem de millorar el poble!!!
Tan  bons,  intel·ligents, carinyosos, fidels… que 
són els gossos, i hagin de ser mal vistos per culpa 
dels seus amos; si poguessin parlar -que quasi es 
pot dir que ho fan, tan sols amb la mirada-, dirien 
als quatre vents la vergonya que senten dels seus 
propietaris.
No sé com es pot evitar això, però potser s’hauria 
d’intentar… Una campanya, unes multes, des de 
qui tingui potestat, potser?

A.B.M

Vacarisses en imatges
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Novel·la
Raül
Garrigasait
Els estranys  

Un jove prussià travessa els Pi-
rineu per defensar l’Ordre en la 
primera guerra carlina. Però la 
burocràcia el mantindrà atra-
pat a la ciutat de Solsona, on 
tindrà l’oportunitat de reflexio-
nar sobre què l’ha dut allí i si 
realment la causa que defensa 
és la bona. Ara bé, no ens tro-
bem davant d’una novel·la a 
l’ús; i és que el propi autor 
traurà el cap per algunes de les 
pàgines, saltant del passat al 
present, on el traductor Raül 
Garrigasait ha descobert un ma-
nuscrit amb la història d’aquell 
jove prussià, anomenat Rudolf 
von Wielemann.
El llibre combina la duresa del 
que pot ser una guerra com la 
carlina amb elements realment 
còmics i una recreació acurada 
de la Solsona del segle XIX. Tot 
plegat narrat amb un llenguat-
ge que t’endinsa completament 
en la història i que ha resultat 
tan captivador que, fins i tot, ha 
estat entre les recomanacions 
de Sant Jordi del president de la 
Generalitat, Carles Puigdemont!

Pictogrames basats en The Noun Project.

Xifres

Vacarisses Vallès Occidental

2,25
x 1.000 Hab.

1,2
x 1.000 Hab.

Policia Local Policia Local

152
Habitants x Km2

1.551
Habitants x Km2

Densitat de població Densitat de població 

38,53
Anys

40,62
Anys

Mitjana d'edat Mitjana d'edat

Infantil
Des de l’àrea infantil, aquest mes 
us proposem unes recomanaci-
ons plenes d’animalades. Els ani-
mals acostumen a ser, moltes 
vegades, els grans protagonistes 
del cinema i la literatura infantil. 
Aquí us en deixem dues bones 
mostres; mireu i llegiu perquè us 
encantaran!

DVD 
Zootrópolis

Zootrópolis és un clar exemple 
del nostre cinema infantil a la 
biblioteca. Novetats en DVD 
que comprem moltes vegades 
a partir de la desiderata dels 
nostres petits, però molt impor-
tants, usuaris. 
En aquest cas, els animals tor-
nen a ser els protagonistes. La 
principal és Judy Hoops, una 
conilla que vol arribar a ser 
una gran policia, tot i no as-
semblar-se gaire als seus futurs 
companys. El  fil de la pel·lícula 
se centra en el típic cas d’estafa 
a resoldre. I el millor del film: 
els óssos que s’ocupen de l’ad-
ministració. Divertidíssima i 
amb molt missatge: cal lluitar 
contra la discriminació i a favor 
de la convivència i la civilitza-
ció. Un missatge que tots sa-
bem, però, malauradament, no 
sempre practiquem.

Horari especial 
de la Biblioteca 
El Castell per
al divendres
23 de juny,
en motiu de
la Revetlla
de Sant Joan.
Matí: de 9 a 14h.
Tarda: tancat.

A partir del 26 
de juny, tots els 
nens i nenes a 
partir de P5 
podeu recollir
el vostre 
passaport
lector
a la Biblioteca
El Castell!

Llibre
Mònica Peitx
La Mia es fa gran

Arran de la interessant xerrada 
del mes d’abril a la Formació de 
Famílies 2017, El pas de nena a 
dona, us volem recomanar un 
dels llibres que s’hi van esmen-
tar i que tenim a la biblioteca: 
La Mia es fa gran, de l’endocrinò-
loga pediatra Mònica Peitx. 
Narrat en primera persona, la 
Mia n’és la protagonista i ens 
explica, de forma clara, àgil i 
divertida, els canvis del seu cos, 
dels 9 als 13 anys. El llibre po-
dria recordar el típic diari se-
cret d’adolescent, però va molt 

més enllà perquè, a part de ba-
sar-se en moltes explicacions 
científiques, esdevé un llibre 
molt divulgatiu per explicar la 
pubertat a les noies. A més a 
més, ens aporta una motivació i 
un sentit positiu cap a l’etapa 
de l’adolescència, amb ganes de 
viure-la amb il·lusió, estimant 
el cos amb els seus canvis i, so-
bretot, millorant l’autoestima. 
Un llibre molt curt i ens atrevi-
ríem a dir quasi indispensable 
per a qualsevol nena/noia ado-
lescent d’avui dia.
També volem destacar-ne les 
excel·lents il·lustracions, gens 
infantils, de Cristina Losantos.

CD 
Rolling Stones
Blue & Lonesome

Tornen els Stones, 11 anys des-
prés del seu darrer disc d’estudi 
(A Bigger Bang), alguna gira d’ani-
versari, concerts amb comptago-
tes i el que es pot considerar un 
històric concert a l’Havana, el 
passat 2016, que va suposar el 
primer concert de la banda a 
Cuba, com a símbol de l’obertu-
ra de l’illa. I bé, què es pot espe-
rar d’una de les més mítiques 
bandes de rock a aquestes alça-
des? Després d’haver definit el 
so de finals dels 60 i principis 
dels 70, haver sobreviscut com 
van poder al punk o la música 
disco dels 80, per finalment re-
néixer als 90 amb una actualit-
zació del seu so original, quin 
pas els tocava fer a la segona 
dècada del segle XXI? 
Comenta la banda que, mentre 
es trobaven assajant noves can-
çons, algú es va posar a tocar un 
d’aquells vells blues que tant 
havien estimat a la seva joven-
tut; aviat s’hi van posar tots ple-
gats i, a la festa, es va unir Eric 
Clapton, aportant la seva gui-
tarra en un parell de cançons. El 
resultat: 12 covers de vells blues 
d’autors oblidats. Howlin' Wolf, 
Magic Sam o Willie Dixon són 
alguns dels músics homenatjats 
a través d’aquestes cançons, ni 
més ni menys que les arrels dels 
Rolling Stones. I és que, sense res 
pendent per demostrar, els Sto-
nes s’aboquen a tocar com mi-
llor saben, en un disc que potser 
no ofereix res de nou, però resul-
ta la mar de fresc i estimulant.

La Biblioteca
recomana



   

Agenda
Juny 2017

Dijous 1

Visita guiada al CTR
Hora: 18 h
Lloc de sortida de l’autobús: 
Av. Trias Fargas
Inscripcions:
93 835 90 02 (ext. 332)
mediambient@vacarisses.cat
+info: programa de la II 
Setmana del Medi Ambient

Descobrim Gènius!
Us expliquem les eines que 
ofereix el catàleg infantil.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Divendres 2 
Sessió informativa
Borsa de treball
Hora: de 9.30 a 11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Inscrip.: promocio@vacarisses.cat

Hora del conte al carrer
A càrrec de Crisspeta.
Hora: 17.30 h
Lloc: Parc de Can Serra

Festa de l’Energia
Jocs infantils, exposició sobre
el vehicle elèctric, bicicletes 
elèctriques i cotxes híbrids
per provar.
Hora: 17.30 h  Lloc: Pl. Joan Bayà  
+info: programa de la II 
Setmana del Medi Ambient

Dilluns 5

Inici inscripcions al Club de 
Lectura Juvenil d’Estiu
Lloc: Biblioteca El Castell

Taller de malbaratament 
alimentari
Amb un format tipus concurs, 
s’elaboraran dues receptes amb 
productes que, normalment, 
acabarien sent residu.
Hora: 18 h  Lloc: Escola Font de 
l’Orpina  Inscripcions:
93 835 90 02 (ext. 332)
mediambient@vacarisses.cat
+info: programa de la II 
Setmana del Medi Ambient

Dimarts 6

Taller de caixes niu
Per elaborar caixes niu,
que cadascú s’endurà a casa.
Hora: 18 h  Lloc: Sala Sotacober-
ta d’El Castell  Preu: 13 €
Inscrip.: 93 835 90 02 (ext. 332) 
mediambient@vacarisses.cat
+info: programa de la II 
Setmana del Medi Ambient

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

Dimecres 7

Taller de sabó
Per elaborar sabó a base d’oli de 
cuina usat. Cadascú s’endurà a 
casa el sabó que ha fabricat.
Hora: 18 h  Lloc: Sala Sotacoberta 
d’El Castell  Inscripcions:
93 835 90 02 (ext. 332) | 

mediambient@vacarisses.cat
+info: programa de la II 
Setmana del Medi Ambient

Xerrada De qui són els 
fòssils?
Què fer si trobem un fòssil? 
Xerrada sobre icnites i fòssils al 
nostre terme, a càrrec de Jordi 
Galindo, tècnic de patrimoni 
paleontològic de l’Institut Català 
de Paleontologia.
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dijous 8

Descobrim Gènius!
Us expliquem les eines que 
ofereix el catàleg infantil.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Divendres 9

Va de Música
Concert de Hot Carajillos
Happy Band.
Hora: 21.30 h
Lloc: Plaça Joan Bayà

Dissabte 10

La Campaneta
Curses de muntanya infantils.
Hora: 18 h
Lloc: zona Serrat

Diumenge 11

La Campana
10è aniversari.
Marató de La Campana: 43 km. 
Hora: 7.30 h.
Mitja de La Campana: 21,5 km. 
Hora: 8 h.
Cursa de La Campana: 14,7 km. 
Hora: 9 h.
Lloc: Plaça Joan Bayà

Fins al 16 de juny

Inscripcions tallers de juliol 
al Punt de Vol
Percussió: dimarts
Hip-hop: dimecres
Hora: de 18 a 19.30 h
Preu: 20 € (10% de descompte 
amb el Carnet Jove)

Dimarts 13 

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

Dijous 15 

Club de lectura 1
Quan en dèiem xampany,
de Rafel Nadal.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Descobrim Gènius!
Us expliquem les eines que 
ofereix el catàleg infantil.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Diumenge 18

(Re)descobrint Vacarisses
Sortida guiada a Les Talaies
de la Serra de l'Obac.
Inscrip.: b.treball@vacarisses.cat
(places limitades)

Divendres 23

Revetlla de Sant Joan
Lloc: Pista Poliesportiva
de Can Serra

Dijous 29 de juny

Club de lectura 1
L’edat de ferro, de J.M. Coetzee.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Divendres 30 de juny

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

Va de Música
Concert de The Musicians.
Hora: 19 h
Lloc: Jardins del Lladern

Inscripcions
Estiu enForma’t!
Aula d’estiu (del 3 de juny al 26 
de juliol, dilluns i dimecres, de 
18 a 19.30 h): reforç per a 
alumnes de 6è a 4t d’ESO.
Taller speaking (del 4 de juny al 
27 de juliol, dimarts i dijous, de 
18 a 19.30 h): juga i practica 
l’anglès.
Preu: 30 € cadascun. Pack aula 
d’estiu + taller speaking = 50 €
+info: 93 835 90 02 (ext. 241)
93 828 02 06

Fins al 7 de juny

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

De l'1 al 7 de juny

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

A partir del 27 de juny 

Punt de Vol
Horari d’estiu: de dimarts a 
divendres, de 17.30 a 21 h.

Del 26 de juny al 28 de juliol

Pack Jove
Inscripcions per setmanes!

Dissabte 15 de juliol

Torna la Gimkana de La Coma
Més forta i espectacular!
Temàtica: Gamekana of Thrones
Edat: a partir de 16 anys, en 
grups de 7 a 12 persones
Hora: 22 h  Inscrip.:
Bar-restaurant Camí de l'Obac 
(C/ Barceloneta, 2)

Dissabte 3

Festa del Medi Ambient
Fira i taller d’herbes aromàti-
ques per a nens i nenes.
Hora: 10 h  Lloc: El Mimó
+info: programa de la II 
Setmana del Medi Ambient

Va de Música
Concert de Little Swing.
Hora: 12 h  Lloc: Mas Mimó

Diumenge 4

Campana per a tothom
Sortida caminant de gran part 
del recorregut de la Cursa de la 
Campana. 2 recorreguts, segons 
els nivells: 7 km i 13 km.
Hora: 9 h  Lloc: Plaça Joan Bayà

Núm. 112 - Juny 2017

Cinema a la fresca
Hora: 22.30 h  Lloc: Punt de Vol
Organitza: Associació de Joves 
de Vacarisses

Divendres 16

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

Revetlles
amb precaució


