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Editorial
Un any més, torna el programa de Formació per
a les Famílies, un espai de suport i orientació a
l’experiència de ser pare i mare, en un ambient
d’intercanvi d’impressions. La principal novetat
d’aquesta edició és la col·laboració amb la regidoria de Polítiques de Gènere, continuant amb la
voluntat que aquesta sigui una àrea transversal i
refermant el compromís de treballar per una Vacarisses feminista, tal com va aprovar el passat
ple de desembre per unanimitat.
Sota el títol Ens posem unes ulleres liles? Formem-nos
amb mirada de gènere, el cicle convida les famílies
a reflexionar sobre l’educació des d’una perspectiva feminista. La programació inclou xerrades i
tallers de diverses temàtiques i que afecten diferents franges d’edat.
La Formació per a les Famílies s’inaugurarà al gener, amb una xerrada sobre educació sexual, des
del naixement fins a l’adolescència. Al febrer, hi
haurà doble sessió: un taller per a mares i filles

sobre la menstruació i una xerrada on se’ns presentaran diferents estratègies per educar amb
serenitat i coherència.
Una de les principals pors de les famílies d’avui
dia són els perills de les xarxes socials. La trobada
del mes de març ens ajudarà, precisament, a eliminar aquestes pors. A l’abril, els protagonistes
seran els contes, que analitzarem des d’una perspectiva de gènere per poder detectar i reformular
aquelles històries que perpetuen els estereotips
patriarcals. La Formació per a les Famílies d’enguany es clourà al maig, amb una xerrada sobre
violències sexuals i oci nocturn.
Esperem que la programació d’aquest 2020 us
resulti interessant i útil a l’hora d’educar les persones que marcaran el futur del nostre municipi.
I una bona manera de fer-ho és ensenyar a eradicar les desigualtats entre dones i homes. Posa’t
les ulleres liles i participa-hi!

Índex
2

8

14

3

10

15

11

16

Editorial
S’aproven els pressupostos
de 2020
5

Carnestoltes 2020
Entitats
6

Política municipal

Nadal a Vacarisses en imatges
Entrevista
Viu Vacarisses

Vacarisses en imatges
La Biblioteca recomana
Agenda

12

Crisi climàtica
Xifres de Vacarisses

S’aproven
els pressupostos de 2020
Les àrees que més augmenten són
les de Seguretat Ciutadana i Acció Social
El ple de novembre de l’Ajuntament de Vacarisses es va centrar en els pressupostos de 2020,
amb un import de 9.361.940,75 euros, un 5,59%
més que l’any anterior, gràcies als ingressos provinents del segellament de l’abocador de Coll
Cardús, les tones que entren al CTR per a reciclatge i la pujada d’algunes taxes. D’aquesta manera, els diners destinats a inversions, 536.000
euros, augmenten un 75%.
Una de les inversions previstes correspon a una
aportació del PSC referent a la renovació de canonades d’aigua en alguns carrers de Can Serra i
Torreblanca I, que havien quedat obsoletes i que
causaven fuites freqüentment. Per continuar millorant el subministrament d’aigua, també se
substituiran aparells com comptadors, reductors,
etc. Altres inversions aniran destinades a equipaments, com la zona esportiva de Can Serra, la pista del Ventayol, La Fàbrica i la Biblioteca El Castell. I continuant amb l’aposta per les energies
verdes, s’instal·laran plaques fotovoltaiques a la
coberta del poliesportiu municipal i l’enllumenat de La Creu serà substituït per tecnologia LED.
Per àrees, la que més incrementa el seu pressupost és Seguretat Ciutadana, per la instal·lació de
càmeres de vigilància d’accés de vehicles, noves
emissores per a la Policia Local, una app i l’augment del número d’agents. En aquest cas, s’han
tingut presents algunes demandes del grup de
Veïns per Vacarisses (VxV).
La següent regidoria amb major dotació és Acció
Social, per la implementació del Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS), que aposta per una
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nova mirada dels serveis socials, més preventiva.
També augmenten els imports destinats a la
nova regidoria de Sanitat i Benestar Animal, per
l’augment del servei de recollida d’animals perduts o abandonats i les conseqüents campanyes
per una tinença responsable; Polítiques de Gènere, per a la ubicació de Punts Lila durant les festes majors; Educació, per continuar apostant per
l’Aula d’Adults i oferir nous cursos de català i anglès; Joventut, destacant la reforma del sostre del
casal de joves o Punt de Vol, i Cultura, per consolidar els programes culturals ja endegats i per
impulsar un nou premi literari.
En la seva explicació dels pressupostos, l’alcalde
de Vacarisses, Antoni Masana, també va voler destacar els projectes que s’emprendran des de Medi
Ambient per conservar i estudiar les rieres del
municipi i la major col·laboració amb l’Institut
d’Ornitologia de Catalunya (ICO). A més, des de
Mobilitat Territorial, s’està estudiant com millorar el transport públic a Vacarisses, un replantejament que requerirà la posada en marxa d’una
app per a les persones usuàries.
En definitiva, “presentem uns pressupostos que
creixen en relació amb els de l’any anterior i que
reparteixen la inversió per tot el territori amb actuacions en diverses urbanitzacions”, va expressar Masana. “L’objectiu és millorar la qualitat de
vida de la nostra ciutadania, a partir de demandes fetes pel mateix veïnat, associacions, entitats
i alguns grups municipals”, va concloure l’alcalde
vacarissà.
Els pressupostos de l’equip de govern van rebre el
suport del PSC per tractar-se de “propostes progressistes i d’esquerres”, tal com va afirmar la regidora socialista Concepción Miranda, qui també
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va remarcar “la bona gestió econòmica dels darrers anys, que ha reduït l’endeutament de
l’Ajuntament”.
VxV, Movem Vacarisses (MV) i Ciutadans (C’s)
van abstenir-se. Pedro Serna, de VxV, va agrair
haver pogut fer-hi aportacions, però va lamentar: “Esperàvem una major resposta de l’equip
de govern quant al manteniment de carrers del
Ventayol mentre no s’urbanitzin”. Des de MV,
Clara Fuster, va mostrar la disconformitat del
seu grup, “no tant per les propostes, sinó per les
carències en àrees que considerem prioritàries,
com Mobilitat, Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Educació”. La regidora de C’s, Estefanía
Muñoz, no va intervenir.
En canvi, UIPV va votar en contra dels pressupostos presentats. Salvador Boada va demanar que
“es racionalitzin els projectes”, ja que consideren que no cal remodelar alguns dels espais previstos. “Els diners s’han de gestionar millor per
intentar que la gent pagui el mínim”, va afegir el
regidor.

Moció conjunta per demanar
un mercat setmanal

Carnestoltes 2020

Moció per crear un recinte de cal·listènia
L’altra moció presentada al ple va arribar de la
mà de C’s. En aquest cas, la proposta era que
l’Ajuntament estudiés la viabilitat de construir
un recinte o un parc de cal·listènia “el més complet possible i amb terra de cautxú o sorra fina,
accessible per a persones amb mobilitat reduïda”. Amb aquest, es vol potenciar aquesta disciplina esportiva, que consisteix en un sistema
d’exercicis físics amb el propi pes corporal. El regidor d’Esports, Pere Casas, va assegurar que s’estudiarà la viabilitat de la proposta, ja que està en
consonància amb l’aposta per potenciar esports
minoritaris i l’esport en general “com a eina de
cohesió social”. Tots els grups municipals van votar a favor de la moció, excepte el PSC. “Es tracta
d’un esport minoritari i ara no és una actuació
prioritària”, va argumentar Miranda.

Inscripcions de les comparses

Espai Pícnic (sopar)

Fins al 14 de febrer, enviant un mail a:
cultura@vacarisses.cat
o trucant al 93 835 90 02 (ext.280), i indicant:

Reserva de taules i cadires fins al 18 de febrer,
enviant un mail a cultura@vacarisses.cat o trucant
al 93 835 90 02 (ext.280), i indicant:

• Nom de la comparsa
• Responsable i telèfon
• Nº de participants
(concretant número d’adults i d'infants)
• Nom de la cançó i autoria, per a la coreografia
• Amb vehicle (nº de matrícula) o no

• Nom i telèfon de la persona responsable del grup
• Número de taules i cadires

Sardinada
Recollida de tiquets fins al 21 de febrer, a la recepció de l'Ajuntament o de La Fàbrica.

El Gran Recapte a Vacarisses
Entre els dos supermercats
del municipi, es van recollir més
de 1.500 quilos d’aliments

Manifest pel Dia internacional per
a l’eliminació de la violència envers
les dones

Des d’Amics Solidaris de Vacarisses, volem agrair
a totes les persones que han col·laborat a omplir
de diferents aliments les banyeres al Condis o al
Llobet, els dos supermercats de Vacarisses.

Abans del torn de prec i preguntes, la regidora de
Polítiques de Gènere, Júlia Carbó, va llegir el manifest institucional pel Dia internacional per a
l’eliminació de la violència envers les dones,
commemorat el passat 25 de novembre.

La majoria de partits de l’oposició, UIPV, VxV, MV
i Cs, van presentar, al ple de novembre, una moció per crear un mercat setmanal no sedentari a
Vacarisses. Després d’un debat per acceptar alguns canvis, la proposta es va aprovar per unanimitat. Així, també es facilitarà que tots els comerços de l’Associació de Comerciants del municipi
participin al mercat amb una paradeta, a més
d’oferir-los assessorament tècnic per millorar la
seva oferta comercial. A més, es consensuarà
l’oferta de paradistes i productes que més pot interessar per a un futur mercat.

Entitats
Entre els dos establiments, es van recollir més de
1.500 quilos d’aliments. També voldríem agrair
als voluntaris la seva gran ajuda i a l’empresa de
transport que va portar les banyeres des del Condis fins al Rebost Solidari de La Fàbrica.
Amics Solidaris de Vacarisses

Vacarisses, al Concurs de
Vestits de Paper de Mollerussa

Entitats

Un equip encapçalat per Àngels Serrasolsas
s’endú el tercer premi de la categoria d’Època

Propostes del Ple municipal ordinari
de 28 de novembre de 2019

Un any més, Vacarisses va participar al Concurs de
Vestits de Paper de Mollerussa, de renom internacional i que enguany ha arribat a la seva 56ª edició.
L’equip format per Àngels Serrasolsas, Francisca
Badia, Anna Ubach, Rita Cornet i Mercè Cadevall
va presentar el vestit Comtessa de Galántha, inspirat
en una dinastia hongaresa. La peça, lluïda per la
model vacarissana Iona Durà, es va endur el tercer premi del certamen dins la categoria d’Època.

Consulta les actes
dels Plens municipals

Proposta/moció

A favor

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació inicial del pressupost
general de l’Ajuntament per a l’exercici de 2020

ERC
i PSC

Proposta del regidor d’Organització interna d’autoritzar la
compatibilitat a funcionari al servei d’aquest Ajuntament
amb l’exercici de l’activitat professional privada

Unanimitat

–

–

Moción presentada por el grupo municipal CiudadanosPartido de la Ciudadanía sobre recinto calistenia Vacarisses

ERC, UIPV,
VxV, MV i Cs

PSC

–

Moció presentada pels grups municipals d'UIPV, VxV, MV-ECG
i Cs per a la creació d'un mercat setmanal no sedentari

Unanimitat

–

–
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Cultura

En contra
UIPV

Abst.
VxV,
MV i Cs

El vestit, que competia amb 19 més, s’ha confeccionat al llarg de tot l’any i consta de 10.000 peces
de paper maixé. Les puntes de coixí i el ganxet
són algunes de les tècniques emprades en la seva
elaboració. Tot i la feinada, les artistes ja estan
planejant el vestit que presentaran a la propera
edició del concurs lleidatà.
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Els partits opinen
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ERC

UIPV

Esquerra Republicana de Catalunya
vacarisses@esquerra.cat

Unió d’Independents per Vacarisses
grupmunicipal@uipv.cat

Pressupostos 2020
Els pressupostos de 2020 han
estat aprovats amb l’únic vot en
contra d’UIPV.
Són uns pressupostos el més socials possibles, que segueixen
apostant per les polítiques mediambientals i les energies renovables, així com la cultura, el
nostre jovent i les polítiques de
gènere.
Una de les apostes polítiques
d’aquests pressupostos són les
mediambientals, determinades
des de dues regidories: Medi
Ambient i Innovació, i Comunicació i Eficiència Energètica.
Així, es segueix apostant per les
energies renovables, com les fotovoltaiques (30.000€), biomassa i canvi a leds (20.000€). Des
de la regidoria de Medi Ambient, s’inverteix en seguir executant les franges de protecció dels
nuclis habitats i nous projectes
mediambientals, com Rius o la
col·laboració amb l’Institut Català d’Ornitologia per a un millor
coneixement del nostre entorn i
els nostres ocells, així com per a
la seva conservació i protecció.
Apostem per la inversió en la
renovació de la malmesa xarxa
d’aigua i alguns carrers de Can
Serra i Torreblanca I. Dotem aquests pressupostos de 111.000€
per fer la coberta i formigonar
la pista esportiva de Can Serra.
En matèria de seguretat, seguirem invertint en les càmeres
antirobatoris i implementarem
una nova APP de seguretat ciutadana.
Aquest és un petit resum d’aquests pressupostos per al 2020.
Si voleu tenir tota la informació, us podeu adreçar a:
https://www.seu-e.cat/ca/web/
vacarisses/govern-obert-itransparencia/gestio-economica/
pressupost/pressupost/despeses-perprograma
Acabem demanant la llibertat
de tots els presos i preses polítiques i el retorn dels exiliats.

Nou pressupost amb increment de la pressió fiscal
En el ple de novembre, el Sr.
Alcalde va presentar-nos un
pressupost de 9.361.940 €, que
s'augmenta gràcies als ingressos del CTR amb 726.000 € i per
l'ampliació de tones de l'abocador de Coll Cardús, amb una previsió de 50.000 tones el 2020,
que suposarà uns ingressos de
221.820 €, amb unes inversions
per un import de 536.820 €, dels
quals 175.000 € són finançats a
través d'un préstec.
En els pressupostos, hem trobat a faltar més inversió en
transport, per millorar les freqüències del bus a Terrassa, en
un transport que arribi a zones
on els veïns actualment no tenen
la possibilitat d'un servei tan necessari, retornar el servei de bus
els dissabtes per als nostres joves; i tot això a l'equip de govern
d'esquerres no li preocupa.
UIPV va presentar una moció
per millorar alguns aspectes sobre el sistema Porta a Porta. La
moció es va quedar damunt de
la taula, amb el compromís de
fer una taula amb tots els grups
municipals per millorar el servei. Esperàvem un gest per part
de l'equip de govern que incrementés la partida per a la recollida de residus Porta a Porta,
però, malauradament, no ha
estat així.
Els pressupostos del 2020 contemplen l'augment de la taxa
d'escombraries, de l'aigua i de
l’IBI, i a UIPV volem deixar clar
que no estem d'acord en augmentar la pressió fiscal dels veïns i veïnes i, sobretot, volem
manifestar la manca de recursos i de voluntat política per
endegar les obres d'urbanització del Ventaiol, així com no
apostar per incrementar el servei de transport. És per tot això
que UIPV va decidir no recolzar
aquests comptes.
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VpV
Veïns per Vacarisses
veinspervacarisses@gmail.com

Propostes Veïns per Vacarisses
Pressupost 2020
1a. Augmentar el pressupost de
seguretat ciutadana. Robatoris,
okupes, incivisme en general. La
resposta per part d'Alcaldia va ser
instal·lació de càmeres de vigilància, augment de dues places
de policia, sobretot en època
d'estiu, i una nova plaça de policia, pendent d’incorporar-se properament.
2a. Augmentar el pressupost de
manteniment de carrers, urbanitzacions, seguretat vial, mobilitat, transport escolar. Proposta
d’Alcaldia: canvi de canonades
d'aigua als carrers de Torreblanca I C/ Manresa, Passeig d'Egara i
Passeig de l'Estació, i als carrers
de Can Serra Estació C/ Dàlia i
C/ dels Lliris. Capítol d’inversions, prioritats: executar la moció presentada per ERC, PSC i
Movem, i aprovada al ple del 28
de juny de 2018 i que, en el seu
segon punt dels acords, deia textualment: “Dotar de més recursos econòmics el manteniment
dels carrers del nucli habitat del
Ventayol, mentre no es portin a
terme les obres d'urbanització
del sector", incidint en els carrers Sallent, Francolí, Fluvià i del
Terri, per exemple. La primera
resposta per part d’Alcaldia va
ser incorporar-ho al pressupost
i, posteriorment, se’ns va oferir
la possibilitat d'asfaltar amb la
cessió anual que l'empresa d'asfalts ubicada al Mimó fa a l'Ajuntament cada any, fet que ens va
fer votar abstenció. Dintre
d'aquesta reunió, Veïns per Vacarisses va fer les següents preguntes: Previsió d'ingressos de
l'abocador i del CTR? Previsió
d'inversions? Previsió d'inici de
les obres de La Creu? Previsió
d'inici de la reparcel·lació del
Ventayol?

PSC

MV

C's

Partit dels Socialistes de Catalunya
vacarisses@socialistes.cat

Movem Vacarisses
movemvacarisses@gmail.com

Ciutadans
mesqueunnucli@gmail.com

Pressupostos i sentit de
la responsabilitat
El passat mes de novembre, els
socialistes vam donar suport
al pressupost municipal per a
2020 presentat per ERC. Cal dir
que nosaltres, que hem estat
govern i som partit de govern,
valorem molt l’esforç de presentar el pressupost amb el
temps suficient per tal que l’u
de gener sigui operatiu. El vam
votar a favor per considerar-lo
un bon pressupost en línies generals, que prioritza l’educació, l’acció social i les polítiques mediambientals, i al qual
vam poder fer aportacions importants. La nostra gran preocupació, com ja hem manifestat en reiterades ocasions, és
l’aigua i, per això, vam demanar incorporar-hi diners per a
reposició d’algunes canonades
d’aigua de les més antigues de
Can Serra i de Torreblanca I,
propostes que van ser valorades i acceptades. És imprescindible que, cada any, es facin
aquestes inversions perquè no
fer-les genera més reparacions,
més despeses i més problemes
de futur. Nosaltres pensem que
ser oposició implica fer coses
com aquestes i negociar-les
amb qui governa; per això,
sempre intentem votar amb
sentit de la responsabilitat i en
benefici de la majoria. Si ens
poséssim a filar prim, segur
que trobaríem un munt de discrepàncies en petits detalls del
pressupost, però pensem que
això no té cap sentit i menys
encara quan hi ha marge per a
la negociació en temes veritablement importants.

El ple ordinari 28/11/2019
sobre Pressupostos 2020
Movem Vacarisses ens vam abstenir en la votació per disconformitat, no tant en les propostes
presentades, sinó per la carència
de propostes valentes en àrees
que considerem prioritàries.
Com està sent habitual en els
plens d’aquesta legislatura, amb
el vot rotund i indiscutible del
PSC, totes les propostes d’ERC
són aprovades.
No es preveuen actuacions en
matèria d’habitatge, ni en transport, ni respecte a les urbanitzacions pendents. Aquestes grans
àrees ja requerien aquesta previsió per al 2020, si és que realment es tingués una clara voluntat de millora.
La política de medi ambient i
sostenibilitat passa a un segon
pla, amb una disminució del seu
pressupost. I, a més a més, no
se’ns aclareix la nostra pregunta
sobre quin és el retorn econòmic
obtingut des de la implementació del porta a porta, el qual, per
a nosaltres, hauria de revertir en
millores mediambientals i en
premiar les vacarissanes i vacarissans pel seu esforç en acollir-se a aquest sistema.
Tampoc veiem progressar els
projectes d’educació de l’Escola
d’Adults/es, així com el de dansa
contemporània a l’Escola de Música, els quals vam iniciar en
l’anterior mandat i que prevèiem incrementar amb una major oferta formativa.
En l’àrea de benestar animal,
cap iniciativa ni noves previsions, tot i la problemàtica constant al nostre municipi.
En definitiva, pobres millores
per a les urbanitzacions front a
magnes obres insostenibles i innecessàries, com la futura «gran
passarel·la» i la construcció d’una
planta d’aparcaments al nucli de
la població.

El voto del PSC siempre va
donde vaya el voto de ERC
El pleno de noviembre nos volvió a demostrar que el PSC planea estar en el consistorio solo
para apoyar lo que dicte ERC;
es una oposición que nunca se
opone al equipo de gobierno.
Apoyó unos presupuestos entregados con poca antelación,
sin previsión de fondos para
empezar a urbanizar el Ventaiol
y sin reclamar subvenciones
que beneficiarían al municipio.
Por decirlo de otra manera, a
los socialistas les importa más
apoyar a ERC que urbanizar el
Ventaiol, conseguir subvenciones o estudiar con tranquilidad
los presupuestos en busca de
otros errores.
Ciutadans de Vacarisses informó, a través de nuestra regidora Estefanía, al resto de regidores sobre la posibilidad de pedir
una subvención para cubrir parte o la totalidad de los 110.000€
que va a suponer la construcción de la cubierta de la zona
deportiva de Can Serra, pero se
han presentado los presupuestos (y aprobado gracias al PSC)
sin terminar de saber qué va a
pasar con esta subvención.
El PSC, que fue el único partido
que votó en contra de la moción
presentada por Ciutadans Vacarisses sobre crear un recinto de
calistenia por ser "un deporte
minoritario", tal vez se arrepintió de su voto al comprobar que
hasta el equipo de gobierno la
apoyaba y solo votaron a favor
de la moción sobre el Mercadillo una vez que vieron que ERC
también iba a votarla a favor
tras varias modificaciones.
Por el bien de todos, esperemos
que el PSC deje de querer ser
ERC 2.0.
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Nadal a Vacarisses en imatges
Fotografies: Josep Palou
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Maria Expósito
“David Bisbal és una persona molt sincera”

cara que feia i me’l van acabar canviant. És que hi
havia gent que es queixava tota l’estona o, per
exemple, a algú que cantava molt flamenc li posaven unes botes i uns leggins!
És que, a la televisió, no veiem tota la feina que
hi ha darrera la pantalla…
El que em va sorprendre molt és la quantitat de
gent que hi ha treballant. Pel matí, quan arribàvem, sempre ens quedàvem amb la mateixa persona en una sala. Després, assajàvem la coreografia i
la veu, primer amb un vocal coach i després amb
Bisbal. Continuàvem amb maquillatge i vestuari,
moltes entrevistes i, finalment, entràvem a plató.
Pràcticament, cada dia era la mateixa rutina.
Traslladem-nos al orígens de tot. D’on et ve la
passió per la música?
No ho sé, la veritat, perquè ningú de la meva família canta, però sí que hi ha molta gent a qui li
encanta la música, com a la meva mare. Jo crec
que la passió em ve perquè, des de molt petita,
escolto música. Al principi, sols cantava a casa,
però, ja a l’institut, vaig començar a cantar més
seriosament perquè m’ho va dir una professora.

Maria Expósito té 15 anys. Va néixer a
Vacarisses i viu a Can Serra. Fa dos anys
que estudia música a l’Institut de
Viladecavalls i ja suma diversos èxits
en la seva curta trajectòria. L’any
passat, va actuar com a solista del
certamen anual Com sona l’ESO? i acaba
de ser semifinalista del concurs La Voz
Kids, d’Antena 3, formant part de
l’equip de David Bisbal.
Abans de res, enhorabona per haver arribat
tan lluny a La Voz Kids! Comencem pel principi... A les audicions a cegues, vas captivar tots
els coaches interpretant All I ask, d’Adele.
Per què vas escollir David Bisbal?
En realitat, no hi anava amb cap idea, però ell va
ser qui més em va arribar al cor i vaig pensar que
n’aprendria molt. A més, era qui més m’agradava
dels quatre, juntament amb Melendi. També va
haver-hi un bloqueig de Bisbal a Vanesa Martín.
Com has viscut l’oportunitat de conèixer personalment i aprendre d’un músic de renom
internacional com Bisbal?
És una persona molt sincera. La gent pot pensar
que estan actuant, però, en persona, són tal com
es mostren a la televisió. A més, vaig aprendre
moltíssim, perquè dona bons consells. Es nota
que ha passat per un programa similar, Operación
Triunfo, i que ens entén. El seu consell estrella per
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a tot l’equip va ser que no triomfa qui guanya,
sinó qui dona constància al seu treball i lluita pel
seu somni. Ens ho vam aplicar tots. I el mateix
quan va aparèixer Niña Pastori, l’ajudant de Bisbal al programa. És que són humans com tots
nosaltres i també s’equivoquen. Rèiem molt perquè, a vegades, fins i tot els sortia algun gall!

I en general, com ha estat l’experiència de
participar a La Voz Kids?
Ho he viscut sempre des de l’alegria i l’orgull,
però mai des de la competició. Sempre ens han
deixat clar, tant a nosaltres com als nostres pares,
que és un joc per passar-s’ho bé. Així que he viscut cada moment com si fos l’últim. Llavors, el
que realment et molesta a l’hora de sortir del programa és no tornar a veure les amistats que has
fet, en comptes de saber que no guanyaràs. Igualment, la complicitat que tens amb alguns la mantens, encara que visquis lluny.
Alguna anècdota o curiositat que puguis compartir amb nosaltres?
Moltes! Per exemple, com que ens recollien molt
aviat a l’hotel, en arribar a la sala, a Salva, Alan i
a mi ens van donar una manta perquè hi feia
molt fred, ens vam estirar i ens vam quedar adormits abans d’una entrevista. De fet, van penjar-ho
a Youtube, tot i que pensàvem que ho esborrarien. Un altre dia, a la perruqueria, em van fer un
pentinat que no m’agradava gens. No vaig dir res
perquè em sabia greu, però m’ho van notar per la

Quins són els teus estils i cantants preferits?
Quan era més petita, m’agradava molt Adele. Ella
ho era tot, no hi havia ningú més. Però després
vaig començar a obrir-me a altres estils i a escoltar
més gent. Ara m’està agradant més cantar cançons en castellà; per exemple, m’agrada molt Vanesa Martín i altres artistes espanyols. També canto en anglès, gràcies a la meva professora de cant,
que és molt rockera i ho canta quasi tot en aquesta llengua. Així, també escolto Aretha Franklin i
Tracy Chapman, perquè vull obrir-me i impregnar-me de totes les cultures per saber com fer-me
un estil propi. Ara estic més aviat descobrint.

Entrevista
QÜESTIONARI VACARISSÀ

Un lloc de Vacarisses
El camí roig cap a Montserrat perquè quasi
connecta amb casa meva
Un record vacarissà
Quan vaig cantar la meva primera cançó a
l’escola, la Font de l’Orpina, a finals de curs,
d’Adele
Una activitat vacarissana
Sortir a córrer i caminar fins a Sant Geroni
Una millora per al municipi
Fer més concerts en festes, curses…
Un llibre
Qualsevol d’Stephen King
Una pel·lícula
Pesadilla en Elm Street
Un personatge de ficció
El nen protagonista de la pel·lícula Coco perquè
continua tocant la guitarra i perseguint el seu
somni, encara que no el deixin
Un personatge real
Alejandro Sanz
Un plat
Pasta

Encara ets molt jove, però ja tens decidit a què
t’agradaria dedicar-te?
A la música. El que més m’agradaria seria poder
compondre les meves pròpies cançons, que encantessin a la gent i poder recórrer el món fent
concerts.
I després de La Voz Kids, què? Algun projecte
que ens puguis avançar?
Hi ha una cosa pendent… Bisbal em va invitar a cantar al seu concert de Barcelona al maig. A veure…!
De moment, faig classes de piano i cant i, al 2020,
m’agradaria començar classes de guitarra. Quan
acabi l’ESO, faré el batxillerat d’Escèniques i, després, a l’ESMUC.
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Les famílies pageses de Vacarisses
i les seves barraques de vinya
Barraca del Pepet Cafeter (can Cases)
A cal Cafeter (anteriorment cal Joan del Sastre),
una casa vacarissana del carrer Major, aquí menaven una vinya en contracte de parceria amb el
propietari de can Cases. Posteriorment, ho va menar el Joan Bayà de cal Pau. Segons m'explicà el
Toni Masana, l'Antonio Ubach que va gravar el
seu nom a la barraca era el seu besavi matern.
L'Antoni Ubach i Flotats vivia amb la seva família
(la dona i els nou fills que va arribar a tenir) a cal
Joan del Sastre (després cal Cafeter), una casa del
carrer Major molt propera al Castell. Va ser alcalde de Vacarisses per ERC durant la 2ª República
(des de les eleccions municipals del 12 d'abril de
1931 fins al juliol de 1936). Acabada la guerra, immediatament fou detingut i empresonat a la presó de Terrassa, on va morir el 27 de gener de
1940, a l'edat de 65 anys. El seu fill gran, Josep
Ubach i Prat (el Pepet Cafeter), va heretar les propietats i les terres en parceria que treballava el
pare, entre les quals es troba aquesta peça de terra de can Cases.
David Hernández Hernández

Ubicació: Vessant hidrogràfic dret del torrent del
Sellerés. S'hi accedeix des de l'aparcament del
revolt del km 1.9 de la carretera de la Bauma.
Just aquí es troba l'anomenada popularment
“Corba del Foc”, on el jovent de Vacarisses es
reunia un cap de setmana l'any al voltant d'una
foguera i d'alguna cosa més. Sota la carretera.
Data de visita: 17-04-2015
Numeració: 168

Tipus de construcció: Aèria adossada al marge
Forma: Planta rectangular

Viu Vacarisses

Crisi climàtica,

com afrontar la transició energètica a la nostra llar?
A les tres xerrades organitzades, es
parlarà sobre la instal·lació de plaques
fotovoltaiques, els diferents sistemes
de climatització i com optimitzar la
factura elèctrica i estalviar energia

Estat de conservació: Enderroc total
Coordenades: (Datum WGS 84 = ETRS 89):
N 41º 36.400 E 001º 54.372
Altitud: 320 m
Orientació de la porta: Sud-oest

Eficiència
Energètica

Aquest mes de gener s’inicia el cicle de xerrades
Crisi climàtica, com afrontar la transició energètica a la
nostra llar?, a càrrec del gestor energètic de l’Ajuntament de Vacarisses, Josep Mª Ortiz. La primera,
que tindrà lloc el proper 10 de gener, tractarà el
nou reial decret 244/2019, que regula l’autoconsum d’energia elèctrica, en simplifica la tramitació i afavoreix l’estalvi econòmic a l’hora de realitzar una instal·lació fotovoltaica. El públic assistent

podrà conèixer aquest nou marc regulador, així
com les diferents opcions per instal·lar plaques
fotovoltaiques a la nostra llar i les bonificacions
fiscals en l’IBI.
La següent xerrada, al febrer, se centrarà en els
usos tèrmics, explicant les diverses tecnologies
en sistemes de calefacció i aire condicionat, i el
seu grau d’eficiència i sostenibilitat. El cicle es
clourà al març parlant sobre com optimitzar la
factura elèctrica i com augmentar l’estalvi energètic a la llar. Així, per exemple, s’ensenyarà a
interpretar una factura i a optimitzar la contractació del servei, a més de mostrar altres accions
destinades a reduir el consum d’energia a la llar.

Restaurada: No
Descripció: Per pujar el parament frontal de
la barraca, es va aprofitar un bloc de pedra
preexistent. La coberta estava muntada sobre
un embigat de troncs amb biga carenera i dues
aigües. El minso gruix dels paraments que
encara es conserven així ho demostren, ja que
una barraca de pedra seca d'aquestes dimensions necessitaria uns paraments més gruixuts
per a suportar un tancament de la coberta amb
falsa volta. Una de les pedres del muntant dret
de la porta té un gravat sobre morter fresc on
es pot llegir "Antonio Ubach". Al seu interior, ha
crescut un gran pi.
Font d'informació: Tonet Duran de cal Pau Gran.
Toni Masana, actual alcalde de Vacarisses per
ERC. Ignasi Gibert de cal Cisco. Pere Boix, autor
del llibre Vacarisses des del Cor. Mapa planimètric
de Vacarisses de l'any 1920 (Cartoteca Digital de
l'ICGC). Arxiu de l'Ajuntament de Vacarisses.

Xifres

de Vacarisses
Punts de llum
2016

Punts de llum
2019

3.020

732

unitats en total
0% LED

LED

24,2% del total

Eficiència

Consum
energètic

+73,4%

-187.000 KW

més eficients

CO2 2016

Consum
energètic

cada any

-20%

del consum d'energia

CO2 2019

-72.200 kg

cada any
de CO2
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Pictogrames de The Noun Project.

La Biblioteca recomana
Revistes subscrites
a la Biblioteca

Vacarisses en imatges

Comencem el 2020 amb nous
títols a la sala de revistes de la
Biblioteca El Castell. Aquests
s’han escollit en funció de les
opinions dels nostres usuaris,
tenint en compte desiderates
dels mateixos i buscant varietat i qualitat. Les revistes es poden agafar en préstec un mes, a
l’igual que qualsevol altre material de la biblioteca, i inclosa
la del mes en curs.
Durant els mesos de juliol i agost,
totes les revistes de l’any es porten a la Bibliopiscina per donar-los una segona oportunitat.
Si trobeu a faltar algun títol de
cara a l’any vinent, us podeu
adreçar a la biblioteca per proposar-nos noves subscripcions
pel 2021.

Vista de part de l'Anella, els futurs carrers Bages i Manresa,
i el futur Passatge Estrada, delimitat per una tanca.
Foto feta, possiblement, des del Passeig de les Oliveres.
Autor: Josep Badia Tort. 1949.

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

Alternativas económicas
Autofácil
Bike a fondo
Casa viva
Cocina Fácil
Cocina vegetariana
Cuerpomente
Cuina
Descobrir Catalunya
Dietética y Salud
Discovery Salud
Enderrock
Excursionisme
Fotogramas
Gadget
Gigantes del Basket
Historia National Geographic
Hobby consolas
Integral
Jueves
Labores del hogar
Lecturas postres
Marie Claire
Mente Sana
Mueble
Muntanya
Muy interesante
National Geographic
Patrones
Retro Gamer
Runner's World
Sàpiens
Ser Padres
Solo bici
Speak Up
Speak Up DVD
Sport Life
Turisme Catalunya
Vallesos
Vértex
Viajar
Viajar con hijos
Viajes National Geographic
Viure en família
Vogue
Yoga Journal

Infantils

Cartes a El Terme
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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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.

Bitxos
Cavall Fort
Cucafera
Discovery Box
I love English Junior
National Geographic Kids
Petit Sàpiens
Principia Kids
Reporter Doc
Tatano
Tiroliro
15

Agenda Gener 2020

Programa
Formació per a
les famílies 2020

Dijous 9

Dijous 23

Fins al 14 de gener

Tarda de sèries

Tarda de sèries

Inscripcions Curs
de conducció de carretó
elevador frontal+retràctil

Divendres 10

Divendres 24

Sessió informativa
Borsa de Treball

Sessió informativa
Borsa de Treball

Xerrada sobre
autoconsum solar domèstic

Dissabte 25

Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol

Hora: 9.30-11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Inscripcions:
a la Borsa de Treball o
al 93 835 90 02 (ext. 461)

A càrrec del gestor energètic
municipal, Josep Mª Ortiz.
Hora: 19 h
Lloc: Sala Neus Català d’El Castell
Dimarts 14

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

Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol

Hora: 9.30-11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Inscripcions:
a la Borsa de Treball o
al 93 835 90 02 (ext. 461)

Visita guiada a El Castell
Hora: 12 h

Dimarts 28 de gener

Ateneu Cooperatiu

Hora: 18-20 h
Lloc: Sala d'estudi de
la Biblioteca El Castell
Dimecres 29

Dijous 16

Tarda de sèries
Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol
Divendres 17

Dissenyem el skate park
Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol
Diumenge 19

Cicle Gaudí

El viatge de la Marta (Staff only).
Hora: 19 h
Lloc: Casal de Cultura
Venda d’entrades online,
a www.entrapolis.com, i a taquilla.
Dimarts 21 i dimecres 22

Taller Restaurem el futbolí
Lloc: Punt de Vol

Tarda LGTBI

Hora: 17 h
Lloc: Punt de Vol

Dies: 21, 22 i 23 de gener
Lloc: 21 de gener (part teòrica),
a la Sala B de La Fàbrica, de les
10 a les 13 h | 22 i 23 de gener
(part pràctica, en 2 grups, un
cada dia), a Montcada i Reixac,
de les 8 a les 16 h
Inscripcions:
a la Borsa de Treball

Ens posem unes ulleres liles?
Formem-nos amb mirada
de gènere

Dijous 23 de gener

Educació sexual a casa

Acompanyem des del naixement
fins a l’adolescència.
A càrrec de Gogara.
Hora: 17 h
Lloc: Sala Neus Català d’El Castell

Tot el mes

Dissabte 15 de febrer

Exposicions
a la Biblioteca El Castell

Conec la meva lluna,
taller per a mares i filles

Superherois i Superheroïnes
(projecte de l’escola Pau Casals)

La meva primera menstruació.
A càrrec de Laura Ferrer.
Hora: 10.30 h
Lloc: La Fàbrica
Cal inscripció prèvia.

Inscripcions reforç escolar

Divendres 21 de febrer

Museu-Arxiu de Vacarisses

De 1r a 4t d’ESO i Batxillerat.
Hora: www.vacarisses.cat
Preu: 45 euros/trimestre
Lloc: Punt de Vol
Inscripcions:
Ajuntament de Vacarisses

Educar sense cridar-nos

Estratègies per educar amb
serenitat i coherència.
A càrrec d’Alba Castellbí.
Hora: 17 h
Lloc: Sala Neus Català d’El Castell

Dijous 30

Dijous 19 de març

Tarda de sèries

Famílies 2.0
A la xarxa sense por

Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol

Club de lectura

Claus y Lucas, d’Agota Kristof.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Inscripcions:
Biblioteca El Castell
Divendres 31

Hora del conte

Dins del cor, amb Ada Cusidó.
Hora: 17.30h
Lloc: Biblioteca El Castell

Com les xarxes perpetuen i
modifiquen algunes formes de
violència. A càrrec de Candela.
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala Neus Català d’El Castell
Dimecres 15 d'abril

Què amaguen els contes?
Una mirada de gènere.
A càrrec d’Horalliure.
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Dijous, 14 de maig

Violències sexuals
i oci nocturn

A càrrec de Laura Bordera,
de Mediare.
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala Neus Català d’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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