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Editorial
La Universitat Autònoma de Barcelona ha premi-
at l’Ajuntament de Vacarisses per la qualitat i la 
transparència de la comunicació pública local.
El web municipal compleix un 96% dels indica-
dors que ho valoren, obtenint el Segell Infoparti-
cipa. Així, Vacarisses es troba entre els 98 ajunta-
ments de Catalunya que el tenen i entre els 9 del 
Vallès Occidental, junt a capitals de província i 
altres ciutats importants, amb un pressupost 
molt superior al del nostre consistori.

Per tot plegat, haver aconseguit aquest guardó és 
un reconeixement a la feina feta i un repte per 
mantenir-lo i assolir el total dels indicadors.
En definitiva, una mostra més de la voluntat de 
continuar treballant per una gestió municipal 
transparent i propera a la ciutadania, perquè tot-
hom hi tingui accés d’una manera eficient i útil.
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D’altra banda, l’Ajuntament de Vacarisses també 
destaca pel seu termini de pagament a les empre-
ses proveïdores. La llei marca que les factures, un 
cop aprovades, s’han de pagar en un màxim de 30 
dies hàbils. En el cas de l’Ajuntament, la mitjana 
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El web municipal ha obtingut
el Segell Infoparticipa que atorga
la UAB per complir un 96%
dels indicadors que es valoren

Un any més, la Universitat Autònoma de Barcelo-
na (UAB) ha convocat els guardons Infoparticipa, 
que premien la qualitat i la transparència de la 
comunicació pública local. En aquesta edició, 
l’Ajuntament de Vacarisses ha obtingut un 
96,15%, millorant la puntuació de l’any passat en 
un 23%. L’acte de lliurament dels premis va tenir 
lloc a mitjans de març, al Rectorat de la UAB, i va 
comptar amb la presència de l’alcalde vacarissà, 
Antoni Masana, i el regidor de Comunicació,
Albert Salamé.

D’aquesta manera, Vacarisses es troba entre els 98 
ajuntaments de Catalunya que disposen de Segell 
Infoparticipa i entre els 9 del Vallès Occidental. 

ComunicacióUn excel·lent
en transparència per
a l’Ajuntament de Vacarisses

Des de l’ajuntament vacarissà, es continuarà tre-
ballant per millorar el web i assolir els punts res-
tants per arribar al 100%. De fet, sols 32 ajunta-
ments catalans han aconseguit aquesta xifra i la 
majoria corresponen a ciutats grans o mitjanes i, 
per tant, amb major pressupost. Per exemple, 
quant a transparència, el web municipal de Vaca-
risses està per sobre dels de ciutats com Igualada, 
Tarragona, Reus, Tortosa, Badalona, El Prat de 
Llobregat, Sant Cugat, Cerdanyola i Matadepera, 
entre d’altres, i a menys de dos punts de capitals 
com Lleida i Girona, i grans ciutats com Mataró i 
L’Hospitalet de Llobregat.
 
El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la 
Ciutadania Plural de la UAB avalua 52 indicadors, 
50 dels quals complerts per www.vacarisses.cat.
A través de la plataforma Mapa InfoParticipa, con-
cebuda l’any 2012, es publiquen els resultats 
d’avaluar la informació que ofereixen els ajunta-
ments a les seves pàgines web, amb l’objectiu de 
promoure’n la millora.
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El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha for-
mat i atorgat tres punts d’informació turística a 
Vacarisses: la Biblioteca El Castell, el Casal de Va-
carisses i el Restaurant La Pastora. L’objectiu és 
oferir un turisme de proximitat, esportiu, de ne-
goci i industrial a visitants i a la mateixa població 
de Vacarisses, informant sobre l’oferta turística 
de l’entorn, a més de donar assistència i suport 
personalitzat amb la recomanació de productes i 
serveis del territori. 
El Casal de Cultura i La Pastora oferiran informa-
ció sobre turisme de proximitat i turisme gastro-
nòmic a Vacarisses. La Biblioteca El Castell també  
se centrarà en el turisme de proximitat, tant fa-
miliar com escolar, però, a més a més, està treba-
llant paral·lelament amb els parcs naturals de 
Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l’Obac per 
donar a conèixer encara més aquests paratges. 
Per a això, l’equipament municipal compta amb 
espais expositius que delimiten el punt d’infor-
mació turística i permeten que les persones usu-
àries puguin accedir a la informació de forma 
autònoma, per exemple, mitjançant fulletons 
gratuïts a la seva disposició.

TurismeTres punts d’informació 
turística comarcal a Vacarisses

El Restaurant La Pastora, compromís
per la sostenibilitat Biosphere
A banda d’esdevenir Punt d’Informació Turística, 
el Restaurant La Pastora de Vacarisses ha rebut el 
distintiu de compromís per la sostenibilitat
Biosphere. Aquest és un distintiu internacional 
que acredita la gestió responsable i sostenible 
que realitzen les empreses i serveis turístics de la 
comarca. L’objectiu és fomentar les bones pràcti-
ques en gestió sostenible i turisme responsable, 
entre les empreses i serveis turístics del Vallès 
Occidental. 

Adreces dels Punts d’Informació Turística

Biblioteca El Castell - C/ Major, 3

Bar El Casal de Vacarisses - C/ dels Oms, 1

Restaurant La Pastora (Casa Nova de l’Obac) - 
Ctra. Terrassa a Rellinars, km. 9,8

Un recurs interposat a una part
de la licitació de les obres ha obligat
a ajornar el  termini previst
de finalització de les obres

El juliol de 2018 sortia a licitació la Instal·lació de 
gespa artificial i obra civil al camp de futbol municipal 
de Vacarisses. El projecte havia estat realitzat per 
l’empresa TOP Consulting Esportiu SLU (triada 
d’entre tres empreses especialitzades a què es va 
demanar pressupostos i experiència en el sector), 
conforme a les possibilitats tècniques i econòmi-
ques de l’Ajuntament de Vacarisses. De fet, l’ex-
ternalització de l’elaboració d’aquest projecte, a 
l’igual que d’altres, venia donada per la manca de 
coneixements suficients en aquest àmbit del per-
sonal tècnic del mateix ajuntament. 

La licitació de les obres estava separada en dos 
blocs: d’una banda, l’obra civil i, de l’altra, la 
instal·lació de la gespa. El passat mes d’octubre, 
s’iniciava la primera part del projecte, l’obra civil, 
adjudicada a l’empresa Grup Mas Constructors, 
prèvia licitació pública.

El segon bloc quedava pendent d’adjudicació, ja 
que l’empresa fabricant de gespa artificial Mondo 
Ibérica S.A. havia interposat un recurs de reposi-
ció. Segons els seus arguments, es denunciaven 
pràctiques de competència deslleial i/o acords 
col·lusoris, conflicte d’interessos i delimitació 

EsportsEl camp de futbol de gespa,
llest cap a finals d’abril

incorrecta de l’objecte contractual als plecs de 
condicions tècniques. Un dels motius era que 
l’administrador de TPO Consulting Esportiu du-
rant l’elaboració del projecte de la instal·lació de 
la gespa artificial al camp de futbol municipal de 
Vacarisses era Ignasi Senabre, alhora administra-
dor i director comercial de l’empresa Sports 
Landscape SL, que comercialitza la marca de ges-
pa artificial JutaGrass. El recurs també denuncia-
va que, a l’especificació tècnica del plec de condi-
cions, segons els paràmetres definitoris del tipus 
de gespa sol·licitada, només podia guanyar la lici-
tació l’empresa administrada per Ignasi Senabre.

La mesa de contractació de l’Ajuntament de Vaca-
risses, prèvia consulta al departament jurídic del 
mateix consistori, va respondre els diferents 
punts del recurs de reposició amb els següents 
arguments:

Quant a pràctiques de competència deslleial 
i/o acords col·lusoris
El fet que l’empresa Sports Landscape, que admi-
nistra i d’on és director comercial Ignasi Senabre, 
no es presenti a la licitació ja és motiu per con-
cloure que no existeixen els acords col·lusoris 
esmentats. Les pràctiques col·lusòries s’han de 
donar entre empreses que concorrin a la licitació, 
doncs, en cas contrari, l’òrgan de contractació no 
pot intervenir-hi.

Quant a conflicte d’interessos
Com a mesura per evitar que es pugui materialit-
zar un conflicte d’interessos en l’expedient, es va 
acordar que l’empresa adjudicatària no pugui ad-
quirir la gespa artificial ni a Senabre directament 
ni a l’empresa Sports Landscape, de què n’és ad-
ministrador i director comercial. A tal efecte, 
l’empresa que resulti adjudicatària ha de presen-
tar a la mesa de contractació, en un termini mà-
xim de 3 dies des de la proposta d’adjudicació, 
una declaració que determini qui li subministra-
rà la gespa artificial, acompanyada d’un docu-
ment de compromís que no podrà ser ni Senabre 
ni Sports Landscape.

Quant a la delimitació incorrecta de l’objecte 
contractual als plecs de condicions tècniques
Si bé és cert que el plec de prescripcions tècniques 
esmenta com a exemple el model Defender 50/165 
de l’empresa JutaGrass, no és menys cert que 
aquesta menció va precedida del substantiu “ti-
pus” (anàleg a “equivalent”, admès a l’article 126.6 
in fine de l’LCSP). Així doncs, la referència “tipus 
Defender” indica un nivell qualitatiu de gespa que 
en cap cas implica l’exigència d’aquest model con-
cret, sinó que s’accepta qualsevol producte que 
compleixi les prestacions mínimes exigides. Així 
ho van entendre les empreses participants (entre 

elles, Mondo Ibérica), sense que cap d’elles eme-
tés reserva o objecció al respecte. En aquest cas, 
l’òrgan de contractació va optar per definir el 
producte a adquirir sobre la base d’unes determi-
nades característiques descriptives: gruix de la 
fibra, decitex, número de puntades i pes. Aquestes 
característiques pretenien obtenir unes prestaci-
ons mínimes, d’uns determinats estàndards de 
qualitat de la gespa, en funció del pressupost de 
què es disposava, basant-se en el “principi de mi-
llor relació qualitat-preu” a què al·ludeix l’article 
131.2 de l’LCSP. La finalitat era obtenir una gespa 
de qualitat, amb un índex de durabilitat adequat 
i tenint en compte el sistema de drenatge vertical 
instal·lat.

Adjudicació de la instal·lació de gespa
El procediment de contractació ha continuat 
amb els acords anteriors. L’empresa que ha resul-
tat primera per puntuació ha renunciat a l’adju-
dicació del contracte, de manera que aquesta ha 
passat a la segona empresa amb més punts, Fi-
eldturf Poliegras S.A., fabricant europea de gesta 
artificial. En breu, s’iniciarà la instal·lació del ma-
terial al camp de futbol, així com tots els ele-
ments necessaris per al seu ús, com porteries, 
xarxa per a pilotes, etc. Es preveu que l’equipa-
ment municipal estigui enllestit a finals d’abril.



6 7

Consulta
les actes dels 

Plens
municipals

Propostes del Ple municipal ordinari
de 28 de febrer de 2019   

Proposta/moció

Proposta del regidor de Participació Ciutadana d’aprovació 
inicial de les bases  específiques reguladores de l’atorgament 
de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses a entitats 
inscrites al registre municipal d’entitats i associacions de 
Vacarisses, any 2019

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM i MV-E
per acusar l’Estat d’utilitzar la justícia per perseguir 
l’independentisme

A favor

UIPV, ERC,
PSC i MV

ERC i MV

En contra

VpV

–

Abst.

–

UIPV,
PSC i VpV

Els partits
opinen

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

UIPV et vol escoltar!!
Falten menys de tres mesos per 
a les eleccions i els partits polí-
tics ja han començat a fer movi-
ments i actes de precampanya. 
Alguns, com ERC, actualment al 
govern, esgotant les darreres 
engrunes del mandat, fent a 
correcuita inversions de cara a 
la galeria d'una manera desca-
radament electoralista; ara bé, 
hem vist que, en aquesta legis-
latura, no han sigut capaços de 
fer ni una sola obra d'urbanitza-
ció que, com tothom ja sap, era 
el tema que més urgència tenia 
de tot el municipi.
UIPV som un partit de caràcter 
totalment municipalista amb 
una dilatada experiència de go-
vern municipal a Vacarisses i 
ens tornem a presentar en les 
pròximes eleccions del 26 de 
maig, amb un projecte nou i 
amb un equip renovat, amb 
molta il·lusió i amb un compro-
mís ferm amb els vilatans de 
Vacarisses. 
El nostre programa de govern 
estarà basat en:
#donesigualtat  #joventut
#municipi  #urbanització
#serveis  #veïnsiveïnes  
#mantenimentparcs  
#mediambient  #comunicació
#transparència  #sostenibilitat
#comerç  #mobilitat  #seguretat
#persones  #ensenyament
#sanitat #cultura #esport #salut
Veïns i veïnes, volem aprofitar 
aquest espai de comunicació 
per convidar totes les persones 
que se sentin identificades amb 
el nostre projecte de municipi i 
que vulguin aportar propostes i 
idees per tal de millorar el mu-
nicipi i el benestar de les perso-
nes. A UIPV estem totalment 
oberts a escoltar-vos i a copsar 
les preocupacions i inquietuds 
que ens pugueu transmetre, 
per incorporar-les en el progra-
ma de govern.
Tots els interessats ho podeu fer 
a través del nostre email:
uipvacarisses@gmail.com 

ERC
Esquerra Republicana de Catalunya
vacarisses@esquerra.cat

Fi de mandat
El proper mes de maig hi ha 
eleccions municipals, on esco-
llirem els nostres representants 
a l’ajuntament. Han estat 4 
anys apassionants, en què hem 
dedicat tots els nostres esforços 
a millorar la vida de les perso-
nes que viuen a Vacarisses i, de 
retruc, hem ajudat a empènyer 
el país cap a la llibertat.
4 anys de feina que esperem 
que els nostres veïns i veïnes sà-
piguen valorar. Ho hem fet el 
millor que hem sabut i adme-
tem que hem errat en algunes 
decisions, però pensant que era 
el millor per a la globalitat.
No podem parlar gens bé de 
l’oposició. Tant UIPV i VxV han 
vingut literalment a escalfar la 
cadira; cap proposta durant 
aquests 4 anys, cap. Només re-
trets i crítiques i cap aportació 
positiva per millorar entre tots i 
totes Vacarisses. Senyors, des de 
l’oposició també es pot treba-
llar per la millora de Vacarisses; 
nosaltres així ho vam fer quan 
érem oposició.
Hem modernitzat Vacarisses i 
encara ens queda molta feina 
per fer. Volem seguir millorant 
la qualitat de vida dels nostres 
conciutadans, ja que el llegat de 
24 anys de govern d’UIPV, del 
tàndem Boada-Gibert, deixava 
molt que desitjar.
Des d’ERC, ens presentem a 
aquestes eleccions municipals 
amb una llista renovada, però 
amb la mateixa il·lusió de sem-
pre per fer de Vacarisses una 
vila inclusiva, per a tots i totes, 
i amb la màxima qualitat de 
vida per als nostres convilatans 
i convilatanes.
Agrair la dedicació i treball dels 
treballadors i treballadores mu-
nicipals; Vacarisses compta amb 
un gran equip de professionals.
Acabarem, com sempre, dema-
nant la llibertat i el retorn dels 
companys i companyes empre-
sonats i a l’exili.

Política
Municipal

som del parer de governar de la 
mateixa forma a l’inici de la le-
gislatura i al final, sempre 
dintre de les possibilitats eco-
nòmiques que doni el pressu-
post de l'Ajuntament. Volem 
posar com a exemple el que va 
passar amb les obres d'urbanit-
zació de Torreblanca II i La Ca-
rena Llarga; l'equip de govern 
d’aquell moment va esperar a 
posar l'asfalt als carrers els úl-
tims mesos de la legislatura i 
després van perdre les elecci-
ons amb uns resultats del tot 
insuficients per continuar go-
vernant.

MV 
Movem Vacarisses
movemvacarisses@gmail.com

El mandat 2015-2019 arriba a la 
fi del seu camí. Movem Vacaris-
ses ha format part de l’equip de 
govern durant tota la legislatura, 
amb una única representació, 
assumida, en l’actualitat, per la  
regidora Clara Fuster, front a les 
altres dues formacions políti-
ques, que han tingut 4 i 2 repre-
sentants, respectivament. 
En aquesta situació, liderar el 
nostre projecte no ha estat fà-
cil; tot i així, hem aconseguit 
portar a terme, pràcticament, 
tot el nostre programa electoral 
i el Pla d’Actuació Municipal al 
qual ens vam comprometre, 

buscant avinentesa i respecte 
amb la resta de formacions polí-
tiques, pensant sempre  en tot 
el veïnat de Vacarisses, i amb 
una manera de fer propera i 
una visió feminista, ecologista i 
d’esquerres.
Ens hi hem abocat amb un ple 
sentit de la responsabilitat i 
amb la voluntat d’assolir reptes 
transformadors en les 4 regido-
ries que han estat al nostre càr-
rec: Educació, Medi Ambient, 
Habitatge i, últimament, Mobi-
litat. Podreu trobar el detall de 
les nostres gestions al web
movemvacarisses.cat
Són molts els projectes que 
hem portat a terme, i molts 
d’altres que ens agradaria inici-
ar, i la nostra predisposició per 
fer-ho és, com sempre, valenta i 
exigent. També l’adequada i re-
comanable capacitació i forma-
ció ens avalen per assumir la 
gestió de l’administració cada 
cop més regulada i complexa.
Volem agrair a totes les perso-
nes que ens han donat el seu 
suport i a aquelles que han col-
laborat per dur a terme les pro-
postes polítiques de Movem
Vacarisses.
Finalment, volem animar-vos 
perquè, a les properes eleccions 
municipals del 26 de maig, 
aneu a votar.

VpV
Veïns per Vacarisses
veinspervacarisses@gmail.com

Camp de gespa
Ara farà un any que el ple va 
aprovar l'obra d'execució del 
camp de gespa del nostre muni-
cipi, una obra molt reivindicada 
per una quantitat de veïns i veï-
nes amants d'aquest esport tan 
multitudinari. Nosaltres, com 
Veïns per Vacarisses, vàrem fer 
l'esforç de votar a favor, tot i 
que no era el projecte que a nos-
altres ens agradaria fer, i que 
era molt més ambiciós.
Estem segurs que les urnes ens 
donaran la possibilitat de millo-
rar aquesta i altres obres que 
s'han fet i es faran abans que 
arribin les eleccions municipals 
de 2019.
Serveixi aquesta introducció per 
posar de manifest el nostre des-
content pel temps que ha passat 
des que es va aprovar al ple fins 
ara i que, tot i donar les explica-
cions del perquè d'aquest endar-
reriment, nosaltres tenim el 
nostre convenciment que és 
una actitud premeditada amb 
la finalitat d’acostar el moment 
de posar la gespa a les eleccions 
municipals, donant per fet que 
els veïns i veïnes només recor-
den allò que has fet els últims 
dies de la legislatura. Volem fer 
una crítica d'aquesta manera de 
fer les coses perquè nosaltres 

PSC
Partit dels Socialistes de Catalunya
vacarisses@socialistes.cat

28A, una decisió vital 
El moment actual presenta un 
panorama polític força compli-
cat. D’una banda, tenim Catalu-
nya amb un NO GOVERN que fa 
deixadesa de les seves funcions 
i responsabilitats pensant ex-
clusivament en la causa del 
procés i instal·lat en “com pit-
jor, millor”. De l’altra, partits 
irresponsables també radicalit-
zats que cerquen l’enfronta-
ment permanent entre ciuta-
dans, però sense propostes i 
alternatives.
La inacció i paralització del go-
vern català contrasta amb un 
govern de l’Estat, que ha gene-
rat il·lusió i esperança de futur 
perquè ha GOVERNAT i ha im-
plementat mesures socials i so-
lucions reals, alhora que ha 
practicat un diàleg obert i franc 
amb el govern de Catalunya, re-
conegut per alguns indepen-
dentistes portes endins (portes 
enfora no es pot dissentir). Tot i 
que els grups independentistes 
al Congrés van afavorir la mo-
ció de censura, finalment han 
deixat caure el govern Sánchez 
votant en contra dels pressu-
postos més socials dels darrers 
temps, això sí, sense cap argu-
ment tècnic ni polític sobre els 
propis pressupostos. Un govern 
que ha demostrat que canviar 
les coses és possible i que fer po-
lítiques socials es una qüestió de 
convicció, voluntat i valentia.
Per això, el proper 28 d’abril 
ens hi juguem molt: retrocedir 
30 anys si fan majoria les 3 dre-
tes espanyoles (PP, Ciutadans i 
Vox), el bloqueig institucional 
deliberat dels grups indepen-
dentistes, o avançar de la mà 
del socialisme de Pedro Sán-
chez cap a una solució a Cata-
lunya i a Espanya que aconten-
ti una majoria i que porti a les 
millores econòmiques i socials 
que necessitem urgentment. 
La decisió és VITAL i està a les 
nostres mans.
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“Estimar es paga car. No em vull quedar sola. Una febre i 
un patir, és, estimar. Un càstig del cel; no hi ha seny ni raó 
que valguin. Quan t’agafa estàs perduda.” (Filomena)

La Filomena necessita estimar. L’Aurora, seduir. 
La Dolors, una cura per a la seva malaltia. La Pau-
lina, com si d’un personatge d’Oz es tractés, un 
cervell. I com una papessa més del tarot, hi ha la 
Rita. La Rita, que pot oferir a través de la màgia 
fer realitat els desitjos de les seves companyes. I 
hi ha la Sofia que els recordarà de manera cruel 
que no els podran fer realitat.

Aquest cop la Revolta de bruixes de Josep Maria Be-
net i Jornet (Barcelona, 1940) ha estat protagonit-
zada per sis actrius de la Companyia Teatre Jove 
de Vacarisses que, sota la direcció de Teresa Cima, 
ens han parlat del que acaben sent els grans enig-
mes de l’ésser humà: el sentit de la vida, l’amor, 
la fugacitat del temps i la solitud. I tot això envol-
tades de galledes, escombres i Fairy, no fos cas 
que ens oblidéssim que no estem a l’Atenes de 
Plató, sinó a un local asèptic i impersonal que cal 
netejar una nit de lluna plena.

Les actrius (actrius i punt, l’amateur sobra) do-
ten els personatges de realitat i veritat, i ens fan 
riure i ens fan plorar. Destacaria la innocència 

EntitatsLes Bruixes de Vacarisses
gairebé còmica, però tan dramàtica, d’aquesta 
Paulina; la tendresa i la desesperança de la Dolors, 
tan fràgil; la mirada i la paraula decadent de 
l’Aurora (que encertat el nom); la tossuderia i la 
mala llet de la Sofia; el desemparament, el mira-
que-poca-cosa-soc de la Filomena, i la màgia i la 
força que amaguen les paraules de la Rita, tan 
divertida ella amb aquest català no sabem si de 
Cadis o del Somorrostro.

I aquest grup excepcional de personatges no esta-
rà sol, en una mena de garita (molt encertada i 
gens fàcil, escenografia de Jan Baca) hi haurà un 
vigilant, “el vigilant” (l’únic que no té nom a 
l’obra) que, tot i no mostrar ni inquietuds, ni 
intel·ligència ni personalitat, serà qui tindrà la 
responsabilitat de controlar aquestes dones in-
controlables. Curiosament, seran els instints més 
primaris els que l’acabaran descontrolant a ell…

Teresa, Anna, Carme, Cristina, Montse, Albert, 
Mònica i Glòria, esperem tornar-vos a veure aviat 
al damunt de l’escenari. Estimem la veritat que 
ens regaleu. Que volin ja les escombres (prome-
tem no relliscar amb el Fairy).

Isabel Òdena

El passat diumenge 24 de febrer, el grup de les 
ganàpies de l’Esbart Dansaire de Vacarisses va 
participar a la Trobada de Veterans organitzada 
per l’Esbart Dansaire de Tarragona. També hi 
van participar l’Esbart Dansaire de Granollers i 
l’Esbart Sarrià.

El Palau Firal i de Congressos va ser l’escenari per 
aquesta trobada.

Varen aprofitar el bon temps que feia al matí 
per fer un tomb amb una golondrina pel port de 
Tarragona. Va ser una molt bona idea per part 
dels organitzadors. 

I després de dinar tots els/les dansaires es varen 
anar preparant per fer la ballada.

Les nostres ganàpies es van lluir amb les tres dan-
ses que havien assajat: la Bolangera de Manresa, 
el Moscardó i el ball de Flequers. N’estem molt 
orgullosos d’elles.

EntitatsTrobada de Veterans de l’Esbart Dansaire
Al final de l’espectacle, la pubilla de la ciutat va 
fer entrega d’un recordatori per la participació a 
l’acte a cada un dels esbarts.

Carme C.

Vacarisses en imatges

Festa del Mussol de Torreblanca.
Fotografia cedida per: Pere Serrat.

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
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El Carnaval en imatges
Fotografies de: Josep Palou
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Comparsa Vacatransformers
“La disfressa de l’any vinent serà divertida i per a tots els públics”

Com tots els anys, les comparses partici-
pants al Carnestoltes van poder lluir-se 
al davant de l’Ajuntament amb les seves 
coreografies. El concurs d’enguany va 
guanyar-lo Vacatransformers per la seva 
originalitat. Hem parlat amb membres 
de la comparsa, formada per 8 persones 
adultes i 7 infants.

 
Abans de res, l’enhorabona per endur-vos el pri-
mer premi del concurs de comparses! Què supo-
sa haver aconseguit aquest guardó?
Ens suposa el fet d’estar ja rumiant idees per el 
pròxim any, haha! El nostres caps no paren de do-
nar voltes i encara queden 11 mesos, i les idees 
cada cop són més esbojarrades.

Precisament, una de les recompenses per la 
feina feta és ser la comparsa del Rei Carnestol-
tes de l’any vinent. Alguna idea que es pugui 
avançar?
No, com comentava, estem donant moltes voltes 
a idees i sols tenim clar que serà divertida i per a 
tots els públics. 

Qui forma la comparsa?
La formen un grup de mares i pares de Vacarisses 
amb els nostres petits. Vam començar fa aproxi-
madament 7 anys, ideant a la porta de l’escola 
bressol i encara ens reunim per aquest tema i per 
moltes altres festes. 

Com se us va ocórrer la idea de disfressar-vos de 
transformers?
Als nens els encanten els transformers i, com ara 
tornen a estar de moda, doncs tots de transfor-
mers. I les nenes del grup encantadíssimes també 
d’anar d’alguna cosa que se sortís del normal.

Quins materials vau utilitzar a l’hora d’elaborar 
la disfressa?
Va ser una disfressa totalment casolana, feta amb 
cartrons, goma EVA, ampolles d’aigua...

La coreografia davant el jurat també va ajudar a 
fer lluir la disfressa. Com la vau preparar?
La veritat és que vam fer-ho el dia d’abans, a la 
mateixa plaça Joan Bayà, amb la música sonant 
des d’un dels cotxes... amb la coreografia, sempre 
anem a l’últim moment!

Un dels premis que vau rebre va ser una panera 
amb productes de proximitat. Ja n’heu gaudit?
Clar que sí! Ens agraden els productes del nostre 
poble i, com no podia ser diferent, la vam repartir 
la mateixa nit i l’hem gaudida per igual totes les 
famílies. Encara ens queden els vals... hem de po-
sar data.

Entrevista

QÜESTIONARI VACARISSÀ 

Un lloc de Vacarisses
La Biblioteca és un lloc espectacular.

Un record vacarissà
El naixement dels nostres fills i filles.

Una activitat vacarissana
La Festa Major Petita.

Un llibre
L’ombra del vent. 

Una pel·lícula 
Coco (increïble el que transmet i representa)

Un personatge de ficció
Capitana Marvel (no calen explicacions, haha!)

Un personatge real
Joanne Rowling, escriptora de Harry Potter 

Un plat
La paella.

Les casilles ferroviàries 

Encara que en català correcte les hauríem d’ano-
menar casetes, dins del món ferroviari són més 
conegudes amb el nom en castellà de casilles. 
Aquestes edificacions són petits habitatges d’una 
sola planta o, com en el cas de Vacarisses, també 
amb un pis. Tenen pocs metres quadrats i la majo-
ria no disposaven, originalment, de llum ni aigua 
corrent. Estaven construïdes sempre arran de via, 
al llarg de tot el trajecte de la línia. Normalment, 
estaven situades a pocs metres de llocs estratègics 
com ara túnels, ponts, trinxeres, passos a nivell... 
Els ferroviaris que hi vivien amb les seves famílies 
formaven part del servei de Vies i Obres de les 
companyies ferroviàries. En el cas dels treballa-
dors que vivien a les casilles de Vacarisses, tenien el 
taller a l’estació d’Olesa i, durant la dècada dels 
70, també n’hi havia un a l’estació de Vacarisses-
Torreblanca. A part del manteniment de la via i 
vigilar el pas a nivell de l’estació de Vacarisses, 
una de les seves tasques era controlar i vigilar que 
en el seu tram assignat tot estigués correcte i po-
der donar ràpidament l’alerta si hi havia esllavis-
sades, foc, caigudes d’arbres o qualsevol incidèn-
cia que afectés el normal funcionament ferroviari. 

Aquestes famílies eren conegudes per la gent del 
poble com els casillaires. Van formar part de la vida 
social, sobretot els infants, ja que la majoria ana-
ven a l’escola del poble. En aquella època, hi havia 
molta mobilitat laboral dins del món del ferrocar-
ril i la majoria de famílies eren originàries de fora 
de Catalunya.

L’any 1860, just un any després de la inauguració 
del tram ferroviari entre Terrassa i Manresa que 
passava per Vacarisses, el Servei de Conservació 
de Monuments de la Generalitat de Catalunya va 
publicar l’estadística d’habitacles del municipi, 
on ja quedaven reflectides tres casilles dins del ter-

El Ferrocarril
a Vacarisses

Viu Vacarisses

me i on també constava la distància entre elles i el 
nucli urbà. Encara se n’ha descobert una més, 
molt poc coneguda, que no sortia en aquest llistat 
i que estava situada davant de la pedrera del 
Mimó.

La difícil orografia del terreny al seu pas per Vaca-
risses va fer que s’acabessin construint quatre 
d’aquests habitatges tan ferroviaris al llarg de tot 
el terme municipal.

Al plànol original de la línia de la primera compa-
nyia ferroviària Barcelona Zaragoza, consultat a 
l’arxiu del Museu del Ferrocarril de Catalunya, 
trobem quin número tenien assignat aquests ha-
bitatges i la seva situació amb el punt quilomètric 
ferroviari (el punt quilomètric indica, en aquesta 
línia, la distància des de Saragossa):

· Casilla nº 121. Punt km 324,025. Pedrera del 
Mimó. Segurament, va ser enderrocada a la dèca-
da dels 70 del segle XX.

· Casilla nº 120. Punt km 322,285. Torrella o de Tor-
reblanca. Enderrocada a la dècada dels anys 90 del 
segle XX.

· Casilla nº 119. Punt km 320,520. Orpina. Encara 
existeix i està habitada.

· Casilla nº 118. Punt km 318,651. Fresno o Cal 
Trampa. Encara existeix i està habitada com a se-
gona residència.

Aquestes dues últimes casilles, la de l’Orpina i la de 
Cal Trampa (Fresno), compleixen aquest any 160 
anys i són les edificacions més antigues del patri-
moni ferroviari que es conserva al terme munici-
pal de Vacarisses.

Casilla de Torrella 
o de Torreblanca 
a l’any 1985, 
situada a la 
mateixa andana 
de l’estació de 
Vacarisses-Torre-
blanca, costat 
Manresa. 
Fotografia:
Arxiu personal
de Josep Maria 
Farrés.
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Adults
El desgel
Lize Spit

No apta per a estómacs sensi-
bles, El Desgel és una novel·la 
tràgica sobre la venjança, l’ado-
lescència i el despertar sexual. 
Sabem que la cosa no serà gaire 
lluminosa quan, a l’inici de la 
novel·la, el pare de la protago-
nista li ensenya el dogal que té 
al taller de les eines per al dia 
que es cansi de tot i decideixi 
penjar-se. Escrita en tres temps, 
trobem la nostra protagonista, 

La Biblioteca
recomana

l’Eva, en tres etapes diferents 
de la seva vida. Una, al 2015, 
quan és convidada a l’aniversa-
ri dels que haguessin estat els 
30 anys d’en Jan, germà del seu 
antic amic Pim, que va morir 
tràgicament l’hivern de 2001. 
En segon lloc, tenim els records 
de l’estiu de 2002 en un poblet 
de Flandes, on intuïm que quel-
com va succeir en els jocs de 
descobriment amb els seus 
amics Pim i Laurens. I final-
ment, records diversos que 
apunten a la infància, l’hivern 
de 2001, així com a altres mo-
ments importants de la vida de 
l’Eva. La història té el punt 
equilibrat de suspens i misteri i 
alhora està narrada amb molt 
bon saber fer, que pot mante-
nir-nos llegint durant hores. 
El Desgel és el debut literari de 
l’escriptora belga Lize Spit (1988), 
tot un fenomen literari a Bèlgi-
ca des de la seva publicació, 
l’any 2015, i que a Catalunya 
podem trobar en català des de 
2017, en la traducció de Maria 
Rosich, publicada per l’editori-
al Ara Llibres. 

Infantil
Muntanyes  
Piotr Karski

Un nou format de llibres està 
agafant molta presència a les 
llibreries i biblioteques. Un lli-
bre infantil de coneixements 
que vol oferir informació a jo-
ves lectors i lectores, però no a 
mode d’enciclopèdia, sinó plan-
tejant dades molt rellevants que 
porten a preguntes, experiments 
i múltiples activitats, que pro-
voquen que el coneixement te-
òric acabi essent pràctic amb la 
lectura i manipulació del llibre. 
Muntanyes, de Piotr Karski, n’és 
un clar exemple; amb ell, les 
lectores i els lectors podran co-
nèixer les muntanyes de tot el 
món, el seu entorn, glaciars, 
coves, flora i fauna. Un llibre de 
natura i amb tots els secrets 
que aquesta amaga, perfecte 
per gaudir en família o de ma-
nera autònoma per convertir-se 
en amant de l’exploració.

Coneix el teu comerç
PUCeduca

El Concurs!
Ves al local de PUCeduca,
resol el Sudoku de colors i aconsegueix un codi!

La filosofia de PUCeduca és l’aprenentatge basat 
en el joc. Venda de material educatiu, jocs de taula 
i contes. Espai per jugar en família o amb un grup 
d’amics i amigues, a partir de 8 anys. Sessions diri-
gides de joc en anglès. Sessions individuals amb 
infants amb dificultats d’aprenentatge, sempre a 
partir del joc. Es compta amb una logopeda, que 
treballa les dificultats de la parla i el llenguatge. 
Tallers per a grups (escoles, associacions, etc.).
Espai obert també a altres iniciatives i demandes. 

Horari: De dilluns a dissabte, de les 10 a les 13 h,
i dilluns, dimarts, dimecres i divendres, també de 
les 16.30 a les 19.30 h.

C/ Major, 43 baixos – Nucli
622 433 899 | info@puceduca.cat  

Els premis per a les persones encertants són gentilesa
de les empreses que apareixen en aquest concurs.
En aquest número, PUCeduca ofereix un joc de lògica
a escollir.

Envia’ns les respostes i les teves dades (nom, cognoms
i telèfon de contacte) a elterme@vacarisses.cat, indicant 
a l’assumpte “Concurs Comerç de Vacarisses”, o bé en 
un sobre tancat a l’Ajuntament, a l’atenció de la revista 
El Terme. Tens temps fins al proper 26 d’abril!

Booktrailer
del llibre

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

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.

Cartes a El Terme

Música 
Talk Talk

El passat mes de febrer, ens dei-
xava el músic Mark Hollis, als 
64 anys i després de passar una 
breu malaltia de la qual no es va 
recuperar. Feia 20 anys que no 
se’n sabia gairebé res, després 
de la publicació del seu primer i 
únic disc en solitari, sense títol, 
l’any 1998. Hollis havia optat 
per una reclusió dels mitjans i 
el món de la música. I és que la 
història de Mark Hollis i la seva 
banda, Talk Talk, és ben bé una 
història de com fer de la reclu-
sió, del silenci, un art. 
Talk Talk, a la inversa de moltes 
bandes, va arrencar amb grans 
èxits comercials amb un synth-
pop a l’estil de Duran Duran 
(dels quals van ser teloners), per 
acabar-ne renegant amb dos 
discs que experimentaven amb 
sonoritats poc convencionals, 
més properes al jazz o, fins i 
tot, a la música sacra, essent 
pioners del que més endavant 
s’anomenaria post-rock. Un 
canvi que els portaria a perdre 
el suport de la seva discogràfica 
(la companyia EMI els va arri-

bar a denunciar per fer “música 
poc comercial”, tot i que, òbvi-
ament, perdrien el plet) i a con-
vertir-se en una banda gairebé 
underground, de culte. 
El fet és que, a pesar del que 
diguin les discogràfiques o els 
detractors del pop comercial, 
ambdues etapes del grup són 
espectaculars i completament 
recomanables. I com a mos-
tra, a la biblioteca, disposem 
de dos grans representants de 
cada etapa. It’s my life (1984) és 
el disc que els va catapultar a 
la fama, amb l’exitosa cançó 
del mateix nom que, temps 
després, versionaria la banda 
No Doubt, sens dubte, res a 
l’alçada de l’original. Un àlbum 
ple de cançons inoblidables a 
banda de la ja esmentada, com 
Such a Shame, Dum Dum Girl, 
Does Caroline Know? o la precio-
sa balada Renée, la qual guanyava 
molt a la gira que van realitzar 
l’any 1986 i de la qual podeu 
trobar algun vídeo al YouTube. 
Sintetitzadors, caixes de ritmes 
(eren els anys 80!), melodies 

completament enganxoses, però
d’aquelles que destil·len bon 
gust, preparades per sobreviure 
al pas del temps. 
A l’altre cantó, Laughing Stock 
(1991) és el darrer disc que pu-
blicaria Talk Talk, amb el segell 
Verve, més proper al jazz, des-
prés que fossin acomiadats per 
EMI. Aquí tenim tot l’oposat a 
It’s my life: cap instrument digi-
tal, ritmes reposats, melodies 
molt subtils i un so que es basa 
completament en l’atmosfera. I 
malgrat el canvi, hi ha quelcom 
que segueix enganxant-nos a la 
seva música: la veu hipnòtica de 
Mark Hollis, els arranjaments 
minimalistes que cuiden cada 
detall, però també els moments 
de potència sonora que culmi-
nen els temes Ascension Day i, 
especialment, After the Flood, on 
queda demostrat que, amb una 
sola nota, es pot fer un grandís-
sim solo de guitarra. 
Aquesta és la mostra que tenim a 
la biblioteca, però en recomanem 
també la resta de discografia, que 
no té cap pèrdua: The Party is Over
(1982), The Colour of Spring (1986), 
Spirit of Eden (1988) i també el 
disc en solitari Mark Hollis (1998), 
on es portava encara més a l’ex-
trem el minimalisme de Laughing 
Stock. Descansi en pau. 
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Agenda Abril 2019

Dilluns 1

Plenari del Consell de Vila
Sessió oberta a tothom.
Hora: 19 h
Lloc: Sala dels Cups d'El Castell 

Dijous 4 

Joc del Quinto  
Activitat oberta a tothom.
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

Mostra de Films de Dones
Projecció de Paris was a woman 
(París era una dona), de Greta 
Schiller i Andrea Weiss
(1995, Gran Bretanya. 74').
Hora: 19.30 h
Lloc: Casal de Cultura

Divendres 5 

Sessió informativa
de la Borsa de treball
Hora: 9.30-11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Inscripcions:
promocio@vacarisses.cat 

Diumenge 7 

Fira de Drapaires

Dilluns 8 

Oficina
d’Assessorament Agrari
Hora: 17-20 h
Lloc: primera planta
de la Biblioteca El Castell

Dijous 11 

Mobilitat internacional
Vols viatjar aquest estiu?
Vols fer un intercanvi?
Vols participar en un camp
de treball a un altre país?
Vine i t’ho expliquem!
Inscripcions:
demana hora al Punt de Vol

Diumenge 14 

Cicle Gaudí
Projecció de la pel·lícula
Viaje al cuarto de una madre.
Hora: 19 h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 4,5 € (venda d’entrades 
online a www.entrapolis.com ,
i a taquilla)

Dimarts 16 

Forest school
Activitat familiar en anglès,
que valora el nostre entorn 
natural. A partir de 3 anys.
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca El Castell

 

Tots els divendres

Skate i scooter
Hora: tarda
Lloc: Plaça del Punt de Vol

El Punt de Vol
romandrà tancat
del 15 al 22 d’abril.

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.

Dilluns 15 

Joc de pistes
per Setmana Santa!
A partir de 5 anys.
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca El Castell

 

Dimecres 17 

Ja ve Sant Jordi
Anem a comprar llibres
amb la biblioteca!
Hora: 11.30 h
Lloc: Llibreria Parcir de Manresa

Dijous 18 

Club de lectura 1
Stoner, de John Williams.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dimarts 23 

Tarda de Sant Jordi
Passi de booktubers,
lliurament de premis, etc.
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Festa de Sant Jordi:
la rosa i el llibre
Activitat adreçada a la gent gran.
Hora: 17.30 h  
Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions:
abans del 15 d’abril

Sant Jordi
Vine a participar al Gran Dictat. 
Amb premis per qui guanyi!
Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol

Dimecres 24 

Anem al teatre
Remena nena, música de sempre.
Lloc: Teatre Kursaal (Manresa)
Inscripcions: abans del 10 
d'abril, al Casal de la Gent Gran 
(entrades limitades)

Dijous 25 

Cantata El follet valent
Interpretada per alumnat
de les escoles Pau Casals
i Font de l'Orpina, amb 
acompanyament de professorat 
de l'Escola Municipal de Música.
Hora: 17 h
Lloc: La Fàbrica

Club de lectura 2
Com ser-ho alhora, d’Ali Smith.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Concert de l’Escola 
Municipal de Música 
Combos i grups instrumentals.
Lloc: Casal de Cultura
Hora: 20 h

 

Divendres 26 

Sessió informativa
de la Borsa de treball
Hora: 9.30-11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Inscripcions:
promocio@vacarisses.cat

Hora del conte
Contes d’animals a Montserrat,
a càrrec de Pengim-Penjam.
A partir de 3 anys.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Jam session
Hora: 22.30 h
Lloc: Punt de Vol

Dissabte 27 

Parcs i Biblioteques
Excursió guiada
a la Vinya Nova de Collbató 
Sortida: des de Collbató
Inscripcions: a partir de l’1 
d’abril, a la Biblioteca El Castell

Jornada de portes obertes
a les escoles bressol
Hora: 10-13 h
Lloc: El Cuc i El Xic

Dilluns 29 

Formació per a les famílies
La importància del desenvolupament 
del cervell dels 0 als 6 anys, a càrrec 
del Dr. Marco Straccia, professor 
associat de la UB.
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

Dimarts 30 

Ateneu Cooperatiu
Hora: 18-20 h
Lloc: primera planta
de la Biblioteca El Castell


