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Editorial
El 17 de juny vam inaugurar la temporada d’estiu 
d’enguany amb l’obertura de la piscina municipal. 
La data prevista era a principis de mes, però es va 
haver d’ajornar per unes tasques de millora que 
beneficiaran, no només les persones usuàries de 
l’equipament públic, sinó també tota la ciutadania.

Aquestes obres han consistit en rehabilitar i re-
formar el vas de la piscina, que ha passat a tenir 
una fondària d’1,60 metres, en comptes dels 2,20 
anteriors. A més, s’ha resolt una fuita constant 
d’aigua que arrossegàvem des de fa anys, degut a 
unes esquerdes al vas de la piscina i el temps d’ús 
dels skimers (equip de filtració).

Índex

Promoció 
Econòmica

2
Editorial

3
Oficina d’Atenció a l’Empresa

4
L’Ateneu Cooperatiu del Vallès

L’Ajuntament de Vacarisses 
contracta 7 persones aturades

5
Política municipal

Coneix el teu comerç

6
L’Escola de Música finalitza  
el curs amb molta activitat

Ei, jove, aquest estiu no et 
quedis a casa!

7
Entitats

Festes i activitats d’estiu 2017

8
Entrevista

10
Viu Vacarisses

11
Vacarisses en imatges

Cartes a El Terme

12
La Festa Major Petita  
en imatges

14
La Biblioteca recomana

15
Especial recollida Porta a Porta

24
Agenda

Conveni entre l’Ajuntament de Vacarisses 
i el de Terrassa per oferir aquest servei 
a les empreses i persones emprenedores 
del municipi

L’Ajuntament de Vacarisses ha signat un conveni 
amb l’Ajuntament de Terrassa per oferir un ser-
vei d’atenció a l’empresa, que forma part de la 
Xarxa Reempresa. Es tracta d’un mercat únic de 
petites i mitjanes empreses de Catalunya, un nou 
model d'emprenedoria i de creixement empresa-
rial, on una persona emprenedora o una empresa 
que vol créixer pren el testimoni en la gestió 
d'una empresa ja existent, comprant-la en la seva 
totalitat per continuar l'activitat. Així, es facilita 
un punt de trobada òptim entre empreses ce-
dents i reemprenedors perquè es produeixi la 
transmissió d'empreses amb les màximes garan-
ties per a totes dues parts.

A qui s'adreça?
A empresaris que es volen jubilar o que ja no 
poden seguir portant els seus negocis i estan pen-
sant en cedir-los.

A empreses que volen créixer mitjançant l'adqui-
sició d'altres negocis.

A persones emprenedores que estan interessades 
en agafar el relleu d'una empresa en funciona-
ment per donar-li continuïtat.

Serveis
El personal tècnic us acompanya i assessora du-
rant tot el procés de transmissió d'una empresa i 
manté una posició neutral entre les dues parts 
des de la primera reunió de presentació de les 
parts i fins a la signatura del contracte de com-
pravenda.

Sensibilització i informació a persones reempre-
nedores i cedents sobre les possibilitats i oportu-
nitats que ofereix la Reempresa.

Assessorament individual a cedents i a reem-
prenedors, ja sigui per recollir la informació 
corresponent als seus projectes com per rebre 

Oficina d’Atenció
a l’Empresa

assessorament en: l'elaboració del pla de cessió o 
pla de reempresa, en la recerca de finançament, 
en l'elaboració de l'oferta de cessió, en la determi-
nació del valor del negoci, en la redacció de la docu-
mentació oficial en el procés de transmissió, etc.

Recerca de compradors potencials o, a l'inversa, 
d'empreses que s'adeqüin al tipus de negoci que 
cerquen els reemprenedors, mitjançant un siste-
ma informàtic que lliga oferta amb demanda.

Avaluació de la idoneïtat d'iniciar un procés entre 
cedent i reemprenedor.

Acompanyament a empreses cedents i persones 
reemprenedores durant tot el procés de trans-
missió de l'empresa: des de la primera reunió de 
presentació de les parts fins a la signatura del 
contracte de compravenda, passant per les fases 
de negociació i mediació per arribar a un acord.

Com demanar cita
Si vols reemprendre agafant la gestió d'una 
empresa o si vols cedir la teva empresa i estàs in-
teressat/da en conèixer i participar en el progra-
ma Reempresa, demana cita telemàticament o 
per telèfon a l'OAE. Faràs una entrevista amb per-
sonal tècnic municipal per donar a conèixer la 
Reempresa, recollir tota la informació necessària 
perquè puguis participar-hi i donar-te d'alta al sis-
tema informàtic. Amb les persones reemprene-
dores, es determina el perfil de l'usuari com a 
reemprenedor, així com les seves preferències 
respecte a l'empresa objectiu a reemprendre. 
En el cas de les empreses cedents, l'objectiu prin-
cipal de l'entrevista és determinar el perfil d'em-
presa cedent, validar la documentació aportada, 
determinar una primera oferta de cessió i, poste-
riorment, publicar l'anunci al web.

Oficina d'Atenció a l'Empresa
Telèfon: 93 739 70 00
Adreça electrònica: atencioempresa@terrassa.cat
Correu postal: C/ dels Telers, 5 1r - 2a

Tot plegat suposa un estalvi d’aigua considera-
ble. I és que, només pel fet d'haver rebaixat la 
fondària de la piscina, s'estalviaran 50.000 litres 
a l'hora d'omplir-la, a més dels 174.000 litres que 
eren necessaris cada temporada per reomplir-la. 
Això també implicarà un estalvi econòmic en els 
productes químics emprats a diari per desinfec-
tar l’aigua i tenir-la en perfecte estat. D’altra ban-
da, les tasques realitzades han permès millorar la 
seguretat de les persones usuàries de l’equipa-
ment, sobretot, dels infants.

Bon estiu! Gaudiu de la piscina i de Vacarisses!

+ info:

Els pictogrames d'aquesta revista 
estan basats en pictogrames de:
The Noun Project.
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Promoció
EconòmicaL’Ateneu Cooperatiu

del Vallès
L’Ajuntament de Vacarisses  
col·labora amb aquest projecte  
per impulsar l’economia social  
i cooperativa al territori

La Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajun-
tament de Vacarisses col·labora amb l'Ateneu 
Cooperatiu del Vallès, un nou espai de trobada i 
coordinació que neix amb l’objectiu d’impulsar 
l’economia social i cooperativa al territori. Els 
objectius del projecte passen per crear espais per 
a l’enfortiment de l’economia social i cooperati-
va, afavorir la creació d’empreses de l’economia 
social i cooperativa, i generar llocs de treball en 
el marc d’aquestes empreses.
 
Per aquesta raó, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius 
ha establert sis grans eixos de treball:

1. Diagnosi i visibilització de l’economia social 
 i cooperativa al territori.

2. Accions de suport i acompanyament a la crea-
ció i desenvolupament de cooperatives i societats 
laborals, i inserció laboral en empreses de l’eco-
nomia social i cooperativa.

3. Promoció de la fórmula cooperativa i les socie-
tats laborals entre associacions i SCP.

4. Promoció de la fórmula cooperativa i les socie-
tats laborals per a la continuïtat d’empreses i/o 
entitats properes al tancament d’activitat.

5. Actuacions per conèixer i aprendre els models 
d’empresa cooperativa destinada a joves estudi-
ants i professorat de cicles formatius de formació 
professional de grau superior i/o universitaris.

6. Facilitar eines, recursos i suport necessari per a 
la creació i transformació en cooperatives i socie-
tats laborals destinat a prescriptors i professio-
nals de l’àmbit de les assessories i gestories.

Els dilluns de l’Economia
Social i Solidària

Els dilluns de l'Economia Social i Solidària és  
un espai de reflexió, promoció del cooperativis-
me i foment d'una altra manera de consumir des  
de pràctiques ètiques, solidàries i cooperatives. 
Inicialment, s’ha concebut de petit format per 
permetre el debat i la reflexió entre les persones 
participants, que poden ser cooperatives forma-
des, entitats amb esperit de treball cooperatiu, 
emprenedors que puguin iniciar un projecte co-
operatiu i la ciutadania en general que vulgui 
consumir d'una manera més ètica i responsable. 
L'exposició de la persona convidada a cada sessió 
serà lliure, d'uns 20-30 minuts per explicar la 
seva activitat, el sector a què va dirigida, aspectes 
específics i alternatives cooperatives del sector. 
Tot seguit, es donarà pas a un debat amb el públic 
assistent. La durada màxima de l'activitat serà 
d'aproximadament 1 hora i mitja.

L’Ajuntament de Vacarisses contracta
7 persones aturades
Les tasques a realitzar són de peons de 
brigada, agent cívic i administratiu/va

Un any més, l’Ajuntament de Vacarisses ha convo-
cat els Plans d’Ocupació Locals, amb l’objectiu de 
fomentar la contractació de persones aturades ins-
crites al Servei d’Ocupació de Catalunya i promou-
re la inserció laboral a col·lectius que es troben en 
situació de risc d’exclusió social i més afectats per 
la crisi econòmica. En aquesta ocasió, s’han con-
tractat 7 persones: 5 peons de brigada, 1 agent  

Treball

cívic i 1 administratiu/va. Els contractes, de 37,5 
hores setmanals, tenen una durada de 6 mesos.

Un cop publicades les bases de la convocatòria, 
les persones interessades van haver de presentar 
la documentació acreditativa dels requisits sol-
licitats i passar un procés de selecció, en què es 
van valorar els mèrits i una entrevista personal. 
Les persones contractades són les que hi van ob-
tenir una major puntuació.

Propostes del Ple municipal ordinari
de 25 de maig de 2017

Proposta/moció

Proposta de la regidora d’Educació d’aprovació inicial de les bases 
específiques reguladores de l’atorgament de subvencions
de l’Ajuntament de Vacarisses destinades als usuaris/usuàries
del servei d’escola de música del curs 2017-2018

Proposta de la regidora d’Educació d’aprovació inicial de les bases 
específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de 
l’Ajuntament de Vacarisses per a l’adquisició de llibres de text
i material didàctic complementari i informàtic per al curs escolar 
2017-2018

Proposta de la regidora d’Hisenda d’aprovació provisional de 
l’ordenança fiscal  núm. 27, reguladora de la Taxa per utilització 
privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades
de vehicles a través de voreres o qualsevol altre espai de domini 
públic local i de les modificacions de diverses ordenances fiscals

Proposta de la regidora d'Hisenda d’aprovació inicial del pressupost 
general de l'ajuntament per a l’exercici de 2017

A favor

Unanimitat

Unanimitat

ERC, PSC
i MV

ERC, PSC
i MV

En contra

–

–

UIPV i VxV

UIPV i VxV

Abst.

–

–

–

–

Consulta les actes
dels Plens municipals

Coneix el teu comerç

Bar restaurant
Cal Miguelon

El Concurs!
Quin dia es va inaugurar
Cal Miguelon?

Cuina tradicional casolana, amb 
menú diari i de cap setmana. 
Carn a la brasa de primera quali-
tat, servida durant tot el dia. 

Horari:
De dilluns a dijous, de 7 a 17 h. 
Divendres, de 7 a 00.30 h.
Dissabtes, de 8 a 00.30 h.
Diumenge tancat.

Carretera de Terrassa-Manresa, 
km 38, C-58
93 835 93 69

L’Alfàbrega

El Concurs!
On són les olives dins
l’establiment?

Tot i el canvi de propietaris, ofe-
reix els mateixos productes i 
proveïdors. També continua el 
lliurament de la cistella ecològi-
ca, amb fruita i verdura de pro-
ximitat, de la Masia Ca N’Olive-
ró de Castellbisbal. Segueix-los 
a les xarxes, amb l’etiqueta 
#sócecocistellaire !  A més, apos-
ten pels productes vegans, com 
hamburgueses, botifarres, em-
botit, etc.

Horari:
De dimarts a divendres,
de 8.30 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h.
Dissabtes, de 8.30 a 13 h.

C/ de la Torrota, 4 - Nucli
93 828 03 51 | 682 60 52 99
alfabregavacarisses@hotmail.com
http://alfabregavacarisse.wixsite.
com/alfabrega

En aquest número, Cal Miguelon ofereix un àpat 
(torrada de botifarra d’all i julivert amb mongetes 
del ganxet, vi i cafè/infusió) i L’Alfàbrega, una 
mostra de productes.

Els premis per a les persones encertants són gentilesa 
de les empreses que apareixen en aquest concurs.
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 de juliol!

Comerç
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Educació

L’Escola de Música finalitza el curs amb molta activitat
L’alumnat i el professorat del centre 
han participat en diversos actes,
tant de Vacarisses com de fora

Els dos darrers mesos de curs de l’Escola Municipal 
de Música de Vacarisses han estat molt intensos. 
Al maig, van oferir un concert de grups instru-
mentals (jove, adult i combo), juntament amb 
l’alumnat de bateria i guitarra del Punt de Vol. 
Tan sols uns dies més tard, l’EMMV va participar 
en una trobada de cordes a Berga, amb altres es-
coles, com les de Valldoreix, Berga i Matadepera. 
Va ser tot un èxit de participació, amb més de 150 
instruments i un ple absolut de públic.

Un any més, l’EMMV va amenitzar la Festa Major 
Petita. Els cors 1, 2 i jove del centre vacarissà i els 
cors infantil i juvenil de Tons i Sons de Terrassa 
van interpretar peces d’autors d’estils diversos, 
com Txarango i Blaumut. Emmarcat en la celebra-
ció del 10è aniversari de la Cursa de la Campana, 
l’acte es va valorar molt positivament, tant per la 
qualitat de l’espectacle com per la implicació de 
tots els músics i la quantitat de públic assistent.

Ja al juny, l’alumnat de banda va participar al cicle 
de concerts Va de Música, amb el grup local Hot 
Carajillo's Happy Band. Van interpretar-hi peces 
conjuntes, com Secret Love de George Michael i 
Walk between the raindrops de Donald Fagen, a ban-
da del repertori particular de cada formació.

Uns dies més tard, van fer les ja tradicionals au-
dicions instrumentals, obertes a tot el públic. 
Així, durant uns dies, vam poder gaudir d’una 
estoneta de música dels diferents instruments 
que s’ensenyen a l’EMMV.

El curs va finalitzar amb el concert Viatges, on els 
més petits del centre, juntament amb l’orques-
tra de guitarres i l’orquestra orff, van passe-
jar-nos pels diferents continents, amb cançons 
molt divertides. Tot seguit, les orquestres i ban-
des van oferir els seus programes individuals, 
així com una peça conjunta: Smoke on the water, 
de R. Blackmore. I per tancar el mes, el professo-
rat de l’EMMV, amb el seu grup The musicians, va 
participar al cicle Va de Música, on van interpretar 
repertori de diferents estils i èpoques.

Ei, jove, aquest estiu no et quedis a casa!
Aquest mes, el Punt de Vol ofereix  
una programació amb propostes ben 
variades, des de formació fins a tallers, 
passant per un cicle d’arts escèniques

Des de l’equip de Joventut de l’Ajuntament de 
Vacarisses, us hem preparat un estiu ben entre-
tingut, amb tot un ventall de propostes per a 
tots els gustos.

Si tens entre 12 i 16 anys, pots gaudir del Pack 
Jove. Amb la guia d’un equip de monitoratge 
molt divertit, podràs participar en sortides, 
acampades, tallers i moltes activitats. Les ins-
cripcions són per setmanes; pregunta si encara 
queda alguna plaça lliure!

El Punt de Vol ja ha iniciat el seu horari d’estiu, de 
les 17.30 a les 21 h, per oferir propostes al jovent 
vacarissà, de 12 a 30 anys. Pots apuntar-te a activi-
tats formatives, com l’Estiu enForma’t, que ofereix 

Joventut

una aula de reforç i un taller d’speaking per practi-
car l’anglès, i també a tallers musicals i de dansa.

I un any més, tornen els Dijous a la Fresca, el ci-
cle d’arts escèniques al carrer més popular de 
Vacarisses. Aquesta edició arriba amb propostes 
refrescants per passar les nits dels dijous de juli-
ol. Enguany, s’ha avançat l’horari a les 22 h per-
què els espectacles no acabin tan tard i també en 
pugui gaudir qui no estigui de vacances. Hi haurà 
improvisació, dansa, teatre gestual còmic i... 
molt més!

I el colofó d’un estiu ben mogut per al jovent de 
Vacarisses serà la Festa Major d’agost. Us animem 
a participar a totes les activitats que s’hi organit-
zin i, especialment, a la Lliga del Llumillu, que tor-
na amb més empenta que mai i noves proves per 
desllomar-vos i passar una bona estona. Recorda 
que tens temps per inscriure el teu equip (8-15 
persones) fins al 15 de juliol!

EntitatsDarrerament, el Cor de Vacarisses
tenim molta activitat!

El passat dia 1 de maig ens van convidar a partici-
par, conjuntament amb la Coral Flor de Lis, al 
concert que cada any s’ofereix al Rei, la Reina, el 
Cavaller St. Jordi, la Princesa i tota la seva cort a 
l’Església St. Miquel de Montblanc, dins la Setmana 
de Festes Medievals del poble.

Tot el poble estava engalanat i hi havia tallers me-
dievals, justes, falcons... Tots els seus ciutadans hi 
participaven i el seu vestuari era totalment ade-
quat al moment i tan autèntic que realment et 
senties immers a l’edat mitjana.

Cal esmentar que ens van tractar a cos de rei: es-
morzar només arribar a Montblanc, una visita 
guiada per les muralles i pel poble i un dinar de 
germanor amb tota la reialesa. 

Va ser una experiència inoblidable que ens agra-
daria repetir!

Per altra banda, i com ja va sent habitual cada any, 
el Cor de Vacarisses va fer la Trobada de Corals, 
altrament dita Xococoncert, el passat 7 de maig.

Aquest any vam celebrar la XXI Trobada i va ser tot 
un èxit, tot i ser conscients que en una trobada així 
no tot és perfecte.

Les corals Ariadna de la Garriga, Contrapunt de 
Malgrat de Mar, Orfeó S.C. Joventut Terrassenca i 
Violes de Sabadell ens van acompanyar i, certa-
ment, tant els programes escollits com la realitza-
ció van delectar un públic incondicional que, en 
acabar, va aplaudir a desdir.

No hi va faltar la xocolatada! Bona manera d’aca-
bar la festa, ja que, entre mos i mos, va donar peu 
a una convivència molt enriquidora.

Des d’aquí volem donar les gràcies a tots els parti-
cipants, des de les corals visitants (pel seu esforç), 
als directors (que amb la seva professionalitat i pa-
ciència aconsegueixen treure de nosaltres el mi-
llor), al públic assistent i a tots els col·laboradors 
que tant ajuden a fer realitat la nostra festa.

Esperem ser-hi de nou l’any vinent amb les matei-
xes ganes i il·lusions.

I encara no hem acabat! Vam fer actuacions esporà-
diques a la Festa Major Petita per tal de donar-nos 
a conèixer a tots aquells que encara no saben que 
existim.

Per cert, si us agrada cantar, per què no veniu? 
Assagem els dimecres a les 9 del vespre a la Sala G 
de La Fàbrica. Apa, animeu-vos-hi!!!

Isabel Trias,
Cor de Vacarisses

Festes i activitats d’estiu 2017

Juliol

1-2  La Coma

8-9  La Carena Llarga

15-16  La Carena Llarga

15-16  Torreblanca I i II

15-16  Gimcana La Coma

21-22-23  Colònia Gall

28-29-30  Can Serra

Agost

2-3-4-5-6
FESTA MAJOR VACARISSES 
2017

12-13-14-15  El Palà

18-19-20  El Ventayol

15-16  Torreblanca I i II

26-27  L'Eixample

26-27  Els Caus

Setembre

16-17  La Barceloneta
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Formatgeria La Frasera:
"Des del primer moment, vam tenir clar que els nostres 
formatges serien els formatges de Vacarisses"

La Formatgeria La Frasera va obrir 
fa un any i mig i ja ha aconseguit 
dos premis Lactium, uns guardons 
que reconeixen els millors formatges 
de Catalunya. Amb la llet de les seves 
pròpies cabres, elaboren mató, 
formatges madurats i altres de cendra 
i herbes. Podeu adquirir-los a la mateixa 
finca i a les botigues L’Alfàbrega i 
La Siona. Però primer anem a conèixer 
quin balanç fan d’aquest primer any
i en quins nous projectes estan
treballant.

Els vostres productes estan elaborats de ma-
nera completament natural. Podeu fer-nos un 
resum del procés que seguiu?
Els formatges estan elaborats amb llet crua per 
conservar-ne l’essència i donar-los les característi-
ques pròpies del lloc de procedència i les peculiari-
tats segons l’estació de l'any. Dóna singularitat al 
formatge. La llet recollida es col·loca a l’espai de 
quallar per treballar la massa, que es posarà en 
motllos per donar forma als formatges i que s'es-
corrin a la premsa. Al cap d’unes hores, es fa el 
volteig manual dels formatges, i finalment, un cop 
passades les hores de premsa necessàries segons 
les dimensions dels formatges, es treuen, se salen 
i es posen a oreig. L'oreig és el procés d'assecament 
dels formatges en un lloc ventilat perquè es co-
menci a formar la crosta. El pas següent és passar 
a la cambra de maduració, amb una temperatura i 
humitat adequades per al procés. El temps de ma-
duració és de 60 dies en els formatges madurats 
petits i de 100 dies per al format gran, entre 1'5 i 2 
kg. Aquest procés és per a l'elaboració de quallada 
enzimàtica de formatges. 

l'EntrevistaEl primer cap de setmana de juny vau partici-
par a Benvingut a pagès, amb visites guiades per 
conèixer les vostres instal·lacions de primera 
mà. Com valoreu aquest tipus d’iniciatives?
Molt bé!!! Al principi, no ho teníem molt clar, 
però es veia una campanya xula, pel fet que la 
gent vingués a conèixer què fan les finques pro-
ductores. Així que ens hi vam apuntar i el resultat 
va ser molt bo, ja que va venir molta gent amb 
petits que estaven encantats de veure les cabretes 
i, a més, els agradava el formatge tant o més que 
als pares. També destaquem l'interès que mos-
traven els visitants per tot el procés d'elaboració 
i poder disposar de la llet a la mateixa finca.

La formatgeria ja porta més d’un any en funci-
onament. Quin balanç en feu?
El balanç és positiu. L'alimentació artesanal i natu-
ral és un món molt complicat, ja que t’has d’obrir 
camí en un mercat molt saturat de productes molt 
més econòmics i sense risc pràcticament de que 
es facin malbé. El formatge artesanal és viu, evo-
luciona, això és el que el fa més natural i autèntic 
i, per tant, és necessària la comercialització amb 
més cura i atenció. D'altra banda, cada vegada hi 
ha més persones interessades en una alimentació 
saludable i això ho veiem en els nostres clients, 
que estan molt contents amb els productes.

A banda de la formatgeria, teniu altres projectes 
en marxa. Ens en podeu avançar alguna cosa?
La Finca La Frasera té altres projectes, com la 
plantació d'oliveres ecològiques i el turisme ru-
ral, que en breu començarà a funcionar. És un 
entorn natural preciós, en què es podrà gaudir 
d'uns dies de descans, excursions, activitats prop 
de Montserrat... La direcció i gestió d'aquests 
projectes, així com el ramat de cabres, ho porta 
Gerard Sabaté.

També fem altres tipus d’elaboracions, com fres-
cos. Alguns exemples són el nostre mató, que té 
una textura molt característica i poc habitual,  
i formatges de quallada àcida (coagulació làctica). 
En aquest cas, els agents de la coagulació són els 
ferments làctics que se sembren a la llet i utilitzen 
la lactosa (el sucre de la llet) per obtenir energia  
i transformar-la en àcid làctic. Aquesta quallada és 
porosa i, com que és molt fràgil, es posa directa-
ment en els motlles amb cura i es deixa escórrer. 
El temps de maduració és curt, entre 10 i 15 dies.

Recentment, heu rebut dos premis Lactium pels 
formatges El Cingle i La Torrota. Què suposa 
aquest reconeixement?
El Lactium és un referent en el món del formatge 
artesanal de Catalunya. Quan portes menys de 2 
anys fent formatge, et presentes amb la il·lusió de 
formar part d'aquest entorn de professionals arte-
sanals que fan productes naturals i de molta quali-
tat, encara que només sigui per fer-nos presents  
i veure què es fa i com es fa. Si et donen un premi, 
l'alegria és tremenda; imagina't si te’n donen 
dos!!!!! És un reconeixement i una recompensa  
a l'esforç, la il·lusió i els moments més complicats, 
que et permet confiar en com ho estàs fent. És una 
injecció d'ànim per tirar endavant.

Aquests formatges guardonats porten el nom 
de dos espais emblemàtics de Vacarisses. Com 
us van inspirar a l’hora de crear-los?
Des del primer moment, vam tenir clar que els 
nostres formatges serien els formatges de Vacaris-
ses. Volíem fer un visualització del nostre poble, 
del  patrimoni paisatgístic i cultural que ens envol-
ta i que molta gent de prop del nostre municipi no 
coneix. De la riquesa que tenim i que, per a nosal-
tres, és un orgull: El Cingle i La Torrota, i el Massís 
de Montserrat, que es veu des de La Frasera, impo-
nent i meravellós. Ho fem de forma natural, no 
fem gaire esforç, hehehe!!!

Un lloc de Vacarisses
El Cingle

Un record vacarissà
La primera pujada a El Cingle
i La Torrota

Una activitat vacarissana
Obra de teatre de la Festa Major

Una millora per al municipi
Potenciar els espais naturals i el nostre entorn 
per als mateixos vacarissencs/vacarissenques
i per a la gent de fora. Descobrir i donar suport
a aquelles activitats artesanals, artístiques, 
culturals i tradicionals que poden oferir 
persones del nostre municipi.
Un altre tema: fer més pedagogia sobre
la gestió de la recollida selectiva de residus

Un llibre
El mestre, de Marius Mollà

Una pel·lícula
Pa negre

Un personatge de ficció
Sherlock Holmes

Un personatge real
Nelson Mandela

Un plat
Escudella

QÜESTIONARI VACARISSENC

Formatgeria La Frasera
Camí del Castellet, s/n (La Coma)
659 80 36 98
formatgerialafrasera@gmail.com 
www.lafrasera.net 

Fotografia: Eder Sagastagoia
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Cartes 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.

Som indiferents?
Fent dissabte, com aquell qui diu, ordenant foto-
grafies de fa anys, papers i escrits que, en el seu 
dia, em van fer papallones al cor, he trobat uns 
records de persones que ja no hi són. D’aquestes, 
n’hi ha dues que han marxat de cop i volta. Encara 
em costa veure que ja han partit cap al Pare etern.
Les dues han deixat records diferents. Sabien 
compartir, donant amor.
Una crec que va fer molts tombs per la vida, era 
seriós i correcte, home de poques paraules. Va fer 
feliç molta gent: àvia, mare, petits i grans, mes 
sobretot una bona filla de Vacarisses, que va esti-
mar i fer feliç amb amor. Gràcies, fill.
Voldria creure que la direcció de la revista El Ter-
me estima que compartir sentiments amb el po-
ble senzill moltes vegades fa més que sols parlar 
de números, oi?
L’altra persona, a cop d’ull, semblava un home 
perdut en mil batalles. Sé que era un perdedor. 
Ell i l’esposa vivien molt precàriament, mes mai 
li faltava una paraula amable. Tenia un llarg re-
corregut en cultura i do de paraula, era intel-
ligent; certament, amb una cultura que buscava 
de cadascun de nosaltres la part artista i somnia-
dora que portem dintre.
«Créeme amigo que te encontraremos en falta»
David i Roger

Temps del batre (any 1958).
Font: Farrés Trias, J.M. (textos). Retrats de Vacarisses. 
Vacarisses: Ajuntament de Vacarisses, DL 1999.

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

Vacarisses en imatges

Can Bruixes 
De nou ens retrobem els treballadors/es de Can 
Bruixes i, de nou, revivim aquells anys viscuts 
amb intensitat, plens de vivències, treball i esforç, 
però, sobretot, de companyerisme, vides compar-
tides, estones boges de riure i bromes, en un 
temps en què els treballadors eren valorats com a 
persones. Degut a tot això, ens retrobem de tant 
en tant per reviure-ho tot! Uns records que, sobre-
tot, ens porten a molts moments feliços viscuts a 
la fàbrica. Fins a la propera, companys!

Barraca de cal Torres
Les famílies pageses de Vacarisses i les seves barraques de vinya

A ca la Maria Rosa, una casa vacarissenca del car-
rer de Sant Ignasi, tenien la propietat d'una peça 
de terra amb vinya. Segons l'Amillarament de 
1861, un tal Francesc Codinas de ca la Maria 
Rosa conreava aquesta peça de terra, propietat 
de Josep Codinas Pagès (a) Lleonart, que consistia 
en una vinya de 3ª categoria, secà de 3ª i roques. 
Posteriorment, aquest parcer va passar a ser el 
propietari de la finca. Durant la segona meitat del 
segle XIX, tots els establiments a rabassa morta 
de l'heretat del Lleonart van passar a ser propis 
dels mateixos parcers que menaven les vinyes. 
Motiu pel qual aquest sector (avui totalment co-
bert pel bosc) presenta una gran parcel·lació. 
L'any 1944 el Salvador Codinas de ca la Maria 
Rosa (resident a Sabadell) tenia la propietat d'una 
peça de terra ben conreada al serrat del Carner, 
que havia heretat del seu pare. Els seus oncles pa-
terns, el Felip i la Maria Codinas de ca la Maria 
Rosa (residents a Sabadell i Sant Vicenç de Caste-
llet, respectivament), tenien la propietat de la 
casa familiar del carrer de Sant Ignasi i d'una 
peça de terra erma al coll del Lleonart. L'any 1952 
els germans Felip i Maria Codinas ja havien venut 
la casa familiar al senyor Josep Castellà de Saba-
dell. I poc després, Salvador Codinas s'apropiava 
de la peça de terra erma que els seus oncles teni-
en al coll del Lleonart (on es troba la barraca).

Descripció: Té una finestra i una fornícula sobre 
la llinda interior. La gran llosa tapadora està des-
plaçada cap al voladís de la coberta.

Ubicació: Vessant hidrogràfic esquerre del tor-
rent del Lleonard. En una de les dues capçaleres 
del torrent esmentat. Prop del coll del Lleonard. 
Uns 30 metres sobre el camí que baixa al Lleo-
nard, que coincideix amb el traçat de l’ultra-
trail (caminada de resistència) més famosa de 
Catalunya: la Matagalls-Montserrat.

Data de visita: 29-07-2014

Numeració: 027

Tipus de construcció: Aèria adossada al marge.

Forma: Planta semicircular.

Tipus de porta: Llinda plana.

Estat de conservació:
Perfecte estat. Encara conserva algunes lloses
del voladís.

Coordenades: (Datum WGS 84 = ETRS 89):
N 41º 36.818 E 001º 55.011

Altitud: 465 m

Orientació de la porta: Sud

Restaurada: No

Font d’informació:
Tonet Duran de cal Pau Gran. Ramon Alavedra de 
cal Jaumet. Jordi Torrella de cal Cargol. Amillara-
ments de Vacarisses de 1861 i de 1944 (Arxiu de 
l'Ajuntament de Vacarisses). Cadastre de la Rique-
sa Rústica de la dècada dels 50 (Ajuntament de 
Vacarisses). Trobada tot caminant sobre el ter-
reny, gràcies a les indicacions d'un vacarissenc 
que passejava el gos per la zona.

David Hernández
http://barraquesdevacarisses.blogspot.com.es

Viu Vacarisses
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Festa Major Petita 2017
Fotografies: Josep Palou
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Novel·la
David Cirici
El setè àngel

Amb la nova novel·la de David 
Cirici, guanyadora del Premi 
Sant Jordi 2016, podrem en-
dinsar-nos en diferents temes, 
com la importància de la famí-
lia, el sentiment de culpa, la 
fragilitat de la vida, el vincle de 
la paternitat, etc., però sobre-
tot ens endinsarem en el drama 
i el periple que viuen els refugi-
ats des del seu país natal fins a 
l’Europa que se suposa està ple-
na d’oportunitats i que els ha 
de donar refugi.
L’Ernest, publicitari d’èxit i entu-
siasta dels plaers de la vida, nave-
ga amb el seu veler per la costa 
grega, junt amb la seva nova fa-
mília i el seu fill de 7 anys, en 
Marc. L’embarcació topa amb les 
restes d’un naufragi i en Marc 
cau a l’aigua, però la seva famí-
lia no el pot rescatar. Després 
d’unes hores d’angoixa, en Marc 
serà rescatat per una llanxa car-
regada de famílies de Síria i de 
l’Afganistan que estan fugint de 
la guerra i desitjant arribar a les 
costes de Samos. Sense que nin-
gú ho sàpiga, el petit Marc viurà 
l’aventura incerta de les perso-
nes refugiades.

Infantil
Moon Girl y Dinosaurio Diabólico

La Lunella és una adolescent 
superdotada que vol canviar el 
món. Però no n’hi ha prou amb 
un cervell privilegiat; amb un 
enorme dinosaure, les coses li 
resultaran més fàcils! Amb di-
buixos de la dibuixant espanyo-
la Natacha Bustos, aquest còmic 
ha guanyat el GlyphAward 2016 
al millor personatge femení.

La Biblioteca recomana

Videojocs

Rocket League
(XBOX ONE)
La manera més esbojarrada de 
jugar a futbol. Marca gol amb 
els vehicles més ràpids i fes uns 
salts de vertigen per rematar a 
porteria. Juga a casa teva amb 3 
jugadors més o fes partides on-
line amb fins a 8 jugadors per 
partit.

Trials Fusion
(PS4)
Les curses en moto més bèsties 
ja han arribat a la biblioteca. 
Desafia les teves amistats amb 
curses frenètiques i acrobàcies 
d’espant en aquest frenètic joc 
de salts i velocitat que et deixa-
rà amb la boca oberta.

DVD 
Twin Peaks
(sèrie)

Aprofitant l’estrena de la terce-
ra temporada de Twin Peaks, la 
Biblioteca El Castell traurà en 
préstec la primera i la segona 
temporades d’aquesta sèrie que 
va suposar un gran canvi en el 
món de les sèries de televisió i 
va arribar a ser una sèrie de cul-
te a tot el món. 
Creada per David Lynch i Mark 
Frost, i protagonitzada per Kyle 
MacLachlan, com l’agent Coo-
per del FBI; Sheryl Lee, com la 
jove Laura Palmer, i un gran 
nombre d’actors, aquesta sèrie 
ens trasllada a Twin Peaks, una 
petita ciutat fictícia de munta-
nya, on hi ha hagut el brutal 
crim de la noia més popular i 
respectada de la ciutat, la jove 
estudiant Laura Palmer. Durant 
la investigació, l’agent Cooper i 
l’espectador aniran descobrint 
tots els misteris que amaguen 
els habitants de Twin Peaks.

El Porta a Porta és un sistema de recollida de dei-
xalles de referència que consisteix en lliurar els 
residus, separats, al servei municipal de recollida 
davant la porta de casa, en uns dies i hores deter-
minades per a cada residu. El proper mes de no-
vembre, Vacarisses començarà a funcionar amb 
el sistema de recollida Porta a Porta. Durant els 
propers mesos, es realitzaran diverses actuacions 
per anar conformant el sistema a Vacarisses i, uns 
dies abans de la implantació, l’Ajuntament facili-
tarà a la ciutadania i als establiments el material 
necessari per lliurar els residus a la porta de casa.

Especial
Recollida
Porta a Porta



16 1716 17

Diagnosi
situació actual

La generació total
de deixalles a Vacarisses

Costos mediambientals
de les deixalles a Vacarisses

I si recicléssim bé a Vacarisses?

En canvi, si féssim una selecció correcta dels resi-
dus que generem a casa, la bossa domèstica tin-
dria les següents parts:

Actualment, la societat catalana genera una gran 
quantitat de deixalles. Aquestes venen causades 
pel model de consum modern que empaqueta 
tots els aliments i desestima la utilització de 
molts recursos que sovint es podrien reutilitzar. 
Vacarisses no està exempta d’aquest model de 
consum i, conseqüentment, els seus habitants 

Els residus que llencem, en bona part, són recur-
sos naturals que podrien tenir una altra vida. Si 
parem atenció a les deixalles que llencem, veu-
rem que són materials que podríem reaprofitar, 
com plàstics, vidres, papers, etc. El reciclatge ens 
ajuda a recuperar aquests materials i poder do-
nar-los una altra vida.

2015

generen un volum de deixalles que suposa un alt 
cost de gestió.

La decisió de l’ajuntament d’implantar aquest 
nou sistema de recollida de residus és fruit d’una 
diagnosi d’on som i cap on hem d’anar.

Per tenir una aproximació del que suposa aquest 
volum de deixalles a Vacarisses, farem una com-
parativa amb els quilos (Kg) diaris que genera 
cada habitant.

Per tal de poder conèixer en quin punt estem de 
generació de deixalles, ens compararem amb el 
que es genera a la resta de la comarca i també 
amb la resta de Catalunya. Amb aquest exercici, 
obtindrem una dimensió de si els vacarissans 

Si comparem el que reciclem avui a Vacarisses 
amb el que seria una bossa seleccionada de forma 
òptima, trobem diferents punts a destacar:

1. Les restes orgàniques són la principal fracció 
en pes que generem a casa; per això, és el tipus de 
residu amb més importància que seleccionem. 

2. Actualment, reciclem menys de la meitat del 
que podríem reciclar de les altres fraccions de re-
collida selectiva (vidre, envàs i paper i cartró).

3. El residu de tipus rebuig, que actualment su-
posa un 76% dels residus que fem a Vacarisses, 

 i les vacarissanes realitzem una gestió adequada 
dels residus. 

A Vacarisses, generem un 35% més de deixalles 
que la ciutadania dels pobles veïns. A priori, ens 
indica, per una banda, que el consum de materi-
als per habitant és elevat i que, alhora, la gestió 
de deixalles a Vacarisses no funciona adequada-
ment. Observem, a continuació, els costos ambi-
entals i econòmics que això suposa.

hauria d’estar entorn del 16%. Ens indica que 
molta part dels recursos reciclables no els estem 
seleccionant correctament, ja que els llencem al 
rebuig i, tot i tractar-los al Centre de Tractament 
de Residus del Vallès Occidental, la major part 
acaben a l’abocador.

Com a conclusió, veiem que el sistema actual de 
recollida de residus no és bo per al reciclatge; els 
veïns i veïnes se senten igualment recompensa-
des tant si participen del reciclatge com si no, i és 
per això que el sistema actual de recollida de resi-
dus és profundament injust cap a les persones 
que reciclen.

2013 2014 20152012 2016

4.250 tn

4.000 tn

3.750 tn

Vacarisses Vallès Occidental Catalunya

1,86
Kg/hb/dia

1,30
Kg/hb/dia

1,35
Kg/hb/dia

Com fem el reciclatge a Vacarisses?

Els residus que generem els veïns i veïnes de 
Vacarisses dins de casa, en funció de la seva com-
posició, són els següents:
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Què en fem del rebuig?

És important saber que els materials no reciclats, 
un total de 2.572,56 tones l’any 2016, van anar a 
parar a l’abocador de Coll Cardús, tot just a 5 qui-
lòmetres de Vacarisses, causant un gran impacte 
mediambiental en l’entorn natural i el veïnat que 
viu a prop.

També cal tenir present que els abocadors de resi-
dus tenen un volum d’emissió de gasos d’efecte 

La legislació en l’àmbit dels residus

Si veiem la situació de la recollida selectiva a Vaca-
risses, i hi incloem els materials recollits dins de 

Les administracions públiques, per tal de poder 
assolir els objectius proposats d’implantació d’un 
model d’economia circular, han fixat uns objec-
tius de recollida selectiva que caldrà que tots els 
municipis assoleixin l’any 2020.

Bones pràctiques que ens envolten

Per tal d’aconseguir aquests objectius de reciclat-
ge, alguns municipis veïns, com Matadepera o 
Collbató, ja han realitzat els canvis necessaris.
Els sistemes aplicats giren entorn a modificar els 

Les restes orgàniques suposen entorn del 44% de 
residus que genera una família. Per altra banda, 
les característiques pròpies d’aquest tipus de resi-
du fan que sigui extremadament important que 
es pugui recuperar. 

Les restes orgàniques estan compostes, principal-
ment, de menjar descartat i restes vegetals. 
Aquest tipus de residu es pot convertir fàcilment 
en un recurs, ja que és un material biodegradable 

hivernacle molt més alt que el reciclatge. Aquests 
gasos generen l’escalfament global i, conseqüent-
ment, el canvi climàtic, gens beneficiós per a nos-
altres.

De fet, l’abocador de Coll Cardús està al límit 
d’omplerta, de manera que caldrà una nova ubi-
cació per poder llençar les nostres deixalles i és 
per això que cal no generar-ne.

que, sota les condicions adequades, esdevé com-
post ràpidament. De la mateixa forma, si no reci-
clem les restes orgàniques, acaben anant al CTR 
barrejades amb la resta de deixalles, i això és 
molt costós econòmicament, ja que allí s’intenta 
triar el material per obtenir un compost que aca-
ba sent de molt baixa qualitat. La no-selecció 
d’aquesta fracció genera gran quantitat de lixivi-
ats (residu líquid) i emissions (residus en forma 
de gas), que caldrà tractar.

A quins objectius ens obliguen la Unió Europea i 
l’Agència de Residus per a l’any 2020?

sistemes de recollida de residus del municipi per-
què reciclar no sigui una elecció, sinó que tot el 
veïnat hagi de col·laborar per aconseguir els ob-
jectius establerts.

Vacarisses
59% 41%

Objectiu
UE 2020

50% 50%

Collbató
2015

17% 83%

Objectiu
Catalunya 2020

40% 60%

Matadepera
2015

9% 91%

casa i també la deixalleria, la poda i voluminosos, 
trobem la següent situació de recollida selectiva:

Les restes orgàniques, una fracció clau

Costos econòmics
de les deixalles a Vacarisses

En canvi, cada tona d’orgànica 
entrada a la planta de compos-
tatge costa a l’ajuntament un to-
tal de 65,99€/tona. Per tal d’in-
centivar el reciclatge, l’Agència 
de Residus de Catalunya bonifica 
els municipis amb uns 48,77€/
tona per reciclar la fracció orgà-
nica. Si fem un càlcul, trobem 
que cada tona de matèria orgàni-
ca acaba tenint un cost total 
d’uns 17,22€/tona.

Amb aquest càlcul, veiem que, 
si les tones no reciclades que 
ara van a l’abocador però que 
són de matèria orgànica anessin 
a la planta de compostatge, els 
veïns i veïnes estalviaríem un 
total de 71,57€/tona de residus 
generada.

Per tant, si passem del sistema 
actual de recollida de deixalles a 
un sistema amb alt reciclatge, 
l’any 2015 el municipi hauria 
estalviat un total de 153.390,61 
euros en concepte de tracta-
ment de residus. Aquest estalvi, 
l’any 2020, es podria incremen-
tar fins als 167.388,99 euros. 

Aquest també és un motiu per 
escollir reciclar a Vacarisses.

Per altra banda, el cànon que addicionalment co-
bra l’Agència de Residus per incentivar el reci-
clatge planteja la següent evolució:

Cost 2017

Cost 2020

524,5 tn 1.442,4 tn

46.570,99 €

24.838,04 € 

50.284,51€

24.838,04  €

Amb alta recollida selectiva:

153.390,61€  d'estalvi

167.388,99€  d'estalvi

2.501,7 tn 155,4 tn

2.675,47 € 

222.124,17 €

2.675,47 € 

239.836,06 € 

Recollida actual:

Les administracions públiques, per tal d’assolir 
els objectius plantejats de reciclatge, imposen 
sancions econòmiques per cada tona de rebuig 
que generem al municipi.

Per contra, bonifiquen cada tona de restes orgàni-
ques que som capaços de reciclar. L’Ajuntament 
de Vacarisses té un cost per tona de rebuig de 
58,79€ per a l’entrada al CTR. Aquest cost, previ-
siblement, augmentarà, tot i que no disposem de 
dades exactes.

2013 2014 20152010 2011 2012 20202016 2017 2018 2019
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Reciclar és un dret que té qualsevol ciutadà que 
visqui en qualsevol punt del territori. De la matei-
xa manera, facilitar als veïns i veïnes poder reci-
clar correctament és un deure per part de l’admi-
nistració.

Per fer-ho, existeixen diversos sistemes i models 
de reciclatge que cada municipi aplica segons cri-
teris diferents. El més extens i conegut, i el que té 
actualment Vacarisses, és el sistema de recollida 
mitjançant contenidors al carrer. Tanmateix, no 
és el sistema que permet aconseguir el màxim 
nivell de reciclatge i, per aquest motiu, es realit-
zarà un canvi cap a un altre sistema: la recollida 
de residus porta a porta.

Quins criteris s’han valorat per can-
viar cap al model porta a porta?

Com s’ha indicat anteriorment, cal un canvi ge-
neral profund per complir amb uns requeriments 
ambientals, normatius i econòmics que donin 
estabilitat i sostenibilitat a la gestió de les deixa-
lles. A continuació, exposem un balanç compara-
tiu entre el sistema actual i el de recollida porta a 
porta. El sistema porta a porta és el sistema pel 
qual l’ajuntament s’ha decantat ja que ens per-
metrà aconseguir el salt cap a un major reciclat-
ge, per sobre del 60% establert per les normatives 
europea i catalana:

Recollida amb contenidors – actual Recollida porta a porta – Nov. de 2017

Es mantenen els contenidors, per tant:

· Ocupació d’espai públic.
· Possibilitat de conflictes socials en relació 
a la ubicació de contenidors.
· No cal mantenir els residus a casa i els 
serveis estan concentrats en un o diversos 
punts del municipi.
· Cal un servei de neteja i manteniment 
dels contenidors

Es retiren els contenidors, per tant:

· Es recupera espai públic.
· S’eviten conflictes socials en relació amb 
la ubicació dels contenidors.
· No hi ha males olors en punts concentrats 
a la via pública, que poden afectar veïns 
concrets.
· No cal un servei de neteja ni manteni-
ment dels contenidors.
· Els usuaris s’han de fer càrrec de retirar  
el cubell de lliurament de certes fraccions.

Generalista: no diferencia entre usuaris 
domèstics, comercials, etc.

Individualitzada: equips, serveis i recursos 
adequats a diferents tipus de residus i usuaris.

És de disposició anònima i, per tant,  
no propicia responsabilitat.

No és un sistema anònim: s’atribueix  
la responsabilitat del residu a qui el fa.

Horari i calendari flexibles per lliurar  
les deixalles.

Calendari i horari restringit per lliurar  
les deixalles. Fora de l’horari establert,  
cal anar a l’àrea d’emergència.

Els residus es recullen tant si estan ben 
seleccionats com si no, ja que no és 
possible identificar el contingut de 
l’interior dels contenidors.

Els residus han d’estar ben seleccionats.

Percentatges inferiors de recollida selectiva. Percentatges alts de recollida selectiva.

Els sistemes complementaris de recollida 
selectiva requereixen importants campa-
nyes i esforços de comunicació.

Els sistemes complementaris de recollida 
selectiva funcionen millor (deixalleries, 
fracció vegetal, voluminosos, residus 
especials, etc.)

Com serà la recollida 
porta a porta?

I si no som a casa en l’horari de
recollida? Les àrees d’emergència

Per a les famílies que no puguin deixar els residus 
al carrer en l’horari establert, o per a qualsevol  
altra circumstància puntual que pugui impe-
dir fer el porta a porta, s’habilitaran dues àrees 
d’emergència amb contenidors.

Les àrees d’emergència són espais tancats, ubi-
cats normalment al costat de les deixalleries, 
habilitats amb tots els contenidors dels diferents 

Dijous DivendresDilluns DimecresDimarts

Orgànica

Envasos

Compreses
i bolquers

Orgànica

Envasos

Compreses
i bolquers

Orgànica

Paper

Compreses
i bolquers

Rebuig

Vidre

Compreses
i bolquers

· Dies de no recollida: Cap d’Any i Nadal.

· Els caps de setmana no es recollirà cap residu.

· No es recolliran les bosses amb residus barrejats.

· L’horari de la recollida serà a primera hora del 
matí i caldrà treure el cubell a la nit.

· Els establiments disposaran d’un calendari co-
mercial de recollida a part.

· Els residu diari corresponent es lliurarà al carrer 
amb un cubell petit amb nansa blocant.

tipus de residus per poder utilitzar excepcio-
nalment quan no es poden  treure les deixalles 
segons el calendari o l’horari establert.

L’empresa que s’encarrega del servei de recolli-
da és també l’encarregada de buidar els conteni-
dors d’aquestes àrees i vetllar perquè, de forma 
permanent, aquestes zones estiguin netes i ben 
conservades.

Què és el sistema
porta a porta?
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El reciclatge de la fracció orgànica

Els residus orgànics són aquells que tenen origen 
animal o vegetal. Aquests residus es porten a una 
planta de compostatge, on la matèria orgànica es 
compostarà i esdevindrà compost, un adob orgà-
nic de qualitat. Els residus orgànics s'han de sepa-
rar dins de bosses, preferiblement compostables 
o biodegradables; d'aquesta manera, el compost 
resultant serà de millor qualitat.

El reciclatge dels envasos

A la bossa d'envasos, van els envasos alimentaris, 
els de productes de neteja, les bosses i embol-
calls de plàstic, les llaunes, l'alumini, els brics... 
Un cop recollits, aquests residus es porten a la 
planta de triatge, on se separen els diferents ma-
terials per tornar a ser aprofitats.

El reciclatge del paper i cartró

El paper i cartró separats que es recullen es por-
ten a la fàbrica per obtenir pasta de paper. El ma-
terial passa per un procés on es netegen les tintes 
i les impureses, i es barreja amb fibra vegetal 
nova. Aquesta barreja es desfibra, es premsa i 
s'asseca; així, obtenim paper i cartró nous.

Dissabte 15 de Juliol 

Hora: 9.30 h
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell

Dimarts 18 de Juliol 

Hora: 20 h
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell

El reciclatge del vidre

El vidre és 100% reciclable i manté el 100% de les 
seves qualitats. 1 Kg de vidre vell dóna 1 Kg de 
vidre reciclat. El reciclatge d'aquest material con-
sisteix a fondre el vidre vell per fer-ne de nou.

Què se’n fa dels residus
que separem a casa?

Entrevistes

Ramona Coll
Jubilada, resident a Vacarisses.

En pocs mesos, a Vacarisses es començarà amb 
la recollida de residus Porta a Porta. Què en 
pensa vostè d'aquest canvi?
Això de separar tots els residus pot ser una mica 
pesat; amb tants cubells diferents a casa no sé 
com ho farem. És com quan fa anys ja passaven 
per les cases a recollir les bosses d'escombraries, 
només que ara anirà tot separat. 
Penso que està molt bé que ara es vulgui fer reci-
clar a Vacarisses. De vegades, quan obres un con-
tenidor per llençar-hi la brossa, veus que hi ha 
gent que ho tira tot barrejat i això no pot ser.

Vostè ja està acostumada a reciclar?
Jo fa anys que ho reciclo tot: separo les restes de 
menjar, els plàstics, els brics, el vidre... Agafo les 
bosses i camino fins als contenidors a llençar-ho 
separat; a mi ja m'està bé així, tot i que el conte-
nidor de vidre el tinc molt lluny i, de vegades, 
agafo el cotxe per llençar la bossa. 

Creu que li costarà molt adaptar-s'hi?
Em preocupa no ser a casa quan passin a buscar 
la brossa i que no la pugui treure; suposo que 
passaran més d'un dia a buscar la mateixa cosa. 

L'ajuntament farà dues sessions informatives per 
aclarir qualsevol tipus de dubte o inquietut que 
es pugui tenir.

Com se us va fer arribar la informació sobre el 
Porta a Porta?
La família de la meva dona és de Matadepera i ja 
estàvem familiaritzats amb el sistema, però, al 
moment d'empadronar-nos, ens van donar un 
imant, una tarja informativa i els cubells necessa-
ris per organitzar els residus. 

Quins inconvenients creus que té aquest sis-
tema?
A Matadepera, lliurem els residus dins de bosses 
directament a la vorera i, tot i que és poc fre-
qüent, els gats que ensumen menjar poden mal-
metre alguna bossa algun dia de tant en tant. 
A Vacarisses, però, penso que es trauran les deixa-
lles dins un cubell i aquest problema no existirà.

A casa, teniu criatures; com ho feu amb els 
bolquers?
Aquest residu en concret, com els excrements de 
les mascotes, es pot treure cada dia. L'Ajunta-
ment ens dóna unes cintes per lligar a les bosses 
i que les persones que recullen les deixalles les 
puguin reconèixer.

Si algun envàs ha de fer mala olor, es pot esban-
dir amb una mica d'aigua. No em suposarà gaire 
diferència, tot i que, com que jo ja reciclo, doncs 
ja m'està bé com està ara; això es deu voler fer 
per a la gent que no recicla ara.

Albert Amador
Treballador de l'Ajuntament de Vacarisses i 
resident a Matadepera.

Des de 2005, Matadepera fa la recollida dels 
residus amb el sistema Porta a Porta. Ens pots 
fer cinc cèntims de la teva experiència?
A Matadepera, fa 12 anys que es fa el Porta a Por-
ta i nosaltres en fa 9 que hi vivim. Va ser un canvi 
que ens va venir donat. Va ser molt fàcil adap-
tar-s'hi. Abans, reciclàvem vidre i plàstic, i prou; 
com que no hi havia cap obligació, no hi pensà-
vem. Ara ho reciclem tot i és molt còmode, bai-
xem les escombraries en pijama i, a més, no hi 
ha contenidors que facin males olors, els carrers 
estan més macos i tenim més espai.

Com us organitzeu a casa per reciclar totes les 
fraccions?
Tenim cubells petits sota la pica, un per a cada 
fracció. El sistema i el calendari de recollida estan 
ben pensats i això fa que no s'acumulin residus a 
casa; amb uns cubells petits, n'hi ha prou. En el 
cas dels envasos, que se’n fan molts, tenim tres 
dies setmanals de recollida, que són suficients; 
ens va perfecte.
Val a dir que, a les cases on treballa algú que fa la 
neteja, si aquesta persona no és del municipi, al 
principi s'equivoca a l'hora de separar els residus. 
Quan això passa, els operaris deixen una etiqueta 
a la bossa, informant que està mal seleccionada o 
que és la fracció que no toca. En pocs dies, tot 
torna a la normalitat.

Creus que és positiu que més municipis es 
vagin sumant al Porta a Porta?
Sí, perquè reciclem més, tot està molt més net, 
sense males olors ni brutícia i queda lliure l'espai 
que ocupen els contenidors. 

Sessions 
informatives



    

Agenda
Juliol 2017

Dijous 6

Hora del conte en anglès
A partir de 3 anys.
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dijous 13 
Lectura en veu alta
Adults i infants.
Hora: de les 18 a les 20 h
Lloc: Era d’El Castell

Dijous 20 
Lectura en veu alta
Adults i infants.
Hora: de les 18 a les 20 h
Lloc: Era d’El Castell

Dijous 27 
Club de lectura juvenil
Coralinne, de Neil Gaiman.
De 12 a 16 anys.
Hora: de les 18 a les 20 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Divendres 14  

Sessió Informativa
Borsa de Treball
Hora: 9.30 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Inscripcions:
promocio@vacarisses.cat
93 835 90 02 (ext. 461)

Laboratori de contes
Llegir amb dinosaures.
De 4 a 12 anys.
Hora: de les 18 a les 20 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Divendres 28  

Sessió Informativa
Borsa de Treball
Hora: 9.30 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Inscripcions:
promocio@vacarisses.cat
93 835 90 02 (ext. 461)

Laboratori de contes
Ens n’anem de vacances! Contes 
del món per viatjar com mai.
De 4 a 12 anys.
Hora: de les 18 a les 20 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Divendres 21  

Laboratori de contes
Contes de princeses???
Sí, si us plau!! No, gràcies!! 
De 4 a 12 anys.
Hora: de les 18 a les 20 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Liceu a la fresca
Retransmissió de l’òpera
Il Trovatore, de Verdi.
Hora: 22 h
Preu: gratuït
Lloc: jardins de darrera 
l'Ajuntament

Dissabte 15   

Sessió informativa sobre
la recollida Porta a Porta
Vacarisses canvia el sistema
de recollida de residus.
Informa-te’n!
Hora: 9.30 h
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell

Gimkana de La Coma
Temàtica: Gamekana of Thrones
Hora: 22 h
Edat: a partir de 16 anys,
en grups de 7 a 12 persones
Inscripcions: al bar-restaurant 
Camí de l'Obac (C/ Barceloneta, 2)

Dimarts 18   

Sessió informativa sobre
la recollida Porta a Porta
Vacarisses canvia el sistema
de recollida de residus.
Informa-te’n!
Hora: 20 h
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell

Divendres 7

Laboratori de contes
Els grans contes d’Anthony 
Browne. De 4 a 12 anys.
Hora: de les 18 a les 20 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dissabte 8

Bibliopiscina
Servei de consulta i préstec
de la Biblioteca El Castell.
Hora: de les 11 a les 13 h
Lloc: Piscina municipal

Dissabte 8

Bibliopiscina
Servei de consulta i préstec
de la Biblioteca El Castell.
Hora: de les 11 a les 13 h
Lloc: Piscina municipal

Tots els dilluns de juliol

Sessions informatives
sobre eBiblio
Hora: de les 18 a les 20 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Tots els dimarts de juliol

Trobada gamer
De 6 a 14 anys.
Hora: de les 18 a les 20 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Tots els dimecres de juliol

Jocs de taula
De 5 a 14 anys.
Hora: de les 18 a les 20 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Tots els dijous de juliol

Dijous a la fresca
Torna el cicle d’arts escèniques: 
humor, dansa, circ...
Hora: a partir de les 22 h
Lloc: Plaça del Punt de Vol

Núm. 113 - Juliol 2017

Fins al 14 de juliol

Inscripcions Lliga Llumillu
Equips: entre 10 i 15 persones

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.


