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Editorial
Al ple de desembre, es van presentar els primers
resultats del nou sistema de recollida de residus
Porta a Porta, implementat a finals de novembre.
Segons una comparativa amb el mateix període
de 2016, Vacarisses ja recicla un 80%, una xifra
molt positiva.

trobaràs la convocatòria del 5è Premi de Treballs
de Recerca, per a l’alumnat de batxillerat, i uns
nous tallers interdisciplinaris endegats per l’Escola Municipal de Música i que permetran treballar en família música, expressió corporal i arts
plàstiques conjuntament.

I al ple de gener, van aprovar-se els pressupostos
de 2018, que permetran dur a terme un seguit de
projectes de millora per a la població vacarissana, com la urbanització de La Creu i la reparcel·
lació d’El Ventaiol, a més d’iniciatives de caire
social, partida que ha augmentat un 7% respecte
a l’any passat. Els pressupostos també inclouen
millores en instal·lacions esportives, com la reforma del camp de futbol municipal amb gespa
artificial, i la voluntat de seguir apostant per àmbits com la cultura i l’educació. Precisament, a les
pàgines interiors d’aquest número d’El Terme,

A més, t’informem sobre el nou canal de l’Ajuntament a Telegram, el projecte per donar prioritat
als vianants a la carretera de la Bauma i el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis. Tot plegat acompanyat d’altres notícies i les seccions ja habituals!
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La regidora de Medi Ambient, Clara Fuster, va
aprofitar el ple de desembre per aportar les primeres xifres del nou sistema de recollida Porta a
Porta (PaP), implantat a finals de novembre. Segons la comparativa entre la primera quinzena
de desembre de 2016 i la de 2017, Vacarisses ja ha
assolit un percentatge molt elevat de reciclatge,
un 80%, que supera amb escreix les recomanacions europees, estatals i catalanes del 50 i el 60%.
Aquesta xifra inclou també els residus dipositats
a les àrees d’emergència amb contenidors, però
no té en compte la recollida de poda i mobles a
domicili. Si aquests residus es duguessin a la
planta de reciclatge, s’assoliria el 95%. Tot plegat
“corrobora que el PaP és l’única manera de fer
una reciclatge com cal”, va afirmar la regidora de
Movem Vacarisses. D’altra banda, s’han incrementat les peticions del servei de recollida de
poda i mobles fins a un 37 i un 52%, respectivament, evitant, així, que aquest tipus de residus
vagin a parar als contenidors de rebuig. Finalment, l’alcalde de Vacarisses va voler felicitar la
població “pel seu comportament exemplar”.
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Les primeres xifres del nou sistema
de recollida de residus Porta a Porta
indiquen també un augment de
les peticions del servei de recollida
de poda i mobles

Viu Vacarisses
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Vacarisses ja recicla un 80%

Medi ambient
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93 835 90 02 (ext. 340)
Fotografia de coberta:
Josep Palou

L’Ajuntament de Vacarisses
estrena canal de Telegram

Comunicació

L’aplicació permet una comunicació
immediata amb la ciutadania que la
descarregui al seu smartphone

Des de l’activació del canal oficial, ja s’hi han
subscrit desenes de persones. Què esperes?

Amb la voluntat de continuar millorant la comunicació directa amb la ciutadania, l’Ajuntament
de Vacarisses ha obert un canal de Telegram.
Es tracta d’una aplicació de missatgeria instantània gratuïta i feta amb programari lliure, que permet enviar i rebre missatges a través d'Internet.
El seu funcionament és molt similar al del Whatsapp, però permet més funcionalitats, motiu pel
qual la seva popularitat no para de créixer.

1. Descarrega l’app Telegram al teu smartphone
(disponible per a Android i Iphone).
2. Busca el canal @ajvacarisses.
3. Clica l’opció Unir-me.
4. ...i comença a rebre missatges sobre el dia a dia
de Vacarisses!

En el cas concret dels canals, les persones que
s’hi subscriuen reben notificacions al seu smartphone. Per això, Telegram és molt útil en situacions d’emergència o, simplement, per estar informat al minut dels avisos que s’emetin des de
l’Ajuntament. Tanmateix, disposa d’una versió
web per connectar-s’hi des de l’ordinador.

Subscriu-te a @ajvacarisses, pas a pas:

Desactivació de les notificacions de
Viu Vacarisses
Després d’estudiar-ne el cost i l’abast, la Regidoria de Comunicació ha decidit desactivar l’enviament de notificacions a les persones usuàries de
l’app Viu Vacarisses. Aquest servei serà substituït
pel nou canal de Telegram, gratuït. La resta de
funcionalitats de l’app municipal continuaran
en marxa, com la tramesa d’incidències per part
de la ciutadania (una seixantena al 2017).
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5è Premi de Treballs
de Recerca

Educació

Per cinquè any consecutiu, l’Ajuntament de Vacarisses convoca el Premi
de Treballs de Recerca per a aquells treballs d’investigació, realitzats de forma
individual, de l’alumnat que cursa 2n de batxillerat i que resideix a Vacarisses
i/o estudia a l’Institut del municipi.
Temàtica
- Treballs centrats en aspectes relacionats amb la
realitat social, cultural, agrícola, forestal, ambiental, de flora i fauna, coneixement del territori, indústria local, artística i històrica del municipi de Vacarisses.
- Treballs de temàtica lliure.

Composició del Jurat
El jurat estarà presidit per la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Vacarisses i estarà
format per diverses persones especialistes de
reconeguda vàlua en les diferents disciplines de
les modalitats del batxillerat i persones
vinculades al món de l’educació.

Presentació
La data límit per presentar els treballs és el 6 de
març de 2018.

Criteris de valoració
Per valorar els treballs presentats, el jurat tindrà
en compte els següents criteris d’avaluació:
- La contextualització de la recerca.
- L’enfocament del tema i la correspondència 		
entre el plantejament inicial, els objectius
i les conclusions.
- La idoneïtat de les fonts d’informació
i la capacitat d’extreure’n dades.
- La capacitat de síntesi i de valoració crítica.
- La creativitat i l’originalitat del treball.
- L’estructura i la presentació del treball,
i l’ús adequat de la llengua.
- L’ús inclusiu de la llengua emprada.

Premis
Es concedirà un premi per temàtica. El guardó
consistirà en una tauleta tàctil valorada en uns
250€, acompanyada d’un diploma acreditatiu.
Lliurament de premis
El lliurament de premis es durà a terme en un
acte públic a l’Institut de Vacarisses o dependències municipals, durant els actes de
celebració de la diada de Sant Jordi 2018.

Música, expressió corporal i arts plàstiques a l’EMMV
L’equipament municipal ofereix uns
tallers interdisciplinaris que permeten
treballar diferents tècniques artístiques
alhora i en família
A finals de gener, l’Escola Municipal de Música de
Vacarisses (EMMV) va estrenar projecte: uns tallers interdisciplinaris per tractar la música, les
arts escèniques i les arts plàstiques en família.
Des de l’equipament, es considera una iniciativa
molt rellevant, ja que, al municipi, no hi ha cap
oferta similar que permeti treballar conjuntament

diferents tipus d’art, com són la
música, l’expressió plàstica i el
moviment i la dansa.
Els tallers van adreçats a les famílies amb nens i nenes que
vulguin aprofundir la tècnica
expressiva i musical alhora,
tant si són alumnes de l’EMMV
com si no. També són adients
per a mestres d’escoles infantils
i de primària.

L’Espai dels Infants fa ràdio
El grup de petits explicarà contes amb
efectes especials i el de grans entrevistarà l’alcalde de Vacarisses, en una
tarda de programació especial a l’emissora municipal
El proper 19 de febrer, l’Espai dels Infants visitarà Vacarisses Ràdio. Entre les 17.30 i les 18 h,
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El camp de futbol municipal
es reformarà amb gespa
Aquesta reivindicació història de
la població vacarissana va ser aprovada
al ple de novembre i es preveu que
el nou espai pugui enllestir-se a l’inici
de la nova temporada de competicions
El ple ordinari de novembre de l’Ajuntament de
Vacarisses va aprovar l’assignació pressupostària
per a la rehabilitació i reforma amb gespa artificial
del camp de futbol municipal, una reivindicació
històrica de la població vacarissana. Els propers

passos seran la redacció del projecte i la licitació
per dur-lo a terme.
La previsió és que el camp de futbol de gespa estigui llest la propera temporada de competicions.
D’aquesta manera, es vol continuar fomentant
l’esport i els seus valors entre la població de Vacarisses i, especialment, entre els infants, que, amb
la reforma del camp de futbol, podran disposar
d’un espai en condicions per entrenar i jugar,
sense haver de marxar a altres municipis.

Educació

Hi ha una sessió un dissabte de
cada mes, fins a l’abril, dirigida
per la professora de l’EMMV
Anna González. El taller té lloc
a una de les aules del mateix
equipament.
Inscripcions obertes!
Més informació a:
www.vacarisses.cat
o a la Secretaria de l'EMMV.

Acció Social i Infància
el grup de petits ens explicarà
contes amb efectes especials incorporats i, tot seguit, el grup
de grans entrevistarà l’alcalde
del municipi, Antoni Masana.
Les preguntes giraran entorn el
recull de propostes que els mateixos nens i nenes van penjar

Esports

a L’arbre dels desitjos, en el
marc d’una activitat a la Biblioteca El Castell.
Recorda sintonitzar Vacarisses
Ràdio (107.3 FM) el 19 de febrer
per gaudir d’aquest programa
especial de l’Espai dels Infants!

El Nadal al Casal de la Gent Gran

Gent Gran

L’equipament va acollir diverses
activitats, com una cantada de nadales
i un taller de centres de taula, a més
de col·laborar en d’altres
El Casal de la Gent Gran va participar activament
en la programació de Nadal a Vacarisses, en actes
propis o bé col·laborant en d’altres, com el muntatge del pessebre de la Plaça Joan Bayà, juntament amb els nens i nenes de l’escola Pau Casals.
Uns dies més tard, el mateix casal va acollir una
cantada de nadales, amb el Cor de Vacarisses, que
es va cloure amb coca, moscatell i l’obsequi d’una
flor de Nadal per a totes les persones assistents.
L’acte va comptar amb l’assistència de la regidora
de Gent Gran, Olga Serra.
El casal vacarissà també va oferir un taller de centres de taula nadalencs, impartit per la Floristeria
Flora, i el ja tradicional Quinto de Reis, que ens va
fer passar una estona molt divertida. A més, les
instal·lacions de l’equipament van acollir el Tió i
el joc del quinto organitzat per la Colla de Gegants.
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Aprovats els
pressupostos de 2018
El ple de gener de l’Ajuntament
de Vacarisses va debatre els comptes
previstos per a enguany, en què
la partida social augmenta un 7%
El punt central de l’ordre del dia del ple de gener
de l’Ajuntament de Vacarisses va ser la presentació del pressupost municipal per a 2018, que
compta amb 8.784.307 euros, un 11% més respecte a l’any passat. L’endeutament previst és del
27,04%, inferior al del començament de legislatura (27,88%), i que es reduirà fins al 23,05% a finals
d’any, un cop retornat el crèdit per reformar el
camp de futbol municipal.
L’alcalde de Vacarisses i també regidor d’Hisenda, Antoni Masana, va ser l’encarregat d’explicar
els pressupostos. D’una banda, va voler destacar
l’augment de pressupost destinat a la Regidoria
d’Acció Social, un 7% més que l’any passat, així
com la posada en marxa del Servei d’Intervenció
Socioeducativa (SIS), un projecte per cobrir les
necessitats socioeducatives dels infants entre 0 i
18 anys i que implica un canvi de paradigma en
la manera de treballar de l’àrea de Serveis Socials. També pugen les partides destinades a Joventut i Infància per desplegar els respectius
plans locals, i la de Cultura, entre d’altres, per
donar suport a les entitats que celebraran els
seus desè i vint-i-cinquè aniversaris, publicar dos
llibres sobre la història de Vacarisses, tirar endavant un projecte de memòria històrica i, per primer cop, participar al Festival Internacional de
Jazz de Terrassa. I, com fins ara, es continua
apostant per millorar les instal·lacions esportives del municipi; l'Educació, per exemple, amb
la continuïtat del programa Sons del Vent, que
pretén apropar l'Escola Municipal de Música a

les escoles del municipi, i el Medi Ambient, per
consolidar el nou sistema de recollida de residus
Porta a Porta. En aquest mateix sentit, s’instal·
laran dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i, amb l’objectiu de donar exemple, l’Ajuntament adquirirà una motocicleta elèctrica per a
desplaçaments interns. A més, la Policia Local
disposarà d’un nou vehicle híbrid.
Una de les principals novetats d’aquests pressupostos és una partida de 30.000 euros, que es destinarà als projectes que decideixi la ciutadania.
Així, amb els primers pressupostos participatius
que es fan a Vacarisses, l’equip de govern vol continuar fomentant la participació ciutadana.

Vacarisses es considera una zona d’alt risc d’incendi i, com a tal, és obligatori disposar d’un pla
de prevenció. El ple d’octubre de l’Ajuntament de
Vacarisses va aprovar inicialment el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) del
municipi, que, després del període d’informació
pública, ha quedat ara aprovat definitivament.
El PPI de Vacarisses és el document que conté el
conjunt de previsions i mesures que cal prendre
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Per la seva banda, Pedro Serna de VpV va continuar
parlant de mancances, a més de considerar insuficients els diners destinats a la reparcel·lació d’El Ventaiol (40.000 euros). El regidor tampoc es va mostrar
favorable a la partida destinada a la urbanització de
La Creu, afegint que, abans de determinar-ne l’import, “s’hauria d’haver consultat els veïns”.

Masana va deixar per al final la partida que va
considerar més important: tirar endavant les
obres d’urbanització de La Creu i, paral·lelament, iniciar la reparcel·lació d’El Ventaiol.
També es redactarà el projecte de L’Oliva i El Pau
Gran, de manera que només restaran El Fresno i
La Farinera «perquè tots els nuclis habitats de
Vacarisses disposin de les condicions necessàries per viure-hi dignament». L’alcalde va concloure que es tracta d’uns pressupostos «realistes i el
més socials possibles, que busquen la qualitat de
vida de la nostra població, dotant-la del serveis
que li pertoquen».

Local per a l’associació de veïns d’El Ventaiol
La sessió plenària de gener també va aprovar, per
unanimitat, la cessió d’una part d’una parcel·la
municipal per destinar-la a local per a les activitats pròpies de l’Agrupación de Propietarios de
Vacarisses, nom de l’associació de veïns de la urbanització El Ventaiol. D’aquesta manera, es respon a la sol·licitud formulada per l’entitat.
Moció per al cofinançament de les escoles bressol
L’equip de govern va presentar una moció per
instar el govern de la Generalitat, quan es constitueixi, a complir els compromisos adquirits al
2010 per al cofinançament de les escoles bressol.
En aquell moment, la Generalitat es va comprometre a aportar 1.800 euros/alumne, xifra que es
va reduir fins a 875 euros al 2012. Tres anys després, la Diputació de Barcelona va assumir el sosteniment de les llars d’infants de forma subsidià-

Els pressupostos per al 2018 es van aprovar amb
els vots favorables de l’equip de govern i el PSC. La
regidora socialista, Mariana Ríos, va expressar el
suport del seu grup: “Es tracta d’uns pressupostos
coherents amb les nostres polítiques i que segueixen la línia de quan érem al govern. A més, hi ha
una part important destinada a inversions, que
permetran complir el Pla d’Actuació Municipal”.

Aprovat el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis
Amb una vigència màxima de 8 anys, el
document conté un conjunt de previsions i mesures per reduir les causes dels
incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l’extinció

En canvi, la resta de partits a l’oposició va votar-hi
en contra. Des d’UIPV, es va parlar de “moltes mancances” i es va criticar que l’equip de govern no
hagués escoltat les propostes que el grup havia fet:
tres noves àrees d’emergència amb contenidors,
urbanitzar conjuntament El Ventaiol i La Creu, un
nou aparcament i una alternativa a l’illa de vianants. “Actuen amb prepotència i no tenen en
compte l’oposició”, va concloure Josep Maria Gibert. Davant d’això, l’alcalde de Vacarisses va respondre que les propostes haurien d’haver anat
acompanyades d’on traure els diners per dur-les a
terme i va puntualitzar que aquest llistat s’hauria
d’haver presentat en la reunió mantinguda fa uns
dies i no quan els pressupostos ja estaven tancats.
“Ja coneixem aquesta estratègia”, va afegir Masana.

per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els
efectes i facilitar-ne l'extinció. Aquestes previsions i mesures es presenten a través d'informació
escrita (fitxes descriptives d'actuacions i inversions) i informació gràfica (mapa). Una de les principals actuacions que inclou és l’arranjament de
pistes i camins perquè els efectius antiincendis hi
puguin circular. El cost total de les tasques previstes és d’uns 109.000 euros, entre 2017 i 2021.
Amb una vigència màxima de 8 anys, el PPI de
Vacarisses s’ha elaborat amb les aportacions de
l’Ajuntament del municipi, l’ADF VacarissesRellinars i la Diputació de Barcelona.

Medi Ambient

ria, la qual cosa va repercutir en l’economia dels
ajuntaments. Ara, el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya ha donat la raó en aquest sentit als
ajuntaments de Cornellà, L’Hospitalet i Esplugues, que havien presentat una demanda en contra de la Generalitat. Es preveu que aquesta sentència s’estengui a altres ens locals i la Generalitat
regularitzi la situació i aboni les quantitats no
percebudes des del curs 2012-2013. La moció va
ser aprovada per unanimitat.
Moció d’UIPV per reduir la taxa d’escombraries
El principal partit a l’oposició, UIPV, va presentar
ahir una moció per reduir la taxa d’escombraries
a Vacarisses, que, l’any 2017, va passar de 48,28 a
69,28 euros. Alguns dels arguments per demanar-ho són els ingressos anuals que l’Ajuntament
rep del CTRV, la implementació del Porta a Porta
(per l’estalvi que suposarà i perquè consideren
que els veïns han hagut d’augmentar la despesa
en bosses per a les diferents fraccions) i la recollida de més de 1.000 signatures per part d’un grup
de veïns contraris a aquesta taxa. La moció sols va
rebre el suport de VpV i, per tant, no es va aprovar. Des del PSC, Laura Sánchez va titllar la moció
d’”oportunista, demagògica i populista” i va llegir les paraules literals que Salvador Boada va expressar en una comissió informativa de 2016, a
favor d’apujar més la taxa d’escombraries per
ajustar-la al cost real del servei. Per la seva banda,
la regidora de Medi Ambient, Clara Fuster, va
mostrar la seva indignació per barrejar, “d’una
manera no neta”, la moció amb el Porta a Porta:
“Fan un favor molt feble als beneficis que està
reportant a la majoria de la població. No m’agrada aquest estil, no és ètic”. Finalment, des d’ERC,
Antoni Masana, va referir-se a la moció com “un
acte de demagògia i irresponsabilitat” i va recordar que “els impostos serveixen per fer funcionar
les coses”. “Recollir i portar els residus al CTR val
un milió d’euros, mentre que sols en recaptem
400.000. Els 600.000 que ha d’aportar l’Ajuntament es podrien destinar a molts projectes socials”, va voler deixar clar l’alcalde de Vacarisses.

Prioritat per a vianants a la Ctra. de la Bauma
La Diputació de Barcelona iniciarà un
projecte de millora del tram que uneix
el nucli urbà de Vacarisses i diversos
equipaments municipals, com escoles,
el CAP i La Fàbrica
L'alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, i els regidors Albert Salamé i Pere Casas es van reunir
amb el diputat delegat d’Infraestructures i Carreteres de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, per tractar diversos temes que afecten el
nostre municipi. S’hi va destacar especialment
la seguretat dels vianants als trams de la BV1211
i BV1212 que travessen Vacarisses i que són de
titularitat de la Diputació.

Política
Municipal

Urbanisme

Entre les millores proposades, la més rellevant és
la pacificació al tram en què la carretera fa cantonada amb els carrers La Torrota i Salvador Badia,
per donar prioritat a les persones que van a peu.
L’objectiu d’aquest projecte de millora que iniciarà la Diputació és eliminar, en la mesura del possible, la barrera existent entre el nucli urbà i
equipaments municipals com l’escola bressol El
Cuc, l’escola Pau Casals, el CAP, La Fàbrica, etc.
D’altra banda, els representants de l’Ajuntament de Vacarisses van sol·licitar un llistat de
les inversions efectuades als dos trams de la
BV1211 i BV1212 en els darrers anys, per fer-ne
un seguiment. La Diputació de Barcelona lliurarà aquestes dades en breu.
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Els partits opinen

Política
Municipal

UIPV

ERC

PSC

Unió d’Independents per Vacarisses
grupmunicipal@uipv.cat

Esquerra Republicana de Catalunya
vacarisses@esquerra.org

Partit dels Socialistes de Catalunya
vacarisses@socialistes.cat

Dedicació exclusiva amb increment de sou!!!
El passat mes de novembre,
després de l'anunciada crisi de
govern del tripartit de Vacarisses format per ERC, PSC i Movem i que ara governen en minoria, l'Alcalde va decidir
redistribuir les delegacions generals d'atribucions de gestió
entre alguns regidors republicans i la regidora de Movem,
que encara els dóna suport.
Però, a més, es va canviar la dedicació del regidor Albert Salamé, tot passant a tenir dedicació
exclusiva, amb una retribució
de 33.663,24€ bruts anuals.
Aquest canvi de dedicació suposa un increment de sou respecte a l'anterior regidora del PSC
de l'1%, a favor del regidor republicà. Cal recordar que ERC,
quan estava a l'oposició, demanava que "tots els regidors amb
contracte i dedicacions parcials
passessin a percebre les seves
remuneracions en forma d'indemnització per assistència als
òrgans de govern, per tal de rebaixar els costos de seguretat
social que suporta l'Ajuntament i generar un estalvi real
molt important". Doncs bé, ara
tenim 5 polítics que viuen d'un
sou públic, amb un cost total de
146.808€ bruts anuals.
L'increment de sou aprovat és
inacceptable perquè estem encara sortint d'una forta crisi
econòmica i social, on encara
hi ha molts veïns/es de Vacarisses que ho estan passant molt
malament i no és gens ètic incrementar en aquests moments
els sous dels regidors.
UIPV, al ple, va demanar explicacions d’aquest increment injustificat i la resposta que ens
va donar l'Alcalde va ser: “Perquè he considerat que ha d'assumir noves tasques”. Ja veurem si realment es defensa el
sou que se li ha atorgat.

Porta a Porta
Voldríem agrair als vacarissans
i vacarissanes el seu esforç i implicació en la recollida d’escombraries a Vacarisses. Sabem que
la recollida Porta a Porta suposa
un canvi molt important en els
hàbits de la ciutadania i, sense
la implicació de la població, no
s’hagués pogut portar a terme.
Des d’aquí, felicitar-nos tots i totes, ja que podem dir que la implantació està obtenint uns resultats molt satisfactoris.
En l’àmbit esportiu, ens agradaria ressaltar que s’ha dotat
pressupostàriament una partida per construir el desitjat
camp de gespa. Una reclamació
de fa molts anys, finalment,
serà una realitat per a la temporada esportiva vinent.
D’altra banda, volem esmentar
que el Consell de Vila avança a
bon ritme i, properament, serà
una realitat. Un òrgan de trobada de tots aquells que ho vulguin, de tots aquells que vulguin avançar i decidir sobre
com millorem i construïm el
futur de Vacarisses. Seguim,
doncs, avançant en la participació ciutadana i en caminar
junts a l’hora de construir el
nostre futur.
Per acabar, volem comentar els
resultats de les darreres eleccions al Parlament de Catalunya.
ERC ha quedat en segona posició. Prop de 1.000 persones van
votar l’opció republicana i, des
d’aquí, el nostre agraïment. Volem ressaltar, igualment, que
els partits a favor de la independència de Catalunya han estat
majoritaris a Vacarisses, arribant a prop del 48% i amb una
participació històrica, al voltant del 85%. Per tant, destaquem que la majoria dels vacarissans i vacarissanes estan a
favor de construir la República
catalana i en aquesta direcció
treballarem des d’ERC.

Pel bé de tots, deixin d’imposar-nos símbols, respectin la
pluralitat
En democràcia, totes les idees
són vàlides; una altra cosa és
com les implementen els polítics, representants del poble i
amb la gran responsabilitat de
cohesionar la societat i governar per a tothom, pensi com
pensi, de dretes o esquerres,
independentista o no. A les darreres eleccions municipals, a
Vacarisses van concórrer 8 partits polítics i el nostre alcalde,
si ho és, no és per haver-les guanyat, sinó per un pacte de 3 forces. La imposició deliberada de
símbols independentistes en
llocs institucionals com la façana de l’Ajuntament, la rotonda
d’accés al municipi o en espais
naturals com el Cingle ha enutjat molta gent i ha activat sectors radicals que han contestat
amb un greu delicte mediambiental al Cingle, que condemnem enèrgicament, així com
pintades de banderes espanyoles a la via pública. Per cert,
pintades que l’alcalde recrimina a qui no pensa com ell, però
que no condemna quan qui les
fa són els seus. Volem recordar
les pintades de “votarem” aparegudes abans de l’1 d’octubre
a moltes marquesines de les parades d’autobús i que el govern
actual no va lamentar, tot i que
generaven igualment una despesa i malmetien la imatge de
l’espai públic. Per això, ens
agradaria que la simbologia política partidista no torni a envair els nostres espais públics,
sobretot perquè això és motiu
de discussió, divisió i enfrontaments. El Ple Municipal és un
bon lloc per fer propostes que
poden progressar si les vol una
majoria dels representants de
la ciutadania. Sempre és millor
acordar per unir que imposar
per separar.
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Propostes del Ple municipal ordinari
de 28 de desembre de 2017

Consulta les actes
dels Plens municipals

Proposta/moció

A favor

En contra

Abst.

Proposta del regidor de Serveis Municipals d’aprovació
de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable
a les urbanitzacions d’El Palà, La Creu i Els Caus

ERC, PSC
i MV

–

UIPV
i VpV

VpV
Veïns per Vacarisses
vacarisses@socialistes.cat

Camp de futbol de gespa
artificial
Veïns per Vacarisses vol donar
el seu parer sobre la controvèrsia sorgida arran de l'aprovació
per ple ordinari de la proposta
de l'equip de govern de la petició d’un crèdit per valor de
300.000€ per executar les obres
d’instal·lació de gespa artificial
al camp de futbol municipal.
Com tots vosaltres sabeu, Veïns
per Vacarisses sempre ha defensat dita instal·lació i, com a prova més evident, ens hem d’adreçar al programa electoral amb
què ens vàrem presentar a les
eleccions municipals de 2015,
amb el compromís d’executar
aquesta obra el mateix any en
cas que el nostre grup guanyés
l'alcaldia del nostre municipi.
Això no va ser possible, però no
vol dir que no continuem donant suport a aquesta iniciativa, entre altres motius i per a
nosaltres el més important, per
donar unes instal·lacions de
qualitat a tots els nens i nenes
de Vacarisses, que portem molts
anys esperant que qualsevol
equip de govern tingui la valentia de tirar endavant aquesta
obra tan desitjada. No obstant
això, volem deixar palesa la nostra sorpresa perquè, finalment,
aquesta obra es tiri endavant
mitjançant un crèdit, que, segons el nostre alcalde, no s'arribarà a demanar perquè estan
previstos majors ingressos per
part de l'ajuntament. Com vàrem

dir al ple, per aquesta via, ja faria bastants anys que podria estar fet el camp de gespa artificial, perquè de tots és ben sabut
que el nostre ajuntament ha
passat millors moments econòmics que els que s’estan vivint
en aquests moments. Esperem
veure el projecte i desitgem
que, al 2018, sigui una realitat.

MV
Movem Vacarisses
movemvacarisses@gmail.com

Des de Movem Vacarisses, felicitem aquest inici del 2018 amb les
actuacions municipals d’aquest
any, que continuaran afavorint el
medi ambient i la sostenibilitat.
Gaudim ja del sistema de recollida de residus porta a porta,
amb la consecució d’uns elevadíssims resultats inicials de reciclatge, els quals ens confirmen la voluntat dels veïns i
veïnes de Vacarisses d’apostar
per un municipi molt més net i
amb una visió de futur més sostenible. Des de la nostra confluència, i en la seva representació
a l’Ajuntament amb la Regidoria de Medi Ambient, continuarem treballant amb la mateixa
convicció per aconseguir que la
nostra deixalleria sigui un punt
de reparació dels residus que hi
arriben i que les restes de poda
rebin el corresponent tractament de compostatge.
Es materialitzaran les apostes
d’instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i
la incorporació de bicicletes
elèctriques a l’Ajuntament per
promoure’n l’ús; continuïtat en

millores tèrmiques i acústiques
als edificis municipals; manteniment de la Certificació d’eficiència energètica ISO 50001 de
Vacarisses; canvis dels enllumenats públics a tecnologia LED;
panells solars fotovoltaics en
edificis municipals, etc.
Seguirem en la lluita per la minimització de les “pudors” CTRVabocador i les tan rellevants mesures de prevenció d’incendis.
Avançarem en l’entorn Mimó i
les seves projeccions de protecció de la biodiversitat, silvopastura i educació ambiental, entre
d’altres. Fomentarem la producció ecològica i de proximitat.
Per tant, grans passos en la política municipal, que van deixant
empremta.

9

Nadal
a Vacarisses
Fotografies:
Quico Ortega i Josep Palou
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Guanyadors concurs
aparadors de Nadal
Amb l’objectiu de promoure i dinamitzar el comerç local, l’Ajuntament de
Vacarisses va convocar la tercera edició
del Concurs d’Aparadors de Nadal.
Els guanyadors, que es van donar a
conèixer a la Fira de Nadal, van ser
el bar-restaurant Camí de l’Obac,
que es va endur el premi del jurat,
i la cafeteria La Paradeta, que va ser
l’establiment més votat per la població.

O: Sí. De fet, hi hem participat tots els anys, però
el premi ens ha motivat més. Ja pensarem alguna
decoració nova.
P: Sí. L’any passat ja hi vam participar, però vam
quedar tercers.

Com vau decorar l’establiment i amb quins
materials?
Obac: Un ninot de neu amb gots de plàstic, un
cor que canta fet amb llaunes, llums de Nadal
amb ampolles de Coca-Cola i un arbret de suro,
fet per un client. També vam utilitzar farina per
simular la neu. I tot amb l’ajuda d’Internet, que
fa miracles.
Paradeta: Tot amb material reciclat. Vam fer un
ninot de neu amb gots i un portal de Betlem amb
llaminadures. També vam adornar l’arbre amb
ampolles de llet i llaunes.
D’on va sorgir la idea?
O: Se’ns va trencar el pessebre que teníem i vam
pensar fer alguna cosa diferent, amb material
reciclat, aprofitant la recollida Porta a Porta.
De fet, ja feia dos anys que teníem pensat utilitzar llaunes, però mai recordàvem guardar-ne.
P: Vam aprofitar la campanya actual per fomentar el reciclatge i ens vam inspirar en models
d’Internet.
Què suposa rebre un reconeixement del teu
municipi?
O: No ho esperàvem. Ho vam fer per participar,
però ens ha emocionat la sensació de veure que
ha agradat. Suposem que hi ha ajudat utilitzar
material reciclat.
P: Sempre adornem el bar, tant a Nadal com a
Halloween, perquè estem al costat de les escoles
i, així, crida més l’atenció dels infants. De fet,
ens van ajudar en la decoració. El premi va ser
una gran alegria.

L’objectiu d’aquest concurs és dinamitzar el
comerç local, aprofitant les festes nadalenques. Creieu que s’aconsegueix?
O: Va venir gent a xafardejar l’aparador, sobretot
la primera setmana del concurs.
P: Sí, va venir gent amb els seus fills i filles per
veure-ho. A més, també vam decorar la part exterior perquè es veiés només en passar pel davant.
Després de l’èxit d’aquesta edició, participareu a la propera convocatòria?
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QÜESTIONARI VACARISSENC

Un lloc de Vacarisses
Les vistes de Montserrat | La Torrota
Un record vacarissà
L'adolescència | La Festa de la Vaca
Una activitat vacarissana
Sortir a caminar | El futbol, acompanyant els
meus tres fills
Una millora per al municipi
Moltes, com més aparcament | Ho veig tot bé
Un llibre
L'ombra del vent, de Carlos Ruiz Zafón | Novel·la
Romàntica
Una pel·lícula
El secreto de Marrowbone | Qualsevol de plorar
Un personatge de ficció
Spiderman | Les princeses de Disney, com la Blancaneus
Un personatge real
El nostre pare | La meva mare
Un plat
Canelons de tonyina | Canelons

Entrevista

Les famílies pageses
de Vacarisses i les seves
barraques de vinya

Viu Vacarisses

Barraca de la Vinya del Pardet
A cal Pardet, una casa vacarissenca del carrer de
Pau Casals, tenien la propietat d'una peça de terra amb vinya. Al carrer de la Barceloneta, a tocar
de cal Grauet, hi havia l'antiga casa de la família
Mateu. Pels volts de 1879, Francesc Mateu Grau
es casà amb una veïna de la casa del davant, la
Valentina Flotats Casajuana de cal Flotats. Els
Mateu tenien terres, però potser no suficients
per a viure amb comoditat. Segurament per
aquesta raó, en Francesc Mateu es decidí a comprar una botiga de baix al poble: cal Pardet, on
s'hi venien des de comestibles fins a material de
construcció. Molt probablement, en aquest moment, junt amb la botiga, també va comprar la
vinya del Pardet, on es troba la barraca. Així, el
motiu "Pardet" provindria de l'anterior propietari d'aquestes dues finques. Això determinà que la
família Mateu-Flotats i els seus se n'anessin a viure a baix al poble i que, a la casa de la Barceloneta, hi restés molts anys la mare d’en Francesc, la
Maria Teresa Grau. En aquells temps, pels volts
de 1914, el desdoblament de la via del ferrocarril
donà molta vida al poble. Hi havia molta població flotant i això anà en bé de la botiga de cal
Pardet. Una desena d'anys després, segons l'Amillarament de 1926, en Francesc Mateu Grau, amb
uns 75 anys d'edat, era el propietari d'aquesta
finca rústica de 6 quarteres de cabuda, situada al
Racó del Moliner, que consistia en una vinya, olivar, erm i roques. A l’Amillarament de 1944, un
fill de l’anterior que residia a Sabadell (Francesc
Mateu Flotats) era el propietari de la finca, on
només es tributava per erm de 3ª categoria; per
tant, aleshores ja feia anys que la vinya s'havia
deixat perdre. Segons em van explicar en Josep
Gibert i en Jordi Torrella, a mitjan segle XX, en
Francesc Mateu de cal Pardet encara tenia cura
d'un hortet que regava amb l'aigua d'un profund
pou, que posteriorment es va acabar tapant pel
perill que comportava.
Font d'informació: Jordi Torrella de cal Cargol. Josep Gibert de cal Josepó (al cel sia). Mapa del Cadastre parcel·lari de Vacarisses de l'any 1944 (Ajuntament de Vacarisses). Ramon Suades, autor de la
Guia Interactiva del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
i l'Obac. Miquel Crusafont Sabater, Camil Padró Canals, Mercè Tobella Soler i Pere Boix Puig, autors del
llibre La Barceloneta de Vacarisses, un espai d'enginy i
d'il·lusió.
David Hernández

Ubicació
Vessant hidrogràfic dret del torrent Fondo. S'hi
accedeix des de la carretera que puja a la urbanització dels Caus (camí de l'Obac). Uns 130 metres
abans de la cruïlla amb la pista de la font del Guinardeu neix un corriol que baixa cap a les antigues feixes, on es troba la barraca.
Data de visita
29-12-2014
Numeració
125
Tipus de construcció
Aèria adossada al marge
Forma
Plana irregular
Tipus de porta
Llinda plana
Estat de conservació
Enderroc del sostre
Coordenades
(Datum WGS 84 = ETRS 89):
N 41º 36.262 E 001º 55.741
Altitud
430 m
Orientació de la porta
Sud
Restaurada
No
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Cartes a El Terme
La família de Vale (Valeriano Domínguez Fernández) queremos dar las gracias al pueblo de Vacarisses por las muestras de cariño y apoyo recibidas en estos momentos tan difíciles.
Muchas gracias.

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.

La Biblioteca
recomana

Novel·la
Flush
Virginia Woolf

Vacarisses en imatges
Temps de la verema. Any 1950.
Barraca al Sot de la Balatriu.
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

L’editorial L’Avenç recupera en
català una de les novel·les secundàries (no per això menys valuosa) de Virginia Woolf. Flush va
ser un gos real, adoptat per la
poetessa anglesa Elizabeth Barrett Browning i que serviria
d’inspiració per a alguns poemes de l’autora, així com en
cartes que enviaria al seu promès i després marit, Robert
Browning. Woolf utilitza la vida
de Flush per fer un retrat de
l’Anglaterra victoriana, a través
de la mirada innocent i fidel
d’un caní cap a la seva mestressa. Les seves aventures pels carrerons del Londres del segle
XIX, el parc i, fins i tot, els seus
viatges per altres països prenen
una dimensió completament
diferent narrats per aquest Cocker Spaniel i amb la ironia tan
particular de Virginia Woolf,
també present a novel·les com
Orlando.
Una novel·la tendra i divertida
que, a més, ens transporta a
una altra època i a una altra forma de veure el món.

CD
La força
El petit de Cal Eril
Ara que el músic Joan Pons (El
Petit de Cal Eril) és a punt de
treure nou disc, aquest 2018 és
bon moment per recuperar el
que era el seu darrer treball: La
Força (2016). 10 cançons, breus
la majoria, el títol de les quals
tan sols està compost per un article i un nom (El senyal, El plor o
La Trampa). Es tracta del seu disc
més rocker, però alhora més íntim, on guitarra, baix i bateria,
amb arranjaments mínims, ens
traslladen al cor de la natura, a
través de passatges musicals i
versos misteriosos. Una de les
propostes més interessants de
casa nostra.
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Infantil
On viure?
Rosemary McCartney
Un llibre escrit per Rosemary
McCarney, ambaixadora de les
Nacions Unides al Canadà, i il·
lustrat amb excel·lents fotografies proporcionades per ACNUR.
Ens mostra el món de les persones refugiades amb ulls d’infant.
Sense caure, però, en el dramatisme i oferint una gran conscienciació a qui el llegeix, ja sigui
des de la família com des de l’escola. Nosaltres l’hem portat a la
biblioteca i, sens dubte, ha generat un interessant debat.
Líban, Jordània, Ruanda, Iraq…
ens poden semblar llunyans,
però no ho són tant. La realitat
d’aquestes criatures ens ha de ser
propera; que no estiguem afectats directament per aquesta crisi humanitària no ens impedeix
reflexionar sobre drets essencials com pot ser tenir una llar.
Un llibre imprescindible per
començar l’any 2018.

DVD
¡Canta!
Una pel·lícula per distreure tota
la família, plena de cançons i
uns animals divertidíssims. En
Buster Moon és un coala que decideix organitzar un concurs de
cant per salvar el seu teatre.
A través d’aquest concurs, coneixerem una colla de simpàtics i atrevits animals amb un
sol somni: cantar!
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Agenda Febrer 2018
Dijous 8

Dissabte 10

Dijous llarder

Rua de Carnestoltes

Concurs de truites. No cal que
porteu res, nosaltres hi posem
els ous i tota la resta.
Hora: 17 h
Lloc: Punt de vol
Divendres 9

Sessió informativa
Borsa de Treball

Hora: 9.30-10.30 h
Lloc: Sala Neus Català
d’El Castell (3a Planta)
Inscripcions:
93 835 90 02 (ext. 460)
promocio@vacarisses.cat

Hora: 17.30 h
Recorregut: Plaça Joan Bayà,
C/ Pau Casals, Ctra. d'Olesa,
C/ Calvari, Pl. de la Creu,
C/ Major, Pl. Major, C/ Pau Casals
fins al davant de l’Ajuntament,
on es farà el lluïment de les
comparses i les carrosses.

Espai Pícnic

Hora: a partir de les 21 h
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica
Inscripcions: reserva de taules
i cadires al Dep. de Serveis a les
Persones de l’Ajuntament, abans
del 9 de febrer.

Taller interdisciplinari
en família
Hora: 10.30-12.30 h
Lloc: La Fàbrica
Preu: 3,75 euros/família
Inscripcions:
a la Secretaria de l'EMMV
Dilluns 12

Dimecres 14

Dijous 15 de febrer

Presentació Oficina
d'Assessorament Agrari

Enterrament de la sardina

Club de lectura 1

Hora: 19 h
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell

I sardinada gratuïta per a
tothom qui porti el tiquet!
Hora: 19 h
Lloc: Plaça Joan Bayà
Inscripcions: cal recollir un
tiquet, fins al 9 de febrer, al Dep.
de Serveis a les Persones de
l’Ajuntament o a la recepció de
La Fàbrica.

La mujer habitada,
de Gioconda Belli.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dilluns 19

Dimecres 21

Dijous 22

Espai de debat educatiu

Formació per a
les Famílies

Club de lectura 2

Hora: 19.30 h
Lloc: Sala G de La Fàbrica

Alimentació en edat escolar,
a càrrec de +Més Eficiència.
Servei de canguratge (reservar
prèviament al Dep. de Serveis
a les Persones de l’Ajuntament).
Hora: 17.30 h
Lloc: Sala Neus Català d’El Castell

Entre dues aigües, de Rosa Ribas.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Divendres 23

Sessió informativa
Borsa de Treball

Hora: 9.30-10.30 h
Lloc: Sala Neus Català
d’El Castell (3a Planta)
Inscripcions:
93 835 90 02 (ext. 460)
promocio@vacarisses.cat

Hora del conte

Hi havia una vegada... una fada
disfressada, a càrrec de Susagna
Navó. A partir dels 3 anys.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Del 5 al 16 de febrer

Del 12 de febrer al 6 de març

Exposició de llibres
de Carnestoltes

Inscripcions Taller de rap
(9 de març)

Lloc: vestíbul de la Biblioteca
El Castell

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.

Preu: gratuït
Lloc: Punt de Vol

Núm. 120 - Febrer 2018

