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Editorial
Un any més, arriba la tan esperada Festa Major de
Vacarisses. De nou, Ajuntament, entitats i persones voluntàries han preparat una programació
per a tots els gustos i les edats. Enguany, però, fem
especial èmfasi en les activitats adreçades als col·
lectius que representen el nostre futur: la canalla
i el jovent. Per això, són protagonistes de les principals novetats d’aquesta edició, amb la Festa Fluor
i les Barraques Kids.
El jovent vacarissà també centra les campanyes
de l’Ajuntament per una festa segura i lliure de
violències masclistes. A banda de persones que
vetllaran durant les nits de divendres, dissabte i
diumenge perquè això sigui possible, hi haurà

barra lliure d’aigua i es fomentarà una dispensació responsable d’alcohol. A més, s’ubicarà un
Punt Lila per atendre incidències o dubtes sobre
violències sexistes. Només un sí és sí.
I com no, torna la #lligallumillu, una proposta recent, però ja consolidada gràcies a l’èxit de les
passades edicions. Una manera de passar-ho bé
fent pinya, vivint la festa intensament, donant
protagonisme a diferents nuclis del municipi i
aprenent que el treball en equip sempre suma!
Vacarissanes i vacarissans, gaudiu de la Festa Major!
I recordeu: Estima la festa, estima com vulguis!

Índex
2

Editorial
3

Es constitueixen els òrgans
de l’Ajuntament de Vacarisses
4

Política Municipal
Dia de la Justícia Gratuïta
i de l’Advocacia d’Ofici
5

6

13

7

14

Bases XXVI Concurs de
Fotografia de Vacarisses
Club de Lectura obert,
a la biblioteca
S’amplia la col·lecció local
de la biblioteca
8

Entitats

S’inicien els treballs per
preservar la documentació
digital de l’Ajuntament

10

Celebració de les noces d’or

Viu Vacarisses

Renfe licita les obres de millora de
l’estació de Vacarisses-Torreblanca
Vacarisses en imatges
Cartes a El Terme
15

La Biblioteca recomana...
16

Agenda

Entrevista

Es constitueixen els òrgans
de l’Ajuntament de Vacarisses
En el primer ple extraordinari
de l’actual legislatura, es va debatre
sobre el cartipàs municipal
i els sous de l’equip de govern
El 4 de juliol, l’Ajuntament de Vacarisses va celebrar el primer ple extraordinari després de la sessió constitutiva del consistori, el passat 15 de
juny. D’una banda, es van crear els diferents òrgans de govern, com el ple municipal, que continuarà celebrant-se l’últim dijous no festiu de
cada mes, però que s’avança una hora, passant a
les 19 h, punt en què UIPV va abstenir-se.
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Facebook
www.facebook.com/ajvacarisses

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

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

Finalment, la regidora més jove de l’Ajuntament
de Vacarisses, Júlia Carbó, s’encarregarà de Joventut, Infància i Polítiques de Gènere, mentre que
Paola Moral durà Educació i Habitatge. Tot i ser
una proposta d’Alcaldia i, per tant, no sotmesa a
votació, el nou cartipàs va rebre crítiques per
part d’alguns grups municipals, la majoria adreçades a l’acumulació de regidories clau per part
de Pere Casas, tot i la dedicació exclusiva.

Altres òrgans creats a principis de juliol són la Junta de Portaveus, amb un representant de cada
grup municipal, i les Comissions Informatives de
caràcter permanent (de Règim Interior, Serveis
Territorials i Serveis a les Persones). A més, es van
nomenar les persones que representaran la corporació als òrgans col·legiats competència del ple
i en altres entitats i organismes de què forma part.

22 regidories

Web
www.vacarisses.cat

Territorial i Innovació, Comunicació i Eficiència
Energètica, una nova àrea que reuneix diferents
departaments vinculats a les noves tecnologies.

També es va constituir la Junta de Govern Local,
de periodicitat setmanal i presidida per l’alcalde
de Vacarisses, Antoni Masana. En són membres
Olga Serra, Pere Casas, Albert Salamé i Paola Moral.
A aquest òrgan, se li ha delegat el sorteig de membres per a la composició de les meses electorals,
una competència atribuïda al Ple municipal.

D’altra banda, a la sessió extraordinària, es van
constituir els 6 grups municipals d’aquesta legislatura i l’alcalde va donar compte de les tinences
d’alcaldia: Olga Serra, Pere Casas i Albert Salamé,
per ordre de nomenament.
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Política Municipal

En aquesta legislatura, el nombre de regidories
augmenta fins a 22. L’alcalde de Vacarisses continuarà encarregant-se de Seguretat Ciutadana i
Emergències, i Hisenda, a més de Cooperació i
Solidaritat (àrea separada d’Acció Social) i Cultura, Festes i Patrimoni. La regidora Olga Serra gestionarà els mateixos departaments que fins ara,
però amb algunes novetats: a Sanitat, s’hi afegeix
Tinença Responsable i Benestar Animal, i una de
les àrees es divideix en dues, Promoció Econòmica, Desenvolupament Agrari i Indústria, i Turisme, Comerç i Consum. Per la seva banda, Pere
Casas portarà també Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn, i Obres i Serveis, juntament
amb Urbanisme i Esports. Les regidories que gestionarà Albert Salamé seran Participació i Transparència, i Organització Interna, a més de Mobilitat

Polèmica pels sous i les dedicacions
El punt més controvertit de la primera sessió plenària de la legislatura va ser el referent a les dedicacions i els sous de l’equip de govern. El PSC
va ser l'únic grup en votar-hi a favor i Veïns per
Vacarisses, Movem i Ciutadans van abstenir-se.
Mentre que Pedro Serna va referir-se als “100 dies
de gràcia” per veure com treballa el nou equip de
govern, Clara Fuster va parlar de “manca de coherència”. En canvi, UIPV hi va votar en contra, argumentant que la pujada de sous és superior a
l’augment de les hores de dedicació. A més, Josep
Maria Gibert va titllar el sou de l’alcalde, de
42.500 euros per a una dedicació exclusiva, de
“desmesurat”. La resposta de Masana va ser contundent: “Tenen una barra absoluta. El senyor Boada, quan era alcalde, cobrava 53.200 euros amb
dedicació parcial, quan el sou màxim per a un
alcalde d’un municipi com el nostre està estipulat en 47.759 euros, amb una dedicació del 100%”.

Fotografia de coberta:
Quico Ortega
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Propostes del Ple municipal extraordinari
de 4 de juliol de 2019

Política Municipal

Proposta/moció

A favor

Proposta de l’Alcaldia d’establiment del règim de sessions
de caràcter ordinari de l’Ajuntament en Ple i de la Junta
de Govern Local

ERC, VxV,
PSC i MV

Proposta de l’Alcaldia de creació, denominació i composició
de les Comissions Informatives de caràcter permanent i de
la Comissió Especial de Comptes

Unanimitat

En contra

Abst.

–

UIPV

–
–

Proposta de l'Alcaldia de nomenament de representants
de la corporació en òrgans col·legiats competència del Ple
i a altres entitats i organismes de les quals forma part
Proposta de l’Alcaldia de creació de la Junta de Portaveus
i establiment del règim de sessions

Unanimitat

–
–

Unanimitat

–
–

Proposta de l’Alcaldia d’establiment dels drets econòmics
de membres de la corporació, d’acord amb el règim
de dedicació i de retribucions, assistències, indemnitzacions
i dotacions econòmiques assignades als grups municipals

ERC i PSC

Proposta de l’Alcaldia de delegació a la Junta de Govern Local
de la competència d’efectuar el sorteig de membres de les
meses electorals

Unanimitat

VxV,
MV i C’s

UIPV

–

S’inicien els treballs per
preservar la documentació
digital de l’Ajuntament
Els documents considerats essencials
seran tractats amb una tecnologia
que en garanteix l’accés al voltant
de 500 anys

L’obtenció de les dades i documents és realitzada
als mateixos ajuntaments per part de l’empresa
Piql. A continuació, els treballs de processament,
fixació i revelat en una pel·lícula s’efectuen en
uns laboratoris de l’empresa a Noruega.

La Diputació de Barcelona ha iniciat els treballs
de preservació de documentació municipal a
llarg termini, en cinc ajuntaments de la demarcació, entre els quals hi ha Vacarisses. L’arxiu municipal ha seleccionat documents en diferents formats i suports (text, imatge, vídeo i àudio) perquè
siguin tractats amb una tecnologia que garanteix
la seva preservació i accés al voltant de 500 anys.
La tècnica adoptada consisteix a fixar les dades en
una pel·lícula de polièster de 35 mm i s’ha utilitzat en una prova pilot a l’Ajuntament de Llinars
del Vallès entre els anys 2017 i 2018. Ara, aquest
projecte s’estén a cinc ajuntaments més, en el
marc de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM).

Els documents municipals digitals seleccionats,
custodiats per l’Arxiu Municipal, són considerats
essencials i d’obligada conservació permanent
per a l’Ajuntament, d’acord amb el seus valors
històrics i culturals, com ara les actes del ple municipal. Amb aquesta experiència innovadora,
l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona, en el marc de la XAM, es planteja
avançar i experimentar en la cerca de solucions
en la preservació dels documents municipals, a
llarg termini, tema de gran debat en el paradigma de la societat digital.

Cultura

–

Consulta les actes
dels Plens municipals

Dia de la Justícia Gratuïta
i de l’Advocacia d’Ofici
Es vol posar en valor la figura
dels i les professionals que presten
aquest servei públic.
El 12 de juliol es commemora el Dia de la Justícia
Gratuïta i de l’Advocacia d’Ofici. L’Ajuntament de
Vacarisses va voler celebrar-ho juntament amb el
Col·legi d’Advocats de Terrassa, partit judicial en
què es troba el nostre municipi. D’aquesta manera, es pretén posar en valor la figura i el paper de
les advocades i els advocats que presten el Servei
de Defensa d’Ofici per fer valer els drets de la ciutadania i l’abast social d’aquest servei.
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L'assistència jurídica gratuïta és un servei públic
adreçat a aquelles persones que no disposen de
recursos necessaris per sufragar el cost de la seva
representació davant dels tribunals. També hi tenen dret víctimes de violència masclista, terrorisme i tràfic de persones, estrangers i estrangeres,
persones amb discapacitat i menors objecte
d'abús. Per accedir-hi, cal dirigir-se a qualsevol
dels catorze col·legis d'advocats de Catalunya.

Acció Social

Celebració de les noces d’or
50 anys de convivència
i experiències compartides
L’octubre és el Mes de la Gent Gran. En el marc de
la programació organitzada per commemorar-lo,
tindrà lloc, el 26 d’octubre, un dinar de germanor
i de celebració de les noces d’or de les parelles
casades l’any 1969.

Gent Gran

Les parelles que compleixen enguany 50 anys de
casades i vulguin participar en aquesta activitat
han d’inscriure’s al Casal de la Gent Gran. Teniu
temps fins al 10 d’octubre.
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Bases XXVI Concurs
de Fotografia de Vacarisses
Període de presentació
Del dilluns 16 de setembre al dijous 10 d’octubre
(ambdós inclosos), en horari de 9 a 14 hores, a
l’àrea de Serveis a les Persones.
Procediment
Es podran presentar fotografies realitzades en
qualsevol procediment, tant en blanc i negre
com en color; ara bé, hauran de ser en format
horitzontal o apaïsat; sinó, no seran acceptades.
Cada participant podrà presentar un màxim de
2 fotografies, i es presentaran sense cap mena
de suport que les enquadri. La mida de la imatge es mourà entre un màxim de 30x40 i un mínim de 18x24, en format horitzontal o apaïsat.
Tema
El tema serà Vacarisses en qualsevol del seus aspectes; ara bé, hi haurà 4 premis especials per als següents temes: Fonts, Festivitats, Masies i Patrimoni
històric i cultural de Vacarisses.
Identificació
Es presentarà un sobre per fotografia. A l’exterior
del sobre i al dors de la fotografia, hi ha de constar: “XXVI Concurs de Fotografia”, i títol o lema
de la imatge, especificant si la fotografia està dedicada a algun dels temes amb premi especial.
A més, dins de cada sobre, hi ha d’haver un altre
sobre tancat, on constaran nom, cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic de l’autor de la
fotografia.
A banda de la fotografia en paper que servirà per
a l’exposició, caldrà presentar-la també per correu electrònic a cultura@vacarisses.cat . S’han de
presentar en arxiu JPG d’alta resolució (resolució
mínima de 200 dpi).
Exposició
Una selecció de les fotografies presentades, triada pel mateix Jurat, serà exposada a la Biblioteca
El Castell, a partir del dilluns 4 i fins al divendres
15 de novembre.
Les fotografies no premiades s’hauran de recollir
a partir del 25 de novembre i fins al 22 de desembre, a la Regidoria de Cultura. Les fotografies que
no es recullin durant aquestes dates passaran a
ser propietat de l’Ajuntament.
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Jurat i veredicte
El Jurat estarà format per dues persones enteses
en fotografia i el regidor de Cultura. L’acte de lliurament de premis es farà a la Biblioteca El Castell
el dimecres 6 de novembre, a les 19 h, a la Sala
d’adults.
Obres premiades
Les fotografies guanyadores restaran en propietat de l’Ajuntament, així com aquelles no premiades que no s’hagin recollit dins el termini esmentat a la base d’exposició.
Premis
S’atorgaran 12 premis en total, dels quals 4 són
per als premis especials. El jurat pot decidir declarar desert qualsevol dels premis especials.
Cada persona premiada rebrà 60 euros per domiciliació bancària i les fotografies premiades seran
publicades al Calendari de Vacarisses de 2020.

Drets d'imatge i protecció de dades
Les fotografies que es presentin hauran de respectar el dret a la intimitat de les persones. Qui hi
participa es fa responsable dels drets d’imatge
de les persones que apareixen en les seves fotografies i de les possibles reclamacions. Les dades
personals seran tractades per l’Ajuntament de
Vacarisses d'acord amb la normativa vigent.
Acceptació i propietat intel·lectual
La participació en aquest concurs pressuposa la
total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol fet
imprevist o detall no contemplat en aquestes bases serà resolt pel Jurat. L’acceptació del premi
comporta la cessió gratuïta dels drets d’explotació a favor de l’Ajuntament de Vacarisses, el qual
sempre citarà l’autoria de la fotografia i sempre
s’usarà sense fins lucratius.

Cultura

Club de Lectura obert,
a la biblioteca
Les inscripcions passaran
a ser mensuals, fins exhaurir places
El Club de Lectura és una de les activitats més
conegudes de la Biblioteca El Castell. A la programació del curs 2019-2020, s’hi incorpora una novetat: les inscripcions passaran a ser mensuals,
fins exhaurir places. Aquestes es podran fer presencialment o via correu electrònic, a:
b.vacarisses.ec@diba.cat
amb l’assumpte “Inscripció Club de lectura”.

Cultura

26 setembre, 18.30h

Els desposseïts
de Szilárd Borbély
24 octubre, 18.30h

El baró rampant
d'Italo Calvino
28 novembre, 18.30h

Les partícules elementals
de Michel Houellebecq
19 desembre, 18.30h

Per inscriure’s, només cal tenir el Carnet de la
Xarxa de Biblioteques, gratuït. També cal tenir
present que, en cas d’absència en una de les sessions, no es podrà participar a la següent.
La primera sessió del Club de Lectura obert serà
el 26 de setembre i l’obra escollida per comentar
serà Els desposseïts, primera i última novel·la de
Szilárd Borbély. A més, en aquesta primera sessió, es lliurarà el dossier de lectura corresponent
i la resta de la programació anual, com sortides al
teatre, trobada d’entreclubs, escriptors invitats,
etc. En aquest cas, les inscripcions van obrir-se el
15 de juliol.

La terapeuta
de Gaspar Hernández
30 gener, 18.30h

Claus i Lucas
d’Agota Kristof
27 febrer, 18.30h

Sabates de taló italià
de Magdalena Tulli
26 març, 18.30h

La cuinera
de Coia Valls
30 abril, 18.30h

Montorch i la llàgrima del sol negre
de Joan Mesa Cifuentes
28 maig, 18.30h

El parèntesi més llarg
de Tina Vallès
18 juny, 18.30h

La noia del tren
de Paula Hawkins

Cultura

S’amplia la col·lecció
local de la biblioteca
S’hi afegeix un fons especialitzat
en Biblioparcs i centrat en els parcs
naturals de Montserrat i Sant Llorenç
del Munt i l’Obac
La col·lecció local de la Biblioteca El Castell ha sumat el fons especialitzat en Biblioparcs, centrat
en els parcs naturals de Montserrat i Sant Llorenç
del Munt i l’Obac. A més, ha canviat la manera de
mostrar la secció per facilitar la tasca de les persones usuàries a l’hora de buscar informació al respecte. Ara, s’ubica en uns cistells amb la marca
del fons i pictogrames que la identifiquen. El nou
fons s’afegeix als de senderisme i pedra seca,
també dintre la col·lecció local i que podeu trobar
a l’àrea de revistes i diaris, al Punt d’Informació
Turística de Vacarisses.
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Ressenya d’El Bestiari

Entitats

Torna la Federació
d'Associacions de Veïns
de Vacarisses
Després d’uns anys d'inactivitat, recentment s'ha
tornat a constituir la Federació d'Associacions de
Veïns de Vacarisses. Tornem plens de ganes i
energia per treballar per la millora de la vida al
nostre municipi. Els nostres objectius són clars:
(i) Coordinar la gestió dels interessos comunitaris
de les associacions federades, per tal d'aportar
una representació unitària davant les instàncies
necessàries.
(ii) Participar amb l'Ajuntament de Vacarisses en
l'elaboració d'instruments adequats per a la redistribució equitativa dels beneficis i càrregues que
puguin recaure sobre el territori del municipi.
(iii) Impulsar la conservació del nostre entorn natural, el gran tresor de Vacarisses.

El Grup de Teatre Jove hi ha tornat!
Un musical amb poemes de Josep Carner, “genial...
brutal...” com deia un dels seus protagonistes.
Realment, aquesta colla no paren, no acaben les
idees, les seves creacions són cada cop més acurades.
En aquesta ocasió, el vestuari es va superar amb
escreix, ens van dir que algunes mares dels actors/actrius van ajudar-hi. Bé... una manera d’implicar i entusiasmar les famílies.
La música, ben triada, i les lletres de les cançons,
fantàstiques. Bé pels que hi varen participar!!
Les projeccions, molt treballades; ens preguntem
quantes hores hi ha al darrera de cadascuna.
Bé per l’informàtic.
Coreografies fetes i assajades per quatre joves del
grup. Bé per l’aire fresc que doneu amb la vostra
joventut.
Els canvis de vestuari els van fer les àvies... Bé per
aquest saber fer amb tranquil·litat, els canvis
acostumen a ser molt estressants.
L’escola de teatre hi ha esmerçat set dies a la setmana aquest últim mes... el text, senzill, però ens
va interpel·lar tots.
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Ens van dir que ho repetirien al setembre... si no
ho heu vist, us encoratjo a anar-hi.
Vull acabar amb les paraules que ens van dirigir
des de l’escenari:

(iv) Establir un seguiment del desenvolupament
urbanístic al nostre municipi, així com la implantació dels serveis comuns per millorar la qualitat
de vida dels vacarissencs.

“El Bestiari, un musical que hem treballat i gaudit!
Per què animals?
Ens produeix una enorme tristesa pensar que la Naturalesa ens parla mentre el gènere humà no l’escolta.
Som nosaltres els humans, amb la nostra saviesa, els
qui ho espatllem tot... sí, tot!
Com tractem els animals?
Podem jutjar el cor d’una persona per la forma que té
de tractar els animals, ens preguntem molt sovint si
els animals poden raonar... o poden parlar..., però del
que sí estem segurs és de que poden sentir.
Perquè estimem els animals i la natura en què viuen..., hem volgut participar!
Tota aquesta història ens l’hem inventat i esperem que
us hagi agradat i, si convé, canviat.”

La Federació ja treballa en la identificació de les
demandes comunes de les associacions de veïns i
s'està plantejant iniciatives. Així, el passat mes de
maig, la Federació es va reunir amb els principals
partits polítics de Vacarisses per sol·licitar-los la
implementació de les mesures en la legislatura
que ara comença:

Gràcies, Grup de Teatre Jove; no us canseu, perquè avui ja ens preguntem quina en porteu de
cap per al curs vinent.

Amics Solidaris de Vacarisses

Dalmau de Rocabertí

Associació per l’ajuda
als necessitats del municipi
Des de la nostra entitat benèfica al servei de Vacarisses, volem fer públic un nou suport que ens
plau molt de poder-vos oferir. Ja feia temps que
ho preteníem i, al final, ho hem aconseguit després de les degudes diligències.

Entitats

(i) Millores als Serveis Públics (transport públic de
qualitat a tot el municipi i extensió d'horaris en
la connexió Vacarisses-Terrassa durant el cap de
setmana perquè els joves vacarissencs puguin
sortir a Terrassa; optimitzar l'acció preventiva davant l'onada de robatoris que estem patint; millorar la neteja de carrers i franges de seguretat; incrementar en un dia el servei de recollida
d'escombraries).
(ii) Major inversió en infraestructures i manteniment dels espais públics de les urbanitzacions
(carrers, parcs i enllumenat).
(iii) Finalització de les obres de reparcel·lació-urbanització pendents en la major brevetat possible i en col·laboració amb les associacions de veïns afectades.
(iv) Cerca de solucions efectives davant de les plagues de mosquits i la superpoblació de senglars,
sempre sota criteris de respecte al medi ambient.
Seguim treballant per millorar el nostre municipi, amb el propòsit d'exposar sempre solucions constructives. Les associacions de veïns actualment federades són Can Serra, Colònia Gall,
Carena Llarga, El Fresno, El Ventaiol, La Creu,
l'Eixample, i Torreblanca I i II. Si ets associació de
veïns de qualsevol urbanització de Vacarisses i
vols federar-te o plantejar-nos qualsevol dubte o
comentari, estem a la teva disposició. El nostre
correu electrònic: federurb.vacarisses@gmail.com .

Entitats
Juntament amb les ofertes de menjars variats a
qui ho necessita, us podem oferir des d’ara un
ventall ben complet de fruita variada, segons
temporada. Tot això gràcies al Banc d’Aliments de
Barcelona, el qual ens proveeix generosament el
Rebost. Molt agraïts en nom dels beneficiats i de
l’Equip solidari.
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Joan Carles Codina

Entrevista

“La creació del Club Esportiu va ser una revolució a Vacarisses”
Joan Carles Codina va ser un
dels fundadors del Club Esportiu
de Vacarisses (CEV), l’any 1984,
la primera entitat esportiva creada
al municipi. En motiu de la recent
inauguració del camp de futbol
de gespa, conversem amb ell sobre
l’entitat i la millora d’aquest
equipament municipal.
Amb quina finalitat vau fundar el Club
Esportiu Vacarisses?
Teníem uns 15 anys i jugàvem per les urbanitzacions, a la Carena Llarga, la Colònia Gall, Torreblanca... Va arribar un moment en què el futbol
sala va començar a créixer a nivell de Catalunya,
però nosaltres no disposàvem de cap pista on jugar. Llavors, vam anar a l’ajuntament a presentar-nos i explicar la situació. Precisament, hi havia d’alcalde Fermí Masana, pare de l’alcalde
actual. Després de molt insistir, van fer el projecte de pista, al costat de la piscina. I a corre-cuita,
l’estiu de 1984, vam fer els estatuts i les fitxes per
federar-nos i poder participar a les competicions.
Al poble, va ser una revolució. Llavors, Vacarisses
tenia unes 700 persones empadronades i la meitat eren sòcies del CEV.

QÜESTIONARI VACARISSÀ

Un lloc de Vacarisses
La Moreneta

Una pel·lícula
Apocalypse Now

Un record vacarissà
La meva infància al carrer, anant sempre
en bicicleta

Un personatge de ficció
Cap

Una activitat vacarissana
Caminar pels cingles
Una millora per al municipi
Que les escoles i l’institut siguin de molta qualitat perquè els nostres joves són el nostre futur, i
que l'Ajuntament s’impliqui al màxim en l’esport
escolar perquè és la millor manera de créixer
tant en salut com en hàbits socials

Un personatge real
Johan Cruyff
Un plat
Un bon arròs de peix i marisc

Des de llavors, l’entitat s’ha anat ampliant.
Com a fundador, quin balanç en fas?
Sí, ha anat creixent, i molt. Hi ha hagut 3 fases.
La primera va ser la nostra, amb el nostre grup,
que va arrencar-ho. Vam estar uns 10 anys jugant i
també vam crear equips de futbol base (infantils,
alevins...), un dels quals va agafar el nostre relleu
generacional. De fet, va ser molt bo i va pujar moltes categories. I la tercera fase seria la de l'actual
equip de futbol sala, que ha pujat a categoria nacional, i quan es va construir el camp per jugar a
futbol 11. En 35 anys, el balanç és molt positiu.
Després de molts anys a l’oblit, ara sembla que
comença a incrementar-se la visibilitat i el suport cap al futbol femení. De fet, a Vacarisses, hi
ha alguns equips de nenes i noies. Creus que
s’hauria de fomentar més?
Un dels equips de futbol base que vam crear era
femení, cap a l’any 90. Me’n sento molt orgullós
perquè va estar uns 3 anys funcionant, amb noies
de diverses edats. Era un equip potent i amb força
gent del poble que el seguia. Ara el futbol femení
té un boom espectacular i crec que seria importantíssim que les nenes amb ganes jugar tinguin
l’oportunitat de fer-ho.

Des de mitjans de juny, Vacarisses disposa d’un
camp de futbol de gespa, una de les principals
reivindicacions del municipi. Com ho valores?
Els veterans vam viure-ho amb molta il·lusió.
Quasi tots aquells amb una mica de vinculació al
futbol de Vacarisses i en condicions de jugar, vam
participar a la festa d’inauguració, on es van jugar diversos partits. Va ser molt divertit. Espero
que doni un impuls, especialment, perquè els nanos d’aquí puguin jugar en bones condicions i, a
més, que vingui gent de fora. De fet, l’anterior
boom va ser la construcció del pavelló. Penseu
que, a la pista, hi anàvem unes hores abans de
jugar el partit perquè sempre estava humida de
l’aigua que baixava de la muntanya i hi escampàvem serradures perquè l’àrbitre ens permetés jugar-hi. I entrenàvem a l’aire lliure a les 21 h de la
nit... Ara, en canvi, el vestidor està calent, la pista
mai és molla...
Creus que la millora del camp de futbol ajudarà
a augmentar el número de membres del CEV?
Segur que donarà un gran impuls. I el poble s’hauria d’implicar més en el futbol 11, especialment
ara amb el camp de gespa.

Un llibre
L’últim que he llegit,
La gran desmemoria, de Pilar Urbano
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160 anys del tram ferroviari
de Terrassa a Manresa
El passat 5 de novembre de 2018 vam commemorar el 120è aniversari de la posada en funcionament de l’estació del ferrocarril de Vacarisses,
però l’inici de la història del ferrocarril al poble
de Vacarisses va començar unes quantes dècades
més enrere. Just després de l’arribada del tren a
Terrassa, el 26 de març de 1856, la companyia del
ferrocarril Barcelona Zaragoza va encarregar a l’enginyer Pere d’Andrés i Puigdollers un estudi de
viabilitat del següent tram ferroviari que enllacés
amb Manresa, amb la dificultat d’haver de travessar la serra prelitoral catalana.
Donada la complexitat del projecte, aquest enginyer, que ja va ser el responsable de la construcció
del Canal d’Urgell, va decidir repartir els 32,453
kilòmetres entre Terrassa i Manresa en quatre
trams, cadascun d’ells supervisat per un enginyer
ajudant i sota les seves ordres directes. Tot i que es
preveia finalitzar l’obra l’any 1857, com marcava
la Llei de concessió, les obres no es van poder concloure fins dos anys més tard, al 1859.
El 3 de juliol de 1859 arribava, al voltant de les 10
del matí a Manresa, el primer tren, que havia sortit de Barcelona uns 80 minuts abans. La premsa
local explicava que, dintre d’aquest tren, viatjaven membres de la Junta de la Compañía del Ferrocarril Barcelona-Zaragoza; el cap de divisió del
Ferrocarril, Carlos de Aguado; el director del traçat,

El Ferrocarril
a Vacarisses

l’enginyer Pere d’Andrés, i l’arquitecte de la companyia, José Oriol, a part dels germans Girona,
propietaris de l’empresa constructora del traçat.
L’arribada del tren va estar acompanyada per la
banda de música municipal. El mossèn va beneir
les dues locomotores de vapor arribades a Manresa i, a continuació, es va oficiar una missa a la Seu
i, des d’allà, van anar fins l’ajuntament, on van
encendre una gran traca. A les 14 hores, la junta
de la companyia del ferrocarril va oferir als membres del consistori un dinar. Pels volts de les 17
hores, tota la comitiva marxava amb el tren de
tornada cap a Barcelona.
El dia següent, 4 de juliol de 1859, els passatgers
ja disposaven de dos trens diaris per sentit i, un
any després, al 1860, comptaven amb 3 trens per
sentit. El preu del bitllet a primera classe era de
24 rals; a segona classe, de 19, i a tercera classe,
que era el bitllet més utilitzat, de 14 rals. Els nadons de pit no pagaven i els nens/es fins a set anys
pagaven la meitat del preu del passatge.
Les primeres estacions entre Terrassa i Manresa
van ser les d’Olesa, Monistrol de Montserrat i
Sant Vicenç de Castellet. La futura estació de Vacarisses arribaria unes dècades després, gràcies a
la perseverança de les reivindicacions del poble.

Tarifes dels preus dels bitllets de la companyia Barcelona Zaragoza a 1 de
juliol de 1859. Font: Historiademanresa.wordpress.com
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Viu Vacarisses

Eduard Martínez Hernández

Renfe licita les obres
de millora de l’estació
de Vacarisses-Torreblanca
S’invertiran 3,7 milions d’euros per a
l’accessibilitat i la renovació i modernització dels equipaments
Renfe invertirà 3,7 milions d’euros en les obres
de millora d’accessibilitat a Vacarisses-Torreblanca, així com en la renovació i modernització dels
equipaments de l’estació. El termini d’execució
de l’obra civil és de 16 mesos des de l’inici de les
actuacions.
Els principals treballs que s’hi duran a terme són
la construcció d'un pas elevat que connectarà les
dues andanes de l’estació, la instal·lació d’ascensors per garantir la mobilitat de les persones usuàries, el recrescut i la prolongació de l’alçada de les
andanes per arribar als 68 cm sobre la cota del carril i l’ampliació a 200 metres per facilitar l’estacionament de trens en doble composició, i una nova
zona d’aparcament, a més de condicionar la ja
existent. Les actuacions també inclouen la instal·
lació de noves marquesines, el tancament perimetral de l'estació, la instal·lació de màquines autovenda i validadores de bitllets, així com nous
teleindicadors, i la millora en eficiència energètica, canviant els punts de llum per tecnologia LED.

Coincidint amb les actuacions de millora de l’accessibilitat, també es realitzarà la instal·lació de
nous sistemes d’informació i atenció a la clientela. Aquests equipaments consisteixen en teleindicadors LED a cadascuna de les andanes, amb missatges de les properes parades que realitza, així
com el temps estimat d’arribada. A més, s’hi
instal·larà una pantalla amb informació en temps
real de les properes circulacions.
L’estació de Vacarisses disposa de 34 serveis diaris
de Rodalies de Catalunya i, anualment, prop de
100.000 persones es desplacen fins al centre de
Barcelona en un temps de viatge d’una hora.
Aquestes actuacions formen part del pla d’accessibilitat per a les estacions de rodalia de Barcelona, que compta amb un pressupost de 100 milions d’euros i que també s’està desenvolupant a
l’altra estació de Vacarisses.

Mobilitat
Territorial

La Biblioteca
recomana
Adults
Claus i Lucas
Agota Kristof
Claus i Lucas són dos bessons
de 9 anys que es veuen obligats
a viure amb la seva miserable
àvia. La vida amb la vella, cruel
i malagradosa, no serà fàcil,
com tampoc ho serà sobreviure
en una societat totalment deshumanitzada per la guerra, on
impera el campi qui pugui. Una
de les taules de salvació dels
dos nois serà un quadern, on hi
anotaran les seves reflexions i
sensacions.
Aquesta novel·la, que, en realitat, són tres llibres amb una versió diferent i fins i tot contraposada dels mateixos fets, és una
obra d’art total de lectura imprescindible. Dir que és bona
literatura és quedar-se molt
curt. No és d’estranyar, doncs,
que Agota Kristof hagi estat

Vacarisses en imatges

Sardanes a la Plaça Major. Any 1955.
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

candidata al Premi Nobel en
més d’una ocasió. La seva manera d’entendre la condició humana és eixuta i descarnada, resultat d’haver patit els estralls de
la Segona Guerra Mundial a la
seva Hongria natal i el totalitarisme posterior. És una història
dura, ja us avisem, però, en paraules de la mateixa autora,
també ho és la vida. No apte per
a ànimes sensibles, o potser sí,
perquè poques novel·les aconsegueixen com aquesta tocar la
fibra sensible de qui les llegeix.

Infantil

Cinema

Portal infantil Gènius
Biblioteca virtual

Un hombre llamado Ove
Hannes Holm (2015)

Temps de calor?? Aquest agost
no us volem recomanar lectures, sinó el portal infantil Gènius
de la Biblioteca Virtual:
https://genius.diba.cat/ca . Hi trobareu llibres, però, sobretot,
diversió, a través de la seva app
Bibliojuga, informació sobre els
consells d’estiu o les biblioplatges i bibliopiscines, un cercador excel·lent per trobar les
millors activitats gratuïtes de
les biblioteques durant els mesos de vacances i molt coneixement, a través de la seva revista
Tretzevents i l’apartat Setciències.
No us ho perdeu! Diversió i qualitat assegurades per als més
petits de la casa i, per als grans,
és hora de fer la migdiada!

L’Ove és un home vidu i malcarat que viu als afores de la ciutat,
en un barri tranquil de què és
president del consell veïnal.
Ningú fa cas de les normes que
ell s’aferra a fer complir i no té
pèls a la llengua a l’hora de dir i
fer el que vol, doncs poc li importa què pensin d’ell.
Mitjançant les anades i vingudes de l’Ove al cementiri, on
parla amb la seva difunta dona
a diari, veurem què hi ha darrera d’aquest caràcter agre i antipàtic del personatge. I és que,
rere els actes del més rondinaire dels veïns, pot haver-hi grans
dosis d’amor.
Adaptació cinematogràfica de la
novel·la còmica homònima, de
l’escriptor suec Fredrik Backman.
Nominada als Oscar com a millor
pel·lícula de parla no anglesa.

Cartes a El Terme
Mi opinión a un gran hombre
Mi amigo, por respeto a ti, hoy querría saber
euskera, tú que tanto lo amaste. Tuviste que venir
a Catalunya, que también aprendiste a querer y
respetar.
Oficialmente, hemos tardado en saber que ya nos

Envieu-nos les vostres cartes per correu electrònic a: elterme@vacarisses.cat
O per correu convencional a: Revista El Terme, Ajuntament de
Vacarisses C/Pau Casals, 17 08233 Vacarisses. Tot i que només es
publicarà el nom del remitent, cal que aquest s’identifiqui amb el nom
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dejaste aquí, mas, como gran ser humano que
fuiste, y poco a poco por tu enfermedad y cosas
que (tu) Dios y tú sabéis, ya te habías retirado de
todos. Nunca, todos los que te quisimos y queremos, nunca, nunca, te olvidaremos.
Maria. Julio 2019

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.
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Consulta
el programa en
paper o a
www.vacarisses.cat

Agenda Agost 2019
Del 31 de juliol al 4 d’agost

Del 10 al 15 d’agost

Dissabte 7 de setembre

Festa Major de Vacarisses

Festa Major d’El Palà

Concert Beating Blues

Del 10 al 17 d’agost

Festa Major de
La Carena Llarga

Lloc: Jardins del Lladern
Organitza: Esbart Dansaire
Hora: 21 h

Del 12 al 18 d’agost

Festa Major d’El Ventayol
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.

31 d’agost i 1 de setembre

Festa Major d’El Fresno
31 d’agost i 1 de setembre

Festa Major d’Els Caus
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