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Editorial

Enguany ens tornarem a trobar als carrers de la 
nostra vila per celebrar la Festa Major Petita. Una 
festa que cada any es fa més gran gràcies a totes i 
tots; veïnes i veïns, entitats i estaments que van 
en augment a l’hora de col·laborar i participar-hi.

Amb la quarta edició de la Mostra de Música Tra-
dicional Entreparcs, ens acostarem al continent 
asiàtic a través de la seva música i cultura tradici-
onals. També podrem descobrir noves propostes, 
a més de continuar gaudint de la cultura popular 
de casa nostra.
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Obrint-nos a altres orígens culturals, volem visu-
alitzar que som terra i vila d’acollida, una vila 
oberta, dialogant, on tothom és lliure d’opinar, 
fer i viure, respectant l’entorn, les persones i 
també qualsevol origen i manera d’estimar.

I és que som una vila oberta, amable i acollidora. 
Gaudim un any més de la festa, com un moment 
per trobar-nos, per parlar, riure, ballar i gaudir. 
Com un moment per estimar-nos i ser feliços. 

Gaudim de la Festa Major Petita!
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Es van debatre temes com els processos 
participatius més recents i les opcions 
per augmentar la participació ciutadana 
en aquest òrgan

El dilluns 1 d’abril, la Sala dels Cups d’El Castell va 
acollir la primera sessió plenària del Consell de 
Vila de Vacarisses. L’alcalde va encetar la trobada 
destacant la democràcia participativa que repre-
senta aquest nou òrgan. I és que les sessions ple-
nàries estan obertes a tothom, tot i que existeix 
una Comissió Permanent, formada per represen-
tants de diferents àmbits: consells municipals, 

Participació
CiutadanaPrimer ple del Consell de Vila

formacions polítiques, associacions, persones 
d’especial rellevància ciutadana, veïns i veïnes a 
títol individual.

A la primera sessió plenària, es va informar dels 
processos participatius oberts i es va debatre el 
paper del Consell de Vila en aquests. La sessió 
d’abril va finalitzar després de debatre les dife-
rents opcions per difondre les trobades del Con-
sell de Vila i fomentar la participació ciutadana 
en aquest òrgan.

Consulta les actes de les sessions del Consell de 
Vila a www.vacarisses.cat !

Fotografia de coberta:
Quico Ortega

La població ha escollit la figura
d’aquesta llevadora vacarissana per 
posar nom a la plaça del C/ Rossinyol 

En motiu del Dia Internacional de la Dona, es va 
endegar un nou procés participatiu per triar nom 
per a la plaça del C/ Rossinyol, que està en fase de 
rehabilitació. Després d’un període per proposar 
diferents opcions, es van obrir les votacions.

Es van rebre 82 vots, 34 de presencials, mitjan-
çant l’urna que hi havia a la Recepció de l’Ajunta-
ment, i 48 de digitals, a través de la plataforma 
Decidim. La proposta més votada va ser la d’Amà-
lia Utset, amb un 79% dels vots.

Amàlia Utset Sanmartí va nàixer a Vacarisses el 6 
de gener de 1883, filla de cal Pau Maians. Va ser la 
llevadora del municipi, assistint la majoria de 
parts de l'època. Durant la seva joventut, el metge 
de St. Vicens li va ensenyar la professió, uns conei-
xements que, posteriorment, ella va traspassar a 

Polítiques d'Igualtat i 
Participació CiutadanaPlaça d’Amàlia Utset

un dels seus 4 fills, Joan Casas Utset, que curava 
l'espatllat i feia de practicant. Amàlia Utset va 
viure al carrer Calvari i diferents veus afirmen 
que no se li va morir mai cap infant. La llevadora 
va morir el 6 de gener de 1980, als 97 anys.

La Festa Major Petita,
més gran
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Gràcies a una col·laboració amb
la Casa Àsia de Barcelona, el festival
de música tradicional de Vacarisses
ens aproparà a l’Índia

Dins la Festa de la Vaca (Festa Major Petita) d’en-
guany, tindrà lloc la quarta edició de la Mostra de 
Música Tradicional Entreparcs, que arriba amb 
noves formacions i esdeveniments per anar am-
pliant l’oferta musical de casa nostra. Un dels ob-
jectius del certamen és donar a conèixer altres 
cultures del món, a través de la seva música i dan-
ses populars. De fet, les darreres edicions ja s’havi-
en centrat en música de diversos punts d’Europa i 
la península ibèrica.
 

CulturaLa música hindú, a l’Entreparcs
A l’actual edició, Entreparcs s’obre a músiques 
d’altres procedències. Per exemple, hi haurà un 
concert de música hindú, una introducció al con-
tinent asiàtic fruit de la col·laboració amb el pro-
grama Diversitat i Interculturalitat de la Casa 
Àsia de Barcelona. A més, s’organitzaran altres 
actes al llarg de l’any i, en properes edicions d’En-
treparcs, podrem anar coneixent de més a prop la 
cultura asiàtica, més enllà de l’Índia.

Casa Àsia és una entitat creada l’any 2001 fruit 
d’un consorci entre el Ministeri d’Afers Exteriors, 
Unió Europea i Cooperació, a través de la seva 
Agència Espanyola de Cooperació Internacional 
per al Desenvolupament (AECID), la Generalitat de 
Catalunya i els Ajuntaments de Barcelona i Madrid. 

Hi participaran diversos bars
i restaurants de Vacarisses i el jurat 
seran les persones que tastin els plats

Una altra de les novetats de la Festa de la Vaca 
(Festa Major Petita) d’enguany serà el Concurs a 
la millor Tapa del XVIII. Del dilluns 20 al dissabte 
25, hi participaran diversos bars i restaurants de 
Vacarisses, oferint tapes creades amb ingredients 
que ja s’utilitzaven en aquella època. 

Les persones que les tastin podran votar la millor 
tapa. Les úniques condicions seran provar un mí-
nim de 3 propostes i que almenys una d’aquestes 
hagi estat elaborada per un establiment de fora 
del nucli urbà. Entre totes les persones partici-
pants, se sortejarà un àpat per a dues persones al 
bar o restaurant guanyador. Per la seva banda, 
aquest rebrà un reconeixement de l’Ajuntament 
de Vacarisses en forma de placa.

CulturaConcurs de tapes del segle XVIII

Objecte
Per donar més vistositat a la Fira d’Artesans del 
segle XVIII que se celebra durant la Festa de la 
Vaca (Festa Major Petita), en concret dissabte 25 
de maig durant tot el matí, i per tal que tot el ve-
ïnat senti com a més pròpia aquesta festa, la Regi-
doria de Cultura convoca la segona edició del 
Concurs de guarniment de balcons.

Requisits
El guarniment dels balcons ha d’estar relacionat 
amb l’època de la Fira.

Inscripcions
Per formalitzar-les, caldrà dipositar la butlleta 
degudament emplenada a qualsevol dels punts 
habilitats a l’efecte (comerços de Vacarisses) fins 
divendres 24 de maig, a les 13 h.

Participants
Hi podrà participar qualsevol persona veïna de 
Vacarisses, amb balcó, finestra i/o terrassa exteri-
or al seu habitatge.

Procediment i publicitat
Els balcons hauran d’estar guarnits des de diven-
dres 24 fins diumenge 26 de maig de 2019. Es fa-
ran fotografies de tots els balcons participants, i 
aquestes imatges podran ser utilitzades per part 
de l’Ajuntament com a element de promoció de 
la festa.

Jurat
L’integraran dos membres de la Comissió de la Fira 
i el regidor de Cultura.

Veredicte i premi
S’atorgarà un sol premi per valor de 100€ (en vals 
per gastar als comerços del municipi) a la finestra 
i/o terrassa exterior millor engalanada. Els pre-
mis podran quedar deserts si així ho estima el 
jurat. El veredicte i lliurament del premi es realit-
zaran dissabte 25 de maig durant la mateixa Fira, 
a les 14 h, a la Plaça Major. Es prega l’assistència 
a l’acte de tothom qui hi hagi concursat.

Protecció de dades
L’Ajuntament de Vacarisses garanteix el compli-
ment de la normativa de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i s’informa a la persona inscrita 
que el tractament de les seves dades només serà 
per a la finalitat de facilitar la seva participació al 
Concurs de guarniment de balcons (Festa Major 
Petita 2019), segons el que preveuen les bases.

Acceptació
La participació en el concurs suposa la plena ac-
ceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la 
resolució del jurat respecte als premis, la qual és 
inapel·lable. L’Ajuntament es reserva el dret de re-
soldre qualsevol cas no previst en aquestes bases.

II Concurs de
Guarniment de Balcons

Cultura

Pretén facilitar el consum 
ètic i responsable entre la 
població

A la Recepció de l’Ajuntament 
de Vacarisses, s’ha instal·lat un 
punt informatiu de la coopera-
tiva Opcions per difondre la 
seva proposta de valors. Treba-
lla per facilitar el consum cons-
cient entre la població, a més 
d’oferir avantatges a qui consu-
meix menys i millor.

Així, s'informa de les alternati-
ves de consum cooperatiu sense 
ànim de lucre d'energia (Som 
Energia), telefonia (Som Conne-
xió), mobilitat (Som Mobilitat), 

Promoció
Econòmica

Punt informatiu de la cooperativa Opcions

finances ètiques (Arç Cooperati-
va, Fiare Banca Ètica i Coop57) i 
de consum agroecològic local. 
També s’indiquen els passos a 
seguir per contractar aquests 
serveis online. Tanmateix, les 
persones que necessitin ajuda 
presencial per fer-ho o desitgin 
ampliar-ne la informació poden 
adreçar-se al Punt d'assessora-
ment i trobada cooperatiu de 
Vacarisses. El servei s’ofereix 
l’últim dimarts de cada mes, de 
les 18 a les 20 h, a la Biblioteca 
El Castell.

Més informació:
https://opcions.coop 

El festival de curtmetratges
i documentals sobre medi ambient 
arriba a la segona edició

L’equip dinamitzador Escola Verda de l’Institut 
de Vacarisses organitza la segona edició de Green 
Planet Barcelona, un festival de curtmetratges i do-
cumentals sobre medi ambient per sensibilitzar i 
augmentar l’educació en aquesta matèria.

Educació i
Medi Ambient

Torna el Green Planet Barcelona

Enguany, tindrà lloc entre el 29 de maig i el 8 de 
juny a Vacarisses.

Durant aquest dies, les escoles podran gaudir de 
les projeccions dels audiovisuals presentats al 
certamen, adients per a públics de totes les edats. 
El jurat també visionarà els films finalistes i n’es-
collirà els guanyadors. El 7 de juny es farà un visi-
onat obert a tota la població, que es clourà amb 
un acte de lliurament de premis.
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L’alumnat i el professorat de l’equipa-
ment han participat en diversos actes, 
tant propis com externs, a més de 
promoure l’aprenentatge musical

L’Escola Municipal de Música de Vacarisses 
(EMMV) està vivint unes setmanes ben mogudes, 
participant en diverses activitats, tant pròpies 
com externes, a més de promoure l’aprenentatge 
musical. Així, a l’abril, ha participat a la Fira de 
Drapaires, amb el grup de saxos, i ha organitzat 
dos concerts en motiu de Sant Jordi: la cantata
El follet valent, interpretada per alumnat de les esco-
les Pau Casals i Font de l'Orpina, amb acompanya-
ment de professorat de l’EMMV, i l’actuació dels 
combos i grups instrumentals. A més, un grup de 
trombons i violoncels va interpretar tres peces a la 
cloenda de l’acte de lliurament de premis de la
Biblioteca El Castell, també per Sant Jordi.

Tastets musicals a les escoles de primària
Durant el mes de març, l’EMMV va oferir unes 
mostres instrumentals davant l’alumnat d’infan-
til a segon cicle de les escoles Font de l’Orpina 
i Pau Casals. Després de presentar els diversos 
instruments de forma didàctica, els infants van 
poder gaudir de les actuacions de la banda i l’or-
questra de petits de l’EMMV, respectivament. 

El nou ensenyament s’incorporarà
el curs vinent tant per a alumnat
de l’EMMV com de fora

El curs vinent es posarà en marxa una nova ofer-
ta d’ensenyament de dansa contemporània i cre-
ativa, impartida per professorat especialitzat.
I és que es considera que tant la dansa com la mú-
sica són disciplines que fomenten la creativitat, 

Educació

Educació

L’Escola de Música,
amb molta activitat

Dansa contemporània,
a l’Escola Municipal de Música

Trobada de guitarres de la Catalunya Central
El diumenge 19 de març, el pavelló municipal
de Viladecavalls va acollir la cinquena edició de
la Trobada de guitarres de les escoles de música
de la Catalunya Central. Va participar-hi un total 
de 135 alumnes, procedents de 22 centres, entre 
els quals l’EMMV. La jornada es va iniciar amb els 
assajos previs i va finalitzar amb un concert.

Cantata infantil al Kursaal de Manresa
El 27 de març, l’EMMV va participar a l’11ª Can-
tata Infantil, organitzada des de la zona 6 de
l’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM).
El Teatre Kursaal de Manresa va acollir 3 sessions, 
amb uns 250 alumnes en cadascuna i dirigides 
per Mireia Subirana, professora de llenguatge 
de l’EMMV. Els grups de P3 fins a Iniciació 2 del 
centre vacarissà van actuar a la segona sessió.
La cantata d’aquesta edició s’ha titulat Patuflash, 
un conte amb text i il·lustracions de Manel Justí-
cia i amb música de David Martell. El conte s’ha 
editat juntament amb un CD que inclou les can-
çons apreses per l’alumnat i les partitures amb 
les lletres corresponents. En aquesta ocasió, el 
CD ha estat enregistrat per l’alumnat de la coral 
EMB de l’EMMV.

el coneixement corporal i rítmic, i la interpreta-
ció, entre altres capacitats artístiques.

Podrà accedir-hi tant l’alumnat de l’Escola Mu-
nicipal de Música de Vacarisses (EMMV) com al-
tres sense matrícula. Hi haurà dos blocs, segons 
la franja d’edat: de 6 a 7 anys, i de 8 a 11 anys.
El període d’inscripció s’obrirà aquest mes de juny.

Dissabte 30 de març al matí va ser un dia molt 
especial per a l’escola bressol municipal El Xic. 
Ens vam reunir famílies, infants, treballadores i 
representants de l’Ajuntament, de les entitats del 
poble, del Departament d’Ensenyament i de la 
Diputació de Barcelona, per celebrar els 10 anys 
d’història de la nostra escola.

Les educadores ho vam viure amb molta il·lusió, 
doncs va ser un matí de retrobaments, de compar-
tir records, de festa i alegria, tot amenitzat amb 
l’actuació Cançons de butxaca de Carles Cuberes i 
una xocolatada. Les famílies també van trobar 
una exposició de fotos i reculls d’activitats de l’es-
cola des dels seus inicis fins a l’actualitat. Les por-
tes van estar obertes a tothom a qui vingués de 
gust entrar, jugar i passar-s’ho bé una estona.

Les persones que treballem a l’escola ho fem des 
de la motivació, les ganes d’aprendre i de créixer, 
per assolir el nostre objectiu principal: acompa-
nyar els infants en el seu procés de desenvolupa-
ment, respectant cadascú com a persona única i 
competent, i potenciant el joc, la descoberta, 
l’autonomia i les relacions socials, en un entorn 
amable i estimulant. La nostra feina es basa en 
una escola oberta i acollidora, on les famílies i els 

Els equipaments han encetat
diverses activitats conjuntes
perquè els infants experimentin
amb la lectura i les plantes 
El passat mes de febrer, la Biblioteca El Castell i 
l’escola bressol El Cuc van iniciar una col·laboració. 
Cada quinze dies, els dimecres al matí, els infants 
van a l’equipament cultural per escoltar contes 
relacionats amb algun dels projectes que estan 
treballant o amb una temàtica considerada inte-
ressant per a la seva edat. L’objectiu final és gene-
rar experiències per a la canalla a través del seu 
entorn local immediat i amb la lectura i la narra-
ció oral com a fils conductors.

I és que una situació quotidiana com anar a la bi-
blioteca a escoltar contes i fer servir el carnet de 
l’escola té un alt valor pedagògic. A més, aporta 
seguretat als infants i els ajuda a desenvolupar 
totes les seves capacitats.

El comerç local també hi participa. Per exemple, a 
mitjans d’abril, va ser el torn de la Jardineria Flo-
ra, que va cedir plantes per apropar la primavera 

Educació

Cultura, Educació
i Gent Gran

Festa del 10è aniversari de l’Escola Bressol El Xic

Col·laboracions entre El Cuc,
la Biblioteca El Castell i el Casal de la Gent Gran

infants són protagonistes i on, entre totes les per-
sones que hi convivim, construïm el dia a dia de 
l’escola.

Volem compartir la nostra alegria amb totes les 
persones que han viscut l’escola al llarg d’aquests 
10 anys. La nostra gratitud per a totes les perso-
nes o entitats que, en un moment o altre hi han 
col·laborat, especialment les que han format part 
de l’AMPA. Agrair també a l’Ajuntament de Vaca-
risses el seu esforç per construir i mantenir 
aquesta escola al llarg d’aquests anys, per poten-
ciar i creure en aquest projecte.

a la canalla. El personal de la biblioteca va aprofi-
tar aquest recurs i va complementar-lo amb el 
conte Karaganda, de Pep Molist.

Gent gran té cura de l’hort de l’escola

El Cuc també ha iniciat una col·laboració amb el 
Casal de la Gent Gran. Així, cada quinze dies, dos 
avis ajuden a cuidar l’hort de l’escola bressol. Tre-
ballen la terra, planten llavors, fan planter per 
traslladar-lo després a l’hort i reguen.

Preinscripció a les escoles bressol El Cuc i El Xic   Del 13 al 24  de maig, a l'Ajuntament.
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Es tracta del replantejament
de la deixalleria municipal, amb la idea 
de donar una segona vida als objectes 
dipositats 

El servei de deixalleria municipal porta més de 
deu anys en funcionament i ara se n’ha volgut 
canviar el plantejament. L’objectiu és que deixi 
de ser un espai on la ciutadania diposita les seves 
deixalles per a la seva gestió posterior en una 
planta i passi a ser un lloc d’emmagatzematge 
d’objectes (teca) per donar-los una segona vida 
després d’una petita reparació o adequació.

Així, a la Triateca, es recullen coses que la pobla-
ció ja no necessita per transformar-les en objec-
tes aprofitables per una altra persona. Per tant, es 
tracta d’un espai on triar el que necessites, com 
un moble, un mirall, un gerro, un llibre, una re-
vista, una bicicleta, joguines, antiguitats, etc.

Medi AmbientFem ús de la Triateca
de Vacarisses

A més, està previst dur-hi a terme altres actuacions:

· Obres per resoldre els problemes d’acumulació 
d’aigües durant episodis de pluges fortes, per evi-
tar humitats i mantenir, així, els objectes en bo-
nes condicions d’emmagatzematge.

· Adequació de les baranes de la plataforma per a 
la comoditat i seguretat en l’abocament de volu-
minosos, runes, restes de poda...

· Instal·lació de cartells perquè les persones usuà-
ries identifiquin on fer les descàrregues.

· Repintat i senyalització de vials per a la circula-
ció tant de vehicles com de persones.

· Instal·lació d’un mòdul per a la reutilització, 
que permetrà veure els objectes preparats per re-
utilitzar-los.

Es tracta d’un projecte subvencionat 
per la Diputació de Barcelona

Un cop rebuda l’actualització del Projecte d’obertura 
de la franja perimetral de baixa combustibilitat a la
urbanització Can Serra, s’han iniciat les tasques tèc-
niques i administratives prèvies a l’inici de l’obra. 
La franja de protecció que envolta la urbanització 
vacarissana té una superfície aproximada de 17 
hectàrees. 

Medi AmbientFranja per prevenir incendis a Can Serra

Per poder executar aquest projecte, es va sol-
licitar un ajut econòmic a l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Des-
envolupament Agrari de la Diputació de Barce-
lona, en el marc del pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019. La subvenció atorgada ha estat de 
36.795,13€.

Aprofitant les competi-
cions que s’hi duen a 
terme, l’equipament 
també obre els dissabtes
i diumenges al matí

EsportsS’amplia l’horari del poliesportiu municipal

Els caps de setmana, el polies-
portiu municipal acull diverses 
competicions i, aprofitant-ho, 
l’equipament romandrà obert 
també per a la resta de perso-
nes usuàries que ho desitgin. 

L’horari del poliesportiu els 
dissabtes i diumenges és de les 
9 a les 13 h. 

Primer de tot, des de l’entitat Eskalavaka, agraïm 
a tota la gent que va votar l’opció del rocòdrom 
als pressupostos participatius, i a tothom qui ho 
ha fet possible, potenciant l’escalada i totes les 
activitats relacionades. I és que el nostre poble 
està en una ubicació immillorable per realitzar 
aquestes activitats, així com per a aprendre a gau-
dir, valorar i cuidar el nostre entorn. Per la nostra 
part, intentarem fer un bon ús de la instal·lació, 

Entitats

Ja tenim rocòdrom
a Vacarisses!!       

ja sigui amb alguna altra jornada de portes ober-
tes, amb cursets que començaran en breu o amb 
l’ús individual dels nostres socis.                       
Salut i moltes escalades,
    
Associació d’escaladors de Vacarisses, Eskalavaka

+info: a la Recepció del poliesportiu municipal
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Les famílies pageses de Vacarisses
i les seves barraques de vinya
Barraca del Jepet de cal Ploraire (Torrella)

Viu Vacarisses

Tipus de construcció: Aèria adossada al marge

Forma: Planta rectangular

Tipus de porta: Llinda plana

Estat de conservació: Perfecte estat

Coordenades: (Datum WGS 84 = ETRS 89):
N 41º 35.234’ E 001º 54.411’

Altitud: 350 m

Orientació de la porta: Sud-oest

Restaurada: No

Descripció: La falsa volta de la coberta es tanca 
amb sis lloses llargues. Té dos cocons arran de 
terra. Té una finestra. Al seu interior, té una 
llosa de pedra adossada al parament, que fa la 
funció de lleixa.

Fonts d'informació: Jordi Torrella de cal Cargol. 
Trobada tot caminant sobre el terreny.

En Jepet Ambròs de cal Ploraire, una casa vacaris-
sana del carrer de la Barceloneta, aquí menava 
una vinya en contracte de parceria (1/4 part de la 
collita) amb el propietari de Torrella. En Jepet va 
conrear una vinya en aquesta costa solella fins a 
la darreria de la dècada dels 40 del segle passat. 
Posteriorment, es va obrir una pista pel bell mig 
de l'antiga vinya i, al costat de la barraca, van 
instal·lar un conjunt d'arnes, que actualment ja 
són abandonades. És una de les 6 barraques de 
vinya que han estat declarades BCIL (Bé Cultural 
d'Interès Local) per l'Ajuntament de Vacarisses.

David Hernández

Ubicació: Vessant hidrogràfic dret del torrent de 
l'Orpina. Al sot de l'Aigua, una petita vall forma-
da per dos torrentols que tributen al torrent de 
l'Orpina pel vessant dret. S'hi accedeix des del 
primer trencall de la pista que puja a l'obaga 
Negra des de la masia de Torrella.

Data de visita: 26-12-2013

Numeració: 041

Vacarisses en imatges

Grup de noies passejant pel carrer Major. Any 1934.
Hi reconeixem: Àngela Feliu, Margarida Vilaseca, Maria Oliva, 
Pepeta Alavedra, Margarida Codina i Maria Torrella.
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

Davant l'èxit de les passades edi-
cions, torna el cicle de sortides 
familiars (Re)descobrint Vacaris-
ses. Guiades per Joan Soler, tenen 
l'objectiu de redescobrir llocs i 
indrets del nostre municipi.

* Cal portar aigua, menjar, calçat
i roba adequada.

Torna (Re)descobrint 
Vacarisses

Turisme

Dissabte 18 de maig

Territori de pedra seca
Masia de Torrella i el Sot de l'Aigua

Dissabte 15 de juny

Excursió nocturna a Sant 
Salvador de les Espases

Diumenge 22 de setembre

El camí ral de Barcelona
a Manresa
al seu pas per Vacarisses

Diumenge 20 d'octubre

L'Hostal de la Creu
i el Cul de la Portadora
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Shabda Edicions
“El budisme és una forma especial de vida,
plena d'amor i compassió”
Shabda Edicions és una associació vacarissana sense ànim de lucre, que neix
amb el propòsit de proporcionar a estudiants i practicants del Dharma llibres
i textos budistes, així com materials per a la pràctica del budisme tibetà
en general i, especialment, del Llinatge Ripa. A banda d’editar publicacions,
també pretén promoure hàbits saludables i de potenciació de la creativitat.
L’entitat va ser creada fa uns mesos per un equip de persones amb Irene Gil
al capdavant. Parlem amb ella per saber-ne més! 

Entrevista

ComerçConeix el teu comerç

Clinica Dental Vacarisses

El Concurs! 
Quina frase decora la paret de darrera el taulell
de recepció?

La clínica dental ha canviat de mans i ha renovat 
les seves instal·lacions per oferir totes les especi-
alitats: ortodòncia (també infantil), implantolo-
gia, pròtesis, estètica dental, ortopèdia infantil. 
Opció de finançament personalitzat. Segueix la 
clínica a les xarxes per estar al dia de totes les 
promocions!

Horari: els dilluns i dimarts, de les 10 a les 13.30 h; 
els dimecres i divendres, de les 15 a les 20 h;
els dijous, una setmana al matí i l’altra a la tarda,
i els dissabtes, amb cita prèvia.

C/ Montserrat, 44 baixos - Nucli
93 828 07 20 | info@clinicadentalvacarisses.com

Jardineria Flora

El Concurs! 
En quin tipus de recipient s’exposen les fruites
i verdures no ecològiques?

Ampliació del negoci de jardineria amb la venda 
de fruita (fresca i seca) i verdura. Secció de pro-
ductes ecològics. Segueix el comerç a les xarxes, 
on trobaràs informació i recomanacions sobre 
plantes!

Horari: de dimarts a dissabte, de les 9.30 a les 
13.30 h i de les 17 a les 20 h (a l’estiu, de les 18 a 
les 21 h), i els diumenges, de les 9.30 a les 14.30 h.

Ctra. d'Olesa, 11 - Nucli
93 835 91 42 |  jardineriafloravacarisses@gmail.com

Els premis per a les persones encertants són gentilesa
de les empreses que apareixen en aquest concurs.
En aquest número, Clínica Dental Vacarisses ofereix
un raspall de dents elèctric i Jardineria Flora,
un assortit de fruita i verdura.

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 24 de maig!

Consulta
les actes dels 

Plens
municipals

Propostes del Ple municipal ordinari
de 28 de març de 2019   

Proposta/moció

Proposta d’Alcaldia d’imposició de penalitats per
incompliment del contracte de servei de menjadors escolars

Proposta del regidor de Serveis Municipals de concessió de 
pròrroga del contracte Gestió del servei municipal de neteja viària, 
gestió de la deixalleria del municipi i el servei de recollida de residus 
Porta a Porta

Proposta d’Alcaldia de delegació a la Junta de Govern local 
del sorteig de les meses electorals

A favor

Unanimitat

Unanimitat

Unanimitat

En contra

–

–

–

Abst.

–

–

–

Política Municipal

Quan us plantegeu crear Shabda Edicions i 
amb quin objectiu?
Sempre m’han agradat els llibres i, de budisme, 
n’hi ha molts en anglès, però no sempre se’n tro-
ben en castellà o català. Així que vam decidir po-
sar un granet de sorra traduint i publicant 
aquests textos.

Per a qui no conegui el Dharma i el budisme, 
podeu explicar-nos de què es tracta?
El budisme no és sols una religió, sinó també una 
filosofia, ciència i saviesa pràctica. I una forma 
especial de vida, plena d'amor i compassió, com 
va ensenyar Buda. Està disponible per a tothom 
que decideixi entrar en el camí de conèixer-se a 
un mateix i viure sense por. I per conèixer la teva 
essència, el teu cor és el més important, ja que és 
el teu mestre. El Dharma són els ensenyaments i 
les pràctiques budistes que et mostren i suggerei-
xen el camí, però aquest l'has de fer tu mateixa: 
actualitzar la teva bondat i saviesa fonamentals.

La vostra especialitat és difondre materials so-
bre el Llinatge Ripa. En què consisteix aquesta 
variant del budisme?
Tot el budisme ve de Buda, però amb el temps es 
van desenvolupar diferents escoles i, dins l’escola 
antiga o Nyingma, hi ha diferents llinatges que 
són les tècniques i la manera de presentar els en-
senyaments d’acord amb l’experiència de mes-
tres il·luminats. En el cas del Llinatge Ripa, el 
mestre fundador és Pema Deje Rolpa, que se-
gueix la transmissió de Taksham Nuden Dorje. 
L'actual cap del llinatge és S.E. Namkha Drimed 
Rinpoche, un terton viu, un dels pocs que hi ha 
actualment al món.

Les persones interessades poden visitar el vostre 
web, www.shabdaedicions.com . Què hi trobaran?
Poden veure el catàleg de llibres publicats, així 
com d’altres llibres. Hem iniciat també un blog 
amb la traducció d’articles de temes adients a les 
publicacions. Com a recursos, hi ha enllaços a en-
senyaments dels mestres sobre diversos temes.
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La Biblioteca
recomana

Adults
Aprendre a parlar amb les plantes
Marta Orriols

Premi Òmnium a millor llibre 
de 2018, és la primera novel·la 
de Marta Orriols, una autora 
que s’està revelant com una de 
les noves promeses de la litera-
tura catalana contemporània. 
Traduïda ja a nou llengües quan 
només fa mig any de la seva pu-
blicació, està convertint-se en 
tot un fenomen nacional i in-
ternacional.
El llibre ens presenta la Paula, 
una metgessa neonatòloga que 
entra en xoc quan en Mauro, 
l’amor de la seva vida, li confessa 
que ja no l’estima i, a les poques 

hores, mor en un accident. Ar-
ran d’aquest doble fet traumàtic, 
es va sent testimoni de les emo-
cions profundament humanes 
que, desbordada per la situació, 
experimenta la protagonista, i 
l’empatia amb ella és pràctica-
ment immediata. En una socie-
tat, la nostra, que pretén viure 
d’esquenes a la mort, on la refle-
xió sobre la pèrdua i el dol no hi 
tenen cabuda, aquesta novel·la 
les reivindica com a processos 
fonamentals per tirar endavant; 
i és que aquest és el tema central 
de la novel·la, superar la pèrdua, 
refer-se i sentir-se viva.
La mestria, sensibilitat i realis-
me amb què l’autora transmet 
estats d’ànim, sensacions, dub-
tes i contradiccions són la clau 
de l’èxit d’aquesta obra, des-
crits tots amb un nivell de ten-
dresa i delicadesa que us eriçarà 
la pell i el cor.

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

Infantil
Robinson  
Peter Sís

Us heu preguntat mai com nei-
xen les històries dels escrip-
tors? Moltes vegades, del que 
senten i veuen al seu entorn; 
altres són fruit de la seva imagi-
nació desbordant, i, en el cas de 
l’àlbum il·lustrat Robinson, la 
història neix d’una mala vivèn-
cia del propi autor, Peter Sís, 
quan la seva disfressa d’aventu-
rer va ser motiu de burla entre 
els seus companys d’escola.
Peter Sís estava fascinat per les 
aventures de Robinson Crusoe, 
però la seva mala experiència el 
va fer plorar molt i adormir-se a 
la falda de la seva mare. Un cop 
adormit, va començar a somiar 
amb grans aventures; univer-
sos reals i onírics es barregen 
en aquest àlbum fascinant, amb 
un text breu però molt clar que 
ens permet aturar-nos en tots 
els detalls de les il·lustracions, 
sense oblidar el gran conjunt 
que formen.
Peter Sís, alumne del gran Mau-
rice Sendak, té un llenguatge 
propi, que li ha portat un reco-
neixement i prestigi internacio-
nals, evidents en aquesta obra. 

Cinema 
Joc de Trons  
Sèrie completa en DVD

Si a alguna cosa ens té acostu-
mats J.R.R. Martin, autor de Joc de 
Trons, és a sorprendre, fins i tot, 
als més incisius àugurs de gui-
ons. Ningú pot predir què passa-
rà envers aquesta guerra eterna 
per governar el Tron de Ferro.
Les anades i vingudes al Mur del 
bastard dels Stark, Jon Snow.
Els amors problemàtics de San-
sa i les aventures rocamboles-
ques d’Arya i Bran Stark... Per 
altra banda, tenim les manipu-
lacions de palau –sovint, poc 
honestes– de la líder dels Lan-
nister, la temuda reina Cersey, 
que ostenta un desig patològic 
de poder, només comparable 
a la pulsió que sent envers el 
seu germà, el Mata Reis. I no 
oblidem pas la Mare de Dracs 
i alliberadora d’esclaus, Dae-
nerys Targarien, que fa tremo-
lar reialmes allà per on passa, 
alhora que recluta fidels que es 
matarien per ella sense ni pen-
sar-s’ho. I com a tota bona histò-
ria, no hi pot faltar un traïdor: 

un Lannister cansat dels Lannis-
ter i en contra dels Lannister. 
El menut en corpulència però 
gegant en presència Tyrion, que 
no per més que begui a tort i a 
dret perd de vista el món que 
l’envolta. De la seva boca no en 
surt mai un mot de més ni un 
mot de menys. Els seus consells 
són només equiparables al po-
der destructiu del Foc Valyri.
I per si tota aquesta amanida 
d’egos, reialmes en disputa i 
guerres acarnissades no fos 
prou, també tenim que arriba 
l’hivern, un llarg hivern que 
durarà anys, i amb l’arribada 
de l’hivern, arriben també els 
Caminants Blancs, una colla de 
guerrers mig vius, mig morts, 
que atemoreixen tothom per 
igual, provocant aliances im-
possibles entre enemics de 
sang. Encara no us han agafat 
ganes de veure Joc de Trons? A 
la biblioteca, tenim tots els 
capítols, tant per a persones 
neòfites com per a les més ex-
perimentades, amb set de re-
frescar-ne els passatges. Us hi 
esperem, sense spoilers!

QÜESTIONARI VACARISSÀ 

Un lloc de Vacarisses
El Cingle

Un record vacarissà
Els focs d’artifici de la vigília de Reis

Una activitat vacarissana
La Meditació per la Pau

Una millora per al municipi
Que tots els trens parin
a les estacions de Vacarisses

Un llibre
El Petit Príncep

Una pel·lícula 
El Pequeño Buda
(increïble el que transmet i representa)

Un personatge de ficció
Vicky el víking

Un personatge real
Gandhi 

Un plat
Fricandó de seità

Quines són les darreres novetats que heu editat?
El darrer llibre és La Danzarina del Cielo, la biogra-
fia d’una mestra il·luminada del Tibet. Aquest 
text va ser descobert per Taksham Nuden Dorje, 
origen del llinatge Ripa. I en aquest moment, 
està a la impremta el quart llibre, també una bi-
ografia, Machig Labdrön y los orígenes del Chöd. A 
part, hem editat el llibre de Jordi Català, Quadern 
d'un Retir, com a dietari novel·lat en la recerca 
espiritual.

Algun projecte o publicació amb què esteu tre-
ballant i que es pugui avançar?
Sí, estem preparant un llibre de Kundalini ioga, 
com a referent del Dharma Sikh; també els ebooks 
i audiollibres dels mateixos títols publicats, ja 
que actualment faciliten molt la lectura, i volem 
iniciar aquest any una col·lecció de jocs de cartes 
d’estudi, reflexió i meditació budistes.

És indubtable que ens trobem 
davant d’una gran escriptora; 
per tot això, creiem que aques-
ta és una molt bona lectura, 
així com també Anatomia de les 
distàncies curtes, recull previ de 
petites històries de la mateixa 
autora, que també tenim a la 
biblioteca.
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Agenda Maig 2019

 
Dimarts 30 d’abril

Xerrada Consells de 
seguretat al domicili
A càrrec de Mossos d’Esquadra.
Hora: 19 h
Lloc: local social de l'Associació 
de Veïns de Torreblanca II

 
Dijous 2

Joc del Quinto
Activitat oberta a tota
la població.
Hora: 17.15 h
Lloc: Casal de la Gent Gran 

Mostra de Films de Dones
Projecció de Space
(Espai), d’Eléonor Gilbert
(2014, França. 15’),
i Rebel Menopause
(Menopausa rebel), d’Adèle Tulli
(2014, Gran Bretanya/Itàlia, 26’).
Hora: 20 h
Lloc: Casal de Cultura

 
Divendres 3

Taller d’esbossos
Per al graffiti de la façana
del Punt de Vol.
Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol

Maridatge de vins i 
formatges De La Frasera
Per a majors de 18 anys.
Hora: 20 h
Lloc: Punt de Vol
Organitza: Associació de Joves 
de Vacarisses

 
Dissabte 4

Sessió informativa
taller de costura
S’informarà del tipus de roba 
que es pot fer servir.
Hora: 11 h
Lloc: escola Font de l’Orpina

7è berenar de forquilla
Hora: 17.30 h
Lloc: Porxo de La Fàbrica
Preu: la voluntat
(tiquets a l'Estanc Cal Perdet)
Organitza:
Amics Solidaris de Vacarisses

 
Dimarts 7

Xerrada Consells de 
seguretat al domicili
A càrrec de Mossos d’Esquadra.
Hora: 19 h
Lloc: Casal de Cultura

 
Dijous 9 de maig

Oficina Mòbil de Consum
Hora: 10.30-11.30 h
Lloc: Plaça de la Dona

 
Del 2 al 14 de maig

Inscripcions a
Activitats d'Estiu 2019
Lloc: Serveis a les Persones 
(planta 0) de l'Ajuntament

Dimarts 7, 14, 21 i 28 de maig

La biblioteca
explica un conte!
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dimecres 8 i 15 de maig

Taller de costura
Per preparar el vestit per a la Fira 
d’Artesans del segle XVIII. 
Material: llibreta, didal, agulles, 
fil i roba.
Hora: 17-20 h
Lloc: sala B de La Fàbrica
Inscripcions: Serveis a les 
Persones (93 835 90 02, ext. 250) 
o a la sessió informativa
del 4 de maig

Del 20 de maig al 6 de juny

Preinscripció Escola 
Municipal de Música
Per a alumnat de nou ingrés.
Hora: de dilluns a dijous,
de les 16 a les 19 h
Lloc: Secretaria de l’EMMV

Del 24 al 26 de maig

Festa Major Petita
Consulta la programació al 
fulletó o a www.vacarisses.cat 

Exposicions del mes
a la Biblioteca El Castell:

· Auques montserratines

· Biblioparcs: Parc natural
de Montserrat (Collbató, 
Esparreguera, Olesa de 
Montserrat i Vacarisses)

· Punts de llibre de les escoles 
Font de l’Orpina i Pau Casals

· Llibres de motociclisme,
en motiu de la concentració 
Moto Clàssic Vacarisses

· Llibres de cultura popular,
en motiu de la ballada de l’Esbart 
Dansaire de Vacarisses

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.

 
Divendres 10

Sessió informativa
Borsa de treball
Lloc: sala B de La Fàbrica

Fem el nou graffiti
del Punt de Vol
I a la nit, sopar i música
amb l’Associació de Joves
de Vacarisses.
Hora: 17 h
Lloc: Punt de Vol

 
Dissabte 11

Ballada de l’Esbart Dansaire
Presentació de l’11a temporada.
Hora: 19 h
Lloc: Pista poliesportiva

 
Diumenge 12

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

 
Dilluns 13

Oficina
d’assessorament agrari
Hora: 17-20 h
Lloc: sala d'estudi de la 
Biblioteca El Castell

 
Dimarts 14

Avui parlem de...
Superar l'ansietat. Passos per 
conèixer un camí cap a la calma, 
a càrrec de la psicòloga i 
terapeuta Trinitat Soler.
Activitat oberta a tota
la població.
Hora: 18 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

 
Dijous 16

Cuina sense pares
Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol
Inscripcions: Punt de Vol

Formació per a les famílies
Quan els nostres fills/es
comencen a sortir de festa,
a càrrec d’Anton Uró, tècnic
de salut Mediare. 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: 19 h
Lloc: Sala Neus Català
d’El Castell

 
Dissabte 18

(RE)descobrint Vacarisses
Territori de pedra seca.
Masia de Torrella
i el Sot de l'aigua.
Hora: tarda

 

 
Diumenge 19

XXIX Concentració
de Moto Clàssic

 
Dimarts 21

Què amaguen les begudes 
energètiques i el menjar 
ràpid?
Amb berenar alternatiu.
Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol

Xerrada Consells de 
seguretat al domicili
A càrrec de Mossos d’Esquadra.
Hora: 19 h
Lloc: local social de l'Associació 
de Veïns de Can Serra

 
Dijous 23

Club de lectura 1
El conte de la serventa,
de Margaret Atwood.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

 
Divendres 24

Sessió informativa
Borsa de treball
Lloc: sala B de La Fàbrica

 
Dimarts 28 

Ateneu Cooperatiu 
del Vallès Occidental
Hora: 18-20 h
Lloc: sala d'estudi
de la Biblioteca El Castell

 
Dijous 30

Club de lectura 2
Anna, de Nicolò Ammaniti.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

 
Divendres 31

Supernit del Super 3
Hora: 20 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Inscripcions: Biblioteca
El Castell


