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Editorial
La fi del curs escolar suposa l’arribada de l’estiu i
més temps lliure per a infants i joves del nostre
municipi. Amb l’objectiu d’oferir una proposta
de lleure educatiu variada, hem preparat una
programació per a tots els gustos i diferents franges d’edat.
D’una banda, tornen els Casals d’estiu, adreçats a
infants de P3 a 5è de primària. Un any més, l’encarregada de coordinar-los serà la cooperativa
Eina. Per la seva bona rebuda, es mantindrà el
programa de la passada edició, amb una oferta
artística que inclourà diferents disciplines (teatre, dansa, pintura, etc.) i una oferta esportiva,
dirigida per tècnics especialistes en cadascun
dels esports. Com a novetat, s’hi incorporarà el
tir amb arc.
L’altra novetat d’enguany són els Casals de setembre, que responen a una demanda de la població.
Es realitzaran a l’Institut de Vacarisses durant la
primera setmana de setembre, just abans del començament del curs escolar. Infants i joves de P3

a 4rt d’ESO (cursats al 2017-2018) podran gaudir
dels darrers dies de les vacances amb activitats de
lleure com excursions, esports, etc.
També s’ha preparat un estiu ben mogut per al
jovent vacarissà, amb una oferta que pretén cobrir diferents àmbits: la formació, el lleure i la
cultura. Així, torna el Pack Jove (de 6è a 4rt d’ESO),
amb un programa molt variat perquè el jovent
gaudeixi tant d’activitats esportives, tallers, la
piscina, etc. com de sortides divertides fora del
municipi. També repetim l’Estiu en forma’t (aula
d’estiu i taller d’speaking durant el mes de juliol)
per poder aprofitar el temps lliure per a la formació i repassar aquelles assignatures que han quedat pendents per al mes de setembre. L’oferta
cultural arribarà de la mà dels Dijous a la fresca, el
cicle d’arts escèniques de carrer, ja conegut i que
cada any augmenta la seva popularitat entre el
públic jove (i no tan jove). Com el seu nom indica,
en podreu gaudir tots els dijous de juliol, a partir
de les 22 h, a la terrasseta del Punt de Vol.
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Consciència, aigua

Recta final per a la creació
del Consell de Vila
La darrera fase consistirà en redactar
el reglament de funcionament d’aquest
òrgan participatiu
Entrem a la darrera fase del procés participatiu
engegat el setembre passat per constituir el Consell de Vila previst al Reglament de Participació
Ciutadana.
En aquesta última fase, doncs, es pretén definir
el reglament del Consell de Vila, amb la participació de les persones que han format part del
procés. El text determinarà la composició, l’estructura, el funcionament, la reglamentació i les
atribucions d’aquest òrgan participatiu, amb
l’objectiu d’assegurar una estructura de participació plural, integradora, flexible i operativa

Participació

a partir de les opinions i propostes recollides durant tot el procés deliberatiu. Paral·lelament a tot
aquest procés, a l’abril, va crear-se la Comissió
d’estudi per donar llum verda a aquesta proposta
de reglament i serà al Ple de juny quan es creï el
Consell, constituint-lo de manera efectiva el mes
de setembre vinent.
D’aquesta manera, amb el Consell de Vila ja creat, es pretén generar una consciència global i
col·lectiva de poble, oferint la possibilitat de
canalitzar de manera bidireccional les demandes ciutadanes, promovent el debat sobre temes d’interès general i, en definitiva, millorant
els sistemes de relacions entre l’administració i
la ciutadania per incrementar la confiança dels
veïns i veïnes vers l’Ajuntament.

FASES

ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ

Fase 1

Definició exhaustiva del procés

De setembre a novembre
de 2017

Fase 2

Presa de contacte, presentació i difusió del
procés (entrevistes, tallers, enquesta, reunions
amb entitats i veïnat a títol individual...)

De novembre de 2017
a febrer de 2018

Fase 3

Definició detallada de les característiques
del Consell de Vila (recepció de propostes
i diferents sessions de debat i treball)

De febrer a abril de 2018

Fase 4

Redacció del reglament de funcionament
del Consell de Vila, creació del grup de treball
i de la comissió d’estudi, i retorn de resultats

D’abril a juny de 2018
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Política municipal

7 persones participen al Programa UBICAT

Web
www.vacarisses.cat
Edita
Regidoria de Comunicació
Ajuntament de Vacarisses
C/ Pau Casals, 17
08233 Vacarisses

App
Viu Vacarisses

Dipòsit legal
DLB-49450/2003

Flickr
www.flickr.com/vacarisses

Disseny i maquetació
Estudi Martín

Instagram
@viuvacarisses

Impressió
Imprintsa
Tirada
3.500 exemplars
Paper ecològic i reciclat
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Facebook
www.facebook.com/ajvacarisses

Correu
elterme@vacarisses.cat
Telegram (notificacions Ajuntament)
@ajvacarisses

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

Es tracta d’una iniciativa d’acompanyament
a la inserció i el suport ocupacional per a
la inclusió social
Per primer cop, Vacarisses participa en el programa UBICAT d’acompanyament a la inserció i el
suport ocupacional per a la inclusió social, a través
del Consell Comarcal del Vallès Occidental. L’objectiu és realitzar projectes que desenvolupin
actuacions d’orientació, acompanyament a la
inserció i suport ocupacional de les persones desocupades, inactives o treballadores, preferentment,

Borsa
de Treball

aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral.
Fins ara, a Vacarisses, hi han participat 7 persones, que han assistit a 4 tallers. D’aquestes, 3 han
aconseguit iniciar una activitat laboral i 2 han emprès altres accions formatives.
El projecte dura fins a finals d’any. Les persones
que vulguin participar-hi poden contactar amb la
Borsa de Treball de l’Ajuntament de Vacarisses
(93 835 90 02, ext. 461 | b.treball@vacarisses.cat).
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Les obres guardonades enguany per
l’Ajuntament de Vacarisses analitzen
la silvopastura i la leishmaniosi
Un any més, l’Ajuntament de Vacarisses ha convocat el Premi de Treballs de Recerca, adreçat a
l’alumnat que cursa 2n de batxillerat a l’Institut
de Vacarisses o bé que resideix al municipi.
El guardó, que ja ha arribat a la cinquena edició,
es divideix en dues categories, segons la temàtica del treball: lliure o bé relacionada amb algun
àmbit de Vacarisses.
Enguany, la Marina Valls ha estat la guanyadora
de la categoria sobre el nostre municipi, amb el
treball Silvopastura. Prevenim la flama, que estudia
aquest mètode de prevenció d’incendis que, precisament, l’Ajuntament de Vacarisses està aplicant avui dia. L’anàlisi de l’estudiant se centra en
l’ecosistema de Vacarisses i la zona del Parc natural de Montserrat.
En la categoria de temàtica lliure, el primer premi
ha estat per a la Laia Garrido, amb un treball en
anglès, Research project: leishmaniasis, flying among us
(Projecte de recerca: la leishmaniosi, sobrevolant-nos).

Obertura de franges
perimetrals a Torreblanca II

Medi
Ambient

L’objectiu d’aquesta mesura és
prevenir incendis forestals davant
l’arribada de la calor

Com bé indica el seu títol, l’estudi es basa en
aquesta malaltia transmesa a través d’un mosquit
i parteix de la hipòtesi que té més probabilitats de
patir-la un gos que viu en un ambient rural. Un
altre dels objectius del treball és analitzar si la població, sobretot la vacarissana, coneix la leishmaniosi i si, per tant, pren mesures preventives.

Una de les mesures per prevenir els incendis
forestals és l’obertura de franges perimetrals.
Davant l’arribada de l’estiu i gràcies a l'ajut sol·
licitat al Catàleg de la Diputació de Barcelona,
s’han iniciat les tasques de la franja de baixa combustibilitat a la urbanització de Torreblanca II.

Per valorar-los, el jurat, presidit per la regidora
d’Educació i format per diversos especialistes de
l’ambit educatiu, ha tingut en compte criteris com
la contextualització de la recerca, l’enfocament
del tema, la idoneïtat de les fonts d’informació, la
capacitat de síntesi i de valoració crítica, la creativitat i l’originalitat i l’ús d’una llengua adequada i
inclusiva, entre d’altres. Els treballs guanyadors es
poden consultar a la Biblioteca El Castell.

Trams corresponents al final de la banda sud
del C/ de la Carena Llarga.

Es lliuren els Premis
de Treballs de Recerca

Educació

En total, s’hi obriran 3 franges, al voltant de les
següents ubicacions:
• Carena Llarga
• Passeig de la Torre
• C/ de les Mines del Cabasset, C/ de la Pineda
i C/ Guinardeu

A banda dels guardonats, s’hi van presentar quatre treballs més: sobre La Marató de TV3, l’alimentació, la moda sostenible i ètica, i l’Alzheimer.
El lliurament de premis va tenir lloc a l’Institut de
Vacarisses, en el marc de la celebració de la diada
de Sant Jordi. Les guardonades van rebre una tauleta tàctil, a més del diploma acreditatiu que també es va lliurar a la resta de participants.

Concurs fotogràfic
Cursa de la Campana

Turisme

L’objectiu és donar a conèixer aquest
esdeveniment esportiu i l’entorn on té lloc

1. Premi a una fotografia realitzada per
un/a participant a la cursa

L'Ajuntament de Vacarisses convoca el I Concurs
fotogràfic a l’Instagram lligat a la Cursa de la
Campana, que organitza l'entitat Corredors.cat
en col·laboració amb Vacarisses Corre. L’objectiu
del certamen és donar a conèixer aquest esdeveniment esportiu i l’entorn on es desenvolupa,
penjant fotografies a l’Instagram amb les etiquetes #ViuVacarisses i #CursaCampana2018.

2. Premi a una fotografia realitzada per
un/a espectador/a de la cursa

Les imatges es podran publicar entre el divendres
1 de juny a partir de les 12 h i el dilluns 4 de juny
a les 12 h. Un jurat triarà dues fotografies en dues
categories diferents:

En el primer cas, el premi serà un dorsal gratuït
per a la Cursa de la Campana 2019 (en la modalitat escollida per la persona guanyadora), un sopar
o dinar per a dues persones en qualsevol bar o
restaurant de Vacarisses valorat en un màxim de
80 euros i un exemplar del llibre Caminant per
Vacarisses, de Joan Soler. El guardó de la segona categoria serà un lot de productes de proximitat valorat en 50 euros i un exemplar del llibre Caminant
per Vacarisses, de Joan Soler.
Consulta les bases a www.vacarisses.cat i participa-hi!

Torna (Re)descobrint Vacarisses
Plans d'Ocupació municipals 2018
Es contracten 5 persones aturades per
realitzar tasques de suport a la brigada
municipal
L’Ajuntament de Vacarisses ha convocat els Plans
d’Ocupació municipals, amb l’objectiu de contractar persones aturades per realitzar obres i
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serveis d’interès general i social. Un cop fet el
procés de selecció de les candidatures presentades, es contractaran 5 persones en situació d’atur
per a tasques de suport a la brigada municipal.
Els contractes tenen una durada de 6 mesos. Dues
persones van incorporar-se ja al maig i la resta ho
farà el mes de juliol vinent.

Turisme

Borsa
de Treball

Davant l'èxit de la passada edició, torna el cicle
de sortides familiars (Re)descobrint Vacarisses.
Guiades per Joan Soler, tenen l'objectiu de redescobrir llocs i indrets del nostre municipi.

Diumenge 20 de maig

Dissabte 22 de setembre

Els plans de Castellet
i la font de l'Orpina

Ascens al Castell-sapera

El cim més alt de Vacarisses

Revivint records!

Dissabte 21 d'octubre
Dissabte 30 de juny

Expedició nocturna a Sant
Salvador de les Espases

El Casalot del Guinardeu,
el curiós aqüeducte
i la masia de la Torre
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Una de les tasques de la Regidoria de Sanitat és
mantenir un cens d’animals de companyia del
municipi. Per fer-ho, aquests han de dur el xip
corresponent. A data de 31 de desembre de 2017,
hi havia 1.658 gossos, 175 gossos potencialment
perillosos i 76 gats.
D’altra banda, l’Ajuntament de Vacarisses col·
labora, des de fa més de 10 anys, amb la Societat
Protectora d’Animals de Mataró, que s’encarrega
de la recollida d’animals solts i de la seva cura, a
la clínica i laboratori propis. Les dades de l’any
passat reflecteixen que, al nostre municipi, es
van recollir, capturar o cedir 79 gossos i 8 gats,
dels quals se’n van recuperar 71 i 7, respectivament. Del total de gossos recuperats, 33 estaven
microxipats i 28 van ser adoptats.
A més, l’Ajuntament disposa de 43 colònies de
gats salvatges, repartides entre les diferents urbanitzacions del municipi. Un cop recollits, els
animals són identificats i alimentats en llocs controlats, gràcies a la col·laboració de persones voluntàries. Quant a les femelles, s’esterilitzen per
evitar la proliferació.

La Regidoria de Sanitat també treballa amb diversos organismes que gestionen les bases de dades
segons la informació facilitada pels xips que porten els animals: nom de la persona propietària,
adreça i telèfon. A Catalunya, hi ha l’ANICOM
(Registre General d’Animals de Companyia, de la
Generalitat) i l’AIAC (Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia, del Consell de Col·legis
de Veterinaris), i a l’estat espanyol, la REIAC
(Red Española de Identificación de Animales de
Compañía).

Tinença de gossos
potencialment perillosos
· En espais públics, els han de passejar persones
majors d’edat i han de portar morrió.
· La cadena o corretja no ha de ser extensible i
amb una llargada de menys de 2 metres.
· Només es pot passejar un gos (potencialment
perillós) per persona.
· Per a la tinença i conducció, cal disposar d’una
llicència municipal.
· Cal tenir un certificat acreditatiu de la inscripció de l’animal al registre censal municipal.
· L’animal ha d’estar identificat mitjançant un
microxip.

200 l.

50 l.

Rentadora
antiga

Rentadora
baix consum

40 l.

Rentar
els plats
a mà

18 l.

Rentavaixella
classe A
o superior

Recorda:
Les càrregues completes
augmenten l'estalvi d'aigua
i energètic

CONSCIÈNCIA,

AIGUA
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Consum
Rentavaixelles

La Regidoria de Sanitat treballa amb diferents
organismes per controlar la població de
gossos i gats que hi ha a Vacarisses

Consum
Rentadora

Seguiment exhaustiu
dels animals de companyia

Sanitat

L'Ajuntament de Vacarisses
ha pres durant aquest últim
any totes les mesures que
han estat a les seves mans
per tal d'optimitzar l'estalvi
d'aquest recurs tan preuat.
Ara, la població vacarissana
hem de prendre consciència

de les nostres accions diàries
per tal que les restriccions
siguin mínimes i no afectin
el conjunt dels nostres veïns
i veïnes.
Per una cultura de l'aigua
més conscient i respectuosa
amb el nostre entorn.
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Els partits
opinen
UIPV
Unió d’Independents per Vacarisses
grupmunicipal@uipv.cat

S'inicien les obres
de "l'illa de vianants"
L'equip de govern en minoria
d’ERC i Movem ha adjudicat
l'execució de les obres corresponents al projecte "Illa de vianants" del centre urbà a l'empresa Asfaltos Barcino S.L. per un
import de 143.748 € i l'obra tindrà una durada d'uns 3 mesos.
L'àmbit d'actuació són els carrers més cèntrics del nucli antic de Vacarisses, el carrer Major, Pau Casals, de la Torrota i
l'Església, però realment aquest
projecte servirà per promoure i
millorar el comerç i la vida del
centre del poble?
Fent un cop d'ull al projecte que
es vol executar, veiem que està
previst eliminar uns 9 aparcaments més, aproximadament,
concretament al carrer Major.
Això creiem que serà un mal negoci per als comerços, que ja
han vist com els perjudicaven
tots els canvis que ha comportat l'illa de vianants; per cert,

com ja hem denunciat en moltes ocasions, uns canvis en el
dia a dia molt importants per a
tothom, que no han estat consultats ni amb els veïns de la
zona ni amb la resta del municipi per saber què en pensaven.
Només cal passejar un dissabte o
un diumenge al matí pel centre
del poble per adonar-se que no
hi ha moviment, "està realment
més mort i trist del que estava
abans de la gran idea d'imposar
aquesta illa de vianants".
Segons les darreres notícies, alguns comerços ja s'estan plantejant traspassar-los, "per la davallada de clients i de negoci que
ha comportat l'illa de vianants".
Senyors de l'equip de govern,
els convidem, des de la coherència, a que escoltin les veus
de la gent, reflexionin i rectifiquin el seu error, abans que sigui massa tard!!!

ERC
Esquerra Republicana de Catalunya
vacarisses@esquerra.cat

Llibertat!
Abans de tot, ens agradaria començar amb un record per als
nostres polítics i polítiques
empresonats i exiliats. Seguim

Aquest equipament tenia unes
greus deficiències d’origen: goteres, gran despesa energètica,
mala distribució dels espais, entrades d’aigua del carrer, manca de desaigües a les dutxes, etc.
Ara, de mica en mica, estem solucionant aquestes mancances
que, repetim, s’arrosseguen des
dels seus inicis. UIPV hauria de
prendre nota, doncs aquest equipament va ser realitzat durant el
seu mandat i ha representat
una despesa ingent de diners.

lluitant per aconseguir la seva
llibertat i el seu retorn. Hem rebut un parell de cartes de l’Oriol
Junqueras, on ens esperona a seguir treballant poble a poble per
la llibertat i en no caure en les
provocacions d’aquells que volen dividir la nostra societat.
Som un sol poble, més enllà de
llengües, color de la pell, orígens o religions.
No pensem que la millor manera per treballar per la convivència sigui embrutar el Cingle de
pintura o passejar de nit encaputxat amb objectes punxants
a la mà. Nosaltres volem defensar els nostres objectius polítics
pacíficament i de dia; esperem
que tothom faci el mateix.
En l’àmbit municipal, cal destacar les subvencions rebudes per
part de la Diputació per poder
finançar quatre projectes relacionats, tots ells, amb equipaments municipals: la Biblioteca,
el pavelló i l’Escola de Música.
També volem destacar l’augment de les subvencions i ajudes
rebudes durant aquests tres anys
per part d’altres administracions en relació al passat mandat.
D’altra banda, destaquen les
obres de millora que s’estan
fent al pavelló municipal.

PSC
Partit dels Socialistes de Catalunya
vacarisses@socialistes.cat

Per fi va endavant
el projecte de connexió
del pou de Torreblanca
Si Vacarisses té un problema de
primera magnitud, és la manca
d’aigua; els pous de Can Serra fa
temps que estan esgotant les seves reserves després de més de
30 anys d’explotació. En la nostra etapa al govern, les regidores socialistes vàrem deixar a
punt la informació necessària
per tal que es redactés el projecte de connexió del pou que es va
perforar a mitjans de 2017 i que,

a partir d’un estudi hidrogeològic molt acurat i professional, va
donar com a resultat una quantitat d’aigua suficient per a complementar l’abastament actual.
D’una banda, el govern ERCMOVEM ha trigat massa temps
en la redacció i aprovació del
projecte, perquè, des del nostre
punt de vista, no ha estat la
gran prioritat i no l’ha vetllat
prou, però hi ha una cosa pitjor
encara i és una oposició irresponsable d’UIPV, que s’absté, i
de VxV, que vota en contra de
l’aprovació del projecte, tots
dos amb l’argument que no els
agrada el traçat de la canonada.
Si el projecte per fi veurà la
llum és gràcies al nostre sentit
de la responsabilitat. De Boada
ja és prou conegut el seu interès
per l’aigua perquè, en les seves
legislatures, no se’n parlava, no
existia el problema. De Veïns
per Vacarisses, que va compartir govern amb ell, es pot dir el
mateix. Una oposició irresponsable amb un tema de màxima
urgència i necessitat com l’aigua no pot tornar a ser mai més
govern; la ciutadania de Vacarisses no mereix governants de
tan baix perfil polític.

Veïns per Vacarisses
veinspervacarisses@gmail.com

Ventayol
El 28 d'abril l'Ajuntament va
convocar els veïns del Ventayol
per informar de l'estat del projecte d'urbanització. De VpV,
van assistir-hi els dos regidors
que actualment tenim a l'Ajuntament. La convocatòria va crear grans expectatives als veïns
del Ventayol i a nosaltres mateixos. La nostra sorpresa va ser
que, després de mitja hora de
crítiques als anteriors governs,
l’única proposta de l’actual
equip de govern va ser «i ara
què?». La decepció per part dels
assistents va ser de dimensions
elevades. Creiem que, després
de tres anys de govern, han tingut temps de presentar almenys
alguna alternativa. També ens
va sorprendre el Sr Alcalde: «Demano als partits a l'oposició responsabilitat perquè aquest projecte sigui prioritari». Contestem
que VpV portava al seu programa electoral com a prioritari el
projecte d'urbanització del Ventayol i La Creu, les dues urbanitzacions juntes, no com l'actual
equip de govern, que vol fer-ho

Propostes del Ple municipal ordinari
de 26 d'abril de 2018

Consulta
les actes dels
Plens
municipals

Proposta/moció

A favor

Proposta del regidor de Cultura, Festes i Patrimoni d’acordar
les festes locals de Vacarisses per a l’any 2019

Unanimitat

–

–

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació de la modificació del Pla
local d’Infància i Adolescència de Vacarisses

Unanimitat

–

–

En contra

Proposta del regidor de Serveis Municipals d’aprovació
inicial del projecte d’instal·lació de bombament del nou pou
de Torreblanca i canalització d’impulsió fins al dipòsit de
distribució de la Torre, situades dintre del terme municipal
de Vacarisses

ERC, PSC i
MV

VpV

Proposta de la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat
d’aprovació del Pla local de Prevenció i Gestió dels residus
municipals de Vacarisses 2017-2025

Unanimitat

–

Proposta del regidor d’Organització Administrativa i
Recursos Humans d’aprovació de la modificació del catàleg
de llocs de treball

ERC, PSC i
MV

VpV
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Política
Municipal

VpV

Abst.

UIPV

–

UIPV

Proposta/moció

A favor

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació de la revisió del padró
municipal d’habitants a 1 de gener de 2018

Unanimitat

–

–

Unanimitat

–

–

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM i MV-E
per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats
i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària
de l’estat espanyol

UIPV, ERC,
VpV i MV

–

PSC

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM i MV-E
de denúncia a la criminalització dels CDR per part de
l’aparell de l’estat espanyol

ERC, MV
i Juan Pablo
Garrido

–

UIPV, PSC
i Pedro Serna

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM i MV-E
en suport a Proactiva Open Arms

Unanimitat

–

–

Proposta de l’Alcaldia d'ampliació de la delegació de funcions
en la Diputació de Barcelona, i alhora de modificació,
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords
de delegació

En contra

Abst.
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per separat, demostrant que
pensa més en el partit que en
els veïns. Hem de recordar que
aquest equip de govern porta
tres anys governant i els seus
èxits més importants han estat
engegar una illa de vianants,
que ha provocat la pèrdua d'ingressos de tots els comerciants i
molèsties de circulació a la resta de veïns, i la imposició del
porta a porta, que ha retirat els
contenidors soterrats, que vàrem pagar els veïns i que l’import no ha sigut retornat per
l'Ajuntament; la resta de contenidors han sigut substituïts per
una renglera de cubells penjats
de les portes, que donen al municipi una imatge deplorable.
També volem palesar la nostra
opinió sobre les urbanitzacions
no urbanitzades, com el Ventayol, La Creu i l'oblidada Rabal
del Bon Aire, abandonades de la
mà de déu.

MV
Movem Vacarisses
movemvacarisses@gmail.com

La bandera de Vacarisses
Des de ja fa uns dies, llueix a la
rotonda del polígon la bandera
de Vacarisses, fruit d’un acord
polític unànime (tant de l equip
de govern ERC-MOVEM VACARISSES com de l’oposició UIPV,
VxV i PSC), motivat per les rivalitats derivades de la situació
política general i el seu trasllat
a l’àmbit local.
Des de la nostra confluència política entenem, així, que la pluralitat ha d’ésser respectada i,
des de l’Ajuntament, ha de vetllar-se perquè les actuacions
municipals reverteixin envers
la totalitat dels vilatans i vilatanes i, per tant, a favor d’una representació el més àmplia possible i no en funció d’interessos
d’alguns partits polítics.
Aquesta posició de MOVEM VACARISSES enllaça amb la defini-

ció de la política territorial pel
conjunt de Catalunya defensada per CATALUNYA EN COMÚ
PODEM, respecte a la qual, en
tot moment, s’està demanant
que es retorni a un escenari de
convivència i que es comenci,
ja, d’una vegada per totes, a reprendre el govern autonòmic
aturat des fa molt temps.
Una de les lectures que hem
d’aprendre d’aquesta etapa que
estem vivint és la necessitat de
reclamar un increment financer
per a les administracions locals,
tal com ja postula CATALUNYA
EN COMÚ PODEM, donat que
som les que convivim més a
prop del veïnat i, per tant, les
que no deixem mai d’estar atenent les necessitats diàries i de
donar respostes immediates.
Aplaudim, doncs, tots els actes
de consens que suposin avançar
en una millor direcció per al
conjunt de la localitat i dels
seus habitants.

Vacarisses en imatges
Vista de l'església i del Cingle de Vacarisses (1927)
Font: Arxiu Municipal de Vacarisses

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

"El cafè de la Marina"

Entitats

Grup de Teatre Jove de Vacarisses
N’estic convençut: “La bellesa salvarà el món”.
Després de veure El cafè de la Marina, també m’adonava que l’amor de debò no sé si salvarà el món,
però l’amor sí que salva les persones i, per tant,
també pot anar molt més enllà. En Claudi, amb el
seu amor per la Caterina, es regenera ell i regenera la filla gran d’en Libori.
La Caterina, d’una reputació discutible, esdevé el
centre de tota l’obra. Aquesta noia que arrossega
les crítiques del poble, encapçalades per la Rufina, està disposada a lliurar-se a un “Mussiú” per
tal de fer la voluntat de son pare, tot i que a ella li
faci fàstic M. Bernat.
Poc a poc, però, sota el mestratge d’en Sagarra,
anirem veient com tomba tot plegat a una simplificació que l’espectador ha anat esperant: en Claudi i la Caterina es poden dir que s’estimen i que,
fins i tot, el negoci d’en Libori, El cafè de la Marina,
en sortirà ben parat, ja que té qui el continuarà.
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En Sagarra, amb El cafè de la Marina, ens explica
que “... es tracta d’un poema de caire realista i
pintoresc, amb una tendència més aviat cap a la
fotografia que cap als símbols i les abstraccions”
(La Publicitat, 14/02/1933). La fotografia la fa del
Port de la Selva, o a la vora...
Un bravo per a tots els actors. Tots saben estar al
seu lloc. Arribem a moments sublims quan la Salvadora i la Caterina fan el seus monòlegs, ja a la
segona part. Una vegada més, hem de lloar la dedicació de tots i cadascun dels personatges. Com
s’agraeix que encara a Vacarisses es pugui gaudir
d’una “diversió” més que mil·lenària, com és el
TEATRE.
Gràcies per la música en directe! Gràcies Teresa
per la teva dedicació a l’art de Talia!
C. M. J.
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Esbart Dansaire

Entrevista

“La nostra filosofia és mantenir les danses tradicionals catalanes”
L’Esbart Dansaire de Vacarisses es va
crear l’any 2008, de manera que enguany
celebra el seu 10è aniversari.
A finals d’abril, va celebrar l’efemèride
amb una ballada a la pista poliesportiva,
amb altres esbarts i entitats vacarissanes
com a convidades. Parlem amb una
de les fundadores de l’Esbart Dansaire,
la Carme Cornet.
Abans de res, enhorabona pels 10 anys de
l’Esbart. Com va sorgir l’entitat?
Fa 10 anys, feien un espectacle a la Plaça Joan
Bayà i, en veure’l, es va pensar muntar l’Esbart
Dansaire, que, de fet, ja va existir fa més de 50
anys. Ens van ajudar molt els esbarts amb experiència, com el manresà i l’egarenc. Des del primer
dia, vam tenir molta canalla i vam decidir legalitzar l’entitat, creant els estatuts i presentant tota
la documentació necessària. De moment, portem
10 anys i ja veurem...
Qui forma l’esbart?
Actualment, som una cinquantena de dansaires.
A més, hi ha una junta, que pren totes les decisions (ballades, col·laboracions, compres, etc.).
La formen la presidenta, la secretària, la tresorera
i la resta som vocals. Per exemple, jo m’encarrego

de la roba perquè m’agrada cosir. Un parell de
cops l’any, fem una assemblea de socis. Al gener,
la convocatòria és obligatòria per presentar l’estat dels comptes i el calendari, encara que pot
anar variant al llarg de l’any. A finals de curs, solem fer una altra trobada per intercanviar impressions.
Quin tipus de danses balleu?
La filosofia de l’Esbart Dansaire no és tant recuperar, sinó mantenir les danses tradicionals catalanes, tot i que alguna vegada també en podem
ballar d’altres llocs. Respectem les coreografies
tal i com eren fa segles, però podem transformar-les i modernitzar-les per a la canalla. Ens
acompanyen molt els Grallers, que ens adapten
la música, i també els Geganters, que són els nostres padrins.
L’Esbart és una de les entitats més actives de
Vacarisses, organitzant ballades anuals, però
també participant a les festes majors i en altres
activitats.
Col·laborem amb tot el que ens demanen: Festa
Major Petita, Baixada de la Vaca, Festa Major
Gran, La Marató, la Fira de Drapaires, etc. A banda, voltem bastant fora de Vacarisses, tot i ser un
esbart petit. I és que la nostra idea és donar-nos a
conèixer i que els nens es motivin. De fet, estem
muntant una sortida per a finals de curs.

Fotografia: Josep Palou

Precisament, l’Esbart compta amb tres grups
infantils i un altre de juvenil.
La idea que els transmetem és que no es tracta
d’una activitat de lleure o extraescolar, sinó que
l’esbart és una entitat que fa pinya. També intentem implicar molt les famílies i que ho sentin
com una cosa seva, de la terra, de Catalunya. És
primordial que els nens vinguin de gust i no ho
vegin com una obligació. De fet, sort en tenim de
les famílies!
Com esteu celebrant el 10è aniversari de
l’entitat?
Vam fer una festa a la pista poliesportiva, on vam
convidar els Geganters i els Grallers, que ens van
acompanyar en una dansa final, i també l’Esbart
egarenc, l’Esbart d’Olesa i l’Esbart manresà. Vam
ballar plegats i vam lliurar un trofeu de record,
unes roses d’agraïment als monitors i uns ventalls amb l’ordre dels balls, que van ser molt
pràctics per a la calor que feia. Al ball final, vam
participar tots els dansaires i exdansaires al llarg
d’aquests 10 anys, vestits amb una samarreta encarregada especialment per a l’ocasió. Vam acabar la festa a La Fàbrica, amb una fideuada popular, on érem més de 200 persones.
I per acabar, si algú que ens llegeix s’anima a
apuntar-se a l’Esbart Dansaire, on us pot trobar?
Els divendres assagen els 3 grups d’infantil; els
dijous, el grup juvenil, i els dilluns, les Ganàpies.
Es paga una quota familiar simbòlica, però no
som rígids, de manera que donem un marge de
temps per provar si agrada.

QÜESTIONARI VACARISSÀ

Un lloc de Vacarisses
Les vistes a la muntanya de Montserrat
Un record vacarissà
Ball de l’Ós
Una activitat vacarissana
Les sortides de l’esbart
Una millora per al municipi
Un espai privat per guardar el material de l’entitat
Un llibre
El sac de danses
Una pel·lícula
Ballerina
Un personatge de ficció
Vaca Xula
Un personatge real
Tortell Poltrona
Un plat
Macarrons

Contacta amb l’Esbart!
Web: http://esbartdansairedevacarisses.blogspot.com.es
Correu electrònic: esbartvacarisses@gmail.com
Telèfon: 690 826 233
També trobaràs l’entitat a les xarxes socials!

Fotografia: Quico Ortega
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Els castlans de Terrassa del segle XV
i els masos de la serra de l’Obac
Històries de Vacarisses - Viu Vacarisses
Fermí Rovira, paraire de Terrassa, actuant com a
procurador del cavaller Antoni Guillem de Muntanyans, castlà del castell-palau de Terrassa, va
establir, el 2 de gener de 1460, les terres del mas
terrassenc de les Argemires, derruït, a Bartomeu
Sabi, veí de Matadepera. L’adquiridor acceptà el
pagament de quatre sous i sis diners a cadascun
dels dos senyors, els Sentmenat i els Muntanyans,
que tenien per indivís la jurisdicció del mas.
Fou en aquell temps quan Bartomeu Ubach, amo
del mas Obac, del terme de Vacarisses, acceptà el
nou tracte que li oferia el baró del castell, Dalmau Desfar, que el dia 1 de febrer de 1473 l’afavorí amb una reducció de censos. El Desfar reconeixia que Bartomeu havia perdut tot el bestiar i
la majoria dels seus béns arran dels fets de la
guerra passada, de manera que s’arriscava a que
marxés del terme deixant la casa abandonada.
Bartomeu Ubach pagaria deu sous per Nadal i
una quartera de civada i tres quartans de forment per Sant Pere i Sant Feliu.
Seguim consultant els documents de l’arxiu de la
casa de l’Obac i en trobem un datat el 10 de juliol
de 1482. És un establiment fet per Antoni Guillem de Muntanyans a Joan Llevallol, de Terrassa,
dels masos Puig Esteve, Ferreres, Torravert, Cabanyes i Claperedes. Els masos esmentats eren a
l’anomenada muntanya de les Garrigues, del terme de Terrassa, és a dir, al vessant terrassenc de
la serra de l’Obac.
Francesca Parellada, de Matadepera, l’any 1487 va
donar a Conrad d’Oms i a Joan Vidal tots els drets
que ella tenia sobre els masos Alegre i Espluga,
situats a la muntanya de les Garrigues, els quals
pagaven censos als Muntanyans terrassencs.
Dos anys més tard, concretament el 9 d’agost de
1489, Bartomeu Ubach va fer heretament de tots
els seus béns al seu fill Joan Ubach, amb motiu
del seu casament amb Antònia Torrella, veïna de
Castellar. I arribem a la primeria del 1495, quan
el castlà Honorat Dimas de Muntanyans va fer
establiment a Bartomeu Ubach de la meitat del
mas Alegre i del mas Espluga, les cases dels quals
eren derruïdes. Per l’entrada de la possessió, Bartomeu va haver de pagar un cabrit i, un any més
tard, va veure ratificada la donació:
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“Establiment fet per Honorat de Montanyans y Jamfredo de Sammanat a Barthomeu Ubach, de la parroquia
de Sant Feliu de Vacarisses, de tota aquella meytat de
aquell mas anomenat den Alegre, dirruit, ab entrades y
exides y drets de aquella, la qual tenim en la parroquia
de Sant Pere de Tarrassa, en las Montanyas de les Garrigues, per libero y franch alou, axi com diuen les afrontacions, y axi mateix establim a vos Barthomeu Ubach y als
vostres perpetuament tot aquell altre mas anomenat de
la Espluga, dirruit, abtotassasterras y possessions, entradas y exides que nosaltres posseim en las ditasMontanyes per libero y franch alou conforme es afrontat;
aquest establiment fem nosaltres Honorat de Montanyans y Jamfrido de Sant Manat a vos Bartomeu Ubach
y aqui vos voldrau perpètuament, ab pacte y conditio
que per lo cens aiaude pagar 9 sous tots anys per Nadal,
so es 4 sous 6 per cada un, y ningun altre sens ni agrari
y que no conegan altre senyor si tant solament a nosaltres y a nostres successors, asso fou fet en Tarrassa a 31
de octubre 1496, notari Bartomeu Amat, àlias Gili”.
De l’abans esmentat Antoni Guillem de Muntanyans, vam parlar recentment en un altre lloc.
Sabem que residia habitualment a Terrassa, amb
la seva muller Elisabet d’Oms i, des de l’any
1443, per donació testamentària de Constança
de Segalers, constava com a senyor del castell i
del terme de Castellet de Bages, és a dir, l’actual
Sant Vicenç de Castellet.
En el temps de la guerra civil catalana, esdevinguda entre 1462 i 1472, Antoni Guillem de Muntanyans es trobava a Barcelona i constava com a
obedient vassall del rei Joan II. Sabem que el seu
fill Francesc morí en combat en terres gironines i
que la seva filla, Beatriu de Muntanyans, era casada amb Lluís de Castellet. El seu nét, Honorat Dimas de Muntanyans, ens explica que Antoni Guillem morí el 2 de setembre de 1483: “Lo magnifich
e virtuós cavaller mossèn Antoni Guillem de Muntanyans, de adat de vuytanta anys pasats, lo dit dia morí
e rete la sua anima a Deu, en la present vila de Terraça”.
Joan Valls i Pueyo

La Biblioteca recomana
Novel·la

Infantil

DVD

Mujeres que compran flores
Vanessa Montfort
Editorial Plaza & Janés

La fesTETA
Míriam Tirado
Il·lustracions de Joan Turu
Editorial El Cep i la Nansa

L’Escurçó Negre (Black Adder)
Rowan Atkinson

Dones de Vacarisses, ja us podeu
plantar a la Flora o al Puigdevall
amb aquest llibre que tenim a
la biblioteca. Buscar-hi un raconet, llegir una mica i comprar-vos flors. Sense cap mena
de dubte, la vostra qualitat de
vida millorarà i la vostra felicitat augmentarà. Continueu
llegint amb les flors fresques
al costat, atureu-vos i oloreu,
mireu-les, continueu llegint. Al
cap d’uns dies, us sentireu diferents, no només per l’aire de
primavera, sinó perquè aquesta
divertida, addictiva i honesta
novel·la us farà créixer.
Cinc amigues, cinc històries,
cinc objectius iguals, però diferents. Un estil fresc i actual.
Una novel·la de gran actualitat
i necessària per al dia a dia de
totes nosaltres. Una lectura per
encetar les vacances d’estiu,
que, per fi, ja s’acosten.

Un conte per a infants i per a mares. Un conte que, per fi, arriba i
que omple un buit a l’edició de
contes infantils per educar, ensenyar o, simplement, parlar dels
hàbits (anar a dormir, deixar
el bolquer, la dent que surt, la
pipa). La teta és la gran protagonista del conte; la mare i l’infant
l’acompanyen, creixen i aquest
últim l’ha de deixar perquè es
fa gran. Un tema que preocupa
moltes famílies i que trobaran
en aquest conte un relat fet a
mida. Cal destacar les fantàstiques il·lustracions de Joan Turu.

Gaudeix de diàlegs esmoladíssims al llarg de quatre moments
històrics de la història de la Gran
Bretanya amb aquesta sèrie mítica de la BBC. Humor anglès en
estat pur de la mà d’en Rowan
Atkinson, allunyat del seu silenciós registre de Mr. Bean.
A la biblioteca, cada dia tenim
més sèries completes; vine a ferhi un cop d’ull!

DVD
Langtang (Summits of my life 3)
Kilian Jornet
Al 2015, el corredor de muntanya Kilian Jornet viatja al cor
del Nepal, la regió del Langtang.
Aquest documental segueix les
passes d’en Kilian Jornet, l’alpinista Jordi Tosas i el càmera Seb
Montaz al llarg de la preparació
per a l’expedició a l’Everest que
es va veure interrompuda per
un terratrèmol que va castigar
la zona i en què l’equip de Jornet va col·laborar en les tasques
de suport i reconstrucció.
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Agenda
Juny 2018

Divendres 1

Dissabte 2

Diumenge 3

Sessió informativa
Borsa de Treball

Concert de final de curs
de l’Escola Municipal
de Música

Cursa de la Campana
i mitja marató

Hora: 9.30 -11 h
Lloc: Sala Antònia Verdura
de la Biblioteca El Castell

Hora: matí

Cursa de la Campaneta
Hora: 18 h
Lloc: al Serrat

Dimecres 6

Dijous 7

Divendres 8

Avui parlem de... «La masia
de Castellet de La Frasera»

Taller de granissats

Pícnic electrònic

Amb el propietari de La Frasera,
Gerard Sabaté, i el formatger
artesà Jordi Lorente. Activitat
oberta a tothom.
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions: al Casal de
la Gent Gran

Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol
Divendres 8

Taller de cuina
El repte aprofitapa

Hora: 18-20 h
Lloc: escola Font de l’Orpina
Inscripcions:
mediambient@vacarisses.cat

Hora: 20 h
Lloc: Punt de Vol
Organitza: Associació de Joves
de Vacarisses
Dissabte 9

Obertura piscina municipal
Preu: gratuït durant el cap
de setmana
Abonaments de temporada:
al Poliesportiu, a partir del
4 de juny

Hora: 8 h - Mitja marató
Hora: 9 h - Cursa
Lloc: Plaça Joan Bayà

Concert del Cor
de Vacarisses

Hora: 19 h
Lloc: església romànica
de Sant Pere de Terrassa
Preu: gratuït, tot i que s’agrairà
la vostra col·laboració per
al manteniment del Cor
Dissabte 9

Fira del Medi Ambient
i l’Energia Sostenible

Activitats, xerrades i paradetes.
I pícnic de carmanyola per dinar!
Servei d’autobús gratuït per
accedir-hi.
Hora: 10-14 h
Lloc: Can Mimó

Dilluns 11

Divendres 15

Divendres 15

Dissabte 16

Oficina
d’Assessorament Agrari

Sessió informativa
Borsa de Treball

Concert per la Llibertat
Vacavilaull

Exhibició de curts del
festival Green Planet

Hora: 17-20 h
Lloc: Aula de la Biblioteca
El Castell

Hora: 9.30-11 h
Lloc: Sala Antònia Verdura
de la Biblioteca El Castell

Hi haurà servei de barra.
Hora: 21 h
Lloc: Pista Poliesportiva
Organitzen: ANC Vacarisses,
ANC Viladecavalls, ANC
Ullastrell i Òmnium Terrassa
Preu: 5€

Hora: 17-20 h
Lloc: Casal de Cultura

Liceu a la fresca

Retransmissió de l’òpera
Manon Lescaut.
Hora: 22 h

Dilluns 18

Dijous 21

Dissabte 23

Dissabte 23

Inici cursos Aquagym

Torneig de futbol

Arribada de la Flama
del Canigó

Revetlla de Sant Joan

Lloc: Piscina municipal
Inscripcions: al Poliesportiu,
a partir de l’1 de juny
Dimecres 20

Compra les teves novel·les
amb la biblioteca

Trobada per triar novetats.
Hora: 10.30 h
Lloc: llibreria Parcir de Manresa
Organitza: Biblioteca El Castell

Hora: 17 h
Lloc: pista poliesportiva
Inscripcions: Punt de Vol

Club de lectura 1

Sota la pols, de Jordi Coca.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

19 h: berenar per a tothom,
a la Plaça Joan Bayà
19.30 h: quan arribi la Flama del
Canigó, es durà caminant fins a
la pista poliesportiva de Can
Serra, on es llegirà el manifest
Inscripcions: si vols portar la
Flama del Canigó, envia un mail
a cultura@vacarisses.cat o a
miscelaneavacarisses@gmail.com

21 h: sopar de germanor
(cadascú ha de portar el sopar de
casa), a la Pista Poliesportiva de
Can Serra
23 h: espectacle de foc a càrrec
de Balrogs i encesa de la Foguera
amb la Flama del Canigó, al
camp de futbol
00.30 h: música per a tothom, a
la Pista Poliesportiva de Can Serra

Dimarts 26 de juny

Dimecres 27

Dijous 28

Dissabte 30 de juny

Punt d’Informació Cooperatiu

Compra els teus contes
amb la biblioteca

Club de lectura 2

Expedició nocturna a Sant
Salvador de les Espases

Hora: 18-20 h
Lloc: Sala Antònia Verdura
d’El Castell

Trobada per triar novetats.
Hora: 10.30 h
Lloc: llibreria Parcir de Manresa
Organitza: Biblioteca El Castell

El blog del inquisidor,
de Lorenzo Silva.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Divendres 29

Hora del conte al carrer
Dilluns 2 de juliol

Inici cursos de natació

Lloc: piscina municipal
Inscripcions: al Poliesportiu,
a partir de l’11 de juny
De l’1 al 30 de juny

Dibuixa la Mascota
de la Biblioteca!

De 5 a 12 anys.
Lloc: Àrea infantil
de la Biblioteca El Castell
A partir del dimarts 5 de juny

Inscripcions tallers d’estiu
Lloc: Àrea infantil
de la Biblioteca El Castell

Inscripcions
Dijous Joves de juliol

A partir d’11 anys.
Lloc: Àrea adulta
de la Biblioteca El Castell
Del 5 al 15 de juny

Inscripcions Estiu enForma’t

Aula d’estiu (del 2 al 15 de juliol)
i Taller d’speaking (del 3 al 26 de
juliol). Lloc: Punt de Vol
18 i 19 de juny

Cabanyes de lectura
a El Cingle

Activitat familiar.
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Contes al parc.
Hora: 18 h
Lloc: Parc de Can Serra
(sota la Pista Poliesportiva)

A partir del dilluns 25 de juny

Recull el teu passaport lector
A partir de P5.
Lloc: Àrea infantil de la
Biblioteca El Castell

Exposicions del mes
a la Biblioteca El Castell

Del 4 al 8 de juny:
Setmana del Medi Ambient
A partir de l’11 de juny:
Espai de viatges
Setmana del 18 de juny:
Revetlla de Sant Joan,
les tradicions a la biblioteca

Dificultat mitjana. Distància
de 9 km. Dur sopar i llanterna.
Hora: 20-00.30 h
Punt de trobada:
Masia del Mimó (punt
quilomètric 3,9 de la BV-1211)

Curs d'operador/a
de carretó frontal i retràctil

Horari: 14 de juny
(sessió teòrica), de les 9.30 a
les 13.30 h, a la Sala Neus Català
d’El Castell, i 19 i 20 de juny
(sessions pràctiques), de les 9
a les 14 h i de les 15 a les 18 h,
al Grup Alba (Ctra. N-150, km
2,68, nau 6 – Polígon Industrial
Hermes, de Montcada i Reixac)
Inscripcions: fins al 8 de juny,
a la Borsa de Treball (93 835 90 02,
ext. 460 | promocio@vacarisses.cat)
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