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Editorial
Encetem aquest número d’El Terme amb una
molt bona notícia. I és que, per primer cop, l’atur
a Vacarisses està molt per sota de la mitjana comarcal i a poques dècimes de la catalana.

un taulell d’anuncis amb les ofertes existents,
cursos de formació i d’altres d’interès professional, un ordinador per buscar feina a través d’Internet i un espai de consulta i informació.

Un dels motius d’aquestes xifres tan positives i
esperançadores és la tasca diària del Servei Local
d'Ocupació, amb una borsa de treball pública i
gratuïta a disposició de qui busca feina o desitja
millorar la seva situació professional. Aquest
servei de l’Ajuntament de Vacarisses també
s’adreça a les empreses que cerquen personal,
oferint intermediació laboral entre l’oferta i la
demanda, i ajudant a l’hora de definir i detectar
els perfils professionals, així com en la preselecció de les candidatures més adequades a les places vacants.

L’any 2018 131 persones es van donar d’alta a la
borsa de treball de Vacarisses, 80 dones i 51 homes. El servei va rebre 88 ofertes laborals i s’han
cobert 59 llocs de treball.

A més a més, el Servei Local d'Ocupació organitza formació especialitzada segons els sectors laborals amb major demanda. Una altra eina que
s’ofereix a les persones usuàries és el Club de la
Feina, per a la recerca activa de llocs de treball. Es
tracta d’un servei autogestionat pel mateix
usuari/a, amb suport professional. Consisteix en

Si tens interès en inscriure’t a la borsa de treball
de Vacarisses, pots fer-ho trucant al 93 835 90 02
(ext. 461) o enviant un correu electrònic a
b.treball@vacarisses.cat. I si vols saber-ne més,
pots acudir a les sessions informatives que s’organitzen periòdicament.
Si busques feina, pots consultar directament les
ofertes disponibles a l’apartat Ofertes de feina
del web municipal www.vacarisses.cat o bé a les
xarxes de la borsa de treball:
Facebook - www.facebook.com/feinavacarisses
Twitter - @FeinaVacarisses
Per poder accedir a les ofertes publicades, cal
inscriure’s a la borsa de treball.
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El poliesportiu municipal,
centre neuràlgic de l’esport
vacarissà
La reducció de la despesa energètica
en un 40% i millores en les instal·lacions
han ajudat a augmentar la pràctica
esportiva, sobretot entre la població jove
Comença l’any 2019 al Poliesportiu Municipal
amb moltes millores i canvis, tant en infraestructures com en l’oferta esportiva, així com també
en l’estalvi energètic de l’equipament. I és que,
des de gener de 2016, quan es va decidir tancar el
poliesportiu en horari matinal, s’han dut a terme
diverses accions de millora a les instal·lacions
amb l’objectiu d’augmentar la qualitat del servei
per a la pràctica esportiva.
Una de les primeres tasques efectuades va consistir en reduir les despeses globals de l’equipament, de 250.000 euros anuals de mitjana (20102015). Segons dades extretes de l’Estudi de
Viabilitat Econòmica de la Zona Esportiva realitzat per la Diputació de Barcelona, la despesa de
2017 va ser de 160.000 euros. No es disposa encara de xifres oficials de 2018, però la tendència a la
baixa apunta a una despesa inferior, de 150.000
euros, que suposaria un descens del 40% respecte
a l’anterior legislatura.
La reducció de la despesa global del poliesportiu
es deu, sobretot, al consum energètic. I és que la
despesa elèctrica ha baixat un 60% i el consum
d’energia fòssil, un 54%, xifra que esdevindrà nul·
la un cop instal·lada una caldera de biomassa.
Aquests bons resultats són conseqüència de la
substitució de la lluminària per tecnologia led; la
revisió de tota la instal·lació elèctrica, ja que s’hi
havien detectat consums innecessaris; la correcció de pèrdues tèrmiques per defectes constructius, i la millora de les instal·lacions d’aigua i refrigeració.
Així, durant els darrers dos anys, s’han invertit
quasi 400.000 euros en el poliesportiu municipal,
no només per a l’estalvi energètic, sinó també en
altres millores. Per exemple, el ferm sintètic de la
pista s’ha substituït per parquet; s’hi han instal·
lat dues parelles de cistelles de mini bàsquet;
s’han condicionat nous vestidors i noves sales per
a activitats dirigides, afegint-hi bicicletes d’spinning, a més de posar plaques fotovoltaiques i reparar el sostre de l’edifici.

Esports

Diversificació de l’oferta esportiva
Gràcies a aquest seguit d’intervencions, l’any 2017
es va poder reprendre l’horari matinal i, enguany,
s’hi realitzen 10 activitats dirigides 4 dies a la setmana. També han augmentat les programades a
la tarda, amb un total de 24, de dilluns a divendres. Organitzades per l’Ajuntament de Vacarisses o per entitats esportives ja existents o de nova
creació, les activitats dirigides han ajudat a augmentar la pràctica esportiva al municipi, especialment entre la població més jove. Les xifres ho
palesen: entre 2016 i 2018, s’ha incrementat vora
el 70% el nombre d’infants i joves d’entre 5 i 18
anys que practiquen algun esport al poliesportiu
municipal (futbol, futbol sala, korfball, bàsquet,
handbol, hoquei, voleibol, patinatge, tir amb arc,
karate i activitats dirigides de l’Ajuntament). Per
aquest motiu, la pista poliesportiva funciona des
de les 15.30 h, els dilluns, dimecres i divendres, i
des de les 16 h, els dimarts i dijous, fins a les
23.30 tots els dies. Igualment, ha augmentat el
nombre de majors d’edat que practiquen esport,
tant a través d’activitats dirigides de l’Ajuntament com en entitats, destacant el tir amb arc, el
voleibol, el karate i l’spinning.

Més inversions en esports per a 2019
Des de l’Ajuntament de Vacarisses, es continua
apostant per l’esport al municipi, tal com reflecteix el pressupost per a 2019. Algunes de les inversions i millores previstes per a enguany són
noves màquines de musculació al gimnàs; les
obres del camp de futbol, incloent-hi nous vestidors; la construcció de dues pistes de pàdel, i la
instal·lació d’una caldera de biomassa. A més,
s’executarà la proposta més votada als primers
pressupostos participatius de Vacarisses: un rocòdrom dins el poliesportiu. L’objectiu en comú ha
estat convertir l’equipament en el centre neuràlgic de l’esport a la nostra vila, una fita possible
gràcies a la col·laboració de les entitats i el veïnat
que han valorat positivament aquests canvis,
més enllà de les incomoditats que hagin pogut
ocasionar.
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Amics Solidaris de Vacarisses Associació per l’ajuda a les persones necessitades
del Municipi
RESES - Registre d’Entitats, Serveis
i Establiments de Serveis Socials
del Departament de Benestar Social
de la Generalitat de Catalunya
Des de la nostra fundació l’any 2017, hem fet tots
els esforços per a aconseguir el reconeixement i
l’autorització del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya perquè, com a centre beneficiari associat al Banc dels Aliments de Barcelona,
puguem rebre i distribuir fruites i hortalisses procedents de retirada del mercat dutes a terme per
organitzacions de productes reconegudes, o de

productes resultats de la seva transformació, per al
consum de les persones necessitades acollides al
nostre centre.

Amb l’objectiu de seguir augmentant l’estalvi
energètic de l’Ajuntament de Vacarisses, s’han
substituït 445 punts de llum per tecnologia
LED, en diferents urbanitzacions del municipi:

S’hi faran diverses intervencions, com
la creació de passos elevats, el tancament del perímetre i altres millores
de seguretat i comoditat
S’han iniciat les obres de reforma, ampliació i millora a l’estació de tren Vacarisses-Can Serra, amb
previsió que durin un any. Les tasques que s’hi duran a terme són la creació de passos elevats amb

Des de fa uns mesos, l’Ajuntament de Vacarisses
està estudiant la instal·lació d’unes càmeres de vigilància per augmentar la seguretat al municipi.
Aquestes estan programades per llegir les matrícu4

Serveis
Municipals

Urbanisme

escales i ascensors per eliminar el creuament de les
vies i facilitar l’accessibilitat a la infraestructura, la
instal·lació de dispensadors de tiquets, el tancament del perímetre de l’estació i altres millores
destinades a la seguretat i la comoditat de les persones usuàries del servei. Les mateixes intervencions s’efectuaran d’aquí a uns mesos a l’altra estació
del municipi, Torreblanca-Vacarisses.

les dels vehicles que hi circulen i avisar la Policia
local en cas de detectar-ne una de no identificada.
En aquests moments, s’estan demanant pressupostos a diferents empreses, ja que el cost d’aquest
tipus de càmera és força elevat. També s’estan
analitzant possibles ubicacions.

Promoció
Econòmica

Més dones aturades
La tendència dels darrers anys mostra una disminució de l’atur més intensa entre la població activa masculina. A Vacarisses, al desembre, hi havia
170 dones sense feina (14,7%), enfront 121 homes
(8,8%). Quant a les franges d’edat, la població més
afectada per l’atur és la de majors de 55 anys i
aquella amb un baix nivell instructiu.

Els Reis d’Orient, a Vacarisses

Cultura

L’Ajuntament s’adhereix a
les campanyes #BaltasarDeVeritat
i “Cap infant sense caramels”,
per a persones celíaques

El Ventayol (253 unitats), Can Serra Estació
(133 unitats), El Fresno (27 unitats), La Farinera
(25 unitats) i Ca l’Oliva (7 unitats). D’aquesta
manera, la potència aconseguida s’ha reduït en
un 58% i es preveu un estalvi econòmic de 15.504
euros anuals. Donats els bons resultats assolits,
l’Ajuntament continuarà executant aquest tipus
d’intervencions en l’enllumenat públic.

S’estudia la instal·lació de càmeres de vigilància
Aquestes estan programades
per llegir matrícules i avisar la policia
en cas de no ser identificades

Les darreres xifres de l’atur publicades (desembre
de 2018) demostren que, a Vacarisses, per primer
cop, estem molt per sota de la mitjana comarcal
(11,16%) i només a deu dècimes de la catalana
(10,84%). Al desembre passat, el municipi va registrar 291 persones desocupades, que suposen el
10,94% de la població. Respecte a novembre, la
xifra s’ha reduït en un 3%, dada encara més positiva si la comparem amb el desembre de 2017.
En aquest cas, l’atur a ha disminuït un 6,73%.

Tots els col·laboradors voluntaris d’Amics Solidaris de
Vacarisses estem molt satisfets de poder oferir aquest
servei complementari a quantes persones necessitades del nostre terme acudeixen al Rebost Solidari.

Inici de les obres a l’estació Vacarisses-Can Serra

Reducció considerable
de l’atur
Per primer cop, estem molt per sota
de la mitjana comarcal i només a deu
dècimes de la catalana

Podem avui anunciar que la nostra entitat Amics
Solidaris de Vacarisses ha estat registrada oficialment
com a entitat autoritzada per a la recepció i distribució de fruites, sucs i hortalisses als seus beneficiaris de la vila.

Tecnologia LED en l’enllumenat
de diverses urbanitzacions
S’han substituït 445 punts de llum i es
preveu un estalvi econòmic de més de
15.000 euros anuals

Entitats

El dissabte 5 de gener va ser un vespre màgic per
als infants de Vacarisses, amb l’arribada dels Reis
d’Orient. Després de recórrer alguns carrers del
nucli urbà, l’alcalde del municipi va donar-los la
clau del poble per poder entrar a totes les cases i
deixar-hi regals o carbó. Tot seguit, els Reis i els
seus patges van dirigir-se a l’Església de Sant
Pere, on van fer l’adoració, amenitzada per l’orquestra de l’Escola Municipal de Música. A continuació, van adreçar-se a La Fàbrica per repartir
els regals.

#BaltasarDeVeritat
L’Ajuntament de Vacarisses va sumar-se a la campanya un #BaltasarDeVeritat, engegada a les xarxes socials per l'entitat Casa Nostra Casa Vostra.
L’objectiu era demanar a tots els ajuntaments i
les comissions de Reis que, de cara a la cavalcada
del 5 de gener, deixessin de pintar de negre les
persones de la carrossa del rei Baltasar. Així, es
reclamava que hi participessin negres de veritat,
tal com passa a Vacarisses des de ja fa uns anys.

Seguretat
Ciutadana

Caramels sense gluten
L’Ajuntament de Vacarisses també va adherir-se a
la campanya Cap infant sense caramels, de l’Associació de Celíacs de Catalunya. Així, durant la cavalcada de Reis, van oferir-se caramels sense gluten,
aptes per a persones celíaques.
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El Nadal en imatges
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Fotografies de:
Josep Palou i Quico Ortega
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Quines són les principals influències o inspiracions de la teva obra?
Puc dir que tinc força trajectòria en el món de
l’art, no per haver fet molt, sinó perquè sempre
ha ocupat una part en la meva vida, la qual cosa
significa que són moltes les inspiracions que tinc
a base d’acumulació i d’haver vist molt i haver
triat el que més m’atrau. He tocat el llenguatge
pictòric, fotogràfic, performàtic, escultòric, conceptual, dibuixístic i el gravat. En la carrera fas
molt també si t’ho proposes. De cada llenguatge,
en puc dir les meves inspiracions i influències.
Puc esmentar artistes com Simone Forti en el
llenguatge performàtic, Dan Graham en l’escultòric, Martin Parr en el fotogràfic, Bruce Nauman
i Joan Miró en el gravat, Theodor Rousseau com a
pintor romàntic, John Baldessari com a conceptual… Molts venen d’Amèrica del Nord, però aquí
també en tenim de molt bons, més enllà d’artistes famosos com Joan Miró, Pablo Picasso o Dalí.
I a Europa, cal reconèixer que, al seu moment, hi
va haver molt moviment i bo. De Rússia, també
hi ha molta cosa super interessant que estic començant a conèixer.

Helena Kotnik

Entrevista

“Fa molta il·lusió exposar al poble on he crescut
i viu la meva família”

Al novembre, vas exposar a la Biblioteca El Castell un conjunt de peces amb paisatges vacarissans. Què suposa que les teves veïnes i veïns
coneguin el teu treball?
D’entrada, fer arribar el que veus als demés omple molt. De fet, l’art no deixa de ser una visió
molt personal de les coses, que es transmet a través de mitjans artístics. No obstant això, en ser
una exposició al poble on he crescut i viu la meva
família, on ve gent que et coneix i hi viu, ho fa
molt més agraït. Puc dir que tot fa molta il·lusió.
Trajectòria artística

La vacarissana Helena Kotnik és una
artista amb una obra sobretot pictòrica,
tot i que també es dedica a altres
formats, com la fotografia.
És llicenciada en Belles Arts i la seva
producció s’ha pogut veure en diverses
exposicions individuals i col·lectives,
tant aquí com a l’estranger.
De fet, el passat mes de novembre,
la Biblioteca El Castell va exposar una
selecció de les seves peces a la mostra
Paisatges contemporanis, amb masies
i carrers de Vacarisses com a protagonistes. Actualment, està muntant un
negoci relacionat amb l’art.
D’on et ve la passió per l’art?
Sobretot de part de la meva àvia paterna. La mare
del meu pare sempre ha pintat i el meu pare, tot
i tenir el seu negoci familiar, també havia pintat.
La passió per l’art crec que ve més aviat d’aquesta
branca familiar, però tots hi estem força involucrats. Una de les meves germanes, per exemple,
es va treure la llicenciatura d’Història de l’Art.
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Com descriuries la teva obra i allò que vols
transmetre?
Senzilla i lluminosa és com jo la veig personalment, tot i que hi ha etapes de tot. De la mateixa
manera que una creix com a persona, també
creix la seva obra… Qualsevol forma de l’art, ja
sigui visual, gràfica o la música mateix, creix amb
el temps, queda més refinada i acotada. Això no
vol dir que sigui millor; a vegades, agrada més
l’obra prematura d’un artista per ser normalment més temperamental. I respecte a la meva
obra, suposo que intenta transmetre calidesa,
pausa, refinament, alegria, color i, com no, la visió de l’artista al món. L’artista sempre vol fer arribar alguna cosa als altres. Intenta comunicar-se.
Les teves peces no només són pictòriques, sinó
també fotogràfiques. Amb quines arts i formats treballes?
Sobretot, treballo amb dibuix i pintura. La fotografia, però, també se’m dona bé i vaig treballar-la força a la carrera. Sóc molt visual, tot i tenir bastanta memòria. Suposo que per això vaig
estudiar Belles Arts.

Batxillerat artístic a l’Escola Pia de Terrassa.
Llicenciatura de Belles Arts a la Universitat
de Barcelona i a la Universitat de Belles Arts
de Viena, Àustria.
Guia a museus com el MACBA
i la Fundació Joan Miró de Barcelona.
Assistent a la Galeria ETHALL de Barcelona.
Workshops amb artistes com Antonio Ortega
o Marc Vives i David Bestué.
Exposicions individuals i col·lectives nacionals
i internacionals.
Actualment, muntant un negoci relacionat
amb l’art.

QÜESTIONARI VACARISSÀ

Un lloc de Vacarisses
Qualsevol on es puguin admirar les meravelloses vistes de la muntanya de Montserrat. Com a
contrast, també m’agrada molt un racó en concret de Vacarisses, una fita on posa “camí ral” al
costat d’una alzina tocant a la carretera, a prop
de La Frasera, a la Masia Castellet de Dalt.
Un record vacarissà
La infantesa viscuda a Vacarisses amb les meves
germanes i amigues.
Una activitat vacarissana
Passejar i caminar pels camps i pel bosc, i admirar-ne la bellesa!
Una millora per al municipi
Bastantes, hehe! (aprofito aquesta entrevista per
dir-ne algunes) Una amb què crec que coincidim
tots: el transport públic. Altres: millora d’Internet,
poder fer arribar gas natural a les cases… Penso
que obviar aquestes coses avui dia és un retrocés;
som bastants els que actualment no només vivim
a casa, sinó que també hi treballem; i aquesta és
una tendència que va a més.
Un llibre
No sóc de llegir gaires novel·les, sinó que em decanto més per assajos, biografies… Recomano
Inteligencia emocional, de Daniel Goleman.
Un artista
Molts!!!! Em decanto molt per artistes americans
d’obra gràfica i pintors romàntics.
Una pel·lícula
L’anglesa Jane Eyre, que vaig veure fa poc i em
va encantar. Molt romàntica, i és que jo ho sóc
bastant…
Un personatge de ficció
La vaca xula ;)
Un personatge real
N’hi ha molts que admiro, però em quedaré amb
un que ens va deixar aquest any 2018: el físic i
astrofísic Stephen Hawking.
Un plat
Sóc amant del dolç. Un cafè amb llet de L’Estoneta
amb nata pel damunt, acompanyat d’unes galetes
de xocolata d’El Forn de Vacarisses, mmmm…
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Propostes del Ple municipal ordinari
de 20 de desembre de 2018
A favor

Proposta/moció
Proposta de la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat
d’aprovació de l’Ajuntament de Vacarisses de formar part de
l’Associació del Parc Rural del Montserrat i dels seus estatuts
Moció presentada pels grups municipals ERC-AM i MV-E
per instar al compromís de les regidores i regidors de
l’Ajuntament Vacarisses de contractar el servei que realitzi
una valoració de llocs de treball i de respectar el resultat
de la mateixa

Unanimitat

En contra

–

Unió d’Independents per Vacarisses
grupmunicipal@uipv.cat

Prepotència, mala praxi
i menyspreu!!
UIPV vol manifestar el seu rebuig en la convocatòria per urgència del ple extraordinari de
l'Alcalde d'ERC per a l'aprovació del pressupost de l'any vinent. L’Alcalde, aquest cop, s'ha
superat. En 27 anys d'existència d'UIPV en el món municipal
a Vacarisses, mai s'havia vist
una situació de prepotència i
menyspreu tan descarada envers alguns grups de l'oposició
com aquesta, amb un equip de
govern d'ERC-Movem que, en
teoria, està governant en minoria, tot i que, a la pràctica, no es
així, i això es constata a cada
ple, doncs el PSC és el soci a
l'ombra i el gran defensor de
las seves polítiques.
Uns pressupostos on el grup
municipal d'UIPV no va tenir la
possibilitat de presentar ni una
proposta de millora per al municipi, senzillament, perquè no
va tenir el temps ni la forma
legal per poder fer-ho, ni tan
sols consensuar i valorar, amb
un mínim de temps per poder
estudiar-los.
Ens presenten els pressupostos
4 dies abans de la seva aprovació i amb un ple extraordinari a
corre-cuita, on els veïns que ho
10

desitgin no poden ni donar la
seva opinió; realment insòlit i
preocupant. I ens preguntem
quin objectiu busquen per ferho així; de ben segur que necessiten aprovar-los tan aviat com
sigui possible per endegar les
inversions de cara a la galeria
per una qüestió totalment electoralista.
Això són les parets de vidre de
l'equip de govern i la transparència que tant van vendre. UIPV, a
la propera legislatura, ens comprometem a canviar aquesta manera tan nefasta i prepotent en
les formes de fer política de l’actual equip de govern.

ERC
Esquerra Republicana de Catalunya
vacarisses@esquerra.cat

Pressupostos 2019
Enguany tenim uns pressupostos efectius a partir del 3 de gener. Això és el que tocaria cada
any, és a dir, que a principi
d’any ja es pugui treballar amb
el pressupost i no s’hagin de
prorrogar els de l’any anterior.
UIPV ha criticat aquesta mesura, quan precisament la llei deixa clar que s’han d’elaborar uns
pressupostos abans d’acabar
l’any. Ho diu un partit que no
negociava els seus comptes
amb ningú i els aprovava quan

Abst.

–

PSC
Partit dels Socialistes de Catalunya
vacarisses@socialistes.cat

ERC, PSC,
VpV i MV

–

Els partits
opinen
UIPV

Política
Municipal

Consulta
les actes dels
Plens
municipals

volia, al febrer, març, etc. Volem
dir també que, en cap cas, ens
ha arribat cap proposta per part
d’aquest partit per millorar els
comptes per al 2019.
Esquerra Vacarisses vol defugir
el clima de crispació i insults
que des d’alguns sectors polítics estan intentant normalitzar per desestabilitzar la concòrdia que fins al moment hi ha
a Vacarisses. Nosaltres no hi
caurem i fem una crida a que en
defugi tothom. Per un grapat de
vots no trenquem el bon clima
que existeix en el nostre municipi, més enllà de les divergències polítiques i ideològiques
que hi ha. És lícit discrepar,
però els insults, les mentides,
els discursos racistes han de
quedar aïllats i no tots els partits ho fan.
Des d’Esquerra seguirem treballant, com sempre hem fet, per
la cohesió social, a través de les
entitats, l’esport, les festes, ja
que creiem fermament que Vacarisses som tots i totes. Seguirem treballant perquè a Vacarisses no hi hagi ciutadans o
ciutadanes de segona, aquest és
i serà el nostre capteniment.
Volem acabar aquest escrit denunciant la situació d’injustícia
que pateixen els polítics i polítiques empresonades i exiliats i
exiliades, i en demanem la seva
llibertat.

UIPV

Pacte, diàleg i negociació
Aquestes tres paraules defineixen clarament el tarannà dels i
les socialistes. Aquí a Vacarisses
també ho hem demostrat. En
primer lloc, formalitzant un
pacte de govern de tres forces
d’esquerres amb un projecte de
poble comú i compartit, que ha
millorat molts aspectes de la
vida de la ciutadania. Malgrat la
nostra decisió de sortir del govern municipal i passar a formar part de l’oposició, les nostres decisions i actuacions
sempre han anat encaminades
al bé comú i a donar estabilitat,
perquè no entenem la política
d’una altra manera. Durant
aquesta legislatura, hem vist
massa sovint com alguns partits han fet oposició per oposició, oposició sense arguments,
només per portar la contrària.
Això és el que denigra els polítics i la política en general. Les
majories només es poden construir des del diàleg, el pacte i la
negociació, que són tres principis bàsics en tota democràcia.
Més encara en el moment actual en què el multipartidisme ha
provocat la fragmentació del
vot. Tota formació política que
concorri a les properes eleccions ho ha de tenir clar.
Si això ho traslladem a la política general, estem convençuts
que els i les socialistes som els
únics amb una voluntat real de
trobar una solució pactada i negociada que porti a desencallar
la situació política actual.

VpV
Veïns per Vacarisses
veinspervacarisses@gmail.com

Any Electoral
Veïns i veïnes de Vacarisses, encetem un any electoral amb
una il·lusió renovada. Creiem

MV
que una forma de governar diferent és possible i necessària.
Hem sofert una legislatura impossible d'acceptar, un govern
preocupat pels grans problemes de Catalunya, oblidant els
problemes més importants del
nostre municipi.
Només a títol de recordatori,
posarem negre sobre blanc la
discriminació que han sofert algunes urbanitzacions amb l’enllumenat de nadal. Mentre unes
han tingut les seves entrades
adornades, altres hem passat el
nadal a les fosques i, a dia d’avui,
encara esperem una explicació
de l'equip de govern, el mateix
que ha sigut capaç de, en una
nit, muntar una brigada per omplir el nucli antic de llaços grocs.
Tot i això, continuem treballant
per aconseguir un Ajuntament
més just per a tots els veïns i veïnes de Vacarisses, sense discriminar el lloc o la urbanització de
residència, com si per a l'Ajuntament hi haguessin ciutadans de
primera i de segona, segons el
lloc on visquin.
Volem aprofitar aquestes ratlles
per explicar la nostra posició a
l'hora de votar el pressupost de
2019. Després de quatre anys de
legislatura, és el primer que contempla una partida de 306.000€
en inversions, concentrades en
els últims cinc mesos de legislatura, sempre amb el vist i plau
del PSC, que, com tothom sap,
està fent costat a l'equip de govern, tot i estar fora del mateix,
donant oxigen un dia sí i un altre també a ERC.
També volem tenir en compte
els últims episodis de robatoris
que s'estan produint al nostre
municipi, sobretot en urbanitzacions. Pensem que aquest tema
és prou important com perquè
l'equip de govern estigui preocupat en buscar-ne els culpables.
Volem aprofitar el Terme per desitjar a tots els veïns i veïnes un
feliç 2019.

Movem Vacarisses
movemvacarisses@gmail.com

Plena convivència al municipi
i govern per a tothom
Iniciem l’any i, amb ell, els mesos finals de la legislatura. Donada la situació d’excepcionalitat política que estem vivint des
de fa molt de temps a Catalunya, MOVEM VACARISSES fa
una sèrie de valoracions:
Formem part minoritària de
l’actual equip de govern, amb
una única representant, tot i
que amb unes regidories força
importants.
La nostra voluntat, si els resultats electorals del proper 26 de
maig així ens ho permeten, és
defensar, per sobre de tot, un
govern que sigui representatiu
de totes i tots els veïns de Vacarisses, i que miri, per un igual,
cadascuna de les urbanitzacions del municipi.
En definitiva, volem ocupar-nos
de garantir, des de l’Administració local, una plena convivència del nostre veïnat: estem
veient com els extrems en matèria territorial no ens estan
portant enlloc, i els discursos de
banderes es barregen en el ben
mig de les tasques diàries que
es porten a terme.
Per tant, la primera de les prioritats ha de ser preocupar-nos
de portar a terme polítiques
que ens apropin, que ens facin
sentir orgullosos/es del conjunt
del nostre municipi.
És cert que, per sentir-nos totes
i tots inclosos, haurem d’adequar, en igualtat, les diferents
urbanitzacions, i aquesta ha de
ser, sense cap dubte, la primera
de les accions de govern a posar
en primer lloc, tot i que ja s’han
iniciat en aquesta legislatura
els estudis previs necessaris on
es troben les mancances.
Considerem que governar ha
d’implicar, necessàriament, representativitat i ple respecte
envers totes les opinions.
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Itinerari geològic per
la riera de Sant Jaume

Viu Vacarisses

Natura

Aquest itinerari és interessant perquè, en poc
menys d'un quilòmetre, tenim un resum de quasi
tota la història geològica de Catalunya. Efectivament, en un curt recorregut, podem veure una
bona sèrie estratigràfica que abasta materials paleozoics, mesozoics i cenozoics (és a dir, de les
eres primària, secundària i terciària). Dissortadament, a causa de les rierades de l'any 2018, alguns trams presenten ara una certa dificultat.
Agafarem la carretera BV-1211 en direcció a Olesa
i, quan hàgim passat el Pont Gran (km 5), podem
aparcar en una esplanada que hi ha al costat del
trencall que anava a la ja inexistent Estació d'Olesa. Hem de dir que la riera fa aquí la divisòria entre
els termes municipals de Viladecavalls i d'Olesa, i
que, seguint riera amunt, justament sota el viaducte de l'autopista, s'entra ja en terme de Vacarisses.
En la part que estem ara, hi ha llicorelles de l'era
primària, datades del període ordovicià (de fa,
aproximadament, 450 milions d'anys). Continuem a peu vers el viaducte i, just abans de la corba
de la carretera, hi ha el contacte discordant del
paleozoic amb el mesozoic. Mirant el talús, tenim
a la dreta les llicorelles paleozoiques, aquí una
mica alterades per causes tectòniques, i a l'esquerra, un conglomerat quarsós, anomenat pinyolenc, del començament de l'era secundària,
concretament del període triàsic (de fa uns 230
milions d'anys).
Fixem-nos que aquest conglomerat, també observable en la riera, està format exclusivament per
fragments de quars. A causa de la seva duresa, el
pinyolenc ha donat origen en aquest massís a relleus escarpats, com les agulles properes a Sant
Salvador de les Espases, el penyal de Sant Pere
Sacama, el turó de Sant Lluís de Rístol i, fins i tot,
la forma singular de la Pedra Degollada.
Ara continuem per la riera per tal de seguir tota la
sèrie estratigràfica triàsica. Després del conglomerat de base, amb què comença el buntsandstein
o part primera del triàsic, trobem gresos o arenites, roques sedimentàries que reben el nom popular de pedra esmoladora. Si ens hi fixem, trobarem estratificacions creuades (fins i tot, en alguns
carreus del pont). Les obres d'aquest colossal pont
ferroviari van ser dirigides per l'enginyer Pedro
de Andrés Puigdollers i van concloure el 1859. Ara
fa deu anys, s'hi va fer una acurada restauració.
Passat el pont, trobem limolites i argil·lites, roques sedimentàries procedents de la consolidació
de llims i d'argiles. Són roques toves, fàcilment
erosionables. Normalment, són de color vermell,
però hi ha clapes de color verdós que indiquen
condicions anaeròbiques durant la seva formació.
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A continuació, ve la segona part del triàsic, el
muschelkalk, format aquí per dolomies, unes roques molt semblants a les calcàries, però amb un
contingut important de carbonat magnèsic. Després d'un nivell de poc gruix de dolomies negroses, hi apareix un extens tram de dolomies grises
i de dolomies amb fucoides (restes d'algues).

1. Contacte
discordant entre
el paleozoic, a la
dreta, i el triàsic
basal, i al fons, el
Pont Gran.
2. Limolites i
dolomies.

Quan s'han acabat les dolomies, apareixen argil·
lites o limolites vermelles amb intercalacions de
gresos micacis. A continuació, ve un nivell de dolomies calcàries de color blanc, amb senyals de
bioturbació (és a dir, d'activitat biològica) o amb
fucoides. Finalment, tancant la sèrie estratigràfica triàsica, trobem limolites groguenques pròpies
del keuper, l'última part del període triàsic.
Seguidament, hi ha una disconformitat o llacuna
estratigràfica, ja que manquen estrats dels períodes juràssic i cretaci. Els següents materials que
trobem són conglomerats poligènics (originats a
partir de roques diverses) del paleocè, que és el
període més antic del cenozoic o era terciària.
Aquests conglomerats paleocens són relativament recents: de fa uns 60 milions d'anys. Arribats a aquesta zona, donem per acabat el nostre
recorregut geològic per la riera de Sant Jaume.
Àngel M. Hernández Cardona
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Nota de condol de l'Ajuntament de Vacarisses
El passat mes de gener, ens va deixar l'historiador
i antropòleg Joan Valls i Pueyo. Des de l'Ajuntament de Vacarisses, lamentem la seva pèrdua i
volem expressar el nostre condol a la seva família.
Nascut a Castellbell i el Vilar, Joan Valls va col·
laborar diverses vegades amb l'Ajuntament de
Vacarisses, contribuint a difondre la història del
municipi i el seu entorn. De fet, durant la nova

etapa d'El Terme, publicava articles periòdicament, a la secció Històries de Vacarisses. El seu darrer escrit vam poder llegir-lo fa tan sols dos mesos, al número de desembre, on ens parlava sobre
la nissaga dels Solà, senyors del feu de Viladoms,
del segle XIII. Josep Valls també és l'autor de diversos llibres històrics; el darrer sobre Jaume
Desfar, conseller del rei Pere el Cerimoniós i senyor de Vacarisses.

Vacarisses en imatges

La Biblioteca
recomana
Novel·la
Cara de pan
Sara Mesa
Després d’un debut notable
amb Cuatro por cuatro, Sara Mesa
va començar a destacar amb la
seva segona novel·la Cicatriz,
considerada per diversos mitjans com una de les grans obres
que deixava el 2015. El passat
2018, havent publicat també
alguns llibres de relats, l’autora
es va consolidar, anant més enllà amb Cara de pan.
Cara de pan és una novel·la breu
i lleugera, però carregada de
significats i interpretacions. La
protagonista, aquesta “Cara de
pan o Casi”, com es farà dir ella,
és una noia de gairebé catorze
anys que cada dia es refugia de
l’institut i del món en una zona
resguardada d’un parc; tota sola
fins que apareix el “Viejo”, un
senyor d’uns quaranta i pocs
anys, que gaudeix estudiant
els ocells de la zona. Entre ells,
començarà una relació estranya, sòrdida i inquietant per
moments, però que, de mica
en mica, anirem descobrint que
poc té a veure amb la primera
impressió que ens havíem fet.

A la pujada de Cal Perdet, dues iaies sortint de missa. Són la Rosa Casas Bassas i l'Oliva Pares Barrera. Any 1951.
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

Cara de pan és una novel·la que
provoca, que fa pensar i que
parla de perdedors, d’estranys,
de gent que no encaixa amb la
resta de la societat. Sens dubte,
una de les grans obres de 2018.

Infantil

Cinema

Cómo construir un hermano
mayor
Anaïs Vaugelade

Lucky

La Zuza es una nena molt espavilada. Li agradaria tenir un germà
gran, així que se’l fabrica, però
no ho fa sola. Amb l’ajut dels
seus ninos i amb l’enciclopèdia
del seu amic el cocodril, que
l’anirà assessorant, durà a terme
el laboriós projecte de construir
un germà gran.
Acompanya els més menuts de
la casa a entendre el funcionament del cos humà, des dels ossos i els lligaments fins al funcionament complex del sistema
digestiu o el cervell. Un divertit
atles d’anatomia humana i una
mica de bricolatge en forma de
conte, d’allò més divertit. Amb
imatges grandíssimes, plenes
d’imaginació.

El debut en la direcció de John
Carrol Lynch (res a veure amb
David Lynch, tot i que aquest
darrer també aparegui durant
el film, que també compta amb
moments molt lyncheans, precisament) resulta una delicada
peça d’autor, i alhora representa un comiat pòstum més que
digne del difunt Harry Dean
Stanton (Alien, Paris, Texas), que
protagonitza Lucky.
Harry Dean Stanton és un ancià
que ha sobreviscut a la majoria dels seus contemporanis i
compta amb una salut envejable, de manera que no sembla
estrany que se’l conegui amb
el sobrenom de Lucky. Però
Lucky comença a notar que es
troba en el tram final de la seva
vida i es planteja el sentit de la
seva existència. A través de la
seva rutina i la seva relació amb
amics i coneguts, el film porta
a una reflexió sobre la vida, la
por a la mort i l’espiritualitat,
envoltada d’una tendresa cap
al personatge de Lucky, que demostra la capacitat interpretativa de Harry Dean Stanton.
Una obra per visionar, revisionar (la seva durada, que no arriba als 90 minuts, ho posa fàcil)
i, sens dubte, per recordar.
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Agenda Febrer 2019
Divendres 1

Divendres 25

Tots els divendres

Jam session

Sessió informativa
Borsa de treball

Skate & scooter

Hora: 22.30 h
Lloc: Punt de Vol

Hora: 9.30-11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica

Del 4 al 8 de febrer

Dimecres 6

Anem al teatre

Dimarts 26

Dijous 7

Assessorament per donar d'alta
cooperatives i sobre economia
social i solidària.
Hora: 18-20 h
Lloc: Sala Antònia Verdura
d'El Castell

Obra: Tenors
Lloc: Teatre Kursaal
Inscripcions: Casal de la Gent
Gran (places limitades)

Joc del quinto

Activitat oberta a tothom.
Hora: 17.15 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Divendres 8

Sessió informativa
Borsa de treball

Hora: 9.30-11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Dilluns 11

Oficina
d’assessorament agrari
Hora: 16-20 h
Lloc: aula d’estudi
de la Biblioteca El Castell

Ateneu Cooperatiu

Dijous 28

Dijous llarder

Campionat de truites.
Hora: 17 h
Lloc: Punt de Vol

Dijous Gras

Concurs de truites i berenar
(porta la teva truita i la
compartirem!). El Casal posa les
begudes i la coca de llardons.
Hora: 17 h (concurs) | 18 h
(berenar)
Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions (concurs): abans
del 22 de febrer
Dissabte 2 de març!

Dilluns 18

Espai de debat educatiu
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala Antònia Verdura
Dimecres 20

Formació per a les famílies

Addicció a les pantalles, a càrrec de
Dominica Díez, psicòloga clínia
del CSMIJ Manresa.
Hi haurà servei de canguratge
(reserva prèvia, com a màxim
el mateix dia de la xerrada a les
12 h, trucant a Serveis a les
Persones de l’Ajuntament).
Hora: 17 h
Lloc: Sala Neus Català
d’El Castell

Hora: tarda
Lloc: Plaça del Punt de Vol

Carnestoltes

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

Espai pícnic

Per dur el vostre sopar!
Hora: 21 h
Reserva de taules i cadires:
a la Regidoria de Cultura
93 835 90 02 (ext. 240),
fins al 28 de febrer

Audicions instrumentals
de l’EMMV

Hora: 18 h
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell
Tots els dijous

Taller d’experimentació
creativa
Cal inscripció prèvia.
Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol
Preu: gratuït

Del dilluns 11
al divendres 22 de febrer

Inscripcions concurs
de Carnestoltes

Mail a cultura@vacarisses.cat,
indicant:
· Nom de la comparsa
· Responsable i telèfon
· Nº de participants
(adults i infants)
· Amb vehicle
(nº de matrícula) o no
El mateix dia de la cercavila
caldrà portar un USB amb
la música triada per a
la coreografia.
Del 15 de febrer al 15 de març

Inscripcions
III A l’abril llibres mil!

Programa de foment a la lectura,
adreçat a nens i nenes de 3r a 6è
de primària.
Lloc: àrea infantil de
la Biblioteca El Castell

Dimecres 6 de març!
Dijous 21

Clubs de lectura

La mort i la primavera,
de Mercè Rodoreda.
Dinamització a càrrec
de Núria Bazaga.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Enterrament de la sardina
I sardinada gratuïta!
Hora: 19 h
Lloc: Plaça Joan Bayà
Inscripcions: cal recollir
un tiquet a l’Ajuntament o
a la recepció de La Fàbrica,
fins al divendres 1 de març

Divendres 22

Hora del conte

A càrrec de Raül Benéitez.
Hora: 17.30 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.
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