Dijous a la Fresca

Antoni Masana

Torna el cicle
d’arts escèniques de carrer

Reelegit alcalde de Vacarisses

Núm. 137 - Juliol 2019

Ajuntament de Vacarisses

Plans d'Ocupació
Locals
6 persones contractades

Publicació gratuïta

Editorial
El resultat electoral del 26 de maig ha deixat un
nou panorama polític a Vacarisses. De moment,
hi haurà un equip de govern format per tres regidors i tres regidores, de manera que serà igualitari
en gènere per primera vegada.

Tenim grans reptes de futur que ens han de conduir a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. Entre tots i totes, hem d’aconseguir
que Vacarisses esdevingui una vila orgullosa de si
mateixa.

Aquest equip de govern resta a la disposició de la
ciutadania per treballar per millorar la nostra
vila. I obrim les portes i finestres de l’Ajuntament
perquè esdevingui la casa de tothom.

Nosaltres treballarem incansablement per assolir
les millores que Vacarisses es mereix.
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El dissabte 15 de juny, es va constituir
el nou consistori, amb més dones que
homes per primer cop
La Sala dels Cups, un dels edificis més emblemàtics de Vacarisses, El Castell, va acollir, el dissabte
15 de juny, el ple de constitució del nou Ajuntament del municipi. Els resultats de les eleccions
del passat 26 de maig van atorgar 6 regidors a ERC,
3 a Unió Independent per Vacarisses (UIPV) i 1 a
Veïns per Vacarisses (VpV), PSC, Movem Vacarisses
(MV) i Ciutadans, que entra a formar part del consistori per primer cop. També és la primera vegada
que el nombre de regidores supera el de regidors.

El nou equip de govern
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Entrevista

La sessió es va obrir amb la constitució de la Mesa
d’Edat, formada per Pedro Serna, el regidor de
major edat, i Júlia Carbó, la regidora més jove de
tota la història de Vacarisses. A continuació, cadascuna de les persones electes va jurar o prometre el seu càrrec.

i va recordar les dues prioritats del municipi: l’aigua i la urbanització d’El Ventayol. “Reconeixem
la victòria incontestable d’ERC i esperem que respecti les minories. Vacarisses i els seus símbols
ens pertanyen a tots”, va concloure la regidora
socialista.

El següent pas va ser la presentació de candidatures per a alcalde o alcaldessa de Vacarisses. S’hi
van presentar la cap de llista de Ciutadans, Estefanía Muñoz; el representant d’UIPV, Josep Maria
Gibert, i l’encara alcalde en funcions, Antoni Masana. Muñoz va preferir no prendre el torn de
paraula, mentre que Gibert va defensar la seva
candidatura apel·lant a la “dilatada experiència”
del seu grup, que ha governat Vacarisses durant
20 anys, “amb seny i honradesa, sempre pensant
en el municipi”. Per la seva banda, la regidora
d’ERC Olga Serra va parlar de “govern obert” i
dels “reptes que entre tots i totes podem portar a
bon port”.

El cap de llista de VpV, Pedro Serna, va ser el següent en adreçar-se al públic per explicar l’abstenció del seu grup: “Aquesta abstenció no és un
xec en blanc, sinó que entenem el programa
d’ERC com un contracte amb els seus votants”.
El regidor independent també va voler remarcar:
“No han estat capaços de formar un equip de govern fort”.

En les votacions, a mà alçada, el candidat d’ERC
va obtenir 6 vots; el d’UIPV, 3, i la de Ciutadans, 1.
VpV, PSC i Movem van abstenir-se. Tal com determina la llei, si cap grup assoleix la majoria absoluta, guanya la llista més votada per la població,
en aquest cas, la d’ERC, de manera que Antoni
Masana va ser reelegit alcalde de Vacarisses.
Web
www.vacarisses.cat
Edita
Regidoria de Comunicació
Ajuntament de Vacarisses
C/ Pau Casals, 17
08233 Vacarisses

App
Viu Vacarisses

Dipòsit legal
DLB-49450/2003

Flickr
www.flickr.com/vacarisses

Disseny i maquetació
Estudi Martín

Instagram
@viuvacarisses

Impressió
Imprintsa
Tirada
3.500 exemplars
Paper ecològic i reciclat

2

Facebook
www.facebook.com/ajvacarisses

Correu
elterme@vacarisses.cat
Telegram (notificacions Ajuntament)
@ajvacarisses

Política Municipal

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

Tot seguit, Masana va concedir la paraula als i les
portaveus dels diferents grups municipals que
van voler intervenir. Clara Fuster, de Movem Vacarisses, va explicar el seu posicionament, passant a l’oposició després de formar part de l’equip
de govern durant la passada legislatura. “En cap
moment, hem estat a prop de tancar un pacte
amb ERC, sinó que cada cop ens hem allunyat
més”, va assegurar la regidora. “El temps ens confirmarà o no la decisió d’un govern mancat de
pluralitat i menys reforçat”, va expressar Fuster.
Concepción Miranda, del PSC, va prometre que seguiran treballant “per la concòrdia i la convivència”

Per la seva banda, el candidat d’UIPV, Josep Maria
Gibert, va avançar que intentaran fer una “oposició conjunta amb la resta de regidors per fer un
control del govern i treballar pel bé de Vacarisses”. A més, va demanar a l’alcalde “ser capaços
de parlar i no menysprear l’oposició, com han fet
els darrers 4 anys”.
Finalment, va ser el torn del recent escollit alcalde de Vacarisses, que va iniciar el seu discurs d’investidura recordant l’alcalde republicà Antoni
Ubach i demanant l’alliberament dels presos i les
preses polítiques i el retorn de les persones exiliades. “Treballarem per això, però també per qui
no creu el mateix que nosaltres”, va voler deixar
clar Masana. “Vacarisses té molts reptes, però el
principal és que tots i totes siguem ciutadanes de
primera i, per a això, tots els nuclis han d’estar
urbanitzats”, va remarcar l’alcalde, qui també va
estendre la mà a tots els partits que vulguin treballar en aquest sentit. I va continuar: “Seguirem
apostant per la transparència i la participació
perquè volem que la ciutadania governi amb nosaltres”. Tot plegat, amb la voluntat que Vacarisses
sigui “una vila amb valors republicans, verda,
ecologista i feminista”. L’alcalde vacarissà va finalitzar el seu discurs amb uns versos del poeta català Miquel Martí i Pol.
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6 persones contractades
als Plans d’Ocupació Locals

Borsa de treball

L’objectiu és promoure la inserció
laboral entre col·lectius en situació
de risc d'exclusió social

promoure la inserció laboral entre col·lectius
en situació de risc d'exclusió social, amb majors
dificultats d'inserció i més afectats per la crisi
econòmica.

L’Ajuntament de Vacarisses ha obert una nova
convocatòria dels Plans d’Ocupació Locals, finançats en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 20162019 de la Diputació de Barcelona, a través del
Programa complementari de millora de l'ocupabilitat
2019-2020. L'objectiu dels plans d'ocupació locals
és fomentar la contractació de persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya i

Des d’aquest mes de juliol i durant mig any,
l’Ajuntament contractarà 6 persones en règim laboral temporal. Els perfils són 2 peons de jardineria i manteniment d’espais públics, 1 peó de
manteniment, 1 peó de brigada, 1 oficial primera
de brigada a càrrec dels Plans d’Ocupació i 1
agent de civisme.

Inscriu-te a la Lliga del Llumillu!
Torna una de les activitats amb més
èxit de la Festa Major de Vacarisses
La Lliga del Llumillu es va crear fa 3 anys com a
element cohesionador per promoure la participació a la Festa Major d’agost de Vacarisses. Edició
rere edició, ha anat creixent l’èxit d’aquesta iniciativa, amb més inscripcions procedents de les
diferents urbanitzacions del municipi. Tornem a
comptar amb tu!!!

Cultura, Esports,
Joventut i Participació

· No s'acceptarà cap inscripció sense tota la documentació requerida (full d'inscripció amb el nom
dels i les participants i la resta de dades sol·
licitades, i full d'autorització degudament signat
per a menors de 18 anys).
· El Llumillu 2019 està limitat a un màxim de 14
equips, que quedaran inscrits per rigorós ordre
d'inscripció (només seran vàlides les inscripcions
completes).

Inscripcions

· Els equips hauran de ser de mínim 10 participants i màxim 15.

· De l’1 al 15 de juliol, presencialment, a Serveis a
les Persones de l’Ajuntament, o telemàticament,
registrant una instància a través de:
www.vacarisses.cat (e-tram).

· Podran participar-hi menors sense acompanyament a partir de 12 anys (1r d'ESO). Les i els menors de 12 anys hauran de participar-hi amb una
persona adulta que formi part del mateix equip.

Festes i activitats d’estiu 2019
Juliol

Agost

Setembre

6 i 7 de juliol
La Coma

Del 31 de juliol al 4 d'agost
FESTA MAJOR VACARISSES 2019

31 d’agost i 1 de setembre
El Fresno

12, 13 i 14 de juliol
Torreblanca II

Del 10 al 15 d'agost
El Palà

31 d’agost i 1 de setembre
Els Caus

19, 20 i 21 de juliol
Colònia Gall

Del 10 al 17 d'agost
La Carena Llarga

7 i 8 de setembre
L’Eixample

20 de juliol
Torreblanca I (Sopar de Germanor)

Del 12 al 18 d'agost
El Ventayol

20 i 21 de setembre
Torreblanca I (Festa del mussol)

27 i 28 de juliol
Can Serra
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Programa Cultura
Emprenedora a l’Escola

Educació i
Promoció Econòmica

Els 2 grups de cinquè de l’escola Font
de l’Orpina han creat les cooperatives
Vaquetes Cooperadores i Coopivaques
L’alumnat de cinquè de primària de l’escola Font
de l’Orpina ha participat al Programa Cultura
Emprenedora a l’Escola (CuEmE) que promou la
Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de fomentar els valors de la cultura emprenedora entre
alumnes del cicle superior d’educació primària.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental també
ha donat suport tècnic i, conjuntament amb
l’Ajuntament de Vacarisses, s’ha acompanyat el
desenvolupament al llarg del curs.
Després d’una primera fase més teòrica, els dos
grups de l’escola Font de l’Orpina han creat les
cooperatives Vaquetes Cooperadores i Coopivaques. El punt culminant del procés va ser preparar una proposta de productes d’època adequats
per vendre a la Fira del segle XVIII de la passada
Festa de la Vaca. Els beneficis obtinguts s’han donat a l’ONG Open Arms i a l'Hospital Sant Joan de
Déu - Malalts de càncer.
L’acte de tancament del projecte va tenir lloc
el passat 18 de juny, a l’escola Font de l’Orpina.
A banda de les famílies, van assistir-hi representants del Consell Comarcal, així com l’alcalde de
Vacarisses, Antoni Masana, i la regidora de Promoció Econòmica, Olga Serra.

Aprenentatge transversal

Les veus protagonistes:

Al llarg del projecte CuEmE, l’alumnat coneix i
experimenta tot allò relacionat amb la constitució de la cooperativa, la ideació de productes per
a la venda, la producció, el disseny d’estratègies
de venda i la venda final en el marc d’una parada
pròpia. La gestió de compres de materials, dels
costos i dels beneficis complementa el conjunt
d’activitats. Així, el desenvolupament del projecte dóna l’oportunitat de treballar de manera diferent continguts de llengua, matemàtiques, medi,
economia..., a més de competències com la comunicació, el treball en equip o la presa de decisions, que podran aplicar més endavant en el seu
desenvolupament personal i professional.

“Ja des de bon començament
ens vam adonar que el diàleg
era imprescindible.”
“Aquesta feina ens ha ensenyat
a negociar, escoltar les idees dels altres
i arribar a acords, aconseguint així
crear un ambient més positiu
i agradable entre nosaltres.”
“També ens hem adonat que treballar
en equip porta més avantatges
que fer les coses individualment.”

Consulta la programació de cada AAVV
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La Festa de la Vaca
en imatges
Fotografies de:
Quico Ortega i Josep Palou
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Fira del Medi
Ambient
en imatges
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Tornen els Dijous a la Fresca!
El cicle d’arts escèniques de carrer
oferirà espectacles de teatre còmic,
circ i dansa acrobàtica
Aquest estiu, torna el cicle d’arts escèniques de
carrer Dijous a la Fresca, després de l’èxit de les passades edicions, en què s’ha anat guanyant públic
any rere any. Tots els dijous de juliol, a les 22.30
h, a la Plaça del Punt de Vol, podreu continuar
gaudint d’una programació molt engrescadora.
El cicle s’inaugurarà el 4 de juliol, amb l’espectacle Lo nostre no funciona, de Mali Vanili, un duet
inclassificable d’humor sense acudits, on la història s’explica a través de diàlegs i cançons entre
aquests dos personatges perduts en la recerca del
seu propi estil. L’espectacle que porten a Vacarisses és una comèdia d’humor anti-intel·lectual, un
show pop d’autoajuda, una gamberrada extraordinària. Lo nostre no funciona presenta un repertori
atípic que va del hip-hop a la bossa nova, passant
per les balades dels 80, l’indie més folklòric i infinitat de gèneres absolutament diversos.
El següent dijous, 11 de juliol, serà el torn de la
companyia Planeta Trampolí i Back 2 Clàssics, una
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picada d’ullet als 80, els números clàssics de llit
elàstic i el teatre còmic. Un espectacle fresc, proper i íntim per a tota la família, on el llit elàstic
pren vida pròpia entre les bogeries i acrobàcies
del seu protagonista. Un viatge al passat que més
ens enamora, ple d’humor, poesia, ritme i caramboles que canviaran el concepte que tenim
del llit elàstic.
El 18 de juliol, podrem gaudir de l’espectacle
de circ rural Ye Orbayu, de la companyia Vaques.
Un parell d’homes madurs i contundents creen
una peça desequilibrada, agraïdament grotesca,
una dansa descompassada de bèsties desolades, un
duo de clowns desfasats, tractant de seduir i seduir-se, tot fent equilibris sense trampa, sobre
taules, cadires i ampolles de cava.
Tancarà el cicle Cafuné, un espectacle de dansa
acrobàtica a càrrec de la companyia Du'K'tO. Dos
individus lluiten per créixer junts a través d’un joc
de manipulació, carícies i desacords; junts, però
sense perdre mai l’essència de cadascun, mantenint la pròpia individualitat. Aquesta coexistència
farà viure diferents situacions.

Joventut

Els partits opinen

Política Municipal

ERC

UIPV

VpV

Esquerra Republicana de Catalunya
vacarisses@esquerra.cat

Unió d’Independents per Vacarisses
grupmunicipal@uipv.cat

Veïns per Vacarisses
veinspervacarisses@gmail.com

1.236 gràcies
Des d’Esquerra Vacarisses, us
volem donar les gràcies per fernos confiança, no us fallarem i
treballarem incessablement per
millorar el nostre municipi.
Hem guanyat a les 7 taules electorals, la qual cosa ens dona més
força, ja que entenem que el
nostre projecte ha arribat a tot
arreu per igual. Els sis regidors i
regidores d’ERC resten a la vostra disposició pel que vulgueu.
Volem fer un govern obert, on
puguem arribar a un consens
amb altres partits en els grans
reptes de Vacarisses; és per això
que estenem la mà a aquells partits que ens vulguin acompanyar.
Nosaltres seguirem apostant
per donar veu a la ciutadania,
que cada vegada s’impliqui més
en la presa de decisions. El Consell de Vila i els pressupostos
participatius són un exemple
d’aquesta implicació.
Tenim grans reptes per endavant. Aquests quatre anys han
de servir perquè, a Vacarisses,
no quedi cap nucli habitat per
urbanitzar; això vol dir que La
Creu, El Ventaiol, el Fresno, La
Farinera, l’Oliva i el Pau Gran
passin a tenir tots els serveis
com els altres nuclis habitats
de la nostra vila. Aquesta serà
una de les nostres prioritats,
però n’hi ha d’altres, que passarien per convertir Vacarisses en
una vila ecologista, feminista i
igualitària, on tothom hi té cabuda, pensi el que pensi i vingui d’on vingui.
No volem acabar sense demanar
la llibertat dels presos i preses
polítiques i el retorn dels exiliats i exiliades. Des d’aquí, també
treballarem pels drets del país,
entre els quals hi ha la consecució d’una república catalana.

UIPV ens comprometem a
seguir treballant per Vacarisses!!!
Ja han passat les eleccions municipals del 26 de maig a Vacarisses i, des d’UIPV, volem agrair tots aquells veïns i veïnes que
han confiat en el nostre projecte de govern, i als que no ho van
fer voldríem transmetre'ls el
nostre compromís de millora,
autocrítica i treball.
Durant aquests pròxims quatre
anys, treballarem com ho hem
fet sempre, amb seny, compromís i empatia; farem una oposició constructiva, però també contundent i de control del govern.
Som molt conscients que, treballant des de la minoria, ens
serà molt difícil executar totes
les nostres propostes de programa; no obstant això, treballarem fins a esgotar totes les instàncies possibles.
El nostre pla de treball com a
oposició anirà en consonància
amb els principis i valors que han
caracteritzat i destacat a UIPV
durant tota la seva trajectòria.
Volem un pla de treball emmarcat en la democràcia participativa, prioritzant sempre el treball per a tot el municipi.
Des d'UIPV, defensarem i representarem la veu de tots aquells
veïns i veïnes que han confiat
en el nostre partit i també donarem suport a qualsevol proposta o iniciativa que representi un
benefici i/o millora per a Vacarisses i els seus veïns i veïnes.
Perquè aquesta és la nostra empremta, aquests són els nostres
valors i la nostra prioritat, estem convençuts que, per sobre
qualsevol mena d'identitat política, ha de prevaldre el bé comú
de tots i totes.
Per tot això, des de la posició
d'UIPV, ens comprometem a treballar perquè així sigui.
Gràcies veïns i veïnes de Vacarisses per la vostra confiança.

Tots hem de ser conscients dels
resultats de les eleccions. Per a
nosaltres, no han estat els desitjats. Tot i això, la nostra feina ha
estat a l’alçada de les circumstàncies; la nostra posició final ha
estat per sobre de partits amb
una estructura organitzativa i
tècnica molt superior a la nostra. Per això, hem de sentir-nos
orgullosos de la feina feta i els
resultats obtinguts, que, una vegada analitzats en profunditat,
ens demostren que tenim uns
seguidors molt fidels a les nostres propostes. Hem d’agrair als
nostres votants el seu recolzament; la pèrdua de 35 vots no es
una catàstrofe. El problema més
important ha estat la quantitat
de vots que ha obtingut el partit
més votat, que, una vegada aplicada la llei d’Hondt, fa que nosaltres perdem un regidor. Si parlem de la investidura del nou
alcalde, tenim teories de tots els
colors i qualsevol d'elles més desesperades. Per exemple, la unió
de tots contra un, cosa que tindria tots els ingredients per a
una perfecta explosió i confrontació sense remei al nostre municipi, fins i tot, arribar al bloqueig
de l'acció de govern municipal.
Estem segurs que algun partit
pujarà al carro del govern, bé sigui per afinitat ideològica o pel
desig de poder. Hem de tenir en
compte que, amb els regidors
que han obtingut, poden governar en solitari, arribant a acords
puntuals.
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Política Municipal
PSC

MV

C's

Partit dels Socialistes de Catalunya
vacarisses@socialistes.cat

Movem Vacarisses
movemvacarisses@gmail.com

Ciutadans

Agraïments
Des del PSC de Vacarisses, volem aprofitar aquestes línies
per donar les gràcies a les persones que ens vau votar el passat 26 de maig, fent confiança
al nostre projecte i als integrants de la nostra candidatura. Malgrat el resultat electoral,
que ha fet que perdem un regidor, mantenim representació a
l’Ajuntament en la persona de
la nostra candidata, Conchi Miranda, qui tindrà l’honor i la
responsabilitat de representar-nos i de defensar les nostres
idees i els nostres valors. Volem
dir-vos que els socialistes seguirem treballant per la concòrdia
i la convivència, i que farem
una oposició responsable, sensata, realista i ferma quan l’ocasió ho requereixi, però sempre
amb arguments i amb una mirada positiva. Ens trobaran disposats quan es tracti de parlar
d’igualtat, de justícia social i de
progrés per a tothom i donarem suport a iniciatives que coincideixin programàticament
amb les nostres, com diu el sentit comú.
Reconeixem la victòria incontestable d’ERC, i sabem interpretar el missatge d’una part
important de la ciutadania,
però alhora esperem que s’administri aquesta majoria amb
la mà estesa i respecte a les minories i a la pluralitat, i que
s’entengui que Vacarisses, els
seus símbols i els seus espais
públics ens pertanyen a tots i
totes, no només a una part de la
població.

Movem Vacarisses
passem a l’oposició:
sense acord amb ERC
Com ja sabreu, a les eleccions
municipals del passat 26 de
maig, la nostra formació va ser
votada per 253 persones, obtenint una regidora, Clara Fuster,
i mantenint la mateixa representació que ja teníem.
Volem agrair moltíssim als i les
nostres votants la confiança en
el nostre projecte polític, el
qual defensarem amb convicció, demandant la planificació,
al més aviat possible, de les
propostes més complexes i costoses, sobre urbanitzacions i
sanejaments pendents, mobilitat i habitatge.
En els quatre anys que hem format part de l’equip de govern,
hem portat regidories potents i
liderat projectes que estimem
rellevants per al municipi (sobretot, en educació i medi ambient),
refermant la resta de l’equip de
govern i repercutint, així, en
una valoració positiva de la gestió de l’Ajuntament.
Però en aquesta legislatura ens
situarem a l’oposició. No ha estat possible tancar cap pacte
amb ERC per manca de concreció de condicions acceptables.
Després del seus bons resultats,
Movem Vacarisses ja no els
hem estat còmodes.
El transcurs del temps ens confirmarà, o no, l’error en la seva
decisió d’optar per un govern en
solitari, mancat de la tan necessària pluralitat i menys reforçat.
En aquesta nova etapa, tenim
una reforçada voluntat de continuar treballant per la nostra
vila, portant el bagatge d’experiència i coneixements adquirits en aquest darrer mandat.
També buscarem, amb la resta
de forces polítiques, propostes
que vagin en un clar benefici i
representació de la màxima
pluralitat de les persones que
viuen a Vacarisses.

Ciutadans ha aterrizado oficialmente en Vacarisses con un regidor en el ayuntamiento que
ayudará a cambiar la percepción a todos aquellos que hasta
ahora no se veían representados por ninguno de los partidos
existentes.
El objetivo de Ciudadanos Vacarisses no simplemente es posicionarse en contra de todas las
mociones independentistas que,
hasta el momento, no recibían
apenas quejas o incluso se escuchaban disculpas por no votarlas a favor (que también).
Dejando a un lado las soflamas
nacionalistas, Ciudadanos Vacarisses quiere aportar aire fresco
e ideas nuevas al consistorio
para ayudar a mejorar nuestro
pueblo.
Asegurarnos que se corrijan todos los errores con el Porta a Porta
y se faciliten los datos exactos del
reciclaje; conseguir que los habitantes del municipio sientan que
aumenta la seguridad ciudadana
y disminuyen los problemas con
los animales salvajes.
Evitar que las urbanizaciones y
sus asociaciones vuelvan a estar
abandonadas como han estado
durante el último gobierno. Estas son las direcciones en las que
van orientadas algunas de nuestras principales propuestas.
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"Actas, cuadernos
y reseñas de líneas límite
de Vacarisses"
Aquesta secció, a part de proposar un passeig per
diferents racons del nostre terme municipal mitjançant el llibre Caminant per Vacarisses, també vol
mostrar curiositats vinculades a la geografia.
Avui visitarem el web del Instituto Geográfico Nacional; en concret, revisarem uns documents molt
interessants anomenats Actas, cuadernos y reseñas
de líneas límite.
De Vacarisses, hi podem trobar força arxius i que
es poden descarregar al Centro de Descargas del
mateix web. Aquests documents proporcionen
informació de com es va termenejar el municipi i
les posteriors modificacions que s’hi han realitzat. Per als geògrafs i cartògrafs, és un tresor.
Hi trobem actes de diferents anys: 1889, 1890,
1915, 1917, 1918, 1919, 1920, 2014 i 2015. Podem
resumir tres grans períodes, que son la dècada
dels 90 del segle XIX, entre 1915 i 1920, i als anys
10 del segle XXI. És en aquests moments quan es
fa una revisió de la línia de terme amb els municipis limítrofs.
A tall d’exemple i per ensalivar-vos per consultar
els documents, una de les primeres actes que hi
trobem (ACTLL_1889_2080423), mostra la laboriosa tasca que comportava la delimitació administrativa local. Si agafem el primer fragment, és
interessant llegir-lo:
Acta del deslinde y amojonamiento del termino
municipal de Monistrol de Montserrat
En la Villa de Monistrol de Montserrat y hora de las
doce de la mañana del día veinte y tres de Diciembre
de mil ochocientos ochenta y nueve. Reunidos los señores Componentes la Comisión de deslinde y amojonamiento de este término que al márgen se expresan,
con asistencia del infraescrito Secretario del Ayuntamineto y habiendo concurrido por delegación y en representación del término colindante de Vacarisas [...]
se constituyeron en el punto denominado ó conocido
por el nombre de Cul de Portadora al Norte de este
termino [Monistrol de Montserrat] donde conviene
que exista un mojon y habiéndose reconocido que en el
expresado sitio está la línia divisoria de los dos términos municipales cuyo deslinde se trata de efectuar
hoy, dióse principio al acto recorriendo todo el perímetro que confina con el término de Vacarisas [...].
El document continua descrivint fita per fita el
seu emplaçament, assenyalant, en alguns casos,
béns patrimonials que ja formen part del nostre
passat. Ara bé, si saltem uns anys i anem a l’acta
062717 de 1918 -uns anys en què es torna a fer
una revisió a càrrec de la Brigada Topográfica de la
Provincia de Barcelona-, hi veiem un altre cop la feina de camp per revisar l’estat dels mojones.

Viu Vacarisses

Caminant per
Vacarisses

[...] Acta de la operación practicada para reconocer la
línia de término y señalar los mojones comunes a los
términos municipales de Castellbell y Vilar i de Vacarisas. [...] Reunidos el dia cuatro de junio de mil novecientos diez y ocho en el sitio denominado “Puente de
Sanana” [...]

També en aquest conjunt d’arxius podem trobar
uns quaderns de camp en què hi ha dibuixats uns
esbossos dels emplaçaments de les fites termeneres a principis del segle XX. Hem de pensar que,
fa cent anys, la tecnologia no era prou avançada
per georeferenciar els límits i calia fer-ho amb
dibuix, mesures de distància i descripció.
Segons la interpretació que fem de la documentació, la fitació a Vacarisses no es revisa durant cent
anys i no és fins al 2014 que trobem una inspecció. Els documents més moderns sí que ja compten amb coordenades i tot georeferenciat i digitalitzat. De fet, en disposar de coordenades, ja no
cal descriure l’entorn paisatgístic. A més, les
competències ja son delegades a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Enllaç a la documentació geogràfica de
Actas, cuadernos y reseñas de líneas límite:
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas
catalogo.do?Serie=PLEDI#
Joan Soler Gironès, Geògraf

L’Estoneta

Entrevista

“Fa molta il·lusió guanyar el Concurs a la millor tapa
i agraïm la confiança”

El 15 de juny, a Sabadell, va actuar tot
l’alumnat del centre, interpretant
també peces conjuntes

L’Estoneta és una cafeteria familiar
ubicada en ple centre de Vacarisses.
A la darrera edició de la Festa de
la Vaca, va participar al Concurs
a la millor Tapa del segle XVIII.
L’establiment va ser escollit
guanyador per votació popular.

El dissabte 15 de juny, l’Escola Municipal de Música de Vacarisses (EMMV) va oferir un concert
per celebrar el desè aniversari del centre. Aquest
va tenir lloc a l’auditori de l’Espai Cultura de Sabadell i es va encetar amb una peça vocal africana, interpretada conjuntament per tot l’alumnat
de l’EMMV.

Quants anys fa que vau decidir obrir L’Estoneta
i quin balanç en feu?
Vam obrir al gener de 2013 i en fem molt bon balanç. Els primers anys van ser durs, però ara ja estem estabilitzats i amb una clientela fixa. L’únic
canvi que hem fet és en la decoració, l’estiu passat.
Vam adonar-nos que era una cafeteria massa femenina i, després de meditar-ho molt, vam optar per
una decoració més neutra, més industrial i menys
provençal, que ha funcionat molt bé. T’has d’adaptar més tu a la gent que al revés, també en l’aspecte del menjar, però no ha sigut difícil.

Tot seguit, els i les cantaires més petites, d’entre
3 i 8 anys, van interpretar la cantata del desè aniversari, un recull de cançons dels 10 anys d’història de l’EMMV. Les següents actuacions van anar
a càrrec dels combos, les orquestres de corda i les
bandes de vent. El concert es va cloure amb tres
peces conjuntes ben conegudes: una de Queen,
una altra de Michael Jackson i l’última, Vacarisses
2.0, una samba estiuenca composta especialment
per a l’ocasió.

A la passada Festa de la Vaca, vau participar
al Concurs a la millor Tapa del segle XVIII,
que havia de tenir ingredients ja existents
en aquella època. Com la vau elaborar?
Fins fa quasi 2 anys, oferíem pinxos els divendres
per fer una cosa nova i sortir de la rutina. Per al
concurs, vam pensar elaborar una tapa fàcil i ràpida de servir. Consistia en un cistellet amb massa
d’empanadilla i farcit amb secret ibèric, micuit i
ceba caramel·litzada. L’acompanyament era una
reducció de melmelada de nabius i la presentació,
amb unes rajoletes de colors i menta.
La vostra tapa va ser la guanyadora,
triada per votació popular.
Què suposa aquest reconeixement?
Sabíem que havia agradat molt perquè vèiem que
la gent repetia. I respecte l’any passat, vam vendre molt més; no perquè la tapa fos millor, sinó
perquè potser hi havia més gent. En cap moment,
però, vam pensar que guanyaríem. Fa molta il·
lusió i agraïm molt la confiança.
Considereu que aquest tipus d’iniciatives
ajuden a promoure establiments locals com
el vostre?
S’haurien de fer més coses d’aquest tipus perquè,
així, la gent surt al carrer. A més, la Festa Major
Petita té molt èxit perquè és la primera de l’any.
Però es podria anar repetint, per exemple, un cap
de setmana al mes. Dona molta vida. I com a establiment, sempre és interessant participar en
aquestes iniciatives perquè rebem molta ajuda de
l’Ajuntament i cal reciprocitat.
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L’EMMV celebra els 10 anys
amb un concert

Educació

Fotografia: Marina Zapata

A clínica dental Vacarisses som un equip
multidisciplinar que portem més de 10 anys treballant
junts. EL nostre objectiu principal és millorar la salut
bucodental del poble i conscienciar de la importància
de mantenir un bons hàbits d’higiene oral.
QÜESTIONARI VACARISSÀ

Un lloc de Vacarisses
La Torrota perquè dona
molta pau
Un record vacarissà
Tot; sensacions, sobretot,
felicitat
Una activitat vacarissana
Caminar i gaudir de l’entorn
Una millora per al municipi
Sempre hi ha coses per millorar,
però ara està tot molt bé

Un llibre
Candela, de Juan del Val
Una pel·lícula
Los puentes de Madison
Un personatge de ficció
Spiderman
Un personatge real
El meu pare
Un plat
El cocido de la meva mare

Com anunciants d’aquesta revista, no només us anirem
proporcionant informació sobre les diferents malalties
orals, de com tractar-les i prevenir-les, sinó que també
podeu fer-nos arribar les vostres preguntes a
info@clinicadentalvacarisses.com.
En aquesta primera entrada, parlarem de la malaltia
periodontal, una afectació que es produeix en 8 de cada
10 persones. Es caracteritza per una pèrdua
progressiva del suport de les nostres dents, com a
conseqüència de colònies bacterianes que es formen a
la geniva. Aquesta piorrea, anomenada de manera
col·loquial, es presenta en una 1ª fase més greu
anomenada gingivitis, i una 2ª més agressiva
anomenada periodontitis, on hi ha el risc d’arribar a
perdre alguna dent.

Com tractem i prevenim la malaltia
periodontal?
EL millor tractament és la prevenció de la
gingivitis amb una higiene dental de la placa que
s’acumula a les dents 1 o 2 cops a l’any.
Conjuntament us ensenyem tècniques d’higiene
oral en combinació amb antisèptics bucals.
Aprofita ara que ve l’estiu, una primera
visita i una higiene de manteniment de
genives totalment gratuïta!! Truca i demana
la teva visita 93 828 07 20

Donació per al grup d’indígenes brasilers kawahivas
La Regidoria d’Acció Social, Cooperació
i Solidaritat ha donat mil euros a
Survival, una entitat que treballa per
protegir els pobles indígenes aïllats
Des de la Regidoria d’Acció Social, Cooperació i
Solidaritat de l’Ajuntament de Vacarisses, s’ha fet
una donació de mil euros a l’entitat Survival, per
al projecte dels kawahivas, un petit grup d’indígenes aïllats que viuen a la selva de l’Amazònia
brasilera. Es veuen obligats a viure en una fugida
permanent, escapant de la violència de persones
foranes. Des de Survival, s’està pressionant el
Govern de Brasil perquè protegeixi la terra dels
kawahivas, l’únic mitjà que tenen per sobreviure.

Acció Social,
Cooperació i
Solidaritat

seves terres i recursos, i per malalties com la grip
i el xarampió. Per tot plegat, tots els pobles indígenes aïllats s’enfronten a una catàstrofe si la
seva terra no és protegida. Survival treballa per
garantir aquesta protecció i perquè tinguin l’oportunitat de decidir el seu futur.

Survival treballa en col·laboració amb els pobles
indígenes per amplificar les seves veus a nivell
mundial i canviar el món al seu favor. I és que els
pobles indígenes aïllats, més d’un centenar, són
els més vulnerables del planeta. Poblacions senceres estan sent exterminades per la violència
exercida per persones foranes, que els prenen les

Segon taxi que va tenir Vacarisses,
propietat de Josep Ubach. Any 1964.
Font: Farrés Trias, J.M. (textos). Retrats de Vacarisses.
Vacarisses: Ajuntament de Vacarisses, DL 1999.
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Vacarisses en imatges
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

La Biblioteca
recomana
Adults
El calidoscopi
Montse Rusiñol
Des de la biblioteca, ens fa molta
il·lusió presentar-vos la primera
novel·la de Montse Rusiñol. Veïna del poble i apassionada per la
literatura des de ben jove, s’ha
dedicat a escriure de manera intensa els últims anys, amb molt
bons resultats, com demostra la
publicació d’aquesta obra.
El calidoscopi és un joc de records
de tots colors, els records de tota
una vida explicada en primera
persona per la Laia, la seva protagonista, que, a manera de trencaclosques, va mirant de recompondre per entendre com ha
arribat a ser qui és. Els records
d’infantesa a Arenys de Mar, la
Guerra Civil que ho va estroncar
tot, els llums i ombres de la seva
vida benestant a Terrassa, la relació amb els fills, la traïció del
seu marit, l’abisme... Pot ser que
un dia despertis adonant-te que
has viscut tota la vida amb una
bena als ulls?

Infantil

Cinema

Meravellosos veïns
Hélène Lasserre,
Gilles Bonotaux

Interstellar
Christopher Nolan

Editat en català per l’editorial
Bira Biro, ha arribat a la Biblioteca El Castell gràcies a una
subvenció del Departament de
Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
Un excel·lent àlbum il·lustrat
que proposem per a aquestes
vacances escolars per a infants
a partir de 4 anys, especialment
perquè permet moltes relectures i això implica tenir temps,
de què no sempre disposem durant el curs.
Una crida a saber viure en la societat actual amb veïns i veïnes
de totes maneres i comportaments diversos, fet que s’ha de
veure com un enriquiment i no
com un impediment. El conte
ens mostra amb molts detalls la
diversitat actual i les transformacions ràpides que pateixen
avui fins les més petites quotidianitats.
Ens ha agradat, sobretot, com
tracta les transformacions dels
espais comuns; realment, és un
llibre per aprendre a viure “a” i
“amb” la societat.

En un futur no massa llunyà, la
Terra pateix una irreversible crisi de sostenibilitat alimentària,
fruit de la contaminació i el malbaratament de recursos.
Un equip de científics internacional, liderat pel pilot espacial
Cooper (McConaughey) i la científica Amelia (Anne Hattaway),
inicia una missió d’exploració
per trobar un planeta alternatiu
a la Terra, que pugui garantir el
futur de la raça humana.
Sota la batuta del director Christopher Nolan, el film transcorre
en una realitat molt versemblant, esfereïdorament creïble.
Tant la interpretació, com la fotografia, els girs argumentals o
la base científica sobre què se
sustenten els fets fan d’aquesta
cinta una experiència tan intensa que molts estaran d’acord en
definir-la com una de les millors
pel·lícules de ciència-ficció mai
filmades. Si més no, la comunitat cinèfila la proclama com el
millor film de Nolan. Un treball
cinematogràfic només equiparable a la magnitud de la història
que s’explica.

15

Agenda Juliol 2019
Dimarts 2

Dimarts 9

Divendres 19

Tots els dies

Tarda de ceràmica

Oficina Mòbil de Consum

Sessió informativa
de la Borsa de Treball

Vine a llegir a la fresca!

A partir de 6 anys.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Dimecres 3

Trobada gamer
Hora: 18-20 h
Lloc: Punt de Vol

Story time

A càrrec de Kid’s & Us d’Olesa
de Montserrat. A partir de 2 anys.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Dijous 4

Joc del quinto

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

Reunió informativa
Aula d'Adults

Hora: 19 h
Lloc: sala Antònia Verdura
d'El Castell

Dijous a la fresca

Lo nostre no funciona,
amb Mali Vanili.
Hora: 22.30 h
Lloc: Plaça del Punt de Vol
Divendres 5

Sessió informativa
de la Borsa de Treball
Hora: 9.30-10.30 h
Lloc: sala B de La Fàbrica

Taller infantil

Mascotes tecnològiques.
A partir de 6 anys.
Inscripció prèvia.
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Concert professorat EMMV
Hora: 19 h
Lloc: Jardins del Lladern

Hora: 10.30-11.30 h
Lloc: Plaça de la Dona

Tarda de collarets

A partir de 3 anys.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Dimecres 10

Trobada gamer
Hora: 18-20 h
Lloc: Punt de Vol

Bibliolab

Introducció a la mecànica:
Marble Machine.
De 6 a 10 anys.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Dijous 11

Dijous a la fresca

Back 2 Clàssics, amb la companyia
Planeta Trampolí.
Hora: 22.30 h
Lloc: Plaça del Punt de Vol
Divendres 12

Taller infantil

La màgia dels fractals.
A partir de 6 anys.
Inscripció prèvia.
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Dimarts 16

Bibliolab

Les cúpules de Leonardo,
del Museu de Matemàtiques
de Catalunya. De 7 a 12 anys.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Parlem de postureo
i imatge
Hora: 19.30 h
Lloc: Punt de Vol
Dimecres 17

Dissabte 6

Festa Holi

Bosses de colors
a la venda el mateix dia.
Hora: 19-20 h
Lloc: pista poliesportiva
de Can Serra
Organitza: AAVV Can Serra
Dilluns 8

Oficina
d'Assessorament Agrari
Hora: 17-20 h
Lloc: aula d'estudi
de la 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.

Taller de maquillatge
i estètica
Hora: 18-20 h
Lloc: Punt de Vol

Taller de contes

A partir de 3 anys.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Dijous 18

Dijous a la fresca

Ye Orbayu,
amb la companyia Vaques.
Hora: 22.30 h
Lloc: Plaça del Punt de Vol

Hora: 9.30-10.30 h
Lloc: sala B de La Fàbrica

Taller infantil

Com funciona el nostre cos?
Respirem tranquils: pulmons.
A partir de 6 anys.
Inscripció prèvia.
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Bibliopiscina de revistes
Lloc: Piscina Municipal

A partir de l’1 de juliol

Inscripcions
Lliga del Llumillu

Lloc: Serveis a les Persones
o www.vacarisses.cat

Dimarts 23

Ateneu cooperatiu

Hora: 18-20 h
Lloc: aula d'estudi
de la Biblioteca El Castell

Taller de mandales
Hora: 18-20 h
Lloc: Punt de Vol

Música i gelats a la fresca
Activitat oberta a tothom.
Hora: 18.30 h
Lloc: porxo de Casal
de la Gent Gran

Tots els dilluns de juliol

Taller de gimnàstica
suau d'estiu

Per a majors de 60 anys.
A càrrec de Marta Bieto.
Hora: 11-12 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Preu: 5 euros/mes
Inscripcions:
Casal de la Gent Gran
De l'1 al 12 de juliol

Inscripcions Aula d'Adults

A partir de 3 anys.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Lloc: Ajuntament o
www.vacarisses.cat
Horari: del 23 de setembre
al 12 de maig, de les 9 a les 13 h
Preu matrícula: 35 euros

Dimecres 24

Dijous 4 i 11 de juliol

Taller de contes

Jocs de taula

Porta el teu joc de taula i
jugarem plegats. Totes les edats.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Dijous 25

Dijous a la fresca

Cafuné,
amb la companyia Du’k’to.
Hora: 22.30 h
Lloc: Plaça del Punt de Vol

Curs de fotografia

A partir de 12 anys.
Inscripció prèvia.
Hora: 18.30-19.45 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Dijous 18 i 25 de juliol

Jocs de taula i Els homes
llop de Vacarisses

A càrrec de PUCeduca. A partir
de 12 anys. Inscripció prèvia.
Hora: 18.30-19.45 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Divendres 26

Passegem i coneixem

L'Obac, un espai natural amb
molta història per descobrir.
Activitat adreçada a la gent gran
de Vacarisses. Hi haurà un
microbús.
Hora: 9.30 h
Inscripcions: Casal Gent Gran

Taller infantil

Encriptem un missatge secret
A partir de 6 anys.
Inscripció prèvia.
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Del 31 de juliol al 4 d’agost

Festa Major de Vacarisses
Exposicions del mes
a la Biblioteca El Castell
· Associació Cultura i Lleure
· Shabda Edicions

Punt de Vol

Horari d'estiu fins al 26 de juliol,
de les 17.30 a les 21 h.
Al Punt de Vol, estem dissenyant
un espai chill out. Ens ajudes?

Jove, aquest estiu
no et quedis a casa!

Classes d'anglès, curs de
fotografia, jocs de cartes de
suspens i supervivència,
trobades gamer... i més activitats
gratuïtes durant les vacances!
Passa pel Punt de Vol o la
Biblioteca El Castell i t'ho
expliquem!
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