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Editorial
El passat mes de desembre, es va aprovar el pressupost per enguany, el darrer de l’actual legislatura. D’una banda, permetrà continuar les inversions ja iniciades, com els primers passos per
a la urbanització d’El Ventayol i La Creu, el camp
de futbol de gespa i el nou pou de Torreblanca I,
entre d’altres. De l’altra, s’inclouen noves inversions, com la substitució de la xarxa d’aigua dels
carrers Tulipans i Egara, i la construcció de dues
pistes de pàdel, així com diverses millores en
equipaments municipals. A més a més, s’iniciarà un procés de processos participatius perquè
la ciutadania pugui aportar les seves propostes i
decidir quines caldria prioritzar.
El pressupost de 2019 és, sobretot, social. Ho demostra l’augment d’un 25% de la partida de Serveis Socials, entre altres motius, per la mirada
transversal que aportarà el nou Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS). I és que, tot i que
l’atur ha disminuït al nostre municipi, encara hi
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ha moltes famílies amb necessitats per cobrir
des de l’Ajuntament.
L’altre gran puntal del pressupost és el Medi Ambient, una partida que també s’apuja, en part
gràcies a l’èxit del nou sistema de recollida de
residus Porta a Porta. Després de poc més d’un
any d’implantació, les xifres l’avalen. El seu èxit
ha permès reduir considerablement el cost del
CTR, mentre que s’han incrementat els ingressos que l’Ajuntament rep en funció de la taxa de
reciclatge al municipi.
Altres àrees destacables són l’Educació, amb el
projecte Sons del Vent i la formació per a persones
adultes; Joventut, amb el Pack Jove, i Esports,
per seguir millorant les instal·lacions esportives
i consolidar l’actual rendibilitat del poliesportiu
municipal, on ja s’hi practiquen 8 disciplines esportives diferents.
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L’import total, de més de 8 milions
d’euros, també prioritza altres àrees
com Educació, Joventut i Medi Ambient
El pressupost general de l’Ajuntament de Vacarisses
per a l’exercici 2019 es va aprovar a principis de
desembre, en un ple extraordinari, amb els vots a
favor de l’equip de govern i el PSC. L’import total és
de 8.866.179,52 euros, un 0,93% més respecte a la
xifra de l’any passat.
L’alcalde de Vacarisses que, a més, té les competències d’Hisenda, Antoni Masana, va afirmar que es
consoliden les polítiques seguides l’actual mandat,
amb grans inversions com el camp de futbol de
gespa, l’illa de vianants o el pou de Torreblanca I, a
més de prioritzar l’aspecte social, tot i el descens de
l’atur. En aquest sentit, destaca l’augment del 25%
en la partida destinada als Serveis Socials, entre altres motius, per la posada en marxa del Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS), amb una mirada
transversal a través de diferents regidories, com
Acció Social, Educació, Joventut i Infància.
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L’equip de govern, format per ERC i Movem Vacarisses, ha volgut prioritzar també altres àrees. D’una
banda, la protecció i millora del medi ambient, ja
iniciada a principis de la legislatura actual. L’èxit de
la implantació del sistema de recollida de residus
Porta a Porta ha reduït considerablement el cost
que suposa el CTR i ha incrementat el retorn econòmic que rep l’Ajuntament segons la taxa de reciclatge al municipi. D'altra banda, s'habilitarà un espai
municipal per dipositar i tractar les restes de poda.
Per tot plegat, la partida de Medi Ambient ha augmentat un 19,27% respecte al pressupost de 2018.

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

Masana també va recalcar la consolidació de projectes educatius com Sons del Vent, una col·laboració
entre l’Escola Municipal de Música i els centres de
primària, i la formació per a persones adultes, posada en marxa a principis d’octubre d’enguany.
Altres partides que s’han incrementat són les de
Joventut, amb el Pack Jove (+37%), i parcs i jardins
(+14%), a més de continuar apostant per la millora
de les instal·lacions esportives, amb la consegüent
reducció de la despesa energètica. En aquest sentit, l’alcalde vacarissà va afegir que havia augmentat l’ús del poliesportiu municipal i, per tant, la
seva rendibilitat, tant econòmica com social. L’altre increment significatiu del pressupost és el de
Participació ciutadana (+4%), amb 30.000 euros
destinats al procés de pressupostos participatius.

Fotografia de coberta:
Josep Palou

Quant a les inversions, aquestes representen
306.000 euros: 175.000 euros procedents d’un
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Política Municipal

préstec i els 131.000 restants, dels ingressos que
suposa l’abocador de Coll Cardús, diners que, des
de fa dos exercicis, ja no es destinen a despesa ordinària. D’entre les inversions, Masana va remarcar
la substitució de la xarxa d’aigua als carrers Tulipans i Egara (54.000 euros), la construcció de dues
pistes de pàdel (40.000 euros), la insonorització del
terra de l’Escola Municipal de Música i del Casal de
Cultura, la instal·lació d’una coberta de policarbonat al poliesportiu municipal, la millora de la piscina municipal, la creació d’un Punt track i l’adequació elèctrica de l’edifici que alberga l’Ajuntament
enfront d’apagades. Pel que fa al deute de l’Ajuntament de Vacarisses, és d’un 18,98%, un 11,02%
menys des de principis de legislatura.

Pacte amb el PSC
El pressupost de 2019 ha estat pactat amb el PSC,
“amb aportacions que pensem que el milloren”, tal
com va expressar Masana en la sessió extraordinària de desembre. En el seu torn de paraula, la regidora socialista Mariana Ríos va explicar el procés:
“Com a oposició, teníem propostes a fer i, per això,
vam demanar reunir-nos al setembre, mentre el
pressupost s’estava elaborant”. Totes les propostes
del PSC, centrades en la millora de la xarxa de subministrament d’aigua i en l’arranjament de camins, van ser acceptades i incloses al pressupost de
2019. Després d’agrair la “bona predisposició” de
l’equip de govern, Ríos va defensar: “No ens hem
de limitar a venir als plens i votar, sinó que hem de
tenir una participació activa”. “Votarem a favor del
pressupost, pensant sempre què és millor per a
Vacarisses i deixant de banda aspectes en què no
estem d’acord”, va concloure la regidora socialista.

UIPV i VpV, en contra
Tant des d’UIPV com des de VpV, es va votar en contra i es va criticar la manca de temps per revisar el
pressupost. En aquest sentit, l’alcalde va puntualitzar que el termini és el que marca la normativa i
també l’habitual en altres ocasions. A més, Masana
va voler deixar clar que tant ell com la resta de
l’equip de govern i la interventora de l’Ajuntament
s’havien posat a disposició dels grups municipals
“per resoldre qualsevol dubte”. Salvador Boada,
d’UIPV, va dir que no es creia l’estalvi en enllumenat i va afegir: “Aquí veiem les seves intencions,
sempre amagades”. “Falta manteniment per tot
arreu i no hi veig cap inversió en aquest sentit”, va
finalitzar el regidor independent. Per la seva banda, Pedro Serna, de VpV, va mostrar el “total desacord” del seu grup amb el pressupost per concentrar, segons ell, totes les inversions el darrer any de
la legislatura.
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Pressupostos participatius 2019
Tal i com anunciàvem al darrer número d’El Terme,
aquest 2019, des de la Regidoria de Participació,
tornarem a apostar per uns pressupostos participats, destinant-hi 30.000€ del pressupost municipal. Enguany, plantegem treballar a partir de les
diferents propostes que ens feu arribar des de les
entitats, així com els veïns i les veïnes a títol individual. Durant tot el mes de gener, podeu enviar-les a: participacio@vacarisses.cat o bé presencialment a l’àrea de Participació de l’Ajuntament
(Serveis a les persones). Una vegada tancat el termini de recepció de propostes, durant els mesos
de febrer i març, es valoraran tècnicament i econòmicament per determinar quines se sotmetran a votació.

· No poden ser actuacions que ja s’estiguin portant a terme o que estiguin previstes al pressupost municipal.
· Respectuoses amb els criteris d’inclusió social,
sostenibilitat, Drets Humans, equitat i llibertat
religiosa.
· No poden comprometre qui les executarà.

Per poder valorar totes les propostes rebudes,
cal que aquestes reuneixin uns requisits mínims:

Com es valoraran les propostes?

Quin tipus de propostes es poden presentar?
· Les propostes han de ser dins l’àmbit d’inversions: relacionades amb l’espai públic i/o millora
dels equipaments municipals, així com la compra de material.
· De competència municipal.
· Concretes, valorables econòmicament i que
donin resposta a una necessitat determinada.
· Que compleixin la normativa vigent.
· Relacionades amb un interès general
(no a interessos particulars).
· Viables tècnicament.
· Que no superin els 30.000€.
· Que no comprometin els pressupostos
d’altres anys.
· S’hauran de presentar dins el termini establert.

El passat 26 de novembre, es va constituir el Consell de Vila de Vacarisses, després de gairebé un any
de trobades, reunions, entrevistes... entre representants d’entitats de diferents àmbits i altres integrants d’aquest nou òrgan participatiu. L’objectiu
és que sigui un espai per poder intervenir en la
presa de decisions, ampliant la informació i els
punts de vista de què sol disposar l’equip de govern. Així, el Consell de Vila pretén canalitzar l’opinió ciutadana per construir poble i reduir la distància entre el govern i la població.
I és que es presenta com un nou espai on tothom
pugui dir-hi la seva i on es recullin les diferents
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El passat 23 de novembre, els Espais Familiars de
Vacarisses van acollir la 42ª Trobada de Professionals d’Espais Familiars de Catalunya, organitzada
per l’Associació de Professionals d’Espais Familiars
de Catalunya (APEFAC). A la trobada formativa, que
va tenir lloc a l’escola bressol El Xic, van assistir 51
persones vingudes de 25 espais familiars d’arreu
de Catalunya, a més d’estudiants i una professora
de la Universitat Autònoma de Barcelona. En representació de l’Ajuntament de Vacarisses, van ser-hi
la regidora d’Educació, Clara Fuster, i la regidora
d’Acció Social, Olga Serra.

· Veïns i veïnes a títol individual, amb empadronament a Vacarisses.
· Entitats i/o associacions inscrites al registre
municipal.
· Es podrà presentar un màxim de 3 propostes
per persona i/o entitat.

· Una Comissió tècnica formada per personal municipal serà la responsable de valorar les propostes i realitzar els informes corresponents.
· Davant de dues o més propostes similars, els
serveis tècnics municipals valoraran si es poden
unificar.

Després de donar la benvinguda a les persones
assistents, es va donar a conèixer el projecte dels

Com es faran les votacions?

A la reunió de novembre, es va remarcar especialment la bidireccionalitat del Consell de Vila, entenent que s’hi podran treballar diversos temes, ja
sigui per iniciativa pròpia de l’òrgan com per encàrrec de l’Ajuntament. Precisament, el regidor de
Participació Ciutadana, Albert Salamé, va suggerir
una primera tasca: que el Consell de Vila participi
en la priorització de les propostes escollides als
pressupostos participatius de 2019.
Us recordem que les sessions plenàries del Consell
de Vila són obertes a tota la ciutadania. La primera
convocatòria està prevista entre els mesos de març
i abril. Us hi esperem!

Acció Social
i Educació

Espais Familiars de Vacarisses, així com el lloc que
els alberga, El Xic. Tot seguit i al llarg de tot el matí,
els i les professionals d’aquest àmbit van poder intercanviar reflexions i opinions sobre la seva pràctica i experiència amb els espais familiars.

Apunta’t als Espais Familiars
de Vacarisses!*
Espais de joc i relació adreçats a infants de 0 a 3
anys sense escolaritzar i les seves famílies.
· Espai Nadó (infants de menys d’1 any):
dimarts, de les 10.15 a les 12.15 h
· Espai Menut (infants d’1 a 3 anys):
dimarts i dijous, de les 10.15 a les 12.15 h
* Matrícula oberta durant tot el curs escolar.

Psicojove i Psicodona

· Una vegada valorades totes les propostes rebudes que compleixin els requisits, es presentaran
al Consell de Vila per tal de prioritzar-ne 10, que
passaran, finalment, a la fase de votació.
· Podran votar totes les persones majors de 16
anys empadronades a Vacarisses.
· S’aniran seleccionant les propostes més votades
fins esgotar el pressupost de 30.000€.

opinions. Un òrgan que, per tant, treballi aquestes
inquietuds i neguits per traslladar-ho després a
l’equip de govern i el consistori.

Vacarisses, seu de la Trobada de Professionals
d’Espais Familiars de Catalunya
L’escola bressol El Xic va acollir una
cinquantena de persones per intercanviar reflexions i opinions sobre la seva
experiència educativa

Qui pot presentar propostes?

Es constitueix el Consell de Vila de Vacarisses
Es tracta d’un nou espai on tothom
pugui explicar els seus neguits i inquietuds per traslladar-ho després a l’equip
de govern i el consistori

Participació

Acció Social i Polítiques
d’Igualtat i LGTBI

Servei d’atenció psicològica a Vacarisses
La Regidoria d’Acció Social, juntament amb la Regidoria de Polítiques d’Igualtat i LGTBI de l’Ajuntament de Vacarisses, ofereix el servei d’atenció i
orientació psicològica a la població del municipi
mitjançant dos projectes: Psicojove i Psicodona.

Participació

Psicojove és un servei d’orientació i assessorament
psicològic a infants, adolescents i joves, així com a
les seves famílies, en referència a dificultats relacionals, emocionals i conductuals (conflictes intrafamiliars, pors infantils, assessorament en models
educatius, dificultats en la transició de les etapes
evolutives, problemes de relació i/o comportament, separacions conjugals conflictives, baixa tolerància a la frustració...), així com aspectes referents a la salut emocional característics de l’etapa
evolutiva del jovent i el seu entorn.
Per la seva banda, Psicodona és un servei d’atenció i
assessorament psicològic a les dones del municipi,
potenciant els seus processos d'autonomia i contribuint a la prevenció i superació de situacions de
crisi emocional. Des del servei, es prioritza l’atenció psicològica individualitzada a dones que estiguin sent víctimes o hagin estat víctimes de violència intrafamiliar. Els motius inicials de demanda

d’intervenció són diversos i les dones del nostre
municipi són ateses per diferents casuístiques,
com ara trastorns emocionals, separacions de parella, dificultats en les relacions, violència masclista
o altres situacions en què sigui necessari fer un
acompanyament emocional.
Tot i que el servei s’emmarca en aquests dos projectes, les regidories tenen reservades algunes hores
del servei a l’atenció psicològica dels homes que ho
necessitin.
Tant Psicojove com Psicodona es porten a terme al
mateix Ajuntament de Vacarisses, els dilluns, dimecres i divendres, a la tarda. Ambdós projectes
estan gestionats per un psicòleg acreditat en l’àmbit de la teràpia familiar i en la gestió de projectes
municipals, i amb experiència laboral en situacions de risc social de la infància i l’adolescència, i de
violència familiar.
El servei és gratuït per a veïns i veïnes del municipi.
Per sol·licitar-lo, només cal que contacteu amb els
Serveis Socials de Vacarisses (93 835 90 02, ext. 204)
i demaneu cita.
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Festival de Patinatge Artístic
Més de 90 patinadors i patinadores
van actuar al poliesportiu municipal,
en un certamen celebrat per primer
cop a Vacarisses gràcies al nou paviment de l’equipament
El dissabte 24 de novembre, el Club de Patinatge
Artístic (CPA) de Vacarisses es vestia de gala per
celebrar el festival anual. Era el primer cop que
tenia lloc al nostre municipi i es va completar
l’aforament, amb el poliesportiu municipal ple
de gom a gom.
Per a l’obertura del festival, es va comptar amb la
col·laboració de la Laia Camps, que va interpretar
en directe O mio babbino caro, mentre els nostres
patinadors i patinadores s’obrien pas amb una
actuació conjunta. Tot seguit, van oferir un viatge
per l’Àsia, on van anar apareixent papallones,
dracs, camperols, geishes... Cada grup amb una
caracterització espectacular i unes coreografies
sorprenents. Enhorabona!

Esports
En total, més de 90 patinadores i patinadors ens
van sorprendre amb les seves actuacions. Destaca
la presència d’esportistes de renom nacional i internacional com l’Ainhoa Ángel (CPA Olesa de
Montserrat), la Daniela Duarte (CPA Bigues i Riells), en Biel Jané (Foment Cardoní), la Carla Méndez (CPA Santa Eulàlia de Ronçana), en Jordi Castillo (expatinador CPA Santa Perpètua de Mogoda),
en Llorenç Álvarez (CPA Ripollet), la Núria Navarro (CPA Solsona) i l’Ares Navarro (CPA Solsona).
Des del CPA Vacarisses, volen agrair la participació dels clubs Santa Perpètua, Sant Fost i Sant Cugat. També volen “donar les gràcies a totes les famílies que van participar-hi d’una manera o una
altra, ja que, sense elles, hagués estat impossible
portar a terme un espectacle d’aquestes dimensions”. Finalment, “volem agrair el suport de
l’Ajuntament de Vacarisses i l’esforç que ha fet
adaptant el paviment del pavelló a les necessitats
dels nostres patinadors i patinadores; sense
aquesta adaptació, el nostre club no tindria opció
de continuar i créixer”.

Santa Cecília, patrona de la música
L’EMMV ho celebra amb activitats
per a tots els gustos i un concert amb
el Cor de Vacarisses
Un any més, l’Escola Municipal de Música (EMMV)
va celebrar Santa Cecília. A causa dels dos dies de
dol per l’accident de tren a l’R4, es va ajornar fins
al 28 de novembre. La tarda va estar plena d’activitats per a tots els gustos. Va encetar la programació el concurs de pastissos, on s’hi van presentar 14 dolços. La guanyadora va ser l’Àneu
Fernández, que va rebre un premi culinari gentilesa de l’AMPA de l’EMMV.
Tot seguit, va arribar el moment de gravar un videoclip amb els més petits. Una cançó de la Dàmaris
Gelabert, amb els infants com a protagonistes. La
vesprada va finalitzar amb el ja tradicional concurs
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Cultura
i Educació

d’imitació musical Air Music, al Casal de Cultura.
Els premis van ser per a l’Eva Pérez (categoria individual); l’Ainet, en Roger i la Nora (categoria de
grups), i la família Matas Motis (categoria familiar).

Concert a l’Església
Uns dies abans, el 24 de novembre, els grups corals de l’EMMV i el Cor de Vacarisses van interpretar la Missa a la Llaor de Sant Pere, d’en Francesc
Torras, a l’església de Vacarisses. L’acompanyament musical va anar a càrrec del professorat de
l’EMMV. L’acte es va cloure amb la graduació de
l’alumnat que ha finalitzat els ensenyaments
avançats de l’EMMV, amb lliurament de diplomes
i la interpretació d’una petita peça musical. Finalment, es va oferir un aperitiu al vestíbul de La
Fàbrica, gentilesa de l’AMPA del centre.
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El Nadal en imatges
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Fotografies de:
Josep Palou i Quico Ortega
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1.850 kg d’aliments recollits
a Vacarisses pel Gran Recapte
Com cada any, Amics Solidaris de Vacarisses s’ha
encarregat del Gran Recapte d’Aliments, organitzat
pel Banc d’Aliments de Barcelona. El primer cap de
setmana de desembre van recollir-se al voltant de
1.850 kg d’aliments, entre els supermercats Llobet
i Condis, que es destinaran al Rebost Solidari de
Vacarisses.

Entitats

Des d’aquí, agraïm a tots els voluntaris la seva col·
laboració en la recollida d’aliments. Tot el nostre
agraïment també a les persones que, amb la seva
generositat, han fet possible que s’hagi recollit
aquesta important quantitat.

Les famílies pageses de Vacarisses
i les seves barraques de vinya
Barraca de la Vinya Vella de cal Cargol (Les Comelles)
Ubicació: Vessant hidrogràfic dret de la riera
del Palà. S'hi accedeix pel carrer de les Violetes
de la urbanització de can Serra. És dins la
parcel·la número 35 d'aquest carrer, a tocar
de la vorera. Molt a prop de la via fèrria.
Data de visita: 27-08-2017
Numeració: 230
Tipus de construcció: Aèria adossada al marge
Forma: Planta circular
Tipus de porta: Arc primitiu (o d’ametlla)
Estat de conservació: Perfecte estat
Coordenades: (Datum WGS 84 = ETRS 89):
N 41º 35.927 E 001º 53.779
Altitud: 290 m
Orientació de la porta: Sud

Estava sol i em vàreu acompanyar Càritas Parroquial de Vacarisses
“Estava sol i em vàreu acompanyar”. Vet-ho aquí.
Aquestes paraules ens ressonen amb força cada
dia al grup que hem iniciat l’experiència de Dinar
amb companyia. No es tracta de cap de les obres de
misericòrdia que va enumerar Jesús, però, tanmateix, està en la mateixa línia.
Quants avis i àvies dinen sols cada dia a Vacarisses? No ho sabem. Quants avis i àvies no poden
parlar gaire amb la gent perquè són pocs els qui
s’atansen a casa seva? No ho sabem... i podríem
anar continuant. En definitiva, quants avis i àvies
viuen sols a Vacarisses i experimenten, sense haver-ho buscat, la duresa de la soledat?
La Parròquia i Càritas Vacarisses –ben vives, per
cert!–, amb l’intent de pal·liar la soledat dels
nostres avis i àvies, han iniciat el servei de Dinar
amb companyia. Els dimarts i els dijous, des de la
una fins a les quatre, són els dies que s’ofereix
aquest servei. Ho fem al Casal de la Gent Gran.
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L’Ajuntament i la mateixa institució del Casal
s’han ofert generosament a tirar endavant
aquesta experiència.
Avi, àvia, el fet de venir a dinar amb nosaltres no
et declara un pobre que necessita caritat! Per a la
salut en general, a tots ens va molt bé dinar i
compartir les experiències amb els altres.
Si podem tirar endavant el projecte és gràcies a
un nombrós grup de voluntàries que, sacrificant
hores seves, s’han brindat a fer-ho. Sense elles, el
Dinar amb companyia no es podria fer!
S’ha de pagar? Es demana la voluntat, simplement. De moment, ens en sortim sense enganxar-nos els dits. Què n’és d’admirable la generositat de la gent senzilla!
No cal dir que us esperem amb els braços ben
oberts.

Entitats

Restaurada: Sí. El propietari de la parcel·la on
està ubicada la va restaurar als anys 80, quan
es va fer la torre. La restauració va consistir
inicialment en rejuntar les pedres amb morter
de ciment. Després, aprofitant la solidesa de
la coberta d'aquesta gran barraca, al damunt
hi va bastir una torreta d'obra arrebossada amb
morter de ciment. En honor a la seva dona,
el propietari i constructor d'aquest eclèctic
conjunt va batejar la seva obra amb el nom
de "Castillo Santa Ana", que es pot veure amb
lletres de forja al frontal de la construcció.

Viu Vacarisses

A cal Cargol, una casa vacarissenca del carrer de
Montserrat, menaven una vinya en contracte de
rabassa morta o parceria (1/5 part de la collita)
amb el propietari de les Comelles. Segons el Plano geométrico del término jurisdiccional de Vacarisas
de l'any 1856, un tal Jaume Torrella aquí conreava una peça de terra de 4 quarteres i 10 quartans,
el conreu principal de la qual era la vinya. Poc
temps després, segons l'Amillarament de 1861,
el mateix Jaume Torrella conreava aquesta peça
de terra, propietat de Francesc d'Assís Comelles,
que consistia en una vinya de 3ª categoria (2 Q i
2 q), secà de 2ª i 3ª categoria (5 q), erm de 1ª (6 q)
i roques (1 Q i 5 q). Una anotació posterior diu
que la contribució d'aquesta finca (juntament
amb la d'una altra propera al camí ral) passava a
l'amo directe de la finca (les Comelles), segons
l'Apèndix de l'any 1927. Segons m'ha explicat el
Jordi Torrella, a casa seva (cal Cargol), menaven
aquesta peça de terra, que era coneguda com la
Vinya Vella. També em va dir que hi van tenir
ceps fins els anys 20 del segle passat. L'actual propietari de les Comelles, l'Ignasi Gibert, m'explicà
que, pel seu record, el Jaume Torrella (pare del
Jordi) aquí menava un camp de sembradura; concretament, recorda que hi tenia trepadella (farratge). Segons el Cadastre de la Riquesa Rústica
de la dècada dels 50, en aquest tros a tocar de la
via del tren, s'hi conreaven 15 àrees de cereal de
secà, 30 àrees d'ametllers i 5 àrees d'olivar. Posteriorment, l'Ignasi va vendre aquesta part de la
seva heretat a un promotor urbanístic que va
parcel·lar i vendre la terra.
David Hernández

Descripció: Està adossada al marge de roca
mare. La coberta és de falsa volta. Aquesta
barraca és excepcional dins el terme de
Vacarisses, ja que és l'única que conserva
un arc primitiu (o d’ametlla) a la porta.
Fonts d'informació: Jordi Torrella de cal Cargol.
Ignasi Gibert de cal Cisco. Plano geométrico del
término jurisdiccional de Vacarisas de l'any 1856
(Cartoteca Digital de l'ICC). Amillarament de
Vacarisses de 1861 (Arxiu de l'Ajuntament
de Vacarisses). Mapa del Cadastre parcel·lari
de Vacarisses de l'any 1944 (Ajuntament de
Vacarisses).
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Eduard Martínez

Entrevista

hi ha hagut algunes inversions; per exemple,
s’han cimentat totes les trinxeres entre l’estació
de Torreblanca i la riera de Sanana. Però en calen
més i més seguides.

“Està clar que la falta de manteniment diari ha estat
una de les causes de la caiguda del mur a l’R4”
pagar amb uns impostos especials i, a sobre, si a
l’any de funcionar l’estació, les estacions del costat, Olesa i Monistrol, perdien diners, ho havia
de pagar també Vacarisses. De fet, es va acabar
aconseguint perquè Alfons Sala va estovar una
mica la companyia per interessos propis. A través de les entrevistes que vaig fer a testimonis,
vaig adonar-me que, entre els anys 40 i 60, va ser
molt important per al poble tenir estació pròpia.
Per exemple, que l’Hostal La Quima pogués anar
a Terrassa a comprar pollastres o que l’escola pogués organitzar una excursió a Barcelona.

El barceloní Eduard Martínez fa 14 anys
que viu a Vacarisses amb la seva família.
Com a apassionat dels trens, és soci i
membre de la Junta del Club Ferroviari
de Terrassa. Parlem amb ell sobre el
llibre que acaba de publicar, Vacarisses:
un poble amb dues estacions de ferrocarril,
coincidint amb el 120è aniversari de
la primera estació que es va inaugurar
al municipi, el 5 de novembre de 1898.

em feia una mica de por, ja que no hi ha massa
escrit sobre la història ferroviària en pobles petits,
però deduïa que podia trobar alguna cosa més als
arxius de la Fundación de Ferrocarriles. Ho vaig
proposar a l’Ajuntament i ho va veure bé.

D’on li ve la passió pels trens?
Sóc fill, net i besnet de ferroviaris per les dues
bandes, per part de mare i pare. Acabat de nàixer,
ja vaig viure en un barri ferroviari i, a Sant Vicenç
de Calders, sempre hem tingut una segona residència, en una colònia de la Renfe.

Una part considerable del llibre gira al voltant
de la història de Vacarisses. Com va influir-hi,
tant socialment com econòmicament, la construcció de la primera estació de tren, a finals
del segle XIX?
Si l’estació de Vacarisses s’hagués construït amb
el naixement de la línia, fa 160 anys, el 1859, segurament, tindríem una foto de la inauguració i
l’arribada del tren. Però com no s’hi va fer estació, hi ha tota una història de reivindicació del
poble, molt ben reflectida als llibres d’actes de
l’arxiu municipal. La peculiaritat és, per tant, la
lluita del poble, i en una època molt difícil, perquè s’aconsegueix fer una estació quan la fil·
loxera ja estava afectant molt les vinyes del Vallès
i a Vacarisses. A més, la companyia va posar unes
condicions molt complicades al poble: el terreny
havia de ser gratuït, la construcció s’havia de

El passat mes de novembre, va presentar a la
Sala dels Cups d’El Castell el llibre Vacarisses:
un poble amb dues estacions de ferrocarril. Com va
sorgir la idea d’escriure’l?
Tenia la idea de publicar-lo en motiu dels 125è
aniversari de l’estació, però vaig pensar que era
millor avançar-ho. La motivació em ve de llegir el
capítol Carril i vinyes del llibre Miscel·lània vacarissenca, d’Antoni Flotats. També em va animar tot el
material que podia extraure de l’arxiu local sobre
la història de l’estació de Vacarisses. Tanmateix,
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Per què recomanaria llegir-lo?
La idea era fer un llibre molt pedagògic i no tècnic, ja que volia que interessés sobretot a la gent
de Vacarisses. De fet, qui se l’ha llegit m’agraeix
precisament això, poder entendre què va passar
en aquella època.

És curiós que un municipi de menys de 7.000
habitants com Vacarisses tingui dues estacions
de tren. De fet, l’estació Vacarisses-Torreblanca
es va construir l’any 1944, quan hi vivien poc
més de 400 persones.
El llibre, en un principi, estava enfocat només al
120è aniversari de l’estació, però, en buscar, va
canviar l’estil i parlo de les dues estacions. I és
que a mi també m’estranyava que, a l’any 1944,
en plena postguerra, quan no hi havia ni un duro
a Espanya, la Renfe es gastés diners en fer un baixador. Sempre ho havia atribuït al fet que Torreblanca fos la primera urbanització legal de tota
Catalunya. També em va estranyar que, als arxius
de finals del segle XIX, hi hagués molta informació de la reivindicació de la primera estació, però
res sobre la de Torreblanca. Per tant, quedava clar
que no era una reivindicació del poble. Al final,
vam descobrir que un enginyer de la Renfe es
compra una parcel·la allí i ja hi fa parar trens carregats amb material per construir-s’hi una casa.
I al cap de dos anys, ja s’hi fa l’estació. Algunes
persones del poble en recorden el cognom i la
casa encara existeix. És molt bo, perquè l’estació
de Vacarisses la tenim finalment pel caciquisme
d’Alfons Sala i l’altra, per l’enxufe d’un enginyer
de la Renfe que vol tenir la parada a la porta.
Malauradament, al novembre, vam haver de
lamentar un accident a la línia R4. Com a
expert en ferrocarrils, creu que hi falten més
inversions?
Fa anys que, tant a Catalunya com a Espanya, no
s’inverteix prou en infraestructures, a l’igual que
passa en ensenyament i sanitat. El reflex de les
retallades comencem a notar-lo molt ara. On va
haver-hi la caiguda del mur, la malla no era adient. La trinxera era tan alta perquè era un antic
túnel, només de 200 metres. I quan es va fer la
doble via, van traure el túnel i van fer el mur, que
tothom deia que no tenia sobreeixidors de sortida d’aigua. Segurament, la caiguda no va ser per
les darreres pluges, sinó que portava anys estovant-se. Però està clar que la falta de manteniment diari n’ha estat una de les causes. Tot i això,

A banda del llibre recent i els articles a El Terme,
escriu al bloc personal Divulgando Historias de
Patrimonio Histórico (http://divulgandopatrimonioferroviario.blogspot.com)
A mi sempre m’ha agradat tot el tema del patrimoni ferroviari i industrial en general. Com era
la primera vegada que escrivia un llibre, fa dos
anys vaig proposar-me iniciar un bloc per acostumar-me a redactar sobre aquesta temàtica i buscar informació. A més, vaig muntar una associació a la colònia ferroviària de Sant Vicenç de
Calders, a la platja de Comaruga, per preservar-la, ja que és l’única colònia que queda. De fet,
el primer article del bloc va ser sobre això. S’hi
poden trobar petits articles sobre temes curiosos
del ferrocarril, amb informació, fotos antigues,
etc. Estan escrits en castellà perquè tinc molts
seguidors d’Amèrica Llatina i Espanya.

QÜESTIONARI VACARISSÀ

Un lloc de Vacarisses
La Masia de Can Vives
Un record vacarissà
Els berenars les tardes de dissabte o diumenge
a l’Obac, Can Vives o El Cingle amb la meva dona
i les meves filles
Una activitat vacarissana
Córrer per Vacarisses
Una millora per al municipi
Que parin més trens a les estacions
Un llibre
1984, de George Orwell
Una pel·lícula
Conversaciones con mi jardinero
Un personatge de ficció
Superman
Un personatge real
Che Guevara
Un plat
Pa amb tomàquet, amb fuet de la Siona
i formatge de La Frasera
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Consulta
les actes dels
Plens
municipals

Propostes del Ple municipal ordinari
de 29 de novembre de 2018
Proposta/moció

A favor

Proposta de la regidora d’Indústria, Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme d’aprovació inicial de les "Bases reguladores
per a la concessió de subvencions a empreses, autònoms
i entitats sense ànim de lucre que facin efectiva la contractació de persones desocupades del municipi de Vacarisses,
i a nous autònoms, 2019-2020”
Moció presentada pels grups municipals ERC-AM i MV-E
a favor de l’absolució dels presos polítics

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, MV-E,
UIPV, PSC-CP i VpV de declaració sobre els greuges històrics
en les seves connexions ferroviàries

En contra

La Biblioteca
recomana
Abst.

El cel no és per a tothom
Marta Rojals

Unanimitat

–

–

ERC, MV, Boada,
Gibert, Singla,
Llorens i Garrido

–

PSC i Serna

Unanimitat

–

–

Propostes del Ple municipal extraordinari
de 3 de desembre de 2018
Proposta/moció

A favor

En contra

Abst.

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació inicial del pressupost
general de l'Ajuntament per a l’exercici de 2019

ERC, PSC i MV

UIPV i VpV

–

Cartes a El Terme
Estultícia i manaies
Quatre ratlles per quatre coses que espero que
s’entenguin, tot i que en tinc els meus dubtes.
1. Gràcies a Déu que ja s’han acabat les obres.
Ja tenim un poble amb terres de carrer acabats
i més macos. Què bé! Prou molèsties i accidents.
2. Per què no? La baixada del carrer de La Torrota,
intersecció amb carrer Major, per què no s’ha fet
mig carrer amb escales? La gent gran anem més
bé si n’hi ha, que no pas un terra que convida a
relliscar si plou i es mulla. Esperarem que caigui
algú? Això sempre dona arguments.
3. Per la vorera del davant de la verduleria, la del
carrer Major, quan plou, baixa aigua de la riera
que hi ha entre la farmàcia i l’edifici següent
i s’escampa per dues obertures laterals, omple la
vorera de fang i ningú la neteja. Fa goig; llàstima
que això no passa a la que hi ha al davant de
La Caixa ni als veïns de l’escala del costat.
Envieu-nos les vostres cartes per correu electrònic a: elterme@vacarisses.cat
O per correu convencional a: Revista El Terme, Ajuntament de
Vacarisses C/Pau Casals, 17 08233 Vacarisses. Tot i que només es
publicarà el nom del remitent, cal que aquest s’identifiqui amb el nom
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Novel·la

4. Sota l’arcada de l’edifici de la biblioteca (mal
anomenat castell), ni merlets, contraforts, fossars, torres de defensa, murs, etc. Això sí, castell.
S’hi posen moltes (massa) vegades gent jove de
fora el poble a fer gatzara amb música, especialment música amb un fort volum. Això és correcte? S’avisa la policia, però l’endemà hi tornem a
ser. N’estem farts, s’hi ha de posar solució.
5. La persona que es va trencar el braç a la pujada
del carrer de La Torrota ja té l’alta. Ha quedat amb
un grau d’afectació; vol dir que té dificultats per
fer els moviments que abans eren naturals i que
ara no pot fer. Ja ens veurem.
6. Posats a fer coses interessants per al poble, s’ha
pensat alguna vegada portar-hi el gas (no butà)
soterrat? Dins el nostre entorn, alguns pobles ja
el tenen.
Com deia, ja ens veurem.
Martí Cos
i cognoms, document d’identitat, adreça i telèfon de contacte.
L’extensió màxima recomanada és de 2.000 caràcters, però dependrà
de l’espai disponible en cada número. El Terme es reserva el dret de no
publicar escrits amb contingut de caràcter ofensiu.

Després de deixar-nos bocabadats amb Primavera, estiu, etcètera i confirmar amb L’altra que
ens trobàvem davant una autora amb un talent desbordant,
Marta Rojals torna al món de la
novel·la amb la seguretat que ja
no té res per demostrar. Especifiquem al món de la novel·la
perquè, pel camí, ha publicat un
recull d’articles, No ens calia estudiar tant, i setmanalment podem
llegir la seva columna d’opinió a
Vilaweb. Però el cert és que trobàvem a faltar les seves històries,
els seus personatges i, sobretot,
els seus diàlegs, que desprenen
un realisme i tenen una riquesa
lingüística que ens pot arribar a
semblar que els estem escoltant
davant nostre mateix.
Amb El cel no és per a tothom, Marta Rojals dona un pas més en el
seu camí literari i s’atreveix amb
una obra de força més volum
que les seves predecessores, amb
gairebé 600 pàgines! En un relat
on la dualitat és la norma (coneixerem unes bessones, l’Eva i la
Sara, amb una història explicada
a través de dues cronologies diferents), Rojals ens descobreix els
secrets i les misèries de la vida
d’una família a través de quatre
dècades, on veurem la infància,
l’adolescència i la maduresa dels
protagonistes, cadascun amb la

seva idiosincràsia, fent dubtar
el lector sobre amb qui es pot
identificar més. I tot lligat amb el
saber fer narrador de Marta Rojals, que atrapa la lectura des del
primer moment, aconseguint
que les pàgines passin volant.
Imperdible!

Infantil
10 cosas que puedo hacer
para ayudar a mi mundo
Melanie Walsh. Edicions RBA.
Si el gener és el mes dels propòsits, aquest és un molt bon llibre
per començar l’any amb els més
petits de casa. Un àlbum per a
prelectors, i lectors, on el text i
unes bones il·lustracions es
combinen de forma creativa per
oferir-nos 10 consells per cuidar
el nostre planeta: tancar l’aixeta, fer ús de les papereres… Consells senzills que no requereixen
cap esforç i ens permeten gastar
menys del que ens regala la Terra cada dia. Un llibre de lectura
obligada, un llibre per compartir i reflexionar.

Cinema
En cuerpo y alma
En un escorxador de Budapest,
la nova supervisora, la Maria,
comença a guanyar-se l’antipatia dels seus companys degut
a la seva visió estricta i la seva
interpretació de les normes al
peu de la lletra. El seu cap, l’Endre, però, sent curiositat per
ella des del primer moment; el
seu caràcter fred, el seu desig
de fer els àpats sola al menjador
comú. Les coses es comencen a
torçar quan, després d’un robatori, una psicòloga interroga tot
el personal i la Maria i l’Endre li
expliquen els seus somnis...
Classificada com una història
d’amor, En cuerpo y alma no és
un romanç a l’ús. Es tracta d’un
film que ens atrapa lentament
a través de la seva fredor, el
seu ambient gèlid i dos cérvols
que... no podem dir res més.
Amb una atmosfera en alguns
moments trista i desoladora,
a mesura que anem coneixent
els dos protagonistes, començarem a sentir una profunda empatia i tendresa per ells i la seva
història.
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Agenda Gener 2019
Divendres 11

Divendres 18

Divendres 25

De l’1 al 31 de gener

Sessió informativa
Borsa de treball

Formació per a les famílies

Sessió informativa
Borsa de treball

Pressupostos Participatius

Hora del conte

Tots els divendres

Hora: 9.30 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Dissabte 12

Taula rodona:
la Festa del mussol

Xerrada amb testimonis,
oberta a tothom. Hi haurà un
petit refrigeri per a assistents.
Hora: 11 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Dimarts 15

Oficina d'Informació
al Consumidor
Hora: 10.30-11.30 h

Fomentar relacions positives a
l’escola, a càrrec d’Alba Soler,de
la Diputació de Barcelona. Servei
de canguratge (reserva prèvia).
Hora: 17 h
Lloc: Sala Neus Català d’El Castell
Dimecres 23

Preparem el Carnestoltes

Vols organitzar una comparsa
jove?? Vine i en parlem!
Hora: 17 h
Lloc: Punt de Vol
Dijous 24

Club de lectura 1

Un lloc incert, de Fred Vargas.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Hora: 9.30 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
A càrrec de Joan Boer.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Presentació de propostes a
participacio@vacarisses.cat

Tardes d’skate i scooter
Lloc: Punt de Vol

Del 8 al 18 de gener
Dissabte 26

Taller de manualitats
en família

Hora: 17-19 h
Lloc: Local social de l’AAVV
Els Caus
Dijous 31 de gener

Club de lectura 2

Les possessions, de Llúcia Ramis.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Aquelles entitats de Vacarisses que
vulgueu publicar la vostra agenda a
El Terme podeu fer-ho enviant un correu
electrònic a elterme@vacarisses.cat,
abans del dia 5 del mes anterior
al de la celebració de l’activitat.

Inscripcions als tallers
de Música Jove

Horari: dimarts,
de les 18 a les 19 h (bateria)
i de les 19 a les 20 h (guitarra)
Preu: 40€ trimestrals
(10% de descompte amb
el Carnet Jove de Vacarisses)

Inscripcions
al reforç escolar

Consulteu grups i horaris.
Preu: 45€ trimestrals
Lloc: Punt de Vol
Del 8 al 25 de gener

Inscripcions Taller creatiu
Horari: dijous de febrer,
de les 18 a les 20 h
Lloc: Punt de Vol

Programa de formació per a les famílies 2019
Divendres 18 de gener

Dimecres 20 de març

Dijous 16 de maig

Fomentar relacions positives
a l'escola

L'aprenentatge a través
dels jocs de taula

Quan els nostres fills/es
comencen a sortir de festa

A càrrec d'Alba Soler. Diputació
de Barcelona.
Hora: a les 17 h

A càrrec de Glòria Miralles.
Projecte PUCeduca Vacarisses.
Hora: a les 19 h

A càrrec d'Anton Uró,
tècnic de salut Mediare.
Hora: a les 19 h

Dilluns 29 d'abril
Dimecres 20 de febrer

Adicció a les pantalles

A càrrec de Dominica Díez,
psicòloga clínica del CSMIJ
Manresa.
Hora: a les 17 h

La importància del
desenvolupament
del cervell dels 0 als 6 anys
A càrrec del Dr. Marco Straccia,
professor associat de la UB.
Hora: a les 17 h

Totes les xerrades seran a la Sala Neus Català d'El Castell.
Hi haurà servei de canguratge (caldrà reservar prèviament,
com a màxim el mateix dia de la xerrada a les 12 h,
trucant al Departament de Serveis a les Persones de l'Ajuntament.
El servei s'oferirà si hi ha un mínim de 5 infants inscrits).
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