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Editorial
El rei Carnestoltes va ser a Vacarisses, com cada 
any, per portar-nos diversió i alegria, amb molta 
gent disfressada i moltes comparses. Sens dubte, 
va quedar satisfet de veure les ganes de disbauxa 
de les vacarissanes i els vacarissans, i les disfres-
ses tan ben elaborades, tant les individuals com 
les de les comparses. El carnaval, festa que se ce-
lebra a mig món des de fa segles, tornarà l’any 
que ve amb nou rei i més disfresses, amb més 
alegria i disbauxa.

I ja ha arribat el mes de març, quan s’estrena la 
participació de Vacarisses al Festival de Jazz de Ter-
rassa. En aquesta 37a edició, el nostre municipi 
comptarà amb dues actuacions musicals de gran 
qualitat, que pretenen ser l’inici de la nostra col-
laboració amb un esdeveniment de ressò nacional 
i internacional dins el panorama jazzístic. 

Fotografia de coberta:
Jens Thekkeveettil
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Així doncs, sortim d’una festa popular com el 
carnaval per endinsar-nos en un esdeveniment 
musical com el 37è Festival de Jazz de Terrassa a 
Vacarisses. En comú tenen la nostra participació 
i el fet de poder continuar gaudint de la cultura 
com un dels eixos de cohesió de la vila i les vila-
tanes i vilatans.

El Festival de Jazz de Terrassa 
arriba a Vacarisses
El nostre municipi acollirà dos concerts 
dintre la programació d’aquest certamen 
internacional

El passat 15 de febrer, el Festival de Jazz de Terras-
sa va presentar la programació de la seva 37a edi-
ció. Entre el 7 i el 24 de març, aquest certamen 
internacional oferirà una trentena de concerts 
als escenaris principals i arrodonirà l’oferta amb 
activitats en altres espais. En total, hi participa-
ran un total de 300 músics. Una de les novetats 
d’enguany és Vacarisses com un dels escenaris 
escollits per a algunes de les actuacions que tin-
dran lloc fora de la capital vallesana.

Al nostre municipi, podrem gaudir de dos con-
certs. El dijous 15 de març, al Casal de Cultura, 
serà el torn de la banda Boogalizer, que ens 
transportarà a la Nova York dels anys 70, quan va 

Cultura

nàixer un nou estil, el boogaloo, fruit de la fusió 
entre la salsa i la música soul. El conjunt el for-
men els fundadors del mític grup Los Fulanos: 
Tom Johnson al trombó, Ivó Oller a la trompeta, 
Guim G. Balasch al saxo tenor, Gabriel Mastronar-
di al piano, Matías Míguez al baix elèctric, Albert 
Sabater a les congues i Àlex Ventura a la bateria.

I el matí del dissabte 24, la música de La Vella 
Dixieland amenitzarà l’Esmorjazz, amb degusta-
ció de productes locals a la Plaça Major. Amb més 
de 30 anys dalt de l'escenari, 9 discos i més de 
3.000 actuacions, La Vella Dixieland s'ha conver-
tit en un grup de referència dins el panorama 
jazzístic. Formen la banda Pep Gol a la trompeta, 
Pau Casares al saxo tenor i el clarinet, Benoit 
Poinsot al saxo alt, Xavier Manau al trombó, 
Francesc Capell al piano, Josemi Moraleda al con-
trabaix i Josep “Pinyu” Martí a la bateria.
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La xifra continua sent de les més 
reduïdes si es compara amb municipis 
de la zona amb abocador o amb el 
sistema de recollida Porta a Porta

L’any passat, la taxa d’escombraries a Vacarisses 
va passar de 48,28 a 69,28 euros anuals. L’objec-
tiu era ajustar una mica més l’import al cost real 
del servei, a més de compensar la reducció d’in-
gressos per part de l’abocador de Coll Cardús. 
Tot i això, el preu que han d’assumir els veïns i 
veïnes és baix. I és que recollir els residus gene-
rats al municipi i traslladar-los al CTR val un mi-
lió d’euros, mentre que sols se’n recapten 
400.000. Els 600.000 euros restants els ha d’apor-
tar l’Ajuntament.

De fet, la taxa d’escombraries de Vacarisses conti-
nua sent la més baixa del Vallès, tot i l’augment 
de 2017. 

Tanmateix, la població de Vacarisses ha de patir 
les conseqüències de l’abocador de Coll Cardús i 
el Centre de Tractament de Residus del Vallès, 
fet que podria condicionar la taxa d’escombrari-
es. Aquest criteri també podria aplicar-se a la 
implantació recent del sistema de recollida de 
residus Porta a Porta. No obstant això, Vacaris-
ses continua sent un dels municipis de la zona 
amb la taxa més baixa si el comparem amb d’al-
tres de característiques similars.

La taxa d’escombraries
de Vacarisses,
la més baixa del Vallès
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Programa UBICAT
Vacarisses participa, per primera vegada, 
en aquesta iniciativa d’acompanyament 
a la inserció i el suport ocupacional
per a la inclusió social

Per primer cop, Vacarisses participa en el progra-
ma UBICAT d’acompanyament a la inserció i el 
suport ocupacional per a la inclusió social, a tra-
vés del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
L’objectiu és realitzar projectes que desenvolu-
pin actuacions d’orientació, acompanyament a la 
inserció i suport ocupacional de les persones de-
socupades, inactives o treballadores, preferent-
ment, aquelles que es troben en una situació de 
precarietat laboral.

Aquest acompanyament s’adreça, prioritària-
ment, a les persones que formen part dels se-
güents col·lectius:

· Persones en situació de risc d’exclusió social.
· Persones en situació d’atur de llarga durada.
· Persones amb baixa qualificació professional.
· Persones treballadores en situació d’atur i 
 majors de 45 anys.

Borsa de Treball

· Persones amb discapacitat física, psíquica,
 mental o sensorial.
· Persones amb tractament de salut mental.
· Dones que han patit o pateixen situacions
 de violència de gènere.
· Persones nouvingudes en situació
 de desavantatge laboral.

L’objectiu del programa UBICAT és atendre un 
mínim de 146 persones a la comarca, distribuïdes 
entre els municipis participants, segons número 
de població i percentatge d’atur.

Metodologia

1. Actuacions d’orientació sociolaboral amb col-
lectius en actiu o cerca de feina mitjançant tècni-
ques de coaching, elaboració de diagnosis ocupacio-
nals i projecte professional, càpsules formatives 
de competències i convenis de pràctiques.

2. Actuacions amb les empreses, de coneixement 
de l’entorn productiu, d’apropament a les empre-
ses i de prospecció laboral.

El nou servei s’oferirà a l’edifici
d’El Castell un dimarts al mes i pretén 
assessorar i acompanyar les persones 
interessades en constituir o millorar 
projectes de caire social

L'Ajuntament de Vacarisses ha inaugurat un 
Punt d’Informació Cooperatiu, a la Sala Antònia 
Verdura d’El Castell. El darrer dimarts de cada 
mes, entre les 18 i les 20 h, personal tècnic de 
l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental asses-
sorarà i acompanyarà les persones interessades 
en iniciar un projecte cooperatiu a Vacarisses o 
en replantejar el seu model empresarial cap al 
cooperativisme.

Punt d’Informació
Cooperatiu

Promoció
Econòmica

Cap a un país amb més i millor feina
Els Ateneus Cooperatius estan concebuts com a 
espais de trobada, coordinació, aprenentatge, in-
novació, creació i assessorament en l’àmbit de 
l’economia social i cooperativa al territori. Un 
dels seus objectius és crear espais per enfortir 
l’economia social i cooperativa, així com afavorir 
la creació d’empreses en aquest àmbit per avan-
çar cap a un país amb més i millor feina.

Més informació:
Article Els grups locals de la XES tornen a gestionar l’Ateneu Cooperatiu 
del Vallès, de Miquel Gordillo (Malarrasa, gener de 2018)
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Els comerços i empreses de Vacarisses, 
així com el conjunt de la ciutadania, 
podran participar en un procés
per impulsar l’activitat econòmica
al municipi

L’Ajuntament de Vacarisses durà a terme un procés 
participatiu per dinamitzar l’activitat comercial 
del municipi i impulsar la renovació de l’associació 
de comerciants. A través del Pla de Dinamització 
Comercial, es pretén localitzar els potencials del 
comerç local per fomentar-los i dinamitzar l’acti-
vitat econòmica dels mateixos establiments i del 
conjunt de la ciutadania. I és que l’activitat co-
mercial és un dels eixos fonamentals per a la vi-
talitat i la qualitat de vida de les persones i els 
nuclis urbans.

Aquest projecte neix de l’interès creixent d’un 
grup de comerciants de Vacarisses per dinamit-
zar el teixit comercial del municipi, a partir de 
noves fórmules d’èxit que perdurin en el temps i 
involucrin el conjunt del sector. L’Ajuntament de 
Vacarisses continuarà treballant per implicar-hi 
tots els comerciants, oferint-los suport en les de-
cisions i tràmits. El pla també comptarà amb 
l’ajut de la Diputació de Barcelona, mitjançant la 
participació d’una empresa especialitzada en 
l’assessorament i acompanyament en els proces-
sos de dinamització comercial dels municipis.

La metodologia que s’utilitzarà tindrà un caràc-
ter eminentment participatiu. La primera fase 
consistirà en unes enquestes que es lliuraran a 
tots els comerciants per saber com veuen la situ-
ació actual del comerç, les seves perspectives i 

A banda de donar suport a diferents 
col·lectius d’aquest àmbit, des d’un 
petit hort a una gran explotació, es 
crearà un Banc de Terres per reactivar 
els camps abandonats i enfortir i 
potenciar el gremi de la pagesia

L'Associació Massís de Montserrat està desple-
gant la Xarxa d'Oficines d'Assessorament Agrari 
dels Pobles de Montserrat. En total, hi haurà 12 
oficines, una d’elles a Vacarisses, que oferirà ser-
vei el segon dilluns de cada mes, de les 17 a les 20 
h. La presentació del projecte tindrà lloc el pro-
per 12 de març.

les actuacions que es necessiten portar a terme. 
També se’ls preguntarà sobre la percepció que 
creuen que en té la seva clientela. De la mateixa 
manera, es posarà una enquesta a disposició de la 
ciutadania perquè opini sobre el sector. Tot ple-
gat donarà lloc a una primera diagnosi, que per-
metrà enfocar més correctament les dinàmiques 
de la segona fase del projecte.

La segona fase de la participació se centrarà en 
una o dues sessions de treball amb els actuals 
membres de l’associació de comerciants, per tal 
de copsar la situació actual de l’entitat, així com 
les problemàtiques i circumstàncies que envol-
ten l’activitat, i les perspectives dels comerci-
ants que en formen part de cara a futures actua-
cions. Les idees que en surtin s’exposaran en 
sessions posteriors, on s’aniran desenvolupant 
línies de debat per millorar i potenciar les qües-
tions més rellevants per aconseguir una dina-
mització de comerç potent i permanent. A més, 
es posarà una especial atenció al paper que l’as-
sociació de comerciants ha de desenvolupar i 
com ha de fer-ho.

Creació de la Taula del Comerç

El resultat final serà un pla de treball, que de-
sembocarà en la creació de la Taula del Comerç, 
on es treballarà conjuntament amb l’Ajunta-
ment de Vacarisses per consensuar mesures i 
actuacions per dur a terme. Amb el pla de treball 
com a guia, es formarà un Grup Motor, que s’en-
carregarà de dinamitzar i fer un seguiment de 
tot allò relacionat amb l’impuls de l’activitat co-
mercial a Vacarisses. 

Pla de Dinamització 
Comercial

Oficina d’Assessorament Agrari

Promoció
Econòmica

Promoció
Econòmica

Cada oficina aborda, de primera mà, les plagues, 
problemàtiques, inquietuds, maneig agroecolò-
gic, incorporació agrària i ramadera, seguiment i 
gestió de parcs i jardins... i un llarg etcètera de tot 
allò perquè el territori agrícola, forestal, parcs i 
jardins, patrimoni natural... gaudeixi d’un bon 
estat de salut. Tot plegat, mitjançant l'assessora-
ment, professionalització, seguiment i guiatge 
directe a les persones particulars, professionals, 
personal municipal i institucions. 

A part de l'assessorament directe, les oficines 
també són proactives en la difusió, divulgació i 
formació, a través de xerrades i monogràfics, 
trobades amb la pagesia, seguiment de noves 

incorporacions al sector, etc. A més, el tècnic/a o 
enginyer/a de cada municipi desenvoluparà i man-
tindrà al dia un mapa diagnòstic de l'estat dels 
camps actius i abandonats en forma de Banc de 
Terres. També llistarà els productors en actiu i el 
producte que venen, així com tota la informació 
que es pugui recaptar en el Diagnòstic municipal de 
l'estat de la pagesia. D’aquesta manera, es pretén re-
activar els camps abandonats i enfortir i potenciar 
el gremi.

L'oficina podrà assessorar i donar suport i segui-
ment en molts casos diferents de la nostra societat:

1. Ajudarà gent amb necessitats bàsiques o espe-
cials, risc d'exclusió social... que vulgui saber com 
començar, trobar un tros de terra, resoldre dub-
tes, etc. En aquests casos, s’oferirà guiatge i asses-
sorament continuat, la millor eina per encami-
nar projectes agrícoles, des d’un petit hortet a 
una gran explotació agrària, ramadera o forestal. 

2. Famílies dels Horts Socials del municipi, siguin 
de l'escola, terapèutics, d'inserció social, etc. 

3. A través dels canals de l’Ajuntament, es difon-
drà a tota la població el suport que poden rebre a 
l’oficina, sobre els seus horts, fruiters, abelles, 
aviram, bestiar, etc.

4. Les brigades i equips municipals de Parcs i Jar-
dins gaudiran d'un assessorament constant per al 
seu desenvolupament des d'una perspectiva agro-
ecològica.

5. Campanyes de sensibilització i implicació am-
biental dels entorns del municipi per part de la 
població, de manera que, si es detecten plagues, 
malalties o danys a espais naturals, es puguin co-
municar a l’oficina o a l’Ajuntament.

6. Treballar colze a colze amb el sector professio-
nal a l'hora d'anar identificant i plasmant infor-
mació al Diagnòstic municipal de l'estat de la pagesia. 
Quant al Banc de Terres, que servirà per dinamit-
zar el sector al municipi, es posaran en contacte 
propietaris i pagesos. 

I és que es reconeix la pagesia com el vincle de la 
comunitat més pròxim amb la natura. Per aquest 
motiu, no deixarem perdre la pagesia tradicional 
i traslladarem a tota la població que ho vulgui el 
coneixement, l'estima, la relació i el vincle amb 
la terra que, durant mil·lennis, han tingut page-
sos i pageses, cuidant la natura i les societats.

Propostes del Ple municipal ordinari
de 25 de gener de 2018   

Proposta/moció

Proposta de la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat de 
ratificació de l’acord de Junta de Govern Local d’aprovació de  
la minuta de conveni marc de col·laboració a subscriure entre 
l’Ajuntament de Vacarisses,  la Diputació de Barcelona i altres 
ajuntaments per al desenvolupament de les diverses actuacions 
conduents al desenvolupament del Parc Rural de Montserrat

Proposta del regidor de Serveis Municipals d’atorgament de 
pròrroga del contracte de concessió de l'ús privatiu de domini 
públic al Camí de l’Obac, s/n

Proposta de l’Alcaldia de sotmetre a informació pública l’expedi-
ent d’alteració de la qualificació jurídica i de cessió en precari de 
l’ús de bé patrimonial a l’Agrupación de Propietarios de Vacarisses

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació inicial del pressupost general 
de l'Ajuntament per a l’exercici de 2018

Moció presentada pel grup municipal d'UIPV per a la modificació 
de l'ordenança fiscal nº 18, reguladora del servei de gestió de 
residus, per reduir la taxa d'escombraries de Vacarisses

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM i MV-E,
instant el govern de la Generalitat a resoldre amb caràcter 
general els compromisos adquirits per al cofinançament
de les escoles bressol municipals

A favor

Unanimitat

Unanimitat

Unanimitat

ERC,
PSC i MV

UIPV i VpV

Unanimitat

En contra

–

–

–

UIPV i VpV

ERC, PSC i MV

–

Abst.

–

–

–

–

–

–

Consulta les actes
dels Plens municipals
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Premis dels concursos
de Carnestoltes 2018

Premis comparses
1r premi:

Circ Frik Vintage
Premi a la comparsa més tradicional:

Circu du Vacarisses
Premi a la comparsa amb millor coreografia:

The Croods Family
Premi a la millor posada en escena:

Els guardians del Cingle
Premi a la comparsa més acolorida i animada:

1001 contes
Premi a la comparsa més efervescent:

Els Frenagols
Premi a la comparsa més màgica:

Neverland

Premis infantils
Hannah Portero:

Caixa de música
Biel Riu, Guillem Villanueva i Bru Folch:

Equipo A
Joana Romero:

Pallasso IT

Premi especial del jurat
Sergi i Blau Roselló:

Virrei i Virreina de Vacarisses

Fotografies: Josep Palou
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120è aniversari de 
l'estació de Vacarisses
El ferrocarril a Vacarisses

Viu Vacarisses

A mitjans del segle XIX, Vacarisses tingué la sort 
que, per les seves terres, hi passés un dels majors 
invents de la revolució industrial: el ferrocarril. 
Feia menys de 10 anys que s’havia inaugurat la 
primera línia de ferrocarril a la península, entre 
les ciutats de Barcelona i Mataró, gràcies a l’em-
penta de Miquel Biada.

La construcció d’una nova línia entre Barcelona i 
Zaragoza fou la de major envergadura fins al mo-
ment a tot l’estat, patrocinada bàsicament per 
capital català, amb el germans Girona al capda-
vant i altres empreses lligades a la Societat Cata-
lana General del Crèdit.

El 23 de juny de 1853 la Reina Isabel II signava la 
Reial Ordre de concessió a la societat Girona Ger-
mans, Clavé i Cia. Però la concessió definitiva 
seria, amb la Llei de 6 de juliol de 1855, per a la 
ja creada Companyia de Ferrocarril Zaragoza 
Barcelona.

Molt abans d’aquesta data, ja havien començat 
les obres entre Montcada i Sabadell. La inaugura-
ció de l’estació de Sabadell, amb l’arribada del 

primer tren, va ser el 15 de febrer de 1855 i, 
gairebé un any després, el 16 de març de 1856, 
arribava a la ciutat de Terrassa que, en aquell 
moment, comptava ja amb 6 mil habitants.

El tram entre Terrassa i Manresa presentava ma-
jors dificultats degut a l’orografia del terreny i a 
la quantitat d’obres de fàbrica (ponts, túnels...) 
que s’havia de dur a terme. Això va fer que el di-
rector de l‘obra, l’enginyer Pere d’Andrés i Puig-
dollers, decidís repartir els 32,3 quilòmetres fins 
a Manresa en quatre trams, cadascun d’ells su-
pervisat per un enginyer ajudant diferent.

Al primer tram, entre Terrassa i la Masia de Can 
Marcetó de Viladecavalls, amb 9.400 metres, l’aju-
dant fou el Sr. Lluís Massès. Al segon, entre la Ma-
sia de Can Marcetó i la Riera de Sanana, amb 6.700 
metres, el Sr. Vicenç Arroyo. En aquest tram, uns 
5,5 quilòmetres formaven part del terme munici-
pal de Vacarisses i és on es van acumular les obres 
més importants, com el pont del Boixadell, amb 
291,8 metres de llarg i 18 arcades de mig punt; el 
Túnel Mina llarga de Torrella, amb 608 metres de 
llarg, i tres túnels més de menor longitud: el de la 

Viaducte del Boixadell. Foto d'Arnau Lizard i Llonch, al juny de 1918.
Font: Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya (AFCEC).

Circ Frik Vintage ha estat la comparsa 
guanyadora al concurs del Carnestoltes 
2018. La recompensa és ser la comparsa 
oficial del Rei Carnestoltes de l’any 
vinent, a més d’un lot de productes 
amb molt sabor. Hi hem parlat per 
saber d’on va sorgir la idea i com han 
viscut la disbauxa i el reconeixement
de la feina feta.

Sou una de les comparses més nombroses, 
amb 23 persones adultes i 20 infants.
Qui forma el grup?
Fa un parell d’anys, amb el tema Mad Max, ens 
vam ajuntar un grup de pares de l’escola i part de 
la colla de Diables. La majoria vam seguir amb 
Steampunk i, aquest any, amb Circ Frik. 

La vostra disfressa gira al voltant del món del 
circ. Com se us va ocórrer la idea?
Doncs, gairebé l’endemà del Carnestoltes 2017, 
la “Richi” va il·luminar-se. La idea va quedar allà 
i, amb el pas dels mesos, va anar madurant. 

Quins materials vau emprar per elaborar la 
disfressa i la carrossa?
Per a les disfresses, ens ha tocat cosir i, per als 
accessoris (trapezi, taquilla, diana…), molta ima-
ginació, cartró i porex. El canó ha sigut l’element 
que ha necessitat més hores, però creiem que el 
resultat s’ho val. 

Què suposa rebre el primer premi del Concurs 
de comparses?
Un reconeixement i una feinada per a l’any que ve. 

Un dels premis era un lot de productes Orgia 
de sabors. Ja n’heu gaudit?

Comparsa Circ Frik Vintage
"Hem emprat molta imaginació, cartró i porex"

Entrevista

Un lloc de Vacarisses
Les dues roques

Un record vacarissà
Quan rajava aigua del pou de ca la Quima
(no de l’aixeta) 

Una activitat vacarissana
La Corba del Foc

Una millora per al municipi
Un estudi de les Marfallones Esparllofades
i Botifleres que conviuen al nostre entorn

Un llibre
Yo me enamoré de tí por culpa de los carnavales,
de Fernando Macías

Una pel·lícula
Mad Max

Un personatge de ficció
Isabel Donaire

Un personatge real
El Matraca

Un plat
Uns llibrets amb patates de l’Angelina de Cal Pere

QÜESTIONARI VACARISSENC

Estem pendents de poder ajuntar-nos tots, però, 
amb tanta gent, és complicat. Probablement, un 
cap de setmana d’aquests. 

L’altre reconeixement al vostre esforç és ser la 
comparsa del Rei Carnestoltes de l’any vinent. 
Alguna idea que es pugui avançar?
D’idees, ja en tenim, ja! Però, com us podeu ima-
ginar, haureu d’esperar l’any que ve.
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Vacarisses acollirà
l’Open Barcelona de BTT
Ciclo Vacarisses organitza aquesta 
cursa, amb categoria infantil i adulta,
i una altra de popular, especialment 
adreçada a infants i joves del municipi 
per fomentar el ciclisme

L’associació esportiva Ciclo Vacarisses porta qua-
tre anys organitzant una cursa infantil de BTT. En-
guany, han decidit anar més enllà i portar al muni-
cipi l’Open Barcelona de BTT, que comptarà amb 
el suport de la Federació Catalana de Ciclisme. 
La competició tindrà lloc el diumenge 22 d’abril a 
Vacarisses i inclourà dues curses, una d’infantil i 
l’altra per a persones adultes. Per participar en 
ambdues competicions, cal estar federat/da.

Cursa popular infantil per fomentar
el ciclisme
El dia anterior, el dissabte 21 d’abril, Ciclo Vaca-
risses organitzarà una cursa infantil popular, la 
Primabike o Festa de la Bicicleta, adreçada als in-
fants i joves del municipi. Tot i haver-hi pòdium, 
es lliurarà una medalla a tothom qui hi participi. 
Les inscripcions, obligatòries per motius d’asse-
gurança, es faran a través d’un formulari facilitat 
per les escoles Font de l’Orpina i Pau Casals, i 
l’Institut de Vacarisses. La cursa es complementa-
rà amb activitats infantils de tot tipus, com ta-
llers i inflables, a més de servei de bar i una tóm-
bola. Els diners recaptats s’invertiran en la futura 

Entitats

construcció d’un pumptrack, un equipament fix 
per practicar ciclisme.

Categories infantils
· Formigueta: de 3 a 4 anys
· Prebenjamí: de 5 a 6 anys
· Benjamí: de 7 a 8 anys
· Principiants: de 9 a 10 anys
· Aleví: d’11 a 12 anys
· Infantil: de 13 a 14 anys

+info:
Facebook i Instagram de Ciclo Vacarisses

Mina dels Morts, el Mimó i la Torre i la construc-
ció dels ponts de la Riera de la Torre, del Mimó i de 
la Riera de Sanana. Degut a la concentració de to-
tes aquestes obres de gran envergadura dins del 
terme de Vacarisses i per poder subministrar el 
material necessari per a la seva construcció, es 
van obrir la pedrera del Mimó i la calera a prop del 
pont del Boixadell, una bòbila situada a l’indret 
conegut com “el clot de Torrella” (molt a prop 
d’on ara hi ha el baixador de Torreblanca) i, per 
últim, una ferreria instal·lada en un dels annexos 
de la Casa de l’Orpina.

El tercer tram passava per tot el terme de Castell-
bell i el Vilar i Sant Vicenç de Castellet, amb 
9.200 metres, i l’obra era supervisada per l’aju-
dant Gustau de Gispert. I per últim, el quart 
tram, que anava fins a Manresa, de 7.000 metres, 
estigué a càrrec de l’ajudant Sr. Josep Muntinyó. 
Les obres de tots aquests trams van començar en 
diferents punts alhora per poder acabar l’obra 
en els terminis establerts. Per a la construcció 
d’aquest tram, va caldre moltíssima mà d’obra: 

al 1856, la companyia ja tenia contractats 3.000 
treballadors i encara es queixava que en necessi-
tava més. Al maig de 1858, la companyia tenia 
contractats 5.785 homes i 319 carros.

Tot aquest moviment de gent va ser un fenomen 
social molt important per als pobles per on pas-
sava la línia. Les masies del voltant no eren sufi-
cients per a allotjar tanta gent i, principalment, 
hi anaven els directius i enginyers de la compa-
nyia. Tots els altres treballadors, molts amb les 
seves famílies, s’instal·laren en llocs com ara bar-
raques de pedra seca, però la majoria s’estaven 
en diferents campaments, alguns habilitats per 
la mateixa companyia. Un d’aquest campaments 
s’instal·là a la vora del poble i la gent de Vacaris-
ses li posà el nom de “Kàbila”. La majoria 
d’aquests treballadors, molts dels quals abans 
havien estat pagesos, van estar sotmesos a unes 
condicions de treball molt dures, gairebé prope-
res a l’esclavitud.

Eduard Martínez Hernández

Es tracta del projecte solidari de l’asso-
ciació vacarissana Esportistes.cat

De la mà d’Esportistes.cat, neix a Vacarisses You 
Can Save Them Association, ONG amb seu social 
també al municipi i amb l’objectiu d’ajudar nens 
i nenes de tot el món que, per desgràcia, no po-
den tenir una infància digna, ja sigui degut a pro-
blemes de fam, malalties, guerres, etc.
 
Esportistes.cat és un portal i una comunitat d’es-
portistes de Catalunya, que ja compta amb més de 
12.000 seguidors a les xarxes socials, la majoria 
runners, corredors de muntanya i amants del ci-
clisme o la BTT, i que ofereix un calendari de cur-
ses, proves de material esportiu, un munt de pre-
mis a través de sortejos i, en definitiva, informació 
d’interès per als esportistes del nostre territori.
 
Amb l’associació You Can Save Them, Esportistes.cat 
engega un dels seus reptes, poder ajudar nens i 
nenes de tot el món a través de l’esport i els seus 

Orfenat Mupenzi

Neix 'You Can Save Them 
Association'

valors, consolidant la seva filosofia, que se susten-
ta en tres grans pilars: Esport - Valors - Infància.
 
Recordem que, l’any passat, Esportistes.cat ja va 
ser guardonat amb el premi “Difusió dels Valors 
de l’Esport”, a través dels guardons atorgats per 
la Fundació Catalana per a l’Esport.
 
You Can Save Them Association
You Can Save Them Association és una ONG indepen-
dent d’Esportistes.cat, amb entitat pròpia. Tot i 
que dóna forma al projecte solidari de la comuni-
tat esportiva, el seu àmbit d’actuació serà inter-
nacional i buscarà obtenir donatius d’empreses 
de tots els sectors, així com d’aquells particulars 
que vulguin contribuir fent-se socis. Al web de 
l’associació, s’aniran presentant els diferents pro-
jectes humanitaris on es destinaran els fons re-
captats i els socis podran proposar nous projectes 
i casos on ajudar, que seran sempre estudiats per 
l’associació.

Associació per a l’ajuda a les persones 
necessitades del municipi

L’últim trimestre de l’any 2017, dins de l’àmbit 
del nostre municipi, va crear-se una nova entitat 
social: Amics Solidaris de Vacarisses. La finalitat 
d’aquesta associació és ajudar les persones i famí-
lies amb manca de recursos dins del municipi. 
Amb el suport de l’Ajuntament, amb qui ja s’ha 
signat un conveni de col·laboració, complirà la 

funció de distribuir aliments a les persones neces-
sitades i acreditades pels Serveis Socials del Ajun-
tament, comptant amb la col·laboració i ajuda de 
la Creu Roja, la Fundació Banc dels Aliments de 
Barcelona i els Coves Solidaris, que es nodreixen 
d’aportacions voluntàries privades. D’acord amb 
els seus estatuts fundacionals, podrà establir aju-
des socials i liderar o participar en accions de tot 
tipus que s’apreciïn necessàries en benefici de les 
persones que ho requereixin.

Amics Solidaris de Vacarisses 

Entitats
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Vacarisses en imatges
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

Temps de la verema (1925). 
A la vinya de La Coma, trobem: Miquel Ubach, 
Jaumet, Antoni Ubach (avi), Salvador i Antoni 
Ubach, i Camilo Codina (el més petit). 
Font: Farrés Trias, J.M. (textos). Retrats de Vacarisses. 
Vacarisses: Ajuntament de Vacarisses, DL 1999.

Novel·la
Mumbo Jumbo 
Ishmael Reed 

“Mumbo Jumbo és l’encarnació 
postmoderna de la prosa jazzís-
tica i la jam session desencade-
nada en la ficció de la novel·la”, 
diu l’escriptor Juan Francisco 
Ferré al pròleg d’aquesta obra.
I és que, si en alguna cosa fa 
pensar la prosa de la novel·la 
d’Ishmael Reed, és en aquell es-
perit trepidant del jazz, una 
muntanya russa de sensacions. 
L’obra està ambientada al Nova 
York dels anys vint, en plena 
expansió del jazz que tindria el 
seu punt neuràlgic al Harlem, 
però una època també de ban-
des de carrer i racisme. Publica-
da als anys setanta, quan les 
coses no havien canviat massa, 
la novel·la de Reed suposa un 
canvi de perspectiva, que posa 
la cultura afroamericana al 
centre de la narració i descons-
trueix la civilització occidental 
amb situacions absurdes, surre-
alistes i una sàtira que suposa, 
en paraules de Malcolm X, “una 
hòstia dialèctica com un cop de 
puny”. 
La trama resulta confosa: una 
epidèmia que obliga la gent a 
ballar fins a l’esgotament, la 
cerca d’un text sagrat i, fins i 
tot, templers! Però vet aquí que 
les seves pàgines, com el jazz, 
imposen el seu ritme al lector, 
que no pot fer res més que fas-
cinar-se. Imperdible! 

CD
Kind of Blue
Miles Davis 

En un mes dedicat al jazz, és im-
possible passar per alt aquest 
clàssic, tot i els milers d’escrits 
i els centenars d’homenatges 
que ja se li han dedicat i que el 
so s’hagi renovat i reinventat 
en els gairebé 60 anys que fa
de la seva publicació. Kind of 
Blue segueix sonant fresc i se-
gueix captivant com el primer 

La Biblioteca
recomana
Especial Festival de Jazz
de Terrassa a Vacarisses

dia. Des d’aquelles línies del 
contrabaix que marquen l’inici 
de So What fins als darrers capti-
vadors acords de Flamenco Sket-
ches, aquest disc, considerat per 
molts la millor obra enregistra-
da de jazz, ens ofereix moments 
deliciosos: els diàlegs entre la 
trompeta de Miles Davis i el sa-
xofon de John Coltrane, o els 
delicats i alhora intensos mo-
ments del piano de Bill Evans. 
Un bon disc per recuperar o 
descobrir aquest mes de març. 

Infantil
Amunt i avall a ritme de jazz
Montse Ginesta
Música: Marc Vernís
i Joan Godayol
Dibuixos: Leo Flores

Aquest llibre és, sense cap 
mena de dubte, l’eina indispen-
sable perquè els infants  s’en-
dinsin per primera vegada al 
món del jazz. Deu poemes mu-
sicats, dedicats als mitjans de 
transport, escrits per Montse 
Ginesta i acompanyats de les il-
lustracions d’en Leo Flores, que 
sembla que ballin el so del saxo 
o la bateria. Tot plegat amb mú-
sica de fons, doncs el llibre in-
clou CD i partitures, de Marc 
Vernís i Joan Godayol. Publicat 
per Abadia de Montserrat, es 
tracta d’una proposta fresca, 
alegre i molt original, especial-
ment pensada per a infants a 
partir de 6 anys.

Swing café
Carl Norac
Il·lustrat per Rébecca Dautre-
mer i narrat per Clarice Cardell

Un llibre per llegir i escoltar, 
obra de Carl Norac i la gran il-
lustradora Rébecca Dautremer. 
Editat per Kokinos, es tracta 
d’un viatge als orígens del jazz, 
de la mà de la protagonista: 
ZAZU, una petita cigala brasile-
ra que canta contínuament, tot 
somiant amb Amèrica. Final-
ment, arribarà a Nova York i, 
guiada pel seu bon amic Buster, 
descobrirà el Swing Cafè. Tot i 
que el llibre està pensat per a 
infants de 6 anys, des de la Bi-
blioteca El Castell, considerem 
que, realment, podria ser una 
segona part de les nostres reco-

manacions: és a dir, començar 
amb Amunt i avall a ritme de jazz i 
seguir amb aquesta. 

DVD
Cotton Club

I tornem als anys vint, al Har-
lem i un local de gran reputació 
durant l’època: El Cotton Club, 
una sala de concerts i ball, on, 
tot i que hi tocaven els millors 
músics afroamericans, la clien-
tela era obligatòriament blan-
ca. En aquest context racista, i 
en plena llei seca i, per tant, 
època de gàngsters, crim i vio-
lència, descobrirem les històri-
es d’un trompetista blanc (in-
terpretat per Richard Gere) i un 
ballarí afroamericà (interpretat 
per Gregory Hines), que es veu-
ran immersos en una història 
d’amor i ambició a ritme de... 
sí, jazz.
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Agenda
Març 2018

Del 20 al 23 de març

Mostra del Saló
de l’Ensenyament
Lloc: Punt de Vol

Postural train
Nova activitat a Cultura i Lleure. 
Estira, tonifica, riu, desconnecta 
i cuida’t!
Horari: dilluns, 17-18 h i 18-19 h 
dijous, 15.15-16.15 h i 19-20 h
Lloc: Sala C de La Fàbrica
Preu: 1 classe/setm., 15 €/mes.
2 classes/setm., 20 €/mes
(més quota de soci)
Inscripcions: Maria Brichs, 
605244834

Curs de Coneixements
de la societat catalana
i el seu marc jurídic
Activitat adreçada a tota la 
població. L’assistència i 
aprofitament de la formació 
donarà accés al certificat de 
primera acollida per a persones 
estrangeres.
Horari: del 5 al 26 de març,
dll. a dc., de 17.15 a 18.45 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Preu: gratuït
Inscripcions: a l'Ajuntament, o 
per telèfon, al 93 727 35 34 (ext. 
469). Places limitades!

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.

Dijous 1

A l’abril, llibres mil!
Tret de sortida de la III edició
del programa de foment de la 
lectura adreçat a nens i nenes
de 3r a 6è de primària.
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Inscripcions: de l’1 al 16
de març, a l’àrea infantil

Dijous 8

Dia de la Dona Treballadora
19 h: espectacle.
20 h: presentació dels DVD 
Memòria històrica: Vacarisses amb 
ulls de dona.
Lloc: Casal de Cultura

Dilluns 12 
Presentació Oficina 
Assessorament Agrari
Hora: 19 h 

Dimarts 13

Avui parlem de…
Herbes remeieres i culinàries,
a càrrec de la Stefania Zanier 
d’Artemisa – L’Herboristeria
de Vacarisses. Activitat oberta
a tothom.
Hora: 18 h
Lloc: Casal de la Gent Gran  

Dimecres 21

Berenar amb poesia
Recital de poemes amb Pep 
Cortés i Empar Sáez, maridats 
amb formatges de La Frasera.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dijous 22

Club de lectura 2
La solitud dels nombres primers,
de Paolo Giordano.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dilluns 19

Espai de debat educatiu
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala Antònia Verdura
d'El Castell

Dimarts 27

Taller: Com elaborar la 
mona de Pasqua
A càrrec d’en Miquel, pastisser 
de La Moreneta. Activitat oberta 
a tothom.
Hora: 16-18 h 
Lloc: Casal de la Gent Gran

Divendres 9

Sessió informativa
Borsa de Treball
Hora: 9.30-11 h
Lloc: El Castell

Taller de rap
Prou sexisme. Fem el nostre rap, 
amb les VVITCH.
Lloc: Punt de Vol  

Divendres 9 
Formació per a les famílies
El pas de nen a home, a càrrec de 
Laura Ferrer, educadora social 
especialitzada en gènere.
Servei de canguratge amb 
reserva prèvia.
Hora: 17.30 h
Lloc: Sala Neus Català
d’El Castell

Dissabte 10

Taller de compostatge 
domèstic
Hora: matí
Lloc: Escola Font de l'Orpina

Taller interdisciplinari
en família
Música, arts plàstiques i 
expressió corporal. De 6 a 9 anys.
Hora: 10.30-12.30 h
Lloc: Aules C i D de La Fàbrica
Preu: 3,75 €/família
Inscripcions: a la Secretaria
de l'Escola Municipal de Música 

Dimarts 13

Oficina Mòbil d'Informació 
al Consumidor
Per atendre, de forma gratuïta
i personalitzada, les vostres 
consultes i oferir-vos informació 
i assessorament sobre temes de 
consum.
Hora: 10.30-11.30 h
Lloc: Plaça de la Dona
Organitzen: Ajuntament
de Vacarisses i Diputació
de Barcelona 

Divendres 23

Sessió informativa Borsa de 
Treball
Hora: 9.30-11 h
Lloc: El Castell

Hora del conte
Els calaixos del cel, a càrrec d’Ada 
Cusidó. Contes a partir de 3 
anys.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell
 

Dissabte 24

Festival Internacional
de Jazz de Terrassa
Esmorjazz, amb concert de
La Vella Dixieland.
Hora: 10.30 h
Lloc: Plaça Major 
Preu: gratuït

Dimecres 28

Ésser diminuts
Una exposició que ens 
transporta a un taller de fades
i follets. A partir de 3 anys. 
Aforament limitat.
Hora: 11 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Exposicions
de la Biblioteca:

Març de Jazz
Tot el mes

Dia Internacional
de les Dones
8 de març

Éssers diminuts fabulosos
Del 23 de març al 13 d’abril

Del 27 de març al 2 d’abril

Punt de Vol
Tanquem per Setmana Santa.
Tornem el 3 d’abril!

Concurs de Còmic
3a edició
Dirigit a joves i adults
Organitza: Biblioteca El Castell

Concurs de Punts de Llibre
2a edició
Dirigit a l’alumnat de les escoles 
Font de l’Orpina i Pau Casals. 
Organitza: Biblioteca El Castell

Consulta les bases a:
www.vacarisses.cat o a la biblioteca

Dijous 1

Juguem al Quinto!!!
Activitat oberta a tothom.
Hora: 17 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

Dijous 15

Club de lectura 1
Mentira, d’Enrique Hériz.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Festival Internacional
de Jazz de Terrassa
Concert de Boogalizer.
Hora: 20 h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 10 euros
Venda d’entrades: el mateix dia, 
a la taquilla, i anticipadament, a 
Serveis a les Persones, de dilluns 
a divendres, de 9 a 14h.


