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Editorial
participar
1 v. tr. [LC] Donar notícia (d’alguna cosa).
2 1 intr. [LC] Tenir, prendre, part en alguna cosa.
2 2 intr. [LC] Tenir quelcom de comú amb una cosa.
En el context actual, sovint escoltem que la ciutadania se sent cada cop més lluny de la vida política. Des de l'Ajuntament de Vacarisses, creiem que
cal avançar cap a un nou model que tingui en
compte la ciutadania d'una forma més constant,
per aconseguir unes polítiques més properes a la
voluntat dels veïns i veïnes.
Entenem per Participació tota aquella activitat
que està adreçada a transformar i millorar el nostre dia a dia. Vacarisses compta amb un munt
d’experiències col·laboratives i de participació,
on els màxims protagonistes, les persones a títol
individual i les entitats, juguen i han jugat un paper fonamental. L’organització de la Festa Major
Petita, La Marató de TV3 o les diferents festes majors a les urbanitzacions en són un clar exemple,
però cal preguntar-nos si això és suficient.

Quan parlem de participació ciutadana, ens referim a influir en la presa de decisions de forma
vinculant. No es tracta de consultar determinades decisions a la ciutadania, sinó de traspassar-li
el poder. En un context polític i social complex,
on els reptes socials no només requereixen polítiques públiques per a la ciutadania, cal la implicació activa de tothom, cercant la màxima representativitat.
L'àmbit local, donada la seva proximitat amb la
ciutadania, és l'espai idoni per posar en marxa
instruments que permetin la implicació dels veïns i veïnes i les entitats en processos de debat i
de presa de decisions.
És en aquest sentit en què l'Ajuntament aposta
per un model de participació que vol anar més
enllà d'allò reconegut al Reglament de Participació Ciutadana, incentivant la participació de tothom a l’hora de plantejar i dissenyar processos i
reconeixent la proximitat, el diàleg i el consens
com a valors afegits a una política participativa
de debò.
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App
Viu Vacarisses

Aquesta és una de les propostes
de l’estudi hidrogeològic encarregat
a l’ICRA i que es va presentar en una
audiència pública
La sequera de 2015 va alertar sobre la manca d’aigua a Vacarisses. Gràcies als sistemes de control
amb telemetria i les sondes de nivell instal·lades
als pous ja al 2009, es van poder analitzar les xifres acuradament i començar a estudiar possibles
solucions. Des de llavors, s’han fet millores a la
xarxa d’abastament d’aigua, s’han arranjat fuites
i s’han efectuat diverses perforacions a la recerca
d’alternatives al pou principal de Can Serra.
A més, s’ha sol·licitat la col·laboració de la ciutadania: primer, amb diverses campanyes informatives i bans i, des del ple de juny, amb el primer reglament municipal del servei d’aigua, que
pretén fomentar un bon ús d’aquest recurs tan
preuat. A banda de defensar els drets de les persones usuàries, un dels punts més destacables és la
regulació específica de l’omplerta de piscines de
més de 4 m³.
Un dels darrers passos es va donar al desembre,
quan l’Ajuntament de Vacarisses va encarregar
un estudi hidrogeòlogic a l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA). El Dr. Josep Mas, expert
en hidrogeologia i responsable del treball tècnic
de l’ICRA, va explicar els resultats de l’estudi a la
ciutadania, en una audiència pública, que va tenir lloc a principis de juliol, a la Sala dels Cups
d’El Castell.

Viu Vacarisses

Web

Nou pou
a Torreblanca I

Serveis
Municipals

Després d’un treball de camp a tot el municipi i
de reconèixer la capacitat hidrogeològica de les
diferents unitats de roques, va avaluar-se la idoneïtat de possibles punts de captació d’aigua.
El primer pas va ser analitzar el descens del nivell
dels pous de Can Serra, que abasteixen un 82% de
la demanda. El més productiu presenta una recàrrega ràpida, comportament que indica una
bona permeabilitat, però un baix emmagatzematge. I és que l’explotació continuada i intensa
d’aquest sistema de pous ha esgotat les reserves
hidrogeològiques. A més, amb el règim actual de
pluja, no és possible una recàrrega que assoleixi
els nivells inicials d’aigua. Per tot plegat, l’ICRA
desaconsella continuar perforant en aquesta
zona i recomana deixar-la descansar amb una
menor explotació.
Un cop estudiada la geologia de Vacarisses, es
proposen dos indrets per a les noves captacions
d’aigua.
1. Torreblanca, considerant el potencial hidrogeològic dels conglomerats de Sant Salvador i dels
nivells sorrencs inferiors.
2. El Palà, on ja hi ha una captació per a l’abastiment local.
Aquestes captacions complementarien els cabals
subministrats pels pous de Can Serra, però, en
cap cas, es preveu que els arribin a substituir.
continua .. // ..
Vídeo de
l’audiència
pública sobre
l’aigua:

Les persones i empreses
interessades en contractar
publicitat a El Terme,
podeu contactar a:
comunicacio@vacarisses.cat
93 835 90 02 (ext. 340)

Facebook
www.facebook.com/vacarisses

Flickr
www.flickr.com/vacarisses

Instagram

Fe d'errades
d'El Terme núm. 113:
El nom correcte de la barraca
de la secció Viu Vacarisses és
Barraca de ca la Maria Rosa.

@viuvacarisses

Correu
elterme@vacarisses.cat

Fotografia de coberta:
Quico Ortega
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L’estudi de l’ICRA es complementa amb altres recomanacions per tal d’aprofitar els recursos propis, com continuar amb el registre de dades als
pous, per millorar deficiències i implementar-ho
a les noves captacions; promoure i incentivar les
mesures d’estalvi d’aigua per al consum domèstic, incloent el reg de jardins i horts i el manteniment de piscines; fomentar l’ús de recursos pluvials per a reg com una mesura eficient que
requereix una inversió mínima, i controlar i corregir les pèrdues ocasionades per la xarxa de distribució.

Nou pou a Torreblanca I
El passat mes de juny, van començar les tasques de
recerca d’un nou pou a la zona de la depuradora de
Torreblanca I. A 60 m de fondària, ja s’hi va trobar
nivell freàtic; a 96 m, sortien uns 10 m³/hora,
i a 102 m, 20 m³/hora. Finalment, es va arribar als
150 m, on el cabal és de 35 m³/hora, una bona xifra, ja que pràcticament iguala el del pou nº 1 de
Can Serra. El següent pas és determinar si aquest
cabal es manté en el temps. Si el resultat és favorable, la previsió és connectar aquest pou amb la
canonada que es va deixar preparada l’any 2009,
durant les obres de Torreblanca II, arran del projecte de portada d’aigua des de Terrassa. A més, el
departament de Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) realitzarà una analítica
completa de les mostres d’aigua que s’hi han pres
per conèixer-ne l’antiguitat.

Compra a Vacarisses!
Ja tens el teu carro de compra? Doncs
encara en queden algunes unitats!
Des de la Regidoria de Comerç, s’ofereix un carro
plegable per promoure les compres als comerços
de Vacarisses, a més de fer-les més agradables i
sostenibles, amb el conseqüent estalvi de bosses.
La iniciativa es va posar en marxa al febrer, però
encara queden alguns carros, que es poden recollir a la Recepció de l’Ajuntament, de dilluns a
divendres, de les 9 a les 14 h. Només cal presentar
tres tiquets de compra (de qualsevol import), cadascun d'un comerç local diferent, ja siguin botigues, empreses de serveis o bars i restaurants.
Es repartiran carros fins esgotar existències.

Comerç

Èxit de participació
a la Cursa de la Campana

Entitats

La celebració del 10è aniversari de
la competició ha comptat amb més
de 1.000 participants, entre corredors
i corredores i persones voluntàries
Enguany, la Cursa de la Campana estava d’aniversari, ja que celebrava la seva desena edició.
Per fer-ho, s’han organitzat diverses activitats
fins arribar al punt àlgid, el cap de setmana del 9
a l'11 de juny.
Com ja és tradició, no hi ha Campana sense concert. En aquest ocasió, va ser el torn de la banda
de l’Escola Municipal de Música de Vacarisses i la
Hot Carajillo’s Happy Band, que ens va delectar
amb melodies swing. Ambdues formacions van
compartir escenari en dues peces conjuntes.
Dissabte, els protagonistes van ser els 117 infants
inscrits a les curses de la 3a Campaneta, el preludi infantil de la Cursa de la Campana. Els més
menuts van rebre la samarreta corresponent i
van córrer de valent, malgrat la calor. Sembla que
el futur de les curses a casa nostra està garantit,
després dels èxits de participació al Cross escolar
i la Campaneta.
Diumenge, va arribar el gran dia, amb la 10a edició de la Cursa de la Campana. Per fer-la especial,
es va organitzar també una marató única, que ens
va dur a Castellsapera, les Fonts de Rellinars, els
Hostalets d'en Davi, la "Trona", Rellinars, el Molí
de Can Còdol..., a banda dels recorreguts ja consolidats de la Campana i la Mitja Campana. A més,
aquesta edició serà recordada pel rècord de participació, amb 842 corredores i corredors, i 205 persones voluntàries, que han fet possible la celebració de la cursa. En total, més de 1.000 participants
en aquesta jornada esportivo-festiva, que permet
promocionar Vacarisses arreu de Catalunya.

La Campana en xifres
5.000 kg de begudes i menjar
57 km de circuit marcat
1.500 m de cinta per marcar els recorreguts
1.000 parells de xancles regalats
850 botifarres servides

Resultats
Marató (43 km)
Masculí:
1. Raul Collbatallé Garcia Trail Roc Blanc
3h 27' 58''
2. Pau Aguirre Plans A.E. Ullastrell
4h 11' 20''
3. Sergio Bermudez Redondo Fanbike Esparraguera
4h 14' 51''
Femení:
1. Esther Cruz Sánchez
5h 04' 55''
2. Teresa Ballús Sucarrats VacarissesCorre
7h 03' 16''
3. Aina Guitart Solsona
7h 03' 16''

1.100 entrepans per a corredors i voluntaris
Continuen .. // ..
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Mitja Marató (21'5 km)

Cursa de la Campana (14'7 km)

Masculí:

Masculí:

1. Daniel Baena Mirabete
1h 43' 10''

1. Marc Otero JAS
1h 04' 33''

2. Javi Paniello Rodriguez Monistrol Running
1h 43' 36''

2. Arnau López Mazorriaga C.A. Manresa
1h 05' 55''

3. Oscar Pérez Millán
1h 45' 39''

3. José Luis Cabrera Muñoz Corredors.cat
1h 06' 13''

Femení:

Femení:

1. Sira Angulo Jové
2h 07' 54''

1. Noa Arias Manga
1h 19' 19''

2. Mariona Soler i Cairó Corredors.cat
2h 14' 45''

2. Airina Guillen Roca Trail Roc Blanc
1h 20' 34''

3. Laura Fabra Pardo Team Sport Spirit
2h 18' 27''

3. Sandra Martínez Martínez JAB
1h 23' 23''

Drapaires donen aliments al Rebost Solidari
A la fira d’enguany, es van recaptar
2.000 euros, que s’han repartit entre
Vacarisses i Emaús de Sabadell
El primer diumenge d’abril, va tenir lloc l’onzena
edició de la Fira de Drapaires de Vacarisses, organitzada per l'alumnat de 5è i 6è de les escoles
d’infantil i primària del municipi. La població va
poder col·laborar-hi els dies anteriors, donant objectes de tot tipus, que després es van vendre a la
fira. En total, es van recaptar 2.000 euros, que,
com ja és habitual, s’han repartit entre el Rebost
Solidari de Vacarisses i Emaús de Sabadell.
En el cas del Rebost, gestionat per Càritas Vacarisses, s’ha fet una primera donació d’aliments, per
un valor d’uns 700 euros. El conjunt inclou productes bàsics, com llet, melmelada, suc, cacau i brou.
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Entitats

I Torneig de futbol
Vila de Vacarisses
El Club Esportiu Vacarisses va
organitzar aquesta competició el cap
de setmana del 17 i el 18 de juny,
amb la participació d’equips de renom
El cap de setmana del 17 i 18 de juny, va tenir lloc
el primer Torneig de Futbol Vila de Vacarisses,
organitzat pel Club Esportiu Vacarisses (CEV).
L’esdeveniment va comptar amb la participació
d’equips de renom, com el CE L’Hospitalet i el

Júnior FC de Sant Cugat del Vallès. Més tard, va
arribar el torn dels benjamins, nascuts entre
2007 i 2008, en què va guanyar el VDF Roureda de
Sabadell. Ja a la tarda, els equips femenins van
jugar un torneig força igualat. Finalment, les guanyadores van ser les membres de la UE Castellar,
ja que van marcar més gols que les rivals.
La jornada de diumenge es va encetar amb els alevins, nascuts entre 2005 i 2006. El vencedor de la
final va ser el CFU Can Rull de Sabadell. A la tarda, es va disputar el darrer torneig, d’infantils,
nascuts entre 2003 i 2004. En aquesta ocasió, el
campió va ser la UFB Jabac de Terrassa.

Entitats

Santfeliuenc FC i, del Vallès Occidental, el Terrassa FC, la UFB Jabac o el CFU Can Rull Rómulo
Tronchoni.
Dissabte, van competir 4 categories diferents al
llarg de tot el dia. Els primers van ser els més petits, els Patufets, nascuts entre 2011 i 2012.
L’equip guanyador va ser el CD Can Parellada de
Terrassa. Juntament amb aquest torneig, es va
disputar el de prebenjamins, nascuts entre 2009 i
2010. En aquest cas, l’equip vencedor va ser el

Resultats del CEV al I Torneig
Vila de Vacarisses
· Patufets: 			
Subcampió
· Prebenjamí: 			
Tercers
· Benjamí: 			
Cinquens
· Aleví Benjamí Prebenjamí Femení: Terceres
· Aleví: 				Subcampió
· Infantil: 			
Subcampió

+info: www.cevacarisses.cat

Des del CEV, es considera que el torneig va ser tot
un èxit, tot i l’onada de calor que es va patir al
llarg de tot l’esdeveniment. El club vol agrair el
gran esforç de les persones voluntàries que ho
van fer possible.
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Propostes del Ple municipal ordinari
de 29 de juny de 2017

Política
municipal

Consulta les actes
dels Plens municipals

Proposta/moció

A favor

Proposta de la regidora de Sanitat i Consum d’aprovació del
conveni de col·laboració subscrit entre el Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vacarisses, per a
l’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública

Unanimitat

–

–

Unanimitat

–

–

En contra

Abst.

Proposta del regidor de Cultura, Festes i Patrimoni d’acordar
les festes locals de Vacarisses per a l’any 2018
Proposta de l’Alcaldia d’aprovació de l’acta de les operacions de
delimitació entre els termes municipals de Rellinars i de Vacarisses

PSC
Partit dels Socialistes de Catalunya
vacarisses@socialistes.cat

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació de l’acta de les operacions de
delimitació entre els termes municipals de Terrassa i de Vacarisses

Unanimitat

–

–

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

Unanimitat

–

–

Proposta de la regidora de Serveis Municipals d’extinció
del contracte de concessió de l'ús privatiu de domini públic
al carrer Alt Urgell núm. 6 de Can Serra

Unanimitat

–

–

Proposta de la regidora de Serveis Municipals d’aprovació
del conveni de col·laboració subscrit entre l’Agència Catalana
de l’Aigua i l’Ajuntament de Vacarisses per a l’aplicació de trams
del cànon de l’aigua

Unanimitat

–

–

UIPV

ERC

Unió d’Independents per Vacarisses grupmunicipal@uipv.cat

Esquerra Republicana de Catalunya vacarisses@esquerra.org

Les escombraries s'apugen un 45%
El passat mes de maig es van aprovar els pressupostos de l'Ajuntament de Vacarisses, uns pressupostos continuistes, amb força errors comptables, segons l'equip de govern gens participatius, i sense imaginació, un any més amb zero inversions, i amb un retard de
més de 5 mesos. Val a dir que, durant els nostres mandats, mai
s'havien aprovat els pressupostos de l'Ajuntament amb tant retard.
L'excusa de l'equip de govern és que esperaven saber els ingressos
del CTR, però, després de la llarga espera, en el moment de l'aprovació, continuem sense saber els ingressos en aquest tema.
UIPV, després d'analitzar-los a fons, hi vàrem votar en contra perquè considerem que són uns comptes tècnics de "corta i pega"
amb un perfil polític molt baix i en què no s'hi contempla ni un
sol euro en el projecte de les tan necessàries obres d'urbanització
del Ventaiol i La Creu, demostrant la manca de voluntat i capacitat
política de tirar-les endavant, amb una aportació ridícula per a
la posada en marxa de la ràdio municipal, però, en canvi, amb un
augment en la despesa de la revista El Terme.
D'altra banda, volem dir que enguany veurem un augment d'un
45% al rebut de les escombraries. UIPV vam votar en contra de
l'augment de la taxa d'escombraries, perquè sempre hem defensat
que, mentre el nostre municipi tingui l'abocador i l'Ecoparc i els
comptes ho permetin, hem d'intentar no augmentar la taxa de
les escombraries, pel fet de les molèsties que ens comporten. Hi
ha altres mesures que poden pal·liar la manca d'ingressos, sense
incrementar la taxa de les escombraries.

Bona gestió econòmica
Al ple de juny, es va donar compte del decret
d’Alcaldia pel qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 2016. En aquest decret, es visualitza la bona gestió econòmica d’aquest govern encapçalat per Esquerra Republicana de
Catalunya. Així doncs, hem reduït el deute de
l’ajuntament en 394.084,3€, que significa eixugar-lo un 5,76%, és a dir, deixar el deute municipal al 22,12%. És un nivell d’endeutament molt
baix, del qual podem estar satisfets.
La bona gestió econòmica no és patrimoni de les
dretes, ni molt menys. Es poden fer polítiques
d’esquerres que no van renyides amb la bona gestió econòmica.
Igualment, aquest exercici deixa un romanent de
483.554,4€. D’aquests, aproximadament 67.000€
són per eixugar deute i el restant permetrà fer
inversions. Aquestes inversions, segons marca la
llei, han de ser financerament sostenibles; això
vol dir que no generin més despesa, ans al contrari.
Per altra banda, i seguint amb les polítiques d’estalvi als edificis municipals, ara li ha tocat el torn
a la piscina. Aquest equipament de gairebé 40
anys d’antiguitat patia greus mancances des de
feia molts anys. El vas de la piscina perdia 175.000
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litres per temporada i no complia la normativa
quant a l’alçada. Amb les reformes de recobriment del vas, s’ha apujat la zona més fonda fins a
1,60 metres (per normativa) i s’ha permès acabar
amb les pèrdues d’aigua. Així doncs, aquests
175.000 litres per temporada deixen de perdre’s i
s’ha reduït la capacitat de la piscina en 50.000 litres. Igualment, s’ha adequat l’accés a la piscina
municipal per a persones amb mobilitat reduïda.

Referèndum? Quin referèndum?
Els socialistes no som partidaris de convocar un
“referèndum unilateral”. La majoria parlamentària independentista NO representa la majoria
dels vots dels catalans i aquest referèndum NO
figurava al programa de Junts pel Sí. El 9N de
2014 ja vam tenir una consulta que NO va produir cap canvi en les relacions entre Catalunya i Espanya. La Comissió de Venècia ha dit que NO es
pot celebrar un referèndum si NO està emparat
en la Constitució i el Consell de Garanties Estatutàries del Parlament va declarar que la Generalitat NO té competències per convocar-lo. El govern català vol emparar-se en una llei que NO
existeix i que vol aprovar d’un dia per l’altre, sense debat, i que pretén canviar per majoria absoluta el que es va aprovar per 2/3 dels representants
de la cambra i modificar l’Estatut i la Constitució.
Aquesta llei NO prosperarà perquè serà suspesa
pel Tribunal Constitucional i aleshores qualsevol
acord parlamentari serà NUL de ple dret. Ens trobem doncs col·lapsats per la intransigència i la
incompetència de dos governs, el català i l’espanyol, que no han propiciat el diàleg i que es retroalimenten, tensant la corda i fent victimisme per
activar els seus. Els socialistes volem votar legalment i amb garanties, i trobar una solució que
millori l’autogovern i el finançament de Catalunya, sense decisions unilaterals que no porten
enlloc, i no participarem d’un referèndum il·
legal. Davant d’això, reivindiquem més que mai
PACTE, DIÀLEG i NEGOCIACIÓ com a única via
per desencallar la gravíssima crisi institucional
en què ens han immers Junts pel Sí i el PP.

VxV
Veïns per Vacarisses
veinspervacarisses@gmail.com

Pressupost exercici 2017
Al ple del mes de maig, vam aprovar els pressupostos de 2017, amb els vots favorables de l'equip
de govern i el vot en contra de VxV, donat per diverses raons, que volem explicar a la ciutadania.
1r: Presentació del pressupost al mes de maig;

no recordem que hagi passat mai una cosa semblant.
2n: S'aprova una partida destinada a la ràdio de 10.000€,
que, sumada al pressupost de 2016, farien 20.000€ i la ràdio
continua sense funcionar.
3r: La partida destinada a les associacions de veïns passa de
21.657 a 19.157€.
4t: Partida de 10.000€ destinada a la Fira del Món Geganter.
Pensem que, si establim prioritats a l'hora d’invertir aquests
10.000€, segur que la fira no seria la primera prioritat.
5è: Cap partida destinada a les obres del Ventayol-La Creu i
això que tots el grups polítics que formen aquest ajuntament les portaven al seu programa electoral. Ara es despengen dient que s’està valorant tirar endavant només La Creu;
ja veurem què passa.
Abans del ple dels pressupostos, la regidora d’Hisenda va
tenir l'amabilitat de convidar-nos a fer l’aportació que veiéssim oportuna i li vam demanar 4 punts per a nosaltres
importants: partida per a les obres d'urbanització Ventayol-La Creu; partida per ajudar les urbanitzacions que no
reben la gestió de l'aigua de l'Ajuntament de Vacarisses;
partida per a arranjaments de camins de les urbanitzacions
que encara resten per urbanitzar, i partida per a l'estudi de
la passarel·la de vianants a la C-58 al seu pas per Can Serra.
Cap d'aquestes reivindicacions s'ha tingut en compte per
part l'equip de govern.

MV
Movem Vacarisses
movemvacarisses@gmail.com

Porta a porta
El proper mes de novembre, Vacarisses tindrà implantat el
sistema de recollida de residus “porta a porta” i, des de la
nostra confluència política, volem encoratjar tot el veïnat
de la localitat a ser els artífexs d’aquesta aposta tan i tan
conciliadora amb el respecte amb el nostre medi natural i
entorn, sense oblidar els requeriments normatius que ens
hi porten, així com el retorn econòmic que suposarà l’assoliment de percentatges rellevants d’un correcte reciclatge.
Volem valorar la conscienciació que ens aporta aquest sistema respecte al tipus de consum particular que fem cadascú/una de nosaltres, així com en el destí final dels nostres
propis residus, els quals, com a tals, no necessàriament
han de llançar-se indiscriminadament en abocadors, sinó
que molts d’ells són perfectament reutilitzables, col·
laborant així en la construcció d’un futur que aposti per
nous usos i formes de produir acords amb la sostenibilitat
i no amb una sobreexplotació dels nostres recursos.
També pensem en l’orgull del fet visual que comportarà
veure un municipi com el nostre, amb la seva singularitat
de ser una població que habita principalment en cases i
amb un entorn verd, lliure de contenidors, els quals, a vegades, no semblen ser de ningú, pel mal ús que se’ls dóna.
Així doncs, per nosaltres i per les nostres generacions futures, som-hi tots i totes a col·laborar en aquesta gran fita,
amb l’ànim de poder aconseguir estar ben alts al rànquing
de reciclatge dels municipis que ja ho porten a terme i lluir
el nom de Vacarisses arreu.
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Una visió retrospectiva a partir
d’ortofotomapes
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
(ICGC) ens permet fer un viatge en el temps sense
moure’ns de casa. Solament cal entrar al visor de
mapes (www.icc.cat/vissir3) i començar a navegar
per la història en una franja de 70 anys, entre el
1946 i l’actualitat.
Això és gràcies a un extens recull de fotografies
aèries realitzades damunt de tot Catalunya, en
un inici per a finalitats militars i avui dia com a
base de moltes investigacions i estudis acadèmics
i universitaris, com també per a consultes fruit
de la curiositat. Aquest conjunt fotogràfic rep el
nom d’ortofotomapes.
Fins i tot, l’ICGC ja ha desenvolupat noves i atractives aplicacions web -algunes d’elles en format
Beta (www.betaportal.icgc.cat)- per fer més amena i interactiva la consulta cartogràfica. Per
exemple, el web conegut amb el nom de L’ull del
temps (www.betaserver.icgc.cat/ulldeltemps) permet passar el cursor per damunt del mapa i veure
com era el territori l’any desitjat, o també l’Instamaps (www.instamaps.cat), una plataforma que
permet explorar, crear, visualitzar i compartir
mapes, poden fer autèntiques meravelles. La galeria d’Instamaps és un bon lloc per veure totes
les possibilitats que ofereix.
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Però si ens centrem en els ortofotomapes, són fotografies verticals fetes normalment des d’un
avió, damunt d’un territori. Les imatges resultants s’ajusten a una escala cartogràfica i a la xarxa geodèsica.
Gràcies a aquesta rica font d’informació, podem
fer un viatge retrospectiu del poble de Vacarisses
i poder veure com era el nucli antic fa setanta
anys. Veurem les fotografies més antigues de què
disposem, fetes entre el 1945 i el 1946 per
l’ArmyMap Service dels EUA, conegut popularment com el Vol americà.
Així doncs, feta una breu introducció, destinaré
la segona part de l’article a fer una anàlisi comparativa i retrospectiva de Vacarisses, mitjançant
dos ortofotomapes de 1946 i un de vigent.
A la fotografia en blanc i negre, podem presenciar
un camí principal que travessa el territori sinuosament i que prové de Terrassa i Olesa de Montserrat
(des del sud) i es dirigeix cap a Monistrol de Montserrat, Rellinars i Castellbell i el Vilar, en direcció
nord-oest. Fixem-nos especialment en la part dreta
del camí esmentat, on trobem el poble de Vacarisses. Els ulls més avesats podran divisar el castell.
Podem destacar altres indrets, com les primeres

Viu Vacarisses

Caminant per Vacarisses

cases del carrer de la Barceloneta a la part sud o bé
la finca de Cal Domènech a la part nord de la imatge.
Ara bé, si observem minuciosament, podem veure que, a la part nord i est, hi ha la carena i el
Cingle Gros, però que, a les parts immediates i
concretament a la part sud i oest, hi ha extensos
camps de cultiu, fet que corrobora el passat agrícola del poble i un gran teixit de camins i bancals
de pedra seca. També ens dóna a conèixer detalls
que potser fins ara han passat desapercebuts,
com una llarga plantació d’arbres al camí principal, típica dels pobles petits i rurals, o el tipus de
cultiu que es desenvolupava a cada parcel·la.
Tot seguit, podem veure una fotografia aèria -ortofotomapa- de l’any 2016. Possiblement, us resultarà difícil comprendre que ambdues fotografies són del mateix lloc.
Aquesta imatge té millor qualitat respecte a l’anterior a causa dels avanços tecnològics al llarg del
temps i alhora té molta més definició i detall. A
més, el color és el natural i ajuda a interpretar
millor els elements.
A part d’això, a escala més analítica, podem apreciar notablement un augment demogràfic i també

els canvis ocorreguts en les últimes dècades per
l’augment d’habitatges, molts d’ells sorgits del
boom immobiliari i de la urbanització de nous espais, ja siguin nous carrers o nous espais públics.
També podem parar atenció a l’abandonament de
l’agricultura i la presència de bosc, sobretot si comparem les dues fotografies. Podem veure un bosc
que s’ha fet el seu lloc a l’entorn del poble i amb
manques de gestió, com passa a molts altres municipis, motivat per l’abandonament dels camps.
Al cap i a la fi, aquesta és una petita mostra comparativa d’una porció del territori que ofereix el
visor de l’ICGC. Recomano mirar altres indrets
del municipi, com el Polígon industrial de Can
Torrella; la urbanització de Torreblanca, en el moment en què es comença a gestar als anys 40; les
valls de Can Còdol i les Vendranes, lloc on es poden apreciar grans camps de cultiu, o l’entorn de
la Casa Nova de l’Obac, amb uns espectaculars
marges de pedra seca.
Però això no és tot; també és grat poder observar
les dinàmiques del paisatge, prement l’opció dels
diferents anys en què hi ha ortofotomapes, a la
pestanya “Veure i comparar” del visor. No deixa
de ser una nova manera de conèixer el poble!
Autor: Joan Soler Gironès. Geògraf i guia de natura.
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Josep Castany

l'Entrevista

de l’ADF Vacarisses-Rellinars
«Dono les gràcies a la gent per la seva conscienciació»
L’Associació de Defensa Forestal (ADF)
de Vacarisses-Rellinars es va crear l'any
1986 i està integrada per representants
dels dos municipis, propietaris
forestals, organitzacions professionals
agràries i associacions naturalistes.
La seva finalitat és la prevenció i
la lluita contra els incendis forestals,
malauradament, tasques fonamentals
en aquesta època de l’any. El cap
operatiu de Vacarisses, Josep Castany,
ens explica com es viu des de dins.

Des de quan és voluntari de l’ADF i per què va
decidir col·laborar-hi?
Com molta gent que també va entrar en aquell
moment, sóc voluntari des de l’any 1994, degut
als incendis que van assolar Montserrat. Però el
principal motiu per fer-nos de l’ADF és que som
gent que ens agrada el bosc, ja sigui perquè fem
senderisme o escalem. Llavors, vam creure que
podíem ajudar en la nostra faceta de voluntaris i
vam decidir donar aquest pas.
Quines són les tasques principals d’un membre de l’ADF?
La tasca prioritària és la prevenció, feta conjuntament amb els ajuntaments i les diputacions,
per exemple, mitjançant l’arranjament de camins. Després, hi ha la vigilància, sobretot quan
hi ha un nivell alfa de 2 sobre 3 (perill d’incendi). Llavors, recorrem la zona per detectar columnes de fum i avisar la resta d’agents. A més,
ens hem format per poder estar en zona calenta,
és a dir, on hi ha foc, juntament amb el cos de
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Bombers i els forestals. I com som gent del territori, som a prop d’on es pot generar una situació de perill. Tanmateix, acudim a ajudar altres
municipis, com Terrassa o Viladecavalls, però
un dels tres vehicles de què disposem sempre es
queda a Vacarisses per si hi hagués alguna
emergència.
Com a cap operatiu, quines responsabilitats té?
Cohesionar el grup i portar l’associació endavant,
des de gestionar un pressupost fins a escombrar
la seu. Intentar tenir operatius els 3 vehicles que
tenim i els membres de l’equip. A més, represento l’ADF Vacarisses-Rellinars dintre la Federació
d’ADF del Vallès Occidental. He de dir que estem
molt compenetrats amb els companys.
Aquestes tasques són voluntàries i, per tant,
les han de compaginar amb el seu temps lliure.
Com s’organitzen?
Hi dediquem les hores que podem, però la prioritat són els caps de setmana i dies festius, ja que és
quan la gent surt més de casa. En funció dels voluntaris que tenim, intentem mantenir unes mínimes guàrdies per estar pendents tot el dia. Entre setmana, dintre de les nostres possibilitats,
tenim l’emissora oberta a casa o a la feina, sobretot qui és autònom. Si hi ha un problema, busquem quins companys estan lliures. I si, com
l’any passat, hi ha nivell alfa 3, el màxim, intentem estar disponibles també a la tarda, el moment més perillós segons les estadístiques. Llavors, tenim sempre operatiu almenys un vehicle,
situat en zones altes, vigilant possibles columnes
de fum per, així, poder avisar ràpidament els
Bombers.

Precisament, en pocs dies, hi ha hagut dos
petits incendis: un a l’entrada del municipi i
l’altre a la zona de Cal Pau Gran.
En el primer cas, la Policia Local ens va avisar que
hi havia un cotxe cremant. Llavors, vam anar cap
a la C-58, on no vam trobar el vehicle, però sí dos
petits incendis: un a la rampa d’accés al poble i
l’altre sobre l’estació de Torreblanca. El primer
cotxe es va quedar a apagar aquests dos conats,
però, de cop, un va començar a créixer. Per sort,
ja hi eren els Bombers. Uns van anar a donar-los
un cop de mà, mentre que la resta va anar per la
banda del darrera, per evitar que almenys les cases de la vora no patissin, ja que feia basarda. A
l’incendi de Cal Pau Gran, quan ens van alertar,
vam poder acudir-hi amb el camió i també van
venir els companys de Rellinars. Ja hi havia una
dotació de Bombers treballant-hi, a qui vam donar un cop de mà i, entre tots, vam poder apagar-lo. Per a mi, va ser un incendi molt perillós
perquè es va declarar en una zona amb molta
continuïtat, fins a Sant Llorenç Savall i Rellinars.
Per sort, es va poder agafar molt d’hora. De fet, he
de remarcar que, a Vacarisses, potser perquè, al
seu moment, va patir dos incendis molt grossos,
hi ha una conscienciació terrible i la gent de seguida truca per informar. Els en dono les gràcies.

QÜESTIONARI VACARISSENC

Un lloc de Vacarisses
El Cingle
Un record vacarissà
Els serveis que ens fan fer durant la Festa Major
Una activitat vacarissana
Diables o Gegants, la cultura popular
Una millora per al municipi
Tenir sempre a punt tots els mitjans per fer
front a una situació d’emergència, com hidrants
Un llibre
Un del muntanyenc Reinhold Messner o
de guies francesos i suïssos, també sobre
senderisme i ocells
Un personatge de ficció
El senyor Marcel·lí del Versió de RAC1
Un personatge real
Nelson Mandela
Un plat
Esqueixada

ADF Vacarisses-Rellinars
Telèfon: 667 44 96 51

La prevenció és fonamental per evitar incendis. Creu que el nostre entorn natural es troba
en bon estat?
No, encara que suposo que es fa el que es pot,
com arranjar camins. L’Ajuntament té una feina
feixuga, ja que, de vegades, topa amb la incomprensió dels propietaris. A més, el bosc d’aquí
s’ha abandonat i els propietaris no en trauen
profit i, per tant, no hi ha ramats que netegin
el sotabosc. Això s’hauria de fer manualment,
amb treballadors, però costaria molts diners.
La Generalitat i les diputacions hi tenen molta
feina a fer i haurien de demostrar que els boscos
són rendibles i engrescar els propietaris perquè
hi visquin o hi treballin. Ara bé, veig inviable
netejar tot el bosc, encara que es poden fer franges perimetrals de neteja o cremes controlades,
com les que fan els Bombers del GRAF. Desgraciadament, és molt difícil, però el canvi climàtic
és aquí i hem de lluitar-hi.
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La Biblioteca
recomana

Audiovisuals
Lost (sèrie)

Infantil
Claude a les pistes d’esquí,
Claude a pagès i
Claude de vacances
formen una col·lecció increïble
de l’autor Alex T. Smith. Els seus
protagonistes, el gosset Claude i
el seu inseparable company en
Mitjonet borrisol, passen aventures divertidíssimes a cada llibre.
Dirigit a nens i nenes de 8 a 10
anys, és perfecte per als lectors
que ja comencen a llegir sols,
sense l’ajuda d’una persona
adulta. De fàcil comprensió, amb
unes excel·lents il·lustracions i
molt entretingut, ple de sorpreses a cada història!

Vacarisses en imatges
Sector del carrer Montserrat,
a l'altura de cal Casals. Any 1953.
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

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.
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Revista
Viure en família
Us volem recomanar la millor
revista que podem trobar adreçada a les famílies: Viure en família, de Graó. Una publicació bimestral que rebem a la biblioteca
i que trobareu a l’àrea infantil.
Proporciona informació útil i de
qualitat sobre salut, alimentació, educació, psicologia, lleure,
cultura, etc. I sobretot: plena de
recursos i idees per aprofitar
l’experiència de viure amb nens
i nenes.
Al darrer número de què disposem a la biblioteca, podeu trobar
un article molt interessant de
Miquel Àngel Alabart Saludes,
que es titula Compartir amb els infants les festes populars i que creiem que justifica la necessitat de
viure amb intensitat la festa major d’aquests dies a Vacarisses.
Tampoc us podeu perdre l’entrevista a la família Zapp, que porta
17 anys donant la volta al món;
això sí, us agafaran ganes de fer
les maletes i marxar…
Bones vacances!

Novel·la
Tina Vallès
La memòria de l’arbre
És la millor recomanació lectora per a aquestes vacances.
En Jan, un nen, el seu berenar i el
seu avi… Pot semblar típic, i ho
és. Però, ai!! A l’ombra de la normalitat lectora d’estiu, s’hi amaguen onze capítols breus, concisos i plens de detalls minúsculs,
que només alguns autors, i Tina
Vallès n’és una, saben convertir
en qualitat literària. Llegim, però
veiem gestos, silencis… I gaudim d’una rutina, de la que sembla que fugim durant les vacances, però és una rutina neta,
sense complicacions i que desprèn una sensibilitat que ni les
paraules poden definir. Per amanir la novel·la, hi ha un arbre, un
desmai, que, com l’oli verge
d’oliva, ho enllaça tot i ens posa
aquell segell de senzillesa, però
de qualitat. Un novel·la per no
oblidar, mai millor dit: plena de
records.

Abans que es posés de moda
confessar-se addicte a les sèries, n’hi va haver una que va
obrir el camí i va crear tota una
comunitat de seguidors sense
la qual seria difícil explicar
l’explosió de les sèries que vivim avui en dia. I és que, més
enllà de la història, Perdidos
(Lost), va ser tot un fenomen,
que, junt amb els fòrums i les
xarxes socials, va propiciar un
canvi en la forma de veure la
televisió: els fans comentaven,
teoritzaven i compartien al moment el capítol de la setmana!
I és que el misteri que envolta
aquella illa perduda on apareixen els protagonistes de Lost en
el primer capítol donava per
passar-se anys intentant desxifrar què estava passant realment. I així va ser. De 2004 a
2011, a través de sis temporades, milers d’espectadors tenien una cita setmanal, que no es
perdien per res. Ara, sis anys
després que s’emetés el polèmic últim capítol, és bon moment per revisionar o descobrir
aquesta sèrie, que podem dir va
marcar la història del cinema i
la televisió. A partir de setembre, trobareu totes les temporades a la biblioteca!

Agenda
Agost 2017

Dimecres 2 - Diumenge 6

FESTA MAJOR
VACARISSES 2017
Consulta el programa en paper
o a www.vacarisses.cat

Dissabte 12 - Dimarts 15

Divendres 18 - Diumenge 20

Festa Major El Palà

Festa Major El Ventayol

Dissabte 26 - Diumenge 27

Dissabte 26 - Diumenge 27

Festa Major Eixample

Festa Major Els Caus

Dissabte 2 de setembre!

Dissabte 16 - Diumenge 17
de setembre!

Quartet de jazz Out Siders.

Biblioteca El Castell

La Biblioteca El Castell
romandrà tancada de l’1 al 31
d’agost.

Núm. 114 - Agost 2017

Nou horari de la Biblioteca:
A partir de l’1 de setembre:
De dilluns a divendres,
de les 15 a les 20 h.
Dimecres i dissabtes,
de les 9:30 a les 13:30 h.

Horari: 21 h
Organitza: Esbart Dansaire
de Vacarisses
Lloc: Jardins del Lladern

Festa Major La Barceloneta

Punt de Vol

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.

El Punt de Vol romandrà tancat
de l’1 d'agost a l’11 de setembre.

