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Editorial
Arriba la Festa Major, de nou, sota el lema Estima 
la festa, estima com vulguis. Davant l’èxit de l’any 
passat, podreu tornar a adquirir els braçalets 
amb aquesta frase i el fons de la bandera LGTBI.  
I com a novetat, s’hi afegiran uns braçalets lila 
amb l’expressió No és No.

I és que, enguany, la festa vacarissana s’acompa-
nya d’una campanya de prevenció de riscos en 
contextos d’oci nocturn, entorn l’alcohol, les 
drogues, les conductes incíviques i les agressions 
sexuals. D’una banda, s’ha coordinat i format tot 
el personal implicat, com Policia Local, Protecció 
Civil i les entitats que gestionaran les barres.  
A més, durant la Nit Jove i els Arreplegats, hi hau-
rà vetlladors/es itinerants.
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La campanya també inclou una part de caire in-
formatiu, dirigida directament a la població de 
Vacarisses. Just abans de la festa, les famílies amb 
adolescents han pogut assistir a una xerrada per 
parlar sobre quan aquest col·lectiu de joves co-
mença a sortir de festa. D’altra banda, s’han fet 
arribar cartes amb recomanacions a la ciutadania 
interessada, a joves entre 14 i 22 anys i a famílies 
amb fills/es d’aquestes edats. A més, als espais de 
la festa, es penjaran cartells amb consells per a 
una festa major segura.

Bona Festa Major, vacarissanes i vacarissans!
Estimeu com vulgueu!

Fotografia de coberta:
Josep Palou
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Cloenda del programa
Cultura Emprenedora
a l’Escola

Educació i
Promoció econòmica

Representants del Consell Comarcal
del Vallès Occidental i de l’Ajuntament
de Vacarisses van donar els diplomes de 
participació a l’alumnat i el professorat 
de l’escola Font de l’Orpina que han 
participat en aquest projecte destinat
a fomentar el cooperativisme

L’alumnat de cinquè de primària de l’escola Font 
de l’Orpina de Vacarisses ha participat al progra-
ma Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE). 
Promogut per la Diputació de Barcelona, pretén 
fomentar l’emprenedoria i els valors del coopera-
tivisme entre l’alumnat  del cicle superior d’edu-
cació primària. El Consell Comarcal del Vallès 
Occidental hi ha donat suport tècnic i les regido-
ries de Promoció Econòmica i Educació de l’Ajun-
tament de Vacarisses han fet l’acompanyament 
al llarg del curs.                                                                                                           

Dos grups de l’escola van crear les cooperatives 
Els Herois i Els Vacarissencs. Aquestes van prepa-
rar una proposta de productes d’època adequats 
per vendre a la Fira del Segle XVIII, en el marc de 
la passada Festa Major Petita. Dels beneficis ob-
tinguts, Els Vacarissencs van donar un 10% a 
Mans Unides (90 €) i Els Herois, un 15% a Creu 
Roja i un altre 15% a Niños con Cáncer (40'50 € a 
cada entitat).

El dia 20 de juny, el Casal de Cultura de Vacarisses 
va acollir l’acte de cloenda del programa CuEmE. 
El conseller del Consell Comarcal Marc González 
i l’alcalde del municipi, Antoni Masana, van lliu-
rar els diplomes a l’escola Font de l’Orpina i a 
l’alumnat i professorat implicats.

El conseller va ressaltar la utilitat del projecte 
per fomentar la cultura emprenedora i els valors 
cooperatius i solidaris. Per la seva banda, Masana 
va valorar molt positivament les col·laboracions 
entre diferents administracions i departaments, 
així com amb les famílies i les entitats i empre-
ses del municipi per compartir el projecte. Les 
regidores d’Educació i Promoció Econòmica van 
voler reconèixer la importància del programa, a 
més de felicitar i valorar molt positivament l’es-
forç i la feina feta. L’acte de cloenda també va 
comptar amb la presència de representants de 
les entitats sense ànim de lucre que han rebut 
una part dels beneficis obtinguts per les coopera-
tives. Finalment, es va projectar un vídeo que 
recull l’experiència dels infants que han partici-
pat al CuEmE.

Foment de l’emprenedoria
i el cooperativisme

El programa Cultura Emprenedora a l’Escola s’ha 
portat a terme el curs 2017-18 a 84 municipis de 
les comarques de Barcelona, amb la participació 
de 191 escoles i la creació de 342 cooperatives. 
Hi han participat més de 7.500 alumnes. Destinat 
a alumnes de cicle superior d’educació primària, 
el programa vol consolidar aprenentatges en una 
etapa en què els infants evolucionen gradual-
ment cap a l’autonomia, l’autoconcepte i la seva 
inclusió en grups. Això s’aconsegueix a través de 
la creació d’una cooperativa, que es tanca en fina-
litzar el curs. Al llarg del projecte, l’alumnat par-
ticipant coneix i experimenta tot allò relacionat 
amb la constitució de la cooperativa, la ideació de 
productes per a la venda, la producció, el disseny 
d’estratègies de venda i la venda final amb una 
parada pròpia. La gestió de compres de materials, 
dels costos i dels beneficis complementa el con-
junt d’activitats. Així, el desenvolupament del 
projecte dóna l’oportunitat de treballar de mane-
ra diferent continguts de llengua, matemàtiques, 
medi, economia..., a més de competències com la 
comunicació, el treball en equip i la presa de de-
cisions, que podran aplicar més endavant en el 
seu desenvolupament personal i professional.
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Sistema d’Informació 
Geogràfica de Vacarisses

Urbanisme

L’Ajuntament de Vacarisses està
implementant aquesta eina cartogràfica 
amb programes de codi lliure

L’Ajuntament de Vacarisses està implementant un 
Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) municipal, 
mitjançant programes de codi lliure, és a dir, sense 
cost de llicències. D’una banda, s’utilitza el QGIS, 
un programa per treballar i gestionar la cartogra-
fia del municipi i relacionar-la amb bases de dades. 
Es tracta d’una eina emprada per molts ajunta-
ments catalans, a més de l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya (ICGC) i altres administra-
cions públiques. Per la seva banda, les bases da-
des es treballen amb el mòdul PostGIS, que per-
met emmagatzemar la cartografia.

La tasca actual que s’està duent a terme és trans-
formar, crear i ordenar la cartografia de Vacaris-
ses per fases, segons la priorització establerta. 
Primer, es generaran capes de topografia, carre-
rer, ortofotos, parcel·les i dades cadastrals, plane-
jament urbanístic i capes de serveis municipals 
(aigua potable, clavegueram, enllumenat públic, 

xarxa de gas, etc.). Això permetrà visualitzar tots 
els serveis municipals en un únic mapa, amb to-
tes les dades associades a les diferents xarxes.

Principals avantatges d’un SIG

El SIG és una eina molt potent per treballar amb 
dades relacionades amb el territori. Els seus prin-
cipals avantatges són:

·  Integrar tota la informació cartogràfica, docu-  
 ments, expedients, fitxes, fotografies i de bases  
 de dades associades.

· Facilitar la comprensió i la interpretació
 del territori.

· Millorar la gestió i la planificació territorial.

· Maximitzar la velocitat i la potència de consulta.

· Facilitar la presa de decisions relacionades amb  
 el territori, en els àmbits tècnic i polític.

· Millorar l’atenció i el servei a la ciutadania.

· Automatitzar tasques administratives.

L’Institut de Vacarisses, 
premiat a la Mathleague

Educació

L’alumne Marc Blánquez ha quedat primer
de tot l’Estat espanyol en la categoria 
individual de 4rt d’ESO

A finals de juny, es va celebrar la Final Nacional 
de Mathleague Espanya, el major concurs a nivell 
estatal de matemàtiques i, a més, en anglès. Van 
arribar-hi els 8 millors equips de tots els que hi 
havien concursat durant el curs.

Entre els finalistes, hi havia l’Institut de Vacaris-
ses, l’únic centre públic, ja que els 7 competidors 
restants eren col·legis privats i bilingües.

Grup de suport per
a famílies amb dependents

Acció social

Es tracta d’un recurs per a persones que 
comparteixen la mateixa problemàtica 
perquè se sentin recolzades en el procés
de cura

Des de la Regidoria d’Acció Social, s’està muntant 
un Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua 
(GSAM) adreçat a cuidadors i cuidadores no pro-
fessionals de persones en situació de dependèn-
cia. L’objectiu és millorar la qualitat de vida tant 
de dependents com familiars.

Es tracta d’un recurs que promou el suport emo-
cional i la relació entre persones cuidadores que 
comparteixen una mateixa problemàtica per-
què se sentin recolzades en el procés de cura de 
persones dependents. A més, les sessions comp-
ten amb l’ajut de professionals de la psicologia. 
No és, però, una activitat formativa.

Si tens cura d’una persona en situació de depen-
dència i t’interessa participar al Grup de Suport 
Emocional i Ajuda Mútua de Vacarisses, posa’t en 
contacte amb els Serveis Socials de l’Ajuntament: 
s.socials@vacarisses.cat | 93 835 90 02 (ext. 453)

Nova aula d’aprenentatge
per a persones adultes

Educació

A l’octubre, s’iniciarà el curs de preparació 
per a la prova d’accés a Cicles Formatius 
de Grau Mitjà

El proper 1 d’octubre, a la Sala Antònia Verdura 
d’El Castell, s’iniciarà el curs de preparació per a 
la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. 
També permetrà accedir a cursos de nivell II de la 
Formació Ocupacional del SOC, als certificats 
professionals i a Acredita’t de Grau Mitjà. A més, a 
les entrevistes de feina, es podrà demostrar que 
es disposa del nivell de coneixements equivalent 
a l’ESO.

Per primer cop, s’aposta per oferir a Vacarisses 
l’opció d’aprenentatge per a persones adultes, a 
partir dels 17 anys. A banda de la formació espe-
cífica que es rebrà, es remarca l’acompanyament 
personalitzat que suposa aquest aprenentatge, 
tan necessari per fomentar la motivació de 
l’alumnat. Des de l’Ajuntament de Vacarisses, hi 
ha la voluntat d’integrar més opcions formatives 
per donar resposta a aquest tipus de demandes 
des del mateix municipi.

A més, l’alumnat vacarissà de 3r i 4rt d’ESO que 
hi participava va aconseguir premi en totes les 
categories en què concursaven.

Així, l’alumnat de 3r d’ESO va quedar en segona 
posició a la categoria d’equips i la Goia Marsi-
llach, també segona en la categoria individual. 
Els nois de 4rt d’ESO van aconseguir la tercera 
posició en equips i en Marc Blánquez, primer de 
tot l’Estat espanyol en la categoria individual.

El següent pas serà la final europea.
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Va de Música, I Concurs
de Creació Musical Jove
a Vacarisses

Cultura, Educació 
i Joventut

Destinat a grups o solistes,
la final tindrà lloc al setembre
a Torreblanca I

Va de Música es va crear com un cicle de concerts 
per fomentar la programació musical a Vacaris-
ses. De fet, una de les actuacions que incloïa, a 
càrrec del professorat de l’Escola Municipal de 
Música, encara es manté.

Enguany, però, l'Ajuntament de Vacarisses li ha 
donat la volta i l’ha reconvertit en el I Concurs
de Creació Musical Jove a Vacarisses. Destinat a 
grups o solistes, l'objectiu és incentivar la creació 
musical i reconèixer la importància d’aquesta ha-
bilitat entre el col·lectiu jove.

El concurs està obert a qualsevol estil i gènere 
musical, i es tindran en compte l’originalitat i la 
qualitat de les propostes musicals. Entre totes les 
opcions participants rebudes fins al 31 d’agost, 
un jurat especialitzat en seleccionarà tres, que 
passaran directament a la fase final. Aquesta tin-
drà lloc el 21 de setembre, a les 20 h, a la Plaça de 
l’Església de Torreblanca I. Després de l’actuació 
en directe de les tres opcions finalistes, el públic 
assistent n’escollirà la guanyadora, que s’endurà 
un premi de 800 euros, a més de poder participar 
en un concert promocional a la final de l’edició 
següent del concurs. Les dues formacions finalis-
tes obtindran 200 euros.

Consulta les bases del concurs a www.vacarisses.cat 

Obres de millora a l’EMMV
i la Pau Casals
Les tasques en aquests espais escolars van 
adreçades a l’aïllament acústic i l’aprofita-
ment de zones en desús, respectivament

El passat 4 de juliol van iniciar-se les obres de millo-
ra de l’aïllament acústic de tres sales de l’Escola Mu-
nicipal de Música de Vacarisses, amb recobriments 
especials i plafons acústics i lumínics. El resultat es 

podrà visitar el proper 20 d’octubre, en motiu de la 
celebració del desè aniversari del centre.

A mitjans de juliol, també van començar les tas-
ques de millora de l’escola Pau Casals. En aquest 
equipament, s’han reformat dos espais de la cui-
na que estaven en desús per obrir-los cap al pati i 
convertir-los en dos lavabos.

Millores al servei
de menjador escolar

Educació

Tornarà a gestionar-ho la mateixa
empresa que ho ha fet fins ara, que ha 
canviat de nom

Al ple de febrer de l’Ajuntament de Vacarisses, es 
va aprovar l’expedient de contractació per gestio-
nar el servei de menjador escolar del centres do-
cents públics del municipi. Un cop avaluada la 
documentació de les cinc empreses presentades, 
es va proposar adjudicar el contracte a l’oferta 
econòmica més avantatjosa, la de Futur Just Em-
presa d’Inserció, la mateixa que s’encarregava 
fins ara del servei, amb un altre nom.

Respecte al curs anterior, s’han introduït un se-
guit de millores, tant econòmiques com del ser-
vei. D’una banda, s’oferiran preus més favora-
bles, el cobrament de rebuts es farà a mes vençut 

i s’utilitzaran aigua mineral embotellada diària-
ment i productes amb certificació ecològica (ar-
ròs, pasta, cigrons, llenties i mongetes, i almenys 
un cop per setmana, també fruita, carn, làctics, 
ous, patates, verdures i hortalisses). En la matei-
xa línia, es prohibeixen els aliments modificats 
genèticament; totes les fruites, verdures i horta-
lisses servides seran fresques i de temporada, i el 
pa serà d’elaboració artesanal (ni congelat ni in-
dustrial). A més, l’empresa aportarà una xocola-
tada anual a cada centre; a les escoles de primària 
Font de l’Orpina i Pau Casals, s’oferirà una peça 
de fruita de temporada per esmorzar o berenar, 
un cop per setmana, als infants fixos del menja-
dor escolar, i en els mateixos casos i centres, es 
descomptarà un 3% al preu del menú pel 2n, 3r o 
4rt germà/na.

Davant l’èxit de l’any passat, es podrà 
tornar a adquirir el braçalet Estima la 
festa, estima com vulguis, juntament amb 
un altre amb l’expressió No és No

El lema de la Festa Major de Vacarisses de 2017 
va ser Estima la festa, estima com vulguis. La frase es 
va plasmar en uns braçalets amb fons de l’arc de 
Sant Martí perquè la població pogués lluir-los 
els dies de festa. Aquests es podien adquirir en 
diversos espais del municipi, sense un preu mar-
cat, sinó que es tractava d’un donatiu voluntari. 

Tornen els braçalets de la Festa Major!

En total, es van recaptar 230 euros, que van lliu-
rar-se a l’entitat LGTB-Terrassa.

Davant l’èxit de l’any passat, la iniciativa es re-
petirà enguany. A més del braçalet Estima la fes-
ta, estima com vulguis, se’n podrà adquirir un altre 
de la Diputació de Barcelona, amb el fons lila i 
l’expressió No és No, per prevenir agressions se-
xuals. Tots dos estaran disponibles en comerços 
locals, a l’Ajuntament de Vacarisses i en espais 
de la Festa Major. Els diners recaptats també es 
destinaran a una entitat amb projectes en l'àm-
bit LGTBIQ.

Polítiques d'Igualtat
i LGTBI

Propostes del Ple municipal ordinari
de 28 de juny de 2018   

Proposta/moció

Proposta del regidor de Participació Ciutadana de creació
del Consell de Vila de Vacarisses i d’aprovació inicial
del seu reglament de funcionament

Proposta de la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat 
d’adhesió a l’Associació de Municipis Catalans per la Recollida 
Selectiva Porta a Porta i nomenament de representant

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació provisional de la modifica-
ció de l’ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la taxa per
la prestació de serveis de caràcter lúdic, cultural, esportiu, 
d’entreteniment i similars

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, MV-E, 
PSC-CP i VpV El món local catàlà davant la realitat del refugi a 
l’estat espanyol

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, MV-E,
i VpV de suport al dret a morir dignament i a
la despenalització de l’eutanàsia

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM i MV-E de 
suport i adhesió a les conclusions del primer Congrés català 
en defensa de l’Estat de dret

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM i MV-E
de compromís per a desenvolupar les obres d’urbanització
del nucli habitat d'El Ventayol

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, MV-E
i VpV per demanar la inclusió de Vacarisses al Geoparc
de la Catalunya Central

A favor

Unanimitat

ERC, PSC, 
VpV i MV

Unanimitat

Unanimitat

Unanimitat

ERC,
VpV i MV

ERC,
PSC i MV

Unanimitat

En contra

–

–

–

–

–

PSC

–

–

Abst.

–

UIPV

–

–

–

UIPV

UIPV
i VpV

–

Consulta
les actes dels 

Plens
municipals
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Política
Municipal

Els partits opinen

UIPV
Unió d’Independents per Vacarisses
grupmunicipal@uipv.cat

Totes les inversions l'últim any,
per electoralisme!!
Ja han passat tres anys de legislatura del govern en minoria d'ERC 
i Movem i el més calent és a l'aigüera; han estat tres anys perduts, 
de molt poca feina i de mala gestió; això sí, han aconseguit perju-
dicar en molts casos el dia a dia dels veïns/es, amb les polítiques 
que, en alguns casos, han dividit profundament els vilatans, amb 
decisions poc encertades, amb provocacions que han tingut efec-
tes negatius per a la població.
Fent un trencament del pacte amb el PSC de cara a la galeria, però 
en realitat ha estat fictici, perquè han continuat amb la mateixa 
complicitat de sempre. 
Un govern que no informa en temes importants que afecten el 
conjunt de vilatans, tirant pel dret sense contemplacions, com per 
exemple l'illa de vianants del nucli o la recollida de residus porta 
a porta, que s'han fet sense tenir en compte els vilatans.
D'altra banda, ERC, en la darrera legislatura, va criticar amb molta 
contundència UIPV perquè, segons ells, es van realitzar les obres 
l'últim any abans de les eleccions; doncs bé, ara tenen previst fer 
el Camp de Futbol de gespa, el projecte d'execució de l'illa de via-
nants del nucli, aprovar el Pla Local de Seguretat Viària sense con-
sens i amb canvis importants en la mobilitat de carrers del muni-
cipi, obres al Pavelló, pistes de pàdel, etc. Ara bé, de les obres del 
Ventayol, res de res. En definitiva, estan fent el mateix que ells 
tant criticaven quan estaven a l'oposició; el que no han estat capa-
ços de fer durant els darrers tres anys ho faran l'últim any de legis-
latura, per electoralisme!!

ERC
Esquerra Republicana de Catalunya
vacarisses@esquerra.cat

Objectiu 2022
No ens agrada gaire haver de criticar anteriors governs, però, davant 
les acusacions que fa UIPV al govern actual, ens hem de defensar.
Des d’ERC, tenim un compromís ferm amb millorar les condici-
ons de vida dels i les vacarissanes i, sobretot, d’aquells que viuen 
en nuclis habitats no urbanitzats. Aquest és i serà el nostre capte-
niment, però no acceptem lliçons d’aquells que, durant  20 d’anys 
de govern, no ho han sabut resoldre i ens han deixat herències 
molt negatives.
En aquests sentit, al darrer ple del mes de juny, es va aprovar una 
moció on els partits que van votar-hi a favor (ERC, MOVEM, PSC) es 
comprometen a fer efectives les obres d’urbanització del Ventayol, 
abans de 2022. Els altres partits amb representació al consistori no 
hi van votar a favor. Per acabar aquesta qüestió, volem deixar clar 
que la proposta (moció) es va poder debatre i fer-hi aportacions en 
les comissions informatives. Cap dels dos grups que no la van votar 
favorablement hi va fer aportacions en aquest òrgan.
Ens agradaria destacar tres noves notícies, que van enfocades, to-
tes tres, cap a l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables, un 
dels punts clau d’aquest govern. S’han instal·lat plaques fotovol-
taiques al pavelló i a l’escola bressol El Xic. També s’ha adquirit un 
cotxe híbrid per a la policia i s’ha col·locat un punt de recàrrega 
elèctrica per a aquest tipus de vehicles.
Properament, es col·locarà un altre punt de recàrrega elèctrica, es 
posaran fotovoltaiques a la deixalleria i es començaran a posar 
llums LED al Ventayol, Can Serra Estació, Torreblanca I, El Fresno, 
La Farinera i L’Oliva.

PSC
Partit dels Socialistes de Catalunya
vacarisses@socialistes.cat

Irresponsabilitat i covardia 
El projecte de connexió del pou de Torreblanca I 
patirà un nou endarreriment per la irresponsabi-
litat i egoisme d’uns i la covardia d’altres. UIPV i 
VXV, que són minoria al Ple, no van poder aturar 
l’aprovació inicial del projecte i ara volen que es 
modifiqui el traçat, fent servir la vella tàctica de 
l’agitació veïnal. Qüestionen una decisió tècnica 
que aconsella el trajecte més senzill i econòmic, 
obrint una rasa de 20 cm per l’asfalt, i ells prete-
nen que passi per sota la vorera, que suposa una 
execució més lenta i més cara, amb un sobrecost 
de 20.000€ afegits als 90.000€ inicials. Nova-
ment, un caprici estètic d’uns pocs que fan molt 
soroll i que pagarem entre tots. No oblidem la 
decisió de Boada de fer aixecar tot el formigó de 
les rampes de Torreblanca II, en contra de les de-
cisions tècniques i que ens obligarà a pagar més 
de 500.000€ quan esdevingui ferma la sentència 
judicial.
A l’altra banda, ens trobem amb un govern poc 
valent que, per no enfrontar-se a les brutes tàcti-
ques d’una oposició irresponsable d’UIPV i VXV, 
transigirà per no haver de suportar les pressions 
veïnals, pensant que això els podrà afectar a les 
properes eleccions municipals. 
Tot plegat és un despropòsit que desprestigia la 
política local, malbarata recursos públics i su-
posa un perjudici per a tothom. On és el sentit 
de la responsabilitat dels nostres representants 
polítics?

VpV
Veïns per Vacarisses
veinspervacarisses@gmail.com

Ventayol
Ja fa dies que hem entrat a l’últim any de la legisla-
tura. Volem fer un repàs de la quantitat de desga-
vells que han arribat a fer l'actual equip de govern. 
Després d'estar tota una legislatura, del 2011 al 
2015, recuperant tot el perdut durant la legislatu-
ra del tripartit, ens trobem que el següent tripartit 
és capaç de fer-ho encara pitjor. Posarem uns 
quants exemples perquè s'entengui millor.  
El tripartit va deixar les obres de Torreblanca II 
mig acabades i amb un sobrecost que encara avui 
s'està lluitant als tribunals. Ens vàrem preocupar 
d’endreçar totes les zones esportives de les urba-
nitzacions una per una; ara ens trobem que la 
deixadesa d’aquestes zones és visible només fent 
un volt per cadascuna d’elles. Ens vàrem preocu-
par de les instal·lacions del camp de futbol, ade-
quant un bar que complís la normativa. Després 
de tres anys d'aquest equip de govern, ens tro-
bem que el bar no funciona, quan havia sigut una 
reivindicació de la junta directiva i ens trobem 
que l’han canviat d'ubicació, tancant la visió del 
camp des de l'avinguda. El tripartit va criticar 

l’empresa de manteniment de parcs i jardins fins 
l’extenuació, dient que no complia el contracte. 
Ara ens trobem que, amb l'empresa contractada 
per ells amb un preu més elevat, tenim els car-
rers de les urbanitzacions que no es pot ni cami-
nar. Mala gestió de la franja de protecció contra 
incendis, mala gestió de l'illa del nucli, mala ges-
tió amb el control de l'abocador, mala gestió; en 
definitiva, una legislatura perduda.

MV 
Movem Vacarisses
movemvacarisses@gmail.com

Comença el primer curs cap a una escola 
d’aprenentatge d’adults/es a Vacarisses
Des de Movem Vacarisses, celebrem que la nostra 
Regidoria d’Educació hagi apostat per iniciar, el 
proper mes d’octubre, el Curs de preparació per a 
la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. 
Aquesta oferta ha estat molt ben acollida pel jo-
vent i les seves famílies, i això ens engresca, si cal, 
encara més, a sumar-hi altres opcions formatives 

Vacarisses en imatges
Any 1960. Caramellaires al terral del "Localet".
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

de futur, i establir un centre de referència a l’abast 
de la nostra població (i de properes), evitant el des-
plaçament fora del nostre municipi.
L’espai habilitat s’ubicarà a l’edifici del Castell, en 
una de les seves sales de sotacoberta, marcant un 
àmbit diferenciat de la resta d’escoles del municipi.
També hem de subratllar la voluntat que es con-
sideri tan important el mateix aprenentatge de 
continguts concrets com les formes d’acompa-
nyament individualitzades  i de motivació en-
vers l’alumnat, amb l’objecte que puguin trobar 
unes noves oportunitats i que també puguin 
aconseguir una orientació cap al seu encaix labo-
ral; és a dir, buscar un enfocament de projecte 
vital, formatiu i professional, que haurà de ser el 
repte del personal docent que imparteixi el curs.
És important que, cada cop més, considerem la 
necessitat d’un aprenentatge en el transcurs de 
totes les etapes de la vida, amb objectius que po-
den ser diferents: de millora de les competències 
tècniques i professionals, de desenvolupament 
de les capacitats pròpies, d’enriquiment dels
coneixements, etc.
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CONSCIÈNCIA,
AIGUA

Recorda:
No buidis el dipòsit si no cal

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.

6 l.

Dipòsit 
complet

3 l.

Botó de doble 
descàrrega o
Dues ampolles 
plenes de sorra 
al dipòsit

El bosc necessita persones 
voluntàries per a l'estiu.
Col·labora amb l'ADF!

Agrupació de Defensa Forestal de Vacarisses
639 78 77 49  |  adfvacarisses.voluntaris@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAJUNTAMENT DE VACARISSES 

Estudi sobre la qualitat de l’aire a Vacarisses Medi Ambient

Segons els resultats, la concentració dels 
compostos avaluats és baixa i el mostratge 
es repetirà en episodis d’olor

La Regidoria de Medi Ambient va encarregar un 
estudi sobre la qualitat de l’aire en diferents 
punts del terme municipal de Vacarisses, al Labo-
ratori del Centre de Medi Ambient de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya. L’objectiu era poder 
valorar l’impacte d’activitats emissores a l’atmos-
fera i la conseqüent generació d’episodis d’olor.

La primera fase de control es va realitzar a les 
principals àrees de detecció d’olors: La Carena 
Llarga, Torreblanca II i Els Caus. Per detectar els 
nivells de concentració de compostos orgànics 
volàtils, sulfur d’hidrogen i formaldehid, van 

utilitzar-se diversos equips captadors, que van 
prendre mostres durant 24 hores. El resultat va 
ser una concentració baixa d’aquests compostos, 
sense superar, en cap cas, el criteri de qualitat 
TLV/4201 aplicable a l’aire exterior. Tampoc se su-
pera el llindar d’olor dels compostos avaluats.

Ara bé, el període analitzat no va coincidir amb 
cap episodi d’olor i, a més, la meteorologia va ser 
adversa. Per aquest motiu, s’han ajornat les dues 
fases de mostratge pendents. L’Ajuntament de Va-
carisses informarà dels resultats un cop aquestes 
es puguin dur a terme en les condiciones idònies.

1 El Threshold Limit Value (TLV o Límit d’Exposició 
Professional) està establert per a ambients laborals d’una 
jornada de 8 hores i per a persones sanes amb edats 
compreses entre els 16 i els 67 anys.

Diploma de l’Agència de Residus per netejar l’entorn

Vacarisses va participar a la 5a edició del 
Let’s Clean Up Europe!, en el marc de la 
Setmana Europea de Prevenció de Residus

En motiu de la Setmana Europea de Prevenció de 
Residus, l’Ajuntament de Vacarisses va participar 
a la 5a edició del Let’s Clean Up Europe! L’activitat 
va consistir en netejar l’entorn del camí de Sant 
Salvador de les Espases. Moltes gràcies per la vos-
tra col·laboració!
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Les famílies pageses de Vacarisses
i les seves barraques de vinya

Recuperat de l'oblit
del temps el Camí Vell de la Pineda

Ressenya de la gran estassada feta per 
l'Armengol Gelabert, amb què s'ha 
reobert l'històric camí que unia el poble 
de Vacarisses amb la masia de la Pineda 

Primer de tot, ens posarem en antecedents. Per 
tal de cercar les barraques de pedra seca del ter-
me de Vacarisses, he hagut de consultar diversos 
documents; entre ells, antics mapes. En dos 
d'aquests mapes (el Mapa planimètric de Vacaris-
ses de 1920 i els Mapes del Cadastre parcel·lari de 
1944), apareixen alguns camins actualment de-
sapareguts pel creixement de les urbanitzacions, 
i d'altres engolits pel creixement del bosc a causa 
del seu desús. Però, sense cap dubte, el camí que 
més em va cridar l'atenció va ser el "camí de la 
Pineda": un camí que unia la part alta del carrer 
de la Barceloneta amb la masia de la Pineda (ter-
me de Terrassa), tot creuant el torrent del Llor 
per la seva part més salvatge i abrupta.

Un dia, em vaig decidir i vaig intentar resseguir 
la traça d'aquest antic camí. El punt inicial on 
vaig començar a cercar-lo era uns metres més 
amunt del dipòsit d'aigua del capdamunt del pas-
seig de la Torre, ja que la resta del camí havia si-
gut greument desfigurat pel creixement de la 
urbanització. Inicialment, el vell camí es podia 
seguir bé, però, de seguida, es començava a co-
brir per la vegetació i es feia impenetrable, i en 
altres trams, es tornava a obrir. Finalment, el 
camí arribava al punt més baix de la pista de la 
carena de la serra dels Cupots (coll), on el camí, 
tancat ja des de bon principi, començava a bai-
xar suaument i de biaix cap al torrent del Llor. 
Aquí el traçat era relativament practicable fins a 
una barraca de pedra seca que vaig trobar a peu 
de camí: la barraca del Gasparó. I partir d'aquí, ja 
era totalment impenetrable.

Un altre dia, en la meva idea de trobar més barra-
ques en aquest sector, vaig intentar recórrer una 
abandonada pista de desboscament que naixia a 
la pista de la Serra dels Cupots, i encara més a 
prop de l'abocador de Collcardús. La pista comen-
çava relativament neta i definida, però, a mesura 
que s'endinsava en l'obaga, s'anava tancant i apa-
reixien trams en què s'havia de sortir del traçat 
original. Tot i així, el pas era possible fins a una 
fangosa bassa de senglar que hi ha enmig de la 
pista. Una mica més enllà de la basseta, la pista  
es desdibuixava i no vaig saber trobar una conti-
nuació digna per baixar al torrent. Això sí, es no-
tava que hom havia estassat recentment parts  
de la pista fins a l'altura de la bassa de senglar;  

Viu Vacarisses

possiblement, caçadors d'aquest mamífer. Uns 
dies després d'aquesta sortida, vaig parlar amb en 
Cisco Badia de cal Simón (i cal Julito) i, entre al-
tres coses, li vaig comentar l'existència d'aquesta 
bassa de senglar sota l'abocador de Collcardús. Ell 
em va respondre que havia sentit a parlar gent de 
Vacarisses que aquella zona propera a l'abocador 
era anomenada "la Bassa del Senglar".

Hi va haver un tercer dia i tercer intent de cerca 
de barraques als Ermots de l'Obac. Aquesta vega-
da anava amb la companyia de l'Armengol Gela-
bert. La idea era atacar el sector des de la banda 
contrària (el terme de Terrassa), on ja coneixia 
un camí que fàcilment et baixava fins la llera del 
torrent del Llor. Un cop arribats al tàlveg, el và-
rem remuntar uns pocs metres fins que, a la nos-
tra esquerra, vàrem intuir una sortida, que final-
ment va esdevenir un camí obert que ens 
endinsaria al que, en el passat, van ser les vinyes 
dels parcers vacarissans de l'Obac. El camí re-
muntava el vessant obac dreturerament fins que, 
a la banda dreta, vam intuir un munt de pedres 
cobertes per l'espessa vegetació. Després de més 
d'una hora d'estassada, vàrem treure a la llum 
una barraca de pedra seca bastant ben conserva-
da, que va ser batejada com la barraca del camí 
de la Bassa del Senglar. Per què aquest nom? 
Doncs perquè, després de visitar la barraca, và-
rem continuar el sender vessant amunt fins que 
vàrem adonar-nos que era la continuació del 
camí que, dos anys abans, m'havia portat fins a la 
Bassa del Senglar.

Aquella tercera jornada encara va donar més 
fruits. L'Armengol i jo vàrem voler arribar fins a 
la part baixa i final del camí de la Pineda, allà on 
travessava el torrent del Llor i entrava dins el ter-
me de Terrassa. Per fer-ho, no podíem seguir el 
traçat original perquè estava impracticable; així 
que vam decidir baixar pel dret, des de l'ampla 
pista de la Serra dels Cupots, en una zona on el 
roquissar dominava i la progressió era senzilla. 
Finalment, i amb relativa facilitat, vam arribar a 
la part baixa, on connectàrem amb l'històric 
camí, però, entre la vegetació, no vàrem saber 
trobar la seva continuació vessant amunt de bi-
aix. El que sí vam veure clar és que no érem els 
únics que havien arribat fins aquí utilitzant la 
mateixa drecera, ja que el camí continuava ben 
fressat fins a la llera del torrent i continuava a 
l'altra banda, ja al terme de Terrassa.

Un cop finalitzada aquesta tercera jornada d'in-
cursions en els dominis de l'Obac, l'Armengol i jo 

vàrem estar comentant que estaria bé unir 
aquests trams de camins inconnexos per tal de 
recuperar, sobretot, el camí vell de la Pineda. Ar-
ribàrem a la conclusió que la feina ens quedava 
massa gran i que s'hauria d'intentar involucrar 
associacions i administració local, perquè el re-
sultat final del projecte tindria un valor patrimo-
nial extraordinari en una zona tan degradada i 
abandonada mediambientalment com aquesta 
per la proximitat de l'omnipresent abocador.

Al cap d'unes setmanes, vaig telefonar l'Armen-
gol i, per sorpresa meva, em va dir que durant 
vàries jornades, junt amb la seva dona i la seva 
filla, havia estat estassant i reobrint l'antic traçat 
del camí vell de la Pineda i els trams tancats del 
camí de la Bassa del Senglar; de manera que que-
dava oberta una circular que permetia creuar el 
torrent del Llor mitjançant dos camins situats a 
diferents altures.

Un cop fet l'esforç d'estassar aquest camí històric 
vacarissà i les seves connexions, la millor mane-
ra de mantenir-lo obert és fressar-lo. Un camí 
fressat és aquell que, pel sol pas freqüent de per-
sones, es manté transitable. Per això vull fer una 
crida a  organitzar-hi sortides, per donar a conèi-
xer aquesta part del patrimoni històric del poble 
que ha sigut oblidat i infravalorat per la seva pro-
ximitat al pestilent abocador de Collcardús.

Fonts d’informació
Cisco Badia de cal Simón i de cal Julito.
Jordi Torrella de cal Cargol.
Suades, Ramon. Guia Interactiva del Parc Natural de Sant Llorenç 
del Munt i serra de l'Obac.
Vissir3 de l'ICGC (http://www.icc.cat/vissir3)
Cartoteca Digital de l'ICGC (http://cartotecadigital.icc.cat/)
Mapa del Cadastre parcel·lari de Vacarisses de l'any 1944 
(Ajuntament de Vacarisses)

David Hernández

Del 6 al 8 de juliol, Vacarisses va acollir 
la 2a trobada internacional de Meditació 
per la Pau. Per conèixer millor aquesta 
iniciativa i la continuïtat de l’esdeveni-
ment, hem parlat amb les persones 
encarregades de la seva organització, 
Mercedes Blasco i Quico Barranco

Abans de res, en què consisteix la trobada  
internacional de Meditació per la Pau?
L’objectiu és difondre l’activitat de la meditació 
per aconseguir un estat de calma interior que afa-
voreixi la presa de decisions personals i col-
lectives tendents a la Pau. La trobada consisteix 
en posar a l’abast de tothom una diversitat de 
tècniques de meditació, per tal que cada persona 
pugui reconèixer aquella amb què es troba més 
còmoda per poder practicar-la si és el seu desig. 

Qui hi pot assistir?
Qualsevol persona interessada en practicar medi-
tació. És una activitat oberta que està orientada  
a un públic adult o jove, tot i que també poden  

Meditació per la Pau
“Vacarisses reuneix condicions estratègiques
de bona comunicació i una natura privilegiada”

participar menors a partir de 14 anys i acompa-
nyats, si respecten les necessitats de silenci. 

Per què heu escollit Vacarisses com a ubicació?
Vacarisses és un lloc idoni per la bellesa de la seva 
ubicació, entre els dos parcs naturals. És una loca-
lització que reuneix, al mateix temps, les condici-
ons estratègiques de bona comunicació i les 
d’una natura privilegiada, que afavoreix l’estat 
de calma i silenci. A més a més, és el poble on 
vam triar viure fa més de 26 anys i on ens sentim 
arrelats socialment.

Aquest és el segon any que se celebra la trobada. 
Com ho valoreu?
Caldria fer dues estimacions. D’una banda, gràci-
es a la qualitat dels ponents, les activitats van ser 
molt ben valorades pels assistents i es va crear un 
clima que va transcendir la meditació pròpia-
ment dita i que va afavorir nexes de comunicació 
i empatia molt forts. No obstant això, la assistèn-
cia va ser més fluixa de l’esperada i això va desllu-
ir una mica l’esdeveniment. Estem analitzant-ne 
les causes per poder superar aquest hàndicap. 

Entrevista
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Novel·la
Com s’esbrava la mala llet
Antònia Carré-Pons

L’escriptora Antònia Carré-Pons 
s’estrena en el món dels relats 
breus (anteriorment, havia pu-
blicat 4 novel·les) amb aquest 
recull que publica Club Editor. 
Vuit relats o contes amb una vi-
sió àcida, punyent, però també 
amb molt d’humor sobre la ve-
llesa, la senectut i aquell món a 
part que resulten els geriàtrics. 
A través de l’experiència perso-
nal en visitar el seu pare, que 
ha sofert un ictus, l’autora ha 
volgut recrear sense tabús una 
realitat que, molts cops, inten-
tem endolcir o fer veure que 
no existeix. Personatges surre-
alistes, creatius, tendres, que 
intenten aferrar-se al màxim a 
la vida que els queda. Un recull 
per esbravar una mica la “mala 
llet” aquest estiu.

Infantil
Una día diferente para
el señor Amos
Text: Philip C. Stead 
Il·lustracions: Erin E. Stead

Una història molt senzilla, amb 
el senyor Amos com a protago-
nista i els animals (l’elefant, el 
pingüí, la tortuga, el rinoceront 
i el mussol) que l’acompanyen 
en el seu dia a dia. Amb els seus 
senzills costums, ens deixa en-
treveure el valor de l’amistat i la 
generositat.
Un conte que ja ha guanyat pre-
mis, però que, de ben segur, en 
guanyarà molts més.
En destaquen les excel·lents il-
lustracions, plenes de detalls.

El llibre de l’estiu
Rotraut Susanne Berner

Un llibre amb què els nens i ne-
nes del casal d’estiu de Vacaris-
ses van passar molt bones esto-
nes.  En aquest cas, no es tracta 
de llegir, sinó de buscar i trobar 
tots els objectes que ens propo-
sa l’autora, Rotraut Susanne 
Berner, als dibuixos: una casa a 

La Biblioteca recomana

l’estiu, una granja, una estació 
de tren o una festa enmig del 
camp. Totes les il·lustracions 
desprenen la sensació de vacan-
ces i gust de gelat que tenim 
quan fa molta calor.
La Biblioteca El Castell té, al seu 
fons, molts llibres de “busca i 
troba” i els recomanem tot l’any, 
però, especialment, en època de 
vacances, quan no hi ha pres-
ses, quan es pot  gaudir i jugar 
amb el llibre i aquest s’acaba 
convertint en una activitat molt 
interessant, tant si es fa a soles 
o amb la companyia d’una per-
sona adulta.

DVD 
Dunkerque,
dirigida per Christopher Nolan

Després de donar una nova vida 
al superheroi Batman (especial-
ment, amb The Dark Knight, l’any 
2008) i aportar el seu granet 
de sorra al món de la ciència-
ficció (les espectaculars Incep-
tion, l’any 2010, i Interstellar, el 
2014), el director Cristopher 
Nolan va provar sort, el passat 
2017, amb el gènere bèl·lic. I un 
cop més, se’n surt amb resultats 
fascinants. Nolan recrea la his-
tòrica evacuació britànica de la 
ciutat de Dunkerque, a França, 
després que fos presa pels ale-
manys durant la II Guerra Mun-
dial. A través de la visió d’un 

jove soldat britànic, i tres civils 
que col·laboren amb la seva 
embarcació en l’evacuació, ens 
trobem davant un relat cruent, 
on seran ben presents la por, la 
covardia, però on també troba-
ran el seu lloc la compassió i la 
companyonia que ens portaran 
a les accions més heroiques. 
Però, més enllà d’herois, trets 
i la victòria o la derrota, el que 
ens mostra el film és la cara 
més fosca de la guerra, així com 
la seva futilitat.

Tanmateix, volem mostrar el nostre agraïment a 
l’amic Francesc Pedró, per ser copartícip de l’or-
ganització, i a tots els voluntaris que van partici-
par amb entusiasme. 

Potser és massa aviat per preguntar-ho, però 
hi ha prevista una tercera edició?
Tal com comentàvem, d’una banda, estem molt sa-
tisfets de les activitats, però, de cara a una possible 
reedició, caldria fer canvis profunds de format, per 
tal de fer-ho més fàcilment assequible al públic. I, 
tot i que tenim algunes idees, encara no està definit.   

A banda d’aquest esdeveniment, s’organitzen 
més activitats al llarg de l’any?
Sí. Durant el curs, d’octubre a juliol, es fa pràctica 
de meditació a la sala C de La Fàbrica, els dissab-
tes, de les 18 a les 19 h. És una activitat oberta i 
gratuïta, on pot participar tothom que vulgui i 
que permet una assistència fixa o esporàdica. Ge-
neralment, les meditacions les guio jo mateixa o 
en Quico Barranco i, després, fem una relaxació. 
Sempre expliquem els principis bàsics per a les 
persones que comencen. Intentarem, un cop al 
mes, portar persones rellevants del món de la 
meditació per fer una activitat diferent i més 
completa. El darrer curs, van tenir el goig de com-
partir amb en Luis del Val una pràctica de Min-
dfulness; amb en Sebastià Riera, un Cercle de Sa-
nació, i amb en Jordi Arquès, una sessió de 
Kirtans o cants de l’Índia. Un objectiu que ens 
agradaria molt seria integrar-hi altres persones 
del poble amb experiència en meditació per gui-
ar noves sessions.

Un lloc de Vacarisses
Sant Salvador de les Espases

Un record vacarissà
El caqui que hi havia on ara està la plaça Joan Bayà

Una activitat vacarissana
Les passejades per a gent gran que s’organitzen 
des del CAP

Una millora per al municipi
Allotjament turístic, sens dubte

Un llibre
La Bona sort, de l’Àlex Rovira

Una pel·lícula
Billy Elliot

Un personatge de ficció
La Galadriel, del senyor dels anells

Un personatge real
Elisabeth Eidenbenz, fundadora de la maternitat 
d’Elna

Un plat
El gaspatxo

QÜESTIONARI VACARISSÀ

Més informació:
http://meditacioperlapau.com/

www.facebook.com/meditacioperlapau/
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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.

Agenda
Agost 2018

11-12  /  14-15

Festa Major El Palà

Dissabte 1 de setembre!

Concert d'agost
Fool of music, trio de músics 
format per Mariona Pallach, 
German de la Riva i Jordi 
Armengol.
Horari: 21 h
Organitza: Esbart Dansaire
de Vacarisses
Lloc: Jardins del Lladern

Dissabte 25 - Diumenge 26

Festa Major Els Caus

Dissabte 1 - Diumenge 2
de setembre!

Festa Major La Barceloneta

Divendres 21 - Dissabte 22
de setembre!

Festa del Mussol
Torreblanca I

Divendres 24

Sessió informativa
de la Borsa de Treball
Hora: 9.30-11 h
Lloc: Sala Neus Català
d'El Castell

Del 13 al 19

Festa Major El Ventayol

Dissabte 25 - Diumenge 26

Festa Major Eixample

Consulta
el programa en

paper o a
www.vacarisses.cat


