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Editorial
El 25 de novembre es commemora el Dia mundial contra la violència de gènere. Un any més, des
de l’Ajuntament de Vacarisses, volem incloure en
la nostra agenda aquesta reivindicació, i volem
fer-ho de manera transversal. No només parlar-ne al novembre, sinó durant tot l’any.
Amb aquest objectiu, s’han dut a terme diferents
accions, com els Punts Lila a les últimes festes
majors del poble o el suport a la campanya No és
no, entre d’altres.
D’altra banda, entenem que la violència no se
centra només en les dones, sinó que també afecta
altres col·lectius vulnerables i/o minoritaris. I per
això, ens afegim també a la commemoració del
Dia internacional de la memòria trans, el 20 de
novembre.

Des de la Regidoria de Polítiques de Gènere de
l’Ajuntament de Vacarisses, volem manifestar el
nostre desacord envers aquestes violències i impulsar la sensibilització sobre aquestes, a més
d’accions per eradicar-les.
Una bona manera de fer-ho és participant en l’acte central del 25 de novembre a Vacarisses, adreçat a tota la població. Després de la lectura d’un
manifest, farem un minut de silenci en rebuig de
la violència de gènere i en suport a totes aquelles
persones que l’han patit o l’estan patint.
Us hi esperem a tots i totes!

IV Taula d’Entitats
El proper 23 de novembre; confirma la
teva assistència!
L’any 2016, donàvem el tret de sortida a la Taula
d’Entitats, com un punt de trobada, debat i treball entre entitats. Quatre anys més tard, mantenim els mateixos objectius i els ampliem, tot
apostant per facilitar les eines necessàries per al
dia a dia de les entitats i plantejant formes de tre-

Índex

Aquest mes celebrem el primer aniversari de la
creació del Consell de Vila. El 26 de novembre de
2018 va quedar constituït aquest òrgan de participació pensat per augmentar i millorar la implicació dels veïns i les veïnes en els afers públics.
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Sou entitat i encara no heu confirmat la vostra assistència?
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Participació

Consell de Vila, tothom pot dir-hi la seva. S’hi recullen les diferents opinions i, en definitiva, es
treballa per detectar tot allò que preocupa el veïnat per traslladar-ho al consistori.
La propera trobada serà el dilluns 16 de desembre, a les 19 h, a la Sala Neus Català de la sotacoberta d’El Castell. Aviat publicarem les dates de
les diferents trobades que tindran lloc l’any 2020.
Més informació a www.vacarisses.cat.

I és que el Consell de Vila és un espai pensat per
compartir punts de vista entre govern i ciutadania, canalitzar l’opinió ciutadana i intervenir en
la presa de decisions. A les sessions plenàries del

Pressupostos participatius
En aquesta edició, a partir dels 14 anys,
s’han pogut votar diferents propostes,
fins a 30.000 €

Entrevista

Edita
Regidoria de Comunicació
Ajuntament de Vacarisses
C/ Pau Casals, 17
08233 Vacarisses

Impressió
Imprintsa

Vacarisses en imatges

10

Web
www.vacarisses.cat

ball conjunt. I és que la cooperació entre entitats
proporciona múltiples avantatges i el treball cooperatiu, una estratègia per ensenyar i aprendre
de les diferents experiències.

Primer aniversari
del Consell de Vila
La propera trobada d’aquest òrgan de
participació creat fa un any serà el 16
de desembre

Participació

A l’hora de tancar l’edició d’aquest Terme, ens
trobem enmig del període de votacions que decidiran quina o quines de les 10 propostes finalistes dels pressupostos participatius portarem a
terme. Enguany, la novetat ha estat el fet de poder votar a partir dels 14 anys, per fer-ne partícip
també el jovent. A més, mentre l’any passat es
podien votar únicament tres propostes, en aquesta edició es poden votar tantes propostes com es
vulgui, sense excedir els 30.000 €, l’import desti-

nat a aquest projecte. En sabrem els resultats a
partir del 8 de novembre.
Com ja sabeu, i a l’igual que en altres processos
participatius, el vot s’ha pogut fer presencialment, en una urna, o telemàticament, a través de
la Plataforma Decidim. Aquesta eina de la Diputació de Barcelona ens ofereix un ventall enorme
de possibilitats a l’hora de participar en els diferents processos que es plantegin. Per poder votar
i tenir accés a tota la informació, només cal registra-s’hi. Ja ho has fet?

Participació

Propostes del Ple municipal ordinari
de 26 de setembre de 2019
Proposta/moció

Política Municipal

A favor

En contra

Abst.

Proposta de l’Alcaldia de donar compliment a la sentència
379/2019, de la sala del contenciós administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, abonant indemnització a
F.C.C. Construcción, SA, en relació a les obres corresponents
al projecte d’urbanització de Torreblanca II

Unanimitat

–

–

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació inicial d’expedient de
modificacions de crèdit per transferència de crèdits i
suplements de crèdit

Unanimitat

–

–

Proposta de l’Alcaldia de cessió gratuïta del vehicle Nissan
NP300, amb matrícula 0103HKR, a l’ADF Vacarisses-Rellinars

Unanimitat

–

–

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, UIPV, V per
V i MV-ECG en suport a les ONG que treballen en el rescat i
salvament al Mediterrani

ERC-AM,
UIPV, VxV,
MV-ECG i Cs

–

PSC

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, UIPV i
MV-ECG d’emergència climàtica per als nous ajuntaments
(declaració d’emergència climàtica)

Unanimitat

–

–

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, UIPV, VxV,
PSC-CP, MV-ECG i Cs en suport a la llei 24/2015 i contra el tall
de subministrament a les famílies amb deute

Unanimitat

–

–

Moció presentada pel grup municipal UIPV per augmentar la
freqüència del servei de recollida de residus Porta a Porta, per
augmentar els horaris de la deixalleria municipal i per la
construcció de noves àrees d'emergència a Vacarisses *

–

–

–

* Moció no sotmesa a votació, sinó que s’acorda, per unanimitat, crear una taula per tractar les millores del Porta a Porta.

Propostes del Ple municipal extraordinari urgent
de 14 d'octubre de 2019
Proposta/moció

A favor

En contra

Abst.

Ratificació de la urgència de la sessió

Unanimitat

–

– **

Moció presentada pel grup municipal ERC-AM de resposta a
la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia
per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del
dret d’autodeterminació

ERC-AM,
UIPV, VxV,
MV-ECG

PSC

– **

S’aproven les ordenances
fiscals per a 2020

Política Municipal

En un ple extraordinari, es van debatre
els principals canvis per a l’any vinent,
en què destaquen el recàrrec en l’IBI
pels habitatges desocupats o les bonificacions per instal·lar plaques fotovoltaiques i adquirir cotxes elèctrics o
híbrids

Les ordenances fiscals de 2020 van quedar aprovades amb els vots favorables de l’equip de govern, VxV i PSC. El regidor de VxV, Pedro Serna,
va considerar que “aquestes ordenances tenen
molt a veure amb el funcionament de l’ajuntament” i la socialista Concepción Miranda les va
titllar de “raonables, ja que Vacarisses sempre
s’ha caracteritzat per una baixa pressió fiscal”.

L’Ajuntament de Vacarisses va celebrar, el passat
17 d'octubre, un ple extraordinari amb un únic
punt a l’ordre del dia: les ordenances fiscals de
2020. Algunes de les novetats se centren en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). D’una banda,
s’incorpora un recàrrec de fins al 50% sobre
aquells habitatges desocupats amb caràcter permanent, és a dir, durant almenys dos anys. Tal
com va explicar la regidora d’Habitatge, Paola
Moral, es tracta d’una mesura “pensada per a
grans tenidors i entitats bancàries”. De l’altra,
s’introdueix una bonificació de fins al 50% per
als habitatges que instal·lin plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum domèstic.

Excepte Cs, que no va assistir al ple, la resta de
partits a l’oposició es van abstenir per dissentir
en la pujada d’algunes taxes. Tant des d’UIPV
com des de MV, es van mostrar en contra de l’increment del subministrament d’aigua en els dos
primers trams perquè “es perjudiquen les famílies més vulnerables” i per tractar-se d’un “bé bàsic”. En aquest sentit, l’alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, va voler remarcar el paper clau dels
Serveis Socials en el cas de les famílies que no
poden pagar la taxa d’aigua i que els trams tenen
en compte el nombre de membres de cada llar. A
més, es va referir al dèficit de l’Ajuntament pel
subministrament d’aigua, d’uns 330.000 euros,
que, si no s’apugés la taxa, “s’haurien de traure
d’altres regidories”.

Una altra bonificació que s’estableix és sobre
l’Impost de vehicles de tracció mecànica. En
aquest cas, qui adquireixi un vehicle elèctric podrà beneficiar-se d’una reducció de fins al 75%
durant 5 anys i de fins al 50% si és híbrid.
En canvi, altres taxes s’apugen. En el cas del subministrament d’aigua, l’increment va del 4 al
18%, segons el tram, de manera que paga més qui
més aigua consumeix. Així, al tram més baix,
que inclou la majoria de la població, li correspon
un augment de 0,40 euros l’any. Pel que fa a la
taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals, s’incrementa un 0,4%, equivalent a la pujada de l’IPC.

Quant a l’augment de la taxa d’escombraries, Josep Maria Gibert, d’UIPV, va afirmar: “Venim de
la imposició del Porta a Porta i, tot i que els resultats són bons, la població ja ha de fer un esforç
molt gran”. Per la seva banda, Clara Fuster, de
MV, entén que “el nou sistema de recollida s’ha
de premiar i no penalitzar”. Per a l’alcalde de Vacarisses, però, “l’objectiu d’incrementar les taxes
municipals no és penalitzar, sinó intentar equilibrar els números”. Masana va avançar, a més, que
el retorn econòmic pels bons percentatges de reciclatge que ha suposat el Porta a Porta no cobrirà
el total de la despesa de la seva gestió.

** C's no hi assisteix.

Propostes del Ple municipal extraordinari urgent
de 17 d'octubre de 2019
Proposta/moció

A favor

En contra

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació provisional de la modificació
de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals

ERC-AM,
PSC, VxV

–

Abst.
UIPV,
MV-ECG ***

*** C's no hi assisteix.
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Els partits opinen

Política Municipal

ERC

UIPV

VpV

PSC

MV

C's

Esquerra Republicana de Catalunya
vacarisses@esquerra.cat

Unió d’Independents per Vacarisses
grupmunicipal@uipv.cat

Veïns per Vacarisses
veinspervacarisses@gmail.com

Partit dels Socialistes de Catalunya
vacarisses@socialistes.cat

Movem Vacarisses
movemvacarisses@gmail.com

Ciutadans
mesqueunnucli@gmail.com

Segueix la repressió
L’estat espanyol segueix exercint la repressió sobre el poble
català. L’estat espanyol condemna a llargues penes de presó els dirigents polítics i socials
que van portar a fer possible l’1
d’octubre; que van fer possible,
juntament amb el poble, exercir el dret d’autodeterminació.
L’estat espanyol no perdona les
humiliacions i les castiga amb
duresa. El que no sap és que té
al davant un poble que no té
por i que seguirà lluitant per
aconseguir la plena llibertat,
per aconseguir esdevenir una
República.
Esquerra Republicana de Catalunya va presentar una moció
al ple extraordinari convocat
pel govern el mateix 14 d’octubre, en la qual es va aprovar el
rebuig a la sentència, la llibertat per tots els presos i preses
polítiques i exigir l’amnistia
per a tots ells i elles, així com
mostrar el nostre compromís
amb el dret a l’autodeterminació i exigir al govern de l’estat
espanyol que respecti la legitimitat de les persones escollides
democràticament.
Aquesta moció va ser aprovada
amb els vots favorables de totes
les forces polítiques, a excepció
del PSC que hi va votar en contra. Lamentar l’actitud de Ciudadanos.
La
representant
d’aquest partit no es va presentar al ple i, per tant, no vàrem
poder sentir els seus arguments. És evident que és molt
fàcil parlar des de les xarxes
socials i més complicat defensar políticament davant de la
ciutadania els teus arguments.
Creiem fermament en el diàleg
i en seure per confrontar les
nostres idees. Pel que veiem,
aquells que parlen sempre de
respecte només el tenen en paraules i no en fets i, a l’hora de
confrontar idees, ni es presenten.

Millores al sistema de recollida Porta a Porta
Al nostre partit, UIPV, som
conscients que hi ha molts aspectes al nostre municipi que
requereixen mesures immediates. Són problemes que afecten
el dia a dia, com la seguretat,
l'ocupació il·legal a les cases, el
transport públic deficitari, la
manca d'infraestructures a les
urbanitzacions, el medi ambient. I és en aquest darrer punt
on volem centrar els comentaris d'avui, en concret, en el sistema de recollida de residus
Porta a Porta. Fins a la data, tot i
les deficiències en la posada en
marxa el 2017, ha demostrat
ser el sistema més eficaç en recollida selectiva. Tanmateix, els
usuaris patim les conseqüències d'un sistema al qual li calen
millores importants.
És per aquesta raó que, al passat
ple del mes de setembre, UIPV
va presentar una moció per demanar el compromís de tots els
partits en la millora del Porta a
Porta i acordar actuacions com
incrementar els dies de recollida; augmentar les àrees d'emergència a les urbanitzacions més
allunyades, com Els Caus, Carena Llarga, Ventayol, la Creu i el
Palà, i incrementar l'horari de
la deixalleria entre setmana a
algunes tardes. Després d'un interessant debat, l'Alcalde va dir
que aquesta proposta estava
mal plantejada i que els acords
no els veia clars i eren inassumibles, donat que suposarien un
important increment del pressupost. Com a resultat de la moció presentada per UIPV, tots els
partits s’han emplaçat a una
taula de treball per estudiar en
detall les propostes presentades
i trobar la forma de tirar endavant les millores. Des d'UIPV,
treballarem per aconseguir-ho.

Primer Ple ordinari
de la legislatura
Al Ple ordinari de 26 de setembre de 2019 i com a punt 1.2, es
va votar donar compliment a la
sentència de la demanda de FCC
contra l'Ajuntament de Vacarisses. Des de Veïns, volem fer un
petit recordatori de com hem
arribat a aquesta situació, almenys perquè no torni a passar
mai més. A la campanya electoral de 2007-2011, el PSC va prometre que les obres d'urbanització de Torreblanca II i Carena
Llarga sortirien a 6€ el m², promesa que va fer que molta gent
votés aquest partit i donés l'alcaldia al PSC, junt a ERC i ICV.
Ves per on, el resultat final de
l'adjudicació de l'obra va ser de
19,87€ el m². Hem de dir que el
pressupost inicial d'aquestes
obres era de 16.602.191,22€ i, si
descomptem la baixa, restem
l'aportació de l'ajuntament i les
subvencions obtingudes, el total
que havien d'assumir els veïns
era de 12.284.902,06€. L'empresa constructora presenta demanda contra l'Ajuntament per
un increment del cost de l'obra
d’1.370357,25€ i demana una
indemnització d’1.236.633,63€
per sobre costos per la prolongació en el temps d’execució. Immediatament, els serveis jurídics de l'Ajuntament es van
posar a treballar per contestar la
demanda i el recurs d’apel·lació
es va presentar el 27 de gener de
2015. La sentència recull que el
jutjat del contenciós administratiu núm. 7 de Barcelona va estimar en part el recurs interposat
per FCC, acordant l’anul·lació
dels acords adoptats per l'Ajuntament el 14 de juny de 2014 i va
declarar procedent en part la reclamació efectuada, condemnant l'Ajuntament a pagar
543.313,19€, més els interessos
de
demora,
que
sumen
223.887,34
€.
En
total,
767.200,53 € a pagar entre tots
els veïns.

Sentència obres Torreblanca
II: la irresponsabilitat de Boada i Serna costarà al voltant
de 800.000 € a les arques públiques
El TSJC dona la raó parcialment
a FCC en la seva demanda i la
sentència obliga l’Ajuntament
de
Vacarisses
a
pagar-li
543.313,19 €, més 223.887.34 €
d’interessos. Finalment, entre
import principal, interessos,
costos judicials i advocats defensors, l’import total sobrepassa els 800.000 €. De nou,
s’han acomplert els pronòstics
dels socialistes quan dèiem, en
nota de premsa de juny de
2013, que, com totes les obres
finalitzades per Boada, malauradament, acabarien al jutjat i
amb costos afegits per a l’Ajuntament.
Aquesta sentència és una molt
mala notícia, però, lluny d’assumir responsabilitats, UIPV i,
especialment, Pedro Serna de
VxV encara avui segueixen culpant els altres per la seva mala
gestió en la finalització d’aquestes obres, que ells mateixos van
polititzar per treure rèdits electorals, generant unes expectatives i fent promeses que, junt
amb l’actitud poc dialogant i
negociadora del Sr. Boada, van
ser la causa de l’alentiment i
l’endarreriment en el tancament de les obres.
Però davant les mentides
d’aquests partits veïnals, hi ha
veritats irrefutables que els deixen en evidència. Si es llegeix
la sentència, hi ha un paràgraf
que deixa molt clar de qui és la
responsabilitat en l’alentiment
de la finalització de les obres de
Torreblanca II a partir de 2011 i
que reproduïm literalment: “A
partir de junio de 2011, se produce
un cambio en el equipo de gobierno
del Ayuntamiento, lo que supone un
cambio en el ritmo de ejecución de
la obra, que se ve ralentizado a causa de discrepancias entre el Ayuntamiento y la contratista.”

Propostes de Movem Vacarisses al ple de 26 de setembre
Front a una inicial moció del
grup UIPV sobre millores del
porta a porta:
-Vam proposar una via transaccional entre tots els grups municipals als efectes d’estudiar
com podem perfeccionar el
porta a porta, segons les necessitats que demani la població.
-Vam insistir en l’ampliació
d’hores d’apertura de la deixalleria com a necessari complement del porta a porta.
-Vam exigir la immediata millora del sòl de la deixalleria, de
les baranes, senyalitzacions,
instal·lacions i “àrea de reutilització”, mesures ja dotades a la
fi de l’anterior legislatura i que
han de ser executades al més
aviat possible.
-Ens vam oposar a la creació de
3 àrees més d’emergència al
municipi, donat que són indrets per anar-hi excepcionalment quan no s’ha pogut utilitzar el porta a porta.
-Ens vam oposar a la proposta
de recollida de les càpsules de
cafè a domicili, doncs, per la
mateixa raó, es podria demanar la recollida de roba, oli, piles i tants altres residus, convertint la porta de casa nostra
en mini-deixalleries.
També Movem va requerir:
-Estat dels arranjaments i vestidors al camp de futbol i estudi
de costos i viabilitat del bar a
l’exterior de la planta del pavelló.
-Possible problema d’accessibilitat a l’estació de la RENFE de
Vacarisses (Can Serra): que no
es desfaci l’actual pas entre andanes fins que no estiguin els
ascensors en marxa.
-Incidències existents en les
noves rutes del “bus escolar”,
donada la modificació d’horari.
-Estat del tema de la reparcel·
lació i urbanització de la Creu,
així com la previsió per a la del
Ventaiol.

Pleno de septiembre - Mociones poco municipales, inseguridad ciudadana e incumplimiento de leyes
El pleno de septiembre nos dejó
varias lecturas a considerar:
En lo positivo, podemos destacar el aumento en la afluencia
de gente que va a los plenos, ya
que siempre es una buena señal
que los ciudadanos tengan ganas de cambiar cosas y se vean
capaces de aportar su grano de
arena. Tal vez habría que empezar a valorar la manera de
que todos quepan más cómodamente.
En lo negativo, que la razón de
tanta afluencia se debe, principalmente, al temor de los vecinos a la inseguridad que provocan los robos en casas y la
okupación.
Entendemos que, comparado
con la inseguridad que se vive
hoy día en Vacarisses, especialmente en casos tan graves como
el de Els Caus, algo que a mucha
gente le puede parecer de menor importancia es el tema de
que la bandera de España permanezca oculta en cada pleno.
Pero que el ayuntamiento se
salte la ley cuando debería ser
el primero en cumplirla y en
mostrar respeto a todos los ciudadanos sin depender de la ideología de los mismos, es algo
igualmente grave. Nuestra regidora realizó una consulta sobre
este tema, que el alcalde quiso
convertir en ruego para evitar
responder, así como evitó responder a los diferentes vecinos
(hasta cuatro) que lo volvieron a
intentar.
En periodo electoral, este ayuntamiento sigue saltándose la ley
con pancartas y símbolos partidistas, pero Ciutadans Vacarisses se compromete a seguir
para que el ayuntamiento de
Vacarisses cumpla la ley y solvente los problemas de inseguridad.
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Nou curs a l’Aula d’Adults

Educació

Amb una metodologia activa, l’alumnat
es prepara per a la prova d’accés als
cicles formatius de grau mitjà

El 14 d'octubre es va celebrar un ple
extraordinari urgent per donar resposta a la sentència del Tribunal Suprem

L’1 d’octubre es va encetar un nou curs a l’Aula
d’Adults de Vacarisses per preparar la prova que
dona accés als cicles formatius de grau mitjà. Les
classes, de tres hores diàries, són de dilluns a dijous, a més d'unes sessions d'orientació individual i grupal, els divendres de cada dues setmanes.
D’altra banda, els dilluns a la tarda, de les 16 a les
18 h, hi ha disponible l'Aula Oberta, per donar
suport a l'alumnat del curs i acompanyar tothom
que s'estigui formant per obtenir el graduat o
per accedir a les proves pel seu compte.

Com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem, l’Ajuntament de Vacarisses va convocar el
14 d'octubre un ple extraordinari urgent. El primer punt de l’ordre del dia era l’acceptació de la
urgència de la sessió, acceptada per unanimitat,
amb l’excepció de la regidora de Cs, que no va
assistir-hi.
Tot seguit, l’alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, va llegir la moció de resposta a la sentència i
en defensa de l’amnistia per a les persones preses
polítiques catalanes i el dret d’autodeterminació.
El text va ser presentat per ERC i també s’hi va
adherir UIPV.

Ubicada a la sala Antònia Verdura d’El Castell, les
persones inscrites a l’Aula de Formació d'Adults
aprenen amb una metodologia activa que demanda una responsabilització en el procés
d’aprenentatge. Així, dos conceptes fonamentals
són la individualització dels aprenentatges i dinàmiques d'aula grupals basades en el treball
cooperatiu i col·laboratiu.

Durant els seus torns de paraula, UIPV i MV van
sol·licitar alguns canvis en la moció original, consensuada per l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM). Ambdues formacions vacarissanes
van demanar afegir treballar per esdevenir República Catalana o “el sistema polític que decideixi

Sancionat un veí per abocament il·legal
La persona que ha comès aquesta
infracció haurà de pagar 850 euros
L’Ajuntament de Vacarisses ha sancionat un veí
del municipi per un abocament d’escombraries
al medi natural, en una zona no permesa. La san-

Aquest any dedicada a les malalties minoritàries.
Des de l’organització de Vacarisses per la Marató,

Política Municipal

la ciutadania”. L’altre aclariment, en aquest cas
sols de MV, es referia a l’acord setè de la moció,
per especificar que, a l’acte del 26 d’octubre al
Palau de la Generalitat, el president de Catalunya
havia convocat alcaldes i alcaldesses. Per la seva
banda, des de VxV, es van voler puntualitzar altres acords, com el segon, referent a les persones
a l’exili: “No veiem igual els presos que els exiliats, que estan vivint perfectament.”
Després del debat i d’arribar a un consens sobre
el text inicial, es va procedir a votar la moció,
que va rebre el suport de tots els grups municipals, excepte el PSC, que va posicionar-s’hi en
contra. “El judici i la sentència són producte de
l’error comès pels dirigents independentistes en
saltar-se la llei i d’un fracàs estrepitós de la política”, va afirmar la regidora socialista, Concepción Miranda.
Masana va cloure el ple extraordinari urgent condemnant la repressió que s’estava vivint en
aquells moments a l’aeroport del Prat, així com
les pilotes de goma llençades per la Policia Nacional espanyola i que estan prohibides a Catalunya.

Medi Ambient

ció per cometre aquesta infracció implica el pagament de 850 euros. Davant aquest fet, s’augmentarà la vigilància per continuar perseguint
activitats que, com aquesta, perjudiquen el nostre entorn.

Torna la Marató de TV3 a Vacarisses
El cap de setmana del 14 i 15
de desembre

L’Ajuntament de Vacarisses demana l’amnistia
de les persones preses polítiques catalanes

IMPLANTS
DENTALS
Entitats

volem agrair la vostra implicació tots aquests
anys i us animem, un cop més, a participar i, si
voleu donar un cop de mà com a voluntaris, envieu correu a maratovacarisses@gmail.com.
Us hi esperem!

PRIMERA
VISITA

GRATIS

des de

990 €
Finançament fins a

36 mesos
Sense interessos

Participa a la Cavalcada de Reis!
Vols participar a la comitiva de la Cavalcada de
Reis? Pots fer de rei, patge reial, d’altres patges o
col·laboracions diverses en seguretat, coordinació, etc.
Per apuntar-t’hi, només has de complir els següents requisits d’edat:
8

Cultura

· Patges – a partir de 14 anys
· Reis i patges reials – a partir de 18 anys
· Altres col·laboracions – a partir de 18 anys
Inscriu-t’hi de l’11 al 29 de novembre, mitjançant el formulari que trobaràs a www.vacarisses.cat
C/ Montserrat, 44 · 938 280 720 · info@clinicadentalvacarisses.com
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Joan Cortada

transport, alguna vegada conduïa jo mateix els
camions, fins a València, Bilbao o Madrid.

“Sempre m’ha agradat el treball manual”

A més, li agrada passar estones al Casal de la
Gent Gran.
Tenim una colla molt bona, que ens fem companyia i ens ajudem. Al matí, ja ens trobem per esmorzar. I també aprofitem les activitats i sortides
que s’hi organitzen. Ara bé, puc estar-me hores al
taller de casa. A vegades, em toquen fins les dues
de la matinada!

QÜESTIONARI VACARISSÀ

Una millora per al municipi
A la meva edat, ja no em val, tot està bé. Ho han
de fer les persones més joves.

Entrevista

Un llibre
Excepte els manuals, no m’agrada llegir, veig les
lletres massa negres!
Una pel·lícula
M’agraden el futbol i els esports en general.
Un plat
Conill

Un lloc de Vacarisses
El Casal de la Gent Gran perquè ho tenim tot a la
vora.
Un record vacarissà
El dia que la meva dona va morir i va marxar de
casa.
Una activitat vacarissana
Petanca i billar al Casal de la Gent Gran.

Joan Cortada és nascut a Terrassa, però
viu a Vacarisses des de fa uns 15 anys,
gairebé els mateixos que porta jubilat.
Una de les seves principals dedicacions
és treballar amb fusta i també passa el
seu temps lliure al Casal de la Gent
Gran. I, precisament, durant el mes
d’octubre, l’equipament va acollir una
exposició seva de carros, carretes i
altres, elaborats amb materials reciclats. Parlem amb el manetes de l’avi
Joan!
Al llarg de la seva vida, ha exercit diversos oficis, com fuster, pagès i traginer.
Quan encara no tenia 14 anys, vaig treballar de
fuster i, després, al camp amb el meu pare. El
meu germà es dedicava al transport i necessitava
ajuda. Llavors, ens vam fer socis i així durant 50
anys. Vam començar amb carros i, després, amb
trastos de camions, anant pujant fins a una flota
d’uns 16, entre tràilers i remolcs. També anàvem
a l’estranger, a Itàlia.
De fet, la fusta i els carros continuen sent la
seva principal afició.
Sí, sempre m’han agradat. Quan em dedicava al
transport, volia saber com estaven fets els motors. Els desmuntava i muntava de nou, els repa10

rava. Alguns camions era com si els hagués muntat jo perquè els havia desmuntat de cap a cap.
També reparava carrosseries, fins i tot, de tràiler.
En jubilar-me, vaig començar a entretenir-me
amb la fusta i he seguit perquè sempre m’ha agradat el treball manual.

Vacarisses en imatges

En què s’inspira?
En alguns casos, miro fotos i, llavors, calculo les
mesures segons els materials de què disposo.
Amb quins materials treballa?
Mobles vells, cargols de tot tipus, gomes per a les
rodes, fundes de pintallavis per als farolets, etc.
Per exemple, l’última carrossa que vaig fer és tota
de fusta d’olivera, que havia comprat per a la llar
de foc.
Durant el Mes de la Gent Gran, es va poder visitar l’exposició El manetes de l’avi Joan. Carros,
carretes i d’altres. Què va suposar poder mostrar
els seus treballs?
M’ho van oferir perquè ja ho havíem parlat alguna vegada. A la inauguració, va venir molta gent
coneguda. També ha estat molt important l’ajuda
de la Montse, del Casal, sobretot en la posada en
escena.
Sabem que altres aficions seves són cuinar i viatjar.
Faig una mica de tot. Viatge que trobem, ens escapem, ja que ara puc fer-ho. Amb l’empresa de

Any 1903.
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
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Els secrets de la serra
de Collcardús i el turó del Ros
La serra de Collcardús, situada al sud-est del terme municipal, està coronada pel turó del Ros
(639 metres), on fàcilment hi apreciem un repetidor de telecomunicacions. Aquesta muntanya té
molta història per explicar, que intentarem resumir en un grapat de paràgrafs en aquest article.
Per començar, ens hem de traslladar a l’origen. És
a dir, a la seva formació geològica. Bé és cert que
per entendre la geologia i la geomorfologia cal
deixar anar la imaginació perquè parlem d’uns
fets molt llunyans i no viscuts, que cap ésser
humà ha vist, però, si més no, ho intentarem explicar sintèticament.
Hem de viatjar al triàsic, fa uns 250 milions
d’anys enrere, quan començaven a aparèixer els
primers dinosaures. El triàsic (fa 250-200 milions
d’anys) és el primer període geològic del Mesozoic (fa 250-145 milions d’anys). Aquesta zona es
va reblir d’un ambient continental i costaner,
que va aportar llims i sorres que van agafar una
tonalitat vermellosa per oxidació i contacte amb
l’atmosfera (conegudes com les fàcies Bundsandstein) i, posteriorment, va produir-se una transgressió marina i la zona va passar a ser oceànica,
en la qual va formar-se la roca calcària (fàcies
Mushalkalk). L’aigua va retirar-se i aquest terreny
va quedar sepultat amb nous sediments. Va ser
amb la formació de la Serralada Prelitoral Catalana (fa 30 milions d’anys) i diferents forces tectòniques d’alta complexitat que va formar-se aquesta
magnífica serra compartida entre Viladecavalls i
Vacarisses.
Si fem un gran salt temporal, podem parlar de la
prehistòria quan, a la cara sud d’aquesta muntanya, gràcies a la presència d’unes coves formades
per carstificació, van trobar-se restes arqueològiques. Estem parlant de la cova de les Tres Boques
i la cova de les Pedres. A aquesta última, el nom
se li va atorgar als anys 70 del segle passat perquè, en el seu interior, foren trobades unes pedres al·lòctones que sepultaven una part de la
cavitat. Es va concloure que havia estat una cova
sepulcral de finals del neolític. S’hi van trobar utillatge lític (sílex), peces ornamentals, restes òssies d’animals, etc.
També a la cara sud hi ha les ruïnes del Ros, on es
poden veure encara els paraments del que havia
estat el suposat mas. S’hi va trobar ceràmica de
mitjans del segle XVII fins al segle XVIII, la major
part decorada en blau, que corrobora el temps en
el qual aquest mas va estar habitat. També es va
localitzar una sivella de bronze i trossos de pipes
de ceràmica. Segons l’Arxiu Històric Municipal
d’Olesa de Montserrat, aquest mas pertanyia a la
Quadra de Viladecavalls superior entre els segles XV
i XVII amb un nom diferent.
També hauríem de parlar del patrimoni rural que
està escampat per la serra. Hi ha una gran quantitat de marges de pedra seca a la cara sud, a l’igual
12

Viu Vacarisses

Caminant per
Vacarisses

que a la cara nord. A més, s’hi han localitzat forns
de calç (una activitat preindustrial per obtenir
calç a partir de la cocció de la calcària) i alguns
punts d’aigua, com la font de l’Arrabassada, que
ja surt esmentada al llibre de Josep Maria Farrés
als anys 90 del segle passat. Sí que cal esmentar
que, a la cara nord, a l’obaga de Collcardús, tot i
que és una zona molt agresta, hi ha un ric patrimoni rural i cultural entre la vegetació.
Per acabar, no podem marxar sense parlar de la
pedrera del Mimó, que es va començar a explorar
a finals dels anys 30 i inicis dels anys 40 del segle
XX. Avui dia, ocupa una superfície en plànol de
24,5 ha. Pel costat de la pedrera, passen la carretera B-121, l’autopista de peatge C-16 i la línia de
RENFE Barcelona-Lleida. No obstant això, tant la
pedrera com aquestes infraestructures lineals
han fet que aquesta part de la muntanya esdevingui un magnífic museu geològic a l’aire lliure.
Joan Soler i Gironès, geògraf
*Per a aquest article, s’ha comptat amb el suport de l’Arxiu
Històric Municipal d’Olesa de Montserrat, del company Jaume
Morera Guixà (1950-2018) del Centre muntanyenc i de Recerques Olesà i la informació continguda en el llibre Caminant per
Vacarisses, en el qual podeu ampliar més informació a l’itinerari 11.

Coneix el teu comerç

Comerç

La Cova Taronja

Albarsana

El Concurs!
Què hi ha a la bandera de darrera el mostrador?

El Concurs!
Quants productes hi ha
a la secció "Plats preparats i conserves"?

L’establiment ha canviat de mans. Hi trobareu
una mica de tot: llaminadures, papereria, material escolar, joguines, ferreteria, etc. I si no hi trobeu el que busqueu, encarregueu-ho! Una altra de
les novetats són les bosses de paper, per evitar el
consum de plàstic.
Horari: els dilluns, de les 8.30 a les 13 h i de les
16.30 a les 20.30 h; de dimarts a divendres, de les 9
a les 13 h i de les 16.30 a les 20.30 h, i els diumenges, de les 9 a les 14 h (dissabtes tancat).
C/ Pau Casals, 10 - Nucli
663 31 66 35 | thalia-adrian@hotmail.com

Botiga online de productes ecològics, vegetarians, vegans i per a persones amb intoleràncies
alimentàries. Hi trobareu una gran varietat de
productes: alimentació, higiene i cosmètica natural, neteja de la llar, zero waste, complements
alimentaris, etc. A més, per cada comanda, t’obsequien amb una bosseta de tela i mostres de diferents productes. I si vius o treballes a Vacarisses, podràs gaudir d’avantatges en l’enviament!
(només has d’indicar-ho en registrar-te al web) A
la pàgina, també hi trobareu un blog de receptes
amb els productes que s’hi poden adquirir.
www.albarsana.com
644 10 04 43 | hola@albarsana.com
Xarxes socials:
facebook.com/Albarsana i @albarsana

Els premis per a les persones encertants són gentilesa
de les empreses que apareixen en aquest concurs.
En aquest número, La Cova Taronja ofereix un val
de 5 euros i Albarsana, un lot de productes.

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 29 de novembre!

Cartes a El Terme
Parar una estona...
A pensar? El perquè de les coses? Pensant i pensant en què he fallat després d’una picada de mosquit, descobreixo que un minúscul mosquit és
més savi que jo. Fixeu-vos que sempre busquen el
punt feble del nostre braç o cama.

En parlar amb els fills, la nostra generació va tan
de pressa que hem oblidat parlar de tot a la taula?
Som a temps, no ens deixem manipular.

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.
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David i Roger

La Biblioteca recomana
Infantil

Pel·lícules

El dia en què vas arribar
Dolores Brown

La forma del agua
Guillermo del Toro

En motiu del Dia Internacional
dels Drets dels Infants, el 20 de
novembre, volem recomanar
aquest llibre infantil que ens
parla de la dolça espera d’uns pares del seu fill adoptiu. L’arribada a casa del nen o nena i la immensa felicitat que té la família.
És un dels pocs àlbums que parlen de l’adopció d’una manera
molt dolça.
Escrit per Dolores Brown (pseudònim) i amb il·lustracions a càrrec de Reza Dalvand, un artista
iranià que ha il·lustrat i escrit
més de 20 llibres a tot el món.

L’Elisa és una peculiar noia de la
neteja en unes instal·lacions governamentals d’alt secret. La
seva mudesa serà la clau mitjançant la qual podrà establir contacte de manera especial amb
una estranya criatura aquàtica
que el govern té reclosa.
A mig camí entre el conte modern i la fantasia, La forma del
agua és per a molts la història
més personal i emotiva de Guillermo del Toro, on, en un context de guerra freda entre EEUU
i Rússia, ha sabut fer transitar
els protagonistes entre l’èpica i
la crítica social.
4 Oscars per millor pel·lícula,
millor director, millor música i
millor disseny de producció.

Adults
La gàbia d’or
El llibre ens parla de la Faye, una
dona intel·ligent i decidida que
renuncia als seus somnis per
ajudar el seu marit Jack a triomfar en el món dels negocis.
Aparentment, ho té tot a la
vida, un marit atractiu i ric, una
filla preciosa i un apartament al
barri més exclusiu d’Estocolm.
Però ella se sent presonera dins
d’una gàbia d’or.
Quan en Jack la traeix, la Faye
s’ensorra i planeja venjar-se del
seu marit de la manera més cruel.
En aquesta novel.la, Läckberg
aconsegueix mantenir el suspens fins al final de la història.
La Faye, abans la Matilda, té un
passat amagat que amenaça
sempre de sortir.
Camilla Läckberg fa un parèntesi en la sèrie d’èxit dels crims
de Fjällbacka per explorar la
mentida i la perversió en l’alta
societat. Sens dubte, aquesta és
potser l’obra més intrigant de
l’autora.
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Agenda Novembre 2019
Divendres 1

Dissabte 16

Dijous 21

Sopar i festa
de la Castanyada

Mercadillo de segona mà

Xerrada de La Marató

Hora: 19 h
Lloc: Punt de Vol
Organitza: Associació de
Joves de Vacarisses

Recollida de roba i objectes, del 4
al 15 de novembre, al Punt de Vol.
Hora: 11 h
Lloc: Plaça Joan Bayà
Organitza: Associació de
Joves de Vacarisses

Dia internacional
contra la violència
de gènere

Divendres 22

Dijous 21

Dimecres 6

Teatre

Sessió informativa
de la Borsa de Treball

Xerrada

Lliurament de premis.
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Divendres 8

Sessió informativa
de la Borsa de Treball
Hora: 9.30-10.30 h
Lloc: sala B de La Fàbrica
Diumenge 10

Cinema infantil en català

Al sostre del món. A partir de 6 anys.
Hora: 17.30h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: taquilla inversa
Col·labora: Drac Màgic

Cicle Gaudí

Me llamo Violeta,
de Marc Parramon
i David Fernández de Castro.
Hora: 19 h
Lloc: Casal de Cultura
Venda d’entrades online,
a www.entrapolis.com, i a taquilla.
Dilluns 11

d'Assessorament Agrari
Hora: 17- 20 h
Lloc: aula d'Estudi
de la Biblioteca El Castell
Dimarts 12
Hora: 10.30-11.30 h
Lloc: Plaça de la Dona

Xerrada

La llei de la segona oportunitat,
a càrrec de l’advocada
Maria Bernal.
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Dijous 14

Tertúlia literària

Els llits dels altres,
d’Anna Punsoda. A càrrec
de Montserrat Rusiñol.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Si em dones la mà, de Francesc
Parcerisas. La recaptació de
l'entrada es destinarà al projecte
de Càrites Vacarisses Dinar en
companyia.
Hora: 19 h
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell
Organitza: Grup de Teatre Jove
de Vacarisses
Diumenge 17

Teatre

Si em dones la mà, de Francesc
Parcerisas. La recaptació de
l'entrada es destinarà al projecte
de Càrites Vacarisses Dinar
en companyia.
Hora: 18 h
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell
Organitza: Grup de Teatre Jove
de Vacarisses

Malalties minoritàries, a càrrec
de la Dra. Marina Dotti.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

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

Taller d’autodefensa
Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol
Dissabte 23

Taula d’entitats

Hora: 10 h
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell
Diumenge 24

Cicle de Teatre Infantil

La Superbleda,
de la companyia La Bleda.
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de Cultura
Venda d’entrades online,
a www.entrapolis.com, i a taquilla.

Dilluns 18

Lot sorpresa

Dimarts 26

En motiu de la prevenció de
residus. Vine i t’ho expliquem!
Hora: 15-20 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Ateneu Cooperatiu

Dimarts 19

Dijous 28

Concert i conferència

Club de lectura

Instruments de corda antics, a
càrrec de la professora de violí
de l’Escola Municipal de Música
Diana Roche.
Lloc: Biblioteca El Castell

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

Vine, participa, implica’t! Per a
totes les edats.
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Divendres 22

Taller d’autodefensa
Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol
Dilluns 25

Lectura de manifest i minut
de silenci en homenatge a
les víctimes
Hora: 12 h
Lloc: davant l’Ajuntament

Lectura de manifest,
recollida d’escrits contra
la violència de gènere
i encesa d’espelmes
Hora: 17 h
Lloc: Plaça de la Dona

Presentació
amb alumnes de l’Institut de
Vacarisses com a protagonistes.
Hora: tarda
Lloc: plaça del Punt de Vol

Les partícules elementals,
de Michel Houellebecq.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Inscripcions: des del 24
d’octubre

Inauguració del fons
especial Feminisme i
projecció del documental
Vacarisses amb ulls de dona

Divendres 29

+info: www.vacarisses.cat

Dimecres 20

Defensem els drets dels
infants

El bon tracte a la gent gran,
a càrrec de mosses d’esquadra
de Terrassa. Oberta a tothom.
Hora: 16.15 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Hora del conte

La pallassa Priska, a càrrec d’Eva
González.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Santa Cecília

· 17 h, La Fàbrica: activitat
musical per als més petits.
· 17.30 h, La Fàbrica: concurs
de pastissos.
· 19 h, Casal de Cultura: Air
Music, concurs d’imitació
musical.
Organitza: Escola Municipal
de Música de Vacarisses

Càpsula informativa

Aquest Nadal treballo!
Com buscar feina de temporada.
Temes: Introducció al món
laboral, primers conceptes, com
fer un CV, sectors laborals,
canals de recerca.
Hora: 17.30-18.30 h
Lloc: Punt de Vol

Del 4 al 15 de novembre

Exposició

XXVI Concurs de Fotografia
de Vacarisses.
Lloc: Biblioteca El Castell

Aquelles entitats de Vacarisses que
vulgueu publicar la vostra agenda a
El Terme podeu fer-ho enviant un correu
electrònic a elterme@vacarisses.cat,
abans del dia 5 del mes anterior
al de la celebració de l’activitat.
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