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Les millores augmentaran la seguretat de les persones usuàries, 
sobretot, a l’hora de creuar les vies 

El passat 26 de febrer, els responsables de Rodalies RENFE Manuel 
Gallardo (gerent de Serveis Estacions) i Matías Morte (cap de la línia 
R4) van reunir-se amb l’alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, i el re-
gidor d’Urbanisme, Pere Casas, per informar-los sobre la inversió que 
la companyia durà a terme a tota la línia R4 (Barcelona-Manresa). Les 
actuacions, que es realitzaran entre aquest any i principis de 2017, pre-
tenen millorar la seguretat en els accessos dels passatgers als trens.

En el cas de les dues estacions de Vacarisses, Torreblanca i Vaca-
risses–Can Serra, s’hi instal·laran passos elevats per passar d’una 
banda a l’altra, habilitats amb escales i ascensors, per tal de garantir 
l’accessibilitat de qualsevol persona. D’aquesta manera, s’evitarà el 
perill actual a l’hora de creuar les vies. En un mateix sentit, es tancaran 
les zones perimetrals de les estacions.

Altres millores seran la col·locació de dispensadors de bitllets i un man-
teniment continuat dels espais, tant pel que fa a la maquinària com a la 

Segons ha comunicat el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, la tec-
nologia 4G estarà disponible a Vacarisses ben aviat. Així, es millorarà 
la cobertura en espais interiors i s’augmentarà la velocitat de connexió 
a Internet. A més, el 4G assoleix una major cobertura geogràfica, mi-
llorant, per tant, el servei a les poblacions més petites i a les zones 
rurals.

Ara bé, com que la freqüència del 4G correspon a la utilitzada an-
teriorment per al servei de Televisió Digital Terrestre (TDT), pot pro-
vocar possibles afectacions en la recepció del senyal. El Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme ha establert un protocol d’actuació per 
solucionar aquest tipus de problemes, de forma gratuïta i amb les 
mínimes molèsties per a la ciutadania.

El passat 9 de març, es va inaugurar el Saló de l’Ensenyament de 
Barcelona. L’alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, i l’equip de la 
Regidoria de Joventut van assistir-hi i van recopilar informació per 
dur-la al Punt de Vol i organitzar-hi una petita mostra. En aquest sen-
tit, l’alumnat de 3r d’ESO de l’Institut de Vacarisses va assistir a una 
sessió informativa al casal de joves, per conèixer les novetats més 
destacades en estudis un cop finalitzat l’Ensenyament Secundari 
Obligatori. La xerrada va anar a càrrec de l’equip de la Regidoria de 
Joventut, en col·laboració amb el professorat del centre.

Inversió de Rodalies RENFE a Vacarisses

La tecnologia 4G arriba a Vacarisses

L’equip de Joventut al Saló de l’Ensenyament de 
Barcelona

Comunicació

Joventut

Urbanisme

Les vivendes afectades hauran de contactar al te-
lèfon d’atenció gratuïta 900 833 999 i/o consultar 
el web www.llega800.es. Un cop rebuda la notifi-
cació, un tècnic qualificat es desplaçarà al domicili 
per efectuar les tasques de condicionament neces-
sàries, sense cap cost per a les persones usuàries. 
En la majoria dels casos, l’actuació consistirà a 
col·locar un filtre a l’antena receptora de la senyal 
de televisió.

Tanmateix, els habitatges que, per la seva ubicació, 
puguin veure’s més afectats seran alertats a través 
d’una carta enviada al domicili, que especificarà tota 
la informació al respecte.

neteja, amb l’objectiu d’optimitzar les instal·lacions. 
A més, es rehabilitarà la façana de l’estació de Vaca-
risses–Can Serra i es reobrirà el bar de l’estació de 
Torreblanca.



Consulta 
les actes 
dels Plens 
municipals

Propostes aprovades pel Ple municipal ordinari de 25 
de febrer de 2016
Proposta/moció A favor En contra Abstencions
Proposta de la regidora d’Hisenda, d’aprovació inicial del Pressupost general de l'Ajuntament per a l’exercici de 2016 ERC, PSC i MV UIPV i VpV -

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes d’Olesa de Montserrat i de  
Vacarisses

Unanimitat - -

Moció presentada per tots els grups municipals sobre l'exempció del pagament de l'IBI de totes les confessions religioses Unanimitat - -

Moció presentada per tots els grups municipals, per un reconeixement a Josep Ramon López, infermer del CAP Vacarisses, 
per la seva gran dedicació i professionalitat en l’atenció de la salut i el benestar dels veïns i veïnes de Vacarisses

Unanimitat - -

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, PSC-CP, MV-E, UIPV i VpV, per a la implantació de plans i polítiques 
locals d’eradicació de l’assetjament escolar, l’homofòbia i la transfòbia als centres educatius i espais juvenils

Unanimitat - -

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, PSC-CP, MV-E, UIPV i VpV, de suport a les mobilitzacions i accions contra 
el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre

Unanimitat - -
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Entitats

Cultura

Torna la Fira de Drapaires 
més solidària

Entreparcs, una mostra de música tradicional durant 
la Festa Major Petita

Un any més, les famílies dels nens i nenes de 5è 
i 6è de primària de les escoles Pau Casals i Font 
de l’Orpina organitzen la Fira de Drapaires, que 
el diumenge 10 d’abril arribarà a la desena edi-
ció. L’esdeveniment pretén promoure els valors 
del reciclatge, la solidaritat i el compromís amb 
la societat i un mateix.

Els nens i les nenes són les encarregades de re-
vendre objectes de segona mà per obtenir uns 
beneficis que lliuren al Rebost Solidari de Va-
carisses, projecte gestionat per la Regidoria de 
Serveis Socials amb la col·laboració de Càrites, 

i a Emaús de Sabadell. En tots dos casos, es tracta d’associacions que 
promouen els mateixos valors que la Fira de Drapaires. De fet, uns dies 
abans, explicaran la seva tasca a les escoles participants.

La Fira d’enguany, s’encetarà al matí, quan els joves Drapaires faran una 
cercavila pel poble, acompanyats dels Geganters i Vakatucada. Tot se-
guit, l’Escola Municipal de Música ens oferirà un petit concert per inau-
gurar la jornada.

Recollida d’objectes i mòbils en desús
Entre el 4 i el 8 d’abril, es podran portar objectes, 
roba, joguines, etc. (tot allò que no vulgueu o que 
ja no necessiteu) al vestíbul de La Fàbrica, de les 
8 a les 20 h. I el dissabte 9 d’abril, de les 15 a 
les 19 h. Com a novetat d’enguany, els Drapai-
res col·laboren amb MOBILitza’t per la selva, una 
campanya de l’Institut Jane Goodall que promou 
el reciclatge de mòbils per protegir els ecosiste-
mes africans. Amb la donació de mòbils en desús, 
s’aconsegueix reutilitzar aparells, reciclar compo-
nents útils, eliminar cor-rectament els materials 
tòxics i recaptar fons per a projectes com el del 
Centre de Recuperació de Ximpanzés de Tchim-
pounga. Aquesta campanya, a més, pretén sensi-
bilitzar a la ciutadania de l’impacte de la creixent 
demanda de coltan, un valuós mineral usat en 
mòbils, ordinadors i consoles, l’extracció del qual 
genera greus conflictes humans i mediambientals 
a la República Democràtica del Congo. Per tot 
plegat, la Fira de Drapaires inclourà un espai per 
deixar els mòbils en desús.

Coincidint amb la celebració de la Festa Major Petita 
d’enguany, que tindrà lloc el cap de setmana del 28 i el 
29 de maig, s’inaugurarà un nou projecte: Entreparcs. 
Es tracta d’una mostra de música tradicional, anome-
nada d’aquesta manera per la ubicació geogràfica de 
Vacarisses, en un entorn immillorable, envoltat de dos 
parcs naturals: el de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el 
de la Muntanya de Montserrat. Aquest emplaçament ha 
fet del nostre poble un lloc de pas i cruïlla de peregrinat-

ges i comunicacions est-oest i nord-sud.

Entreparcs neix amb la voluntat d’introduir activitats musicals a la Festa 
Major Petita. Ara bé, la iniciativa no es limita només a la música tradi-
cional catalana, sinó que pretén ser un intercanvi fluid de diverses cultu-
res i maneres de fer, a l’igual que succeïa fa segles. Així doncs, la base 
d’Entreparcs és la cultura tradicional popular, ambientada al segle XVIII. 
En la primera edició, es comptarà amb les actuacions de Trio Feta, Cres-
cendo i Harrigorria Danzak Taldea.

S’estableixen 3 categories, segons l’edat, entre els 6 i els 99 anys. El jo-
vent podrà presentar còmics sobre la Llegenda de la Baixada de la Vaca, 
aprofitant que s’apropa la Festa Major Petita. La temàtica per a la resta de 
categories són els llegums, per commemorar l’Any Internacional d’aquest 
producte.

Les obres es podran presentar fins al 13 d’abril. La selecció dels còmics 
premiats anirà a càrrec d’un jurat expert en la matèria. La publicació del 
veredicte i el lliurament dels guardons tindran lloc la Diada de Sant Jordi, 
en un acte públic a la biblioteca. Entre els premis, hi ha una subscripció 
anual a la revista Cavall Fort, un curs de còmic a l’Escola Joso de Sabadell 
o un val per a la compra de còmics a Landròmina de Terrassa. Esperem 
les vostres creacions!

La Biblioteca El Castell convoca el seu I Concurs de 
Còmic, per descobrir els nous talents de Vacarisses 
dins d’aquest món. Hi poden participar totes les perso-
nes residents al municipi que disposin del carnet de la 
Xarxa de Biblioteques.
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Clínica Dental Vacarisses     
(C/ Montserrat, 44 baixos - Nucli) 93 828 07 20 i 655 20 14 14 (urgències) 
info@dentalvacarisses.cat | www.dentalvacarisses.cat

Clínica de tracte familiar, que ofereix tots els serveis odontològics: 
pròtesis i estètica, odontologia infantil, periodòncia, implants i cirurgia, 
i odontologia conservadora. Primera visita gratuïta. Horari: dimecres i 
divendres, de les 11 a les 14 h i de les 15 a les 20 h, i els dissabtes, amb 
cita prèvia.

TON & VIS Mecànics       
(Passeig de l’Estació, 2) 666 44 44 22 | tonandvis@hotmail.com

Taller de reparació general de l’automòbil i motocicletes. 
Revisió i servei per passar la ITV. Dos cotxes de cortesia a la teva 
disposició. Horari: de dilluns a divendres, de les 8 a les 14 h i de les 16 a 
les 20 h.

El Concurs! 
Quina figura dóna la 
benvinguda a l’entrada 
de la clínica?

El Concurs!
Què significa el nom 
del taller?

Els premis per a les persones encertants són gentilesa de les empreses 
que apareixen en aquest concurs. En aquest número, Clínica Dental Va-
carisses ofereix una higiene bucal gratuïta i TON & VIS Mecànics, una 
revisió del vehicle.

Envia’ns les respostes i les teves dades (nom, cognoms i telèfon de con-
tacte) 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 26 d’abril!

Coneix el teu comerç

El cicle de concerts Va de Música ha programat, 
per al proper 30 d’abril, l’actuació del cantautor 
mallorquí Tomeu Penya, que ens presentarà el seu 
nou disc, Optimista. Podràs descobrir-lo en aquest 

Tomeu Penya presenta nou disc a 
Vacarisses

espectacle ple de bona música i grans 
dosis d’humor, on no faltaran èxits de 
sempre, com Mallorquins i catalans, 
Illes dins un riu i Duc el dimoni dins jo. 
T’ho perdràs?

El diumenge 21 de febrer, passejant amb les meves filles a prop de la 
bassa dels bombers, ens vam trobar un porc senglar de cara, enmig d’un 
corriol al que just entràvem i, en comptes d’allunyar-se, l’animal es va 
apropar i va ferir-me en una cama. No és fàcil escriure un article després 
d’un accident d’aquest tipus sense crear alarma social. I aquesta no és la 
meva intenció; que quedi clar. Segurament, es tracta d’un fet aïllat, però sí 
que m’agradaria reflexionar sobre la situació dels senglars al nostre poble. 

Com a veïna de Torreblanca, fa 2 anys que observo que els porcs senglars 
s’han instal·lat de forma fixa als terrenys boscosos de la nostra urbanitza-
ció. Hi ha hagut diversos danys materials provocats per la seva presència: 
tanques destruïdes, galliners destrossats i gallines engolides, horts remo-
guts, plantes arrencades i danys als cotxes (tant aparcats com anant per 
carretera). 

Alguns veïns ja no surten a passejar al capvespre per por a trobar-se un 
porc senglar. Però el problema és que els animals han perdut el seu horari 
i la por a les persones. Així que és normal veure’ls creuant els carrers o 
menjant les escombraries, a qualsevol hora del dia.

Tot i això, els veïns no notifiquen aquests malestars i danys a l’Ajuntament. 
I aquí la meva primera crida: si us plau, que el veïnat faci una instància 
després de qualsevol incidència amb un porc senglar, perquè el consistori 
es pugui fer una imatge real de la situació actual. 

Un tema que em preocupa especialment són les persones que donen 
menjar als porcs senglars. S’han observat llocs als carrers on es deposi-
ten pomes, pa sec, etc. per gaudir de la proximitat dels animals. Tot això 
atreu els senglars encara més i fa que augmenti la seva natalitat.

Vacarisses és terra de senderisme. Al seu darrer butlletí electrònic, 

l’Ajuntament feia propaganda del llibre Caminant per 
Vacarisses. Doncs resulta que les meves filles i jo, aquell 
diumenge, anàvem pel recor-regut número 5 d’aquesta 
guia. I em plantejo el mal que el nostre accident i els 
posteriors comentaris al respecte poden fer al nos-
tre municipi i al seu turisme muntanyenc. No és gaire 
tranquil·litzador saber que hi ha una població impor-
tant de porcs senglars per les zones dels senders i que 
aquests s’apropen cada cop més a les persones.

Per tot allò esmentat amb anterioritat, desitjaria que, al 
nostre municipi, es fessin les següents intervencions: 
reducció de la població dels senglars (amb caça i este-
rilització), eradicació dels animals a les urbanitzacions 
(si no es pot caçar a les zones urbanitzades, retirant-los 
amb sedació), neteja de les rieres i parcel·les, campanya 
de sensibilització sobre com tractar els porcs senglars 
(què fer i què no fer, en cartells, díptics i articles a la 
revista, i xerrades i tallers a les escoles),  notificació de 
la situació a les institucions superiors i/o amb cores-
ponsabilitat (agents rurals, Consell Comarcal, ACA, Di-
putació, Generalitat...).

Des d’aquí, vull donar les gràcies a la regidora de Medi 
Ambient i la seva tècnica, que es van desplaçar a casa 
meva per escoltar-me i explicar-me les línies d’actuació 
del consistori.

Heike Tellmann

Cartes dels lectors



Connecta amb l’Ajuntament a Internet!

L’Ajuntament té pàgina al Facebook! Busca‘ns i fes un m’agrada!

www.facebook.com/vacarisses

Tota la informació al web municipal

www.vacarisses.cat

Mira tot el que passa a Vacarisses a la galeria d’imatges!

www.flickr.com/vacarisses
Tirada de 3.500 exemplars.

El paper de la revista és ecològic i reciclat.

Connecta’t

Edita:

Dipòsit legal: DLB-49450/2003

Maquetació: Mercè Torres

Impressió: Felip Unigrafic, S.L.

Busques feina?

93 835 90 02 (460)

BORSA
DE

TREBALL

Biblioteca El Castell
Easy Way Arithmetics
Dimarts 5, 12, 19 i 26 d’abril, de les 
17 a les 18 h
A càrrec d’Easy Way Formació.

Taller familiar de roses de 
paper
Dimecres 20 d’abril, a les 17.30 h
Inscripcions: a la biblioteca (places 
limitades)

Club de lectura 1
Dijous 21 d’abril, a les 18.30 h
La noia de la perla, de Tracy Chevalier.

Presentació de llibre
Divendres 22 d’abril, a les 19 h 
Vicenç Albert Ballester (1872-1938). 
Creador de l’estelada, de Josep Muray i 
Fermí Rubiralta. Presentació a càrrec dels 
autors.
Lloc: Sala de revistes

Dissabte 23 d’abril, a les 11 h
• Lliurament de premis del certamen de 

còmic
• Lliurament de diplomes del programa de 

foment de la lectura A l’abril llibres mil!
Lloc: Sala dels Cups

Club de lectura 2
Dijous 28 d’abril, a les 18.30 h
Un català a Madrid, d’Ignasi Riera.

Hora del conte
Divendres 29 d’abril, a les 17.30 h
Sant Jordi i la princesa, a càrrec de 
Pengim Penjam. A partir de 3 anys.

Escola Municipal de 
Música
Sant Jordi a les escoles
Dijous 14 abril, a les 17 h
Cantata de la tortuga, amb les escoles 
Pau Casals i Font de l’Orpina, i 
l’acompanyament musical del professorat 
de l’Escola Municipal de Música.
Lloc: La Fàbrica

Cantata al Kursaal de 
Manresa
Diumenge 17 d’abril, a les 12 h
La Queralt Somiatruites, amb l’alumnat de 
sensibilització i iniciació.

Concert de Sant Jordi 
Dijous 21 d’abril, a les 19 h
A càrrec dels conjunts instrumentals.
Lloc: Casal de Cultura

Jornades de portes obertes
Dimecres 27 i dijous 28 d’abril, de les 
17 a les 21 h

Borsa de Treball
Sessió informativa
Divendres 1 i 15 d’abril, de les 9.30 a 
les 11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica

Taller d’speed dating
Dijous 7 d’abril, de les 9.30 a les 11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica

Taller de competències
Dijous 14 d’abril, de les 9.30 a les 
11.30 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica

Taller de com fer currículums 
per competències
Dijous 21 d’abril
Lloc: Punt de Vol

Joventut
Inscripcions als tallers
Fins al divendres 1 d’abril
De guitarra, dansa del ventre, hip hop i 
pilates. 
Preus i horaris: al Punt de Vol o a 
www.vacarisses.cat

Nou projecte de formació
Dimecres 6 d’abril, a les 9.30 h
No estudies?? No treballes?? Tens 
entre 16 i 24 anys? Ara tens una nova 
oportunitat! Et presentem un nou projecte 
on trobaràs formació i feina per a tu!!
Lloc: Punt de Vol

Assemblea de constitució 
de l’Associació de Joves del 
Ventaiol
Dissabte 9 d’abril, a les 12 h
Amb vermut!
Lloc: Pista del Ventaiol

Celebrem Sant Jordi
Divendres 22 d’abril
Vine al Punt de Vol amb un llibre que 
ja hagis llegit i canvia’l per un altre que 
t’agradi!

Cultura
Inauguració 8a temporada de 
l’Esbart Dansaire
Dissabte 23 d’abril, a les 12.30 h
Lloc: Casal de Cultura

I Concurs de Còmic 
Biblioteca El Castell
Termini de presentació dels 
treballs: dimecres 13 d’abril, 
a les 20.30 h.

Concert de Tomeu 
Penya
Dissabte 30 d’abril, a les 22 h
Cicle de concerts Va de Música.
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 18,5 euros
Venda d’entrades: anticipades, a la 
Regidoria de Cultura (de dilluns a 
divendres, de les 9 a les 14 h) i a la 
consergeria de La Fàbrica (de dilluns a 
divendres, de les 16 a les 21 h) | El mateix 
dia del concert, a la taquilla del Casal.
Organitzen: Regidories de Cultura, 
Educació i Joventut

Coordinadora d’Entitats de la 
Festa de la Vaca
Si vols col·laborar en la propera edició 
de la Festa de la Vaca (dissabte 28 
i diumenge 29 de maig), escriu a 
voluntvac@gmail.com. Comptem amb la 
teva participació!

Educació
Fira de Drapaires
Diumenge 10 d’abril, de les 11 a les 
13 h
Del 4 al 9 d’abril, pots portar objectes, 
roba, joguines, mòbils, etc. en desús.
Lloc: La Fàbrica
Organitzen: AMPA escoles Font de 
l’Orpina i Pau Casals

Jornada de portes obertes a 
les escoles bressol
Dissabte 16 d’abril, de les 10 a les 
13 h
Període de presentació de sol·licituds: del 
2 al 13 de maig.

Medi Ambient
Taula rodona
Divendres 15 d’abril, a les 19 h
Mesures per a la reducció dels senglars a 
Vacarisses.
Lloc: Sala dels Cups 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 15 del mes anterior al de la 
celebració de l’activitat.

S’obre a concurs el bar/restaurant de 
la urbanització Els Caus. Les persones 
interessades poden consultar les bases a 
elscaus.blogspot.com o enviant un correu 
a elscaus.associacio@gmail.com. Termini 
de lliurament de projectes: 6 de maig.


