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El municipi de Vacarisses s’abasteix bàsicament 
d’uns pous de captació que han començat a dava-
llar de forma alarmant. El pou d’abastament 
principal ha patit un descens de la columna d’ai-
gua de més de 20 metres en un any i segueix la 
tendència a la baixa, disposant actualment d’una 
columna d’aigua de 4,5 m per sobre de la bomba 
extractora, que, en el cas d’aquest pou, no es pot 
aprofundir més.
 
L’Ajuntament porta uns mesos gestionant aques-
ta situació i analitzant-ne les possibles causes. 
D’una banda, s’ha comprovat que la pluviositat 
de 2015 (425,9 mm) va ser inferior a la de 2006, 
que va provocar la gran sequera de l’any següent. 
Les xifres han compromès, de forma preocupant, 
la recàrrega dels aqüífers.
 
D’altra banda, la diferència entre els cabals d’ai-
gua extrets i els facturats fa pensar que poden 
haver-hi fuites molt importants, la localització 
de les quals és complicada per un doble motiu: es 
desconeix el traçat de les principals canonades 
d’impulsió perquè mai han estan grafiades i digi-
talitzades, i, a més, transcorren camp a través.
 
Els tècnics municipals de l’Ajuntament de Vaca-
risses han preparat informes sobre la situació 
actual i han fet una projecció, tenint en compte 
els diferents escenaris de cara als mesos d’estiu i 
les dades de consum previst. Aquests estudis 
preveuen un dèficit mensual de 9.850 m³ al juny, 
de 15.539 m³ al juliol i de 6.998 m³ a l’agost. Con-
clusió: amb l’aigua que captem, no podrem co-
brir la demanda d’aquests mesos si no en rebai-
xem els consums.

L’ajuntament del municipi 
ja ha pres un seguit de 
mesures, tant informatives 
com dissuasives, davant
la forta davallada del pou 
principal d’abastament

Sens dubte, la millor xarxa social d’una vila és una 
Festa Major. I la nostra Festa Major Petita n’és un 
clar exemple. Hem compartit i comentat, rigut i 
emocionat, ballat i tastat, hem après i parlat i, se-
gurament, ens ha sorprès, però, sobretot i el més 
important, ens hem trobat als carrers de la nostra 
vila i plegats ho hem gaudit. I això no té preu.

Sens dubte, ha estat de les millors Festa Major 
Petita de Vacarisses en molts anys, que no hagués 
tirat endavant sense la feina de moltes i molts, 
sense les col·laboracions i aportacions d’altres, 
sense obviar i oblidar la implicació i participació 
de molts més.

Aquesta Festa Major Petita ha estat un esclat de 
cultura popular tradicional, d’esports i de conei-
xement dels nostres orígens. I tot això acompa-
nyat de música i danses de diferents procedèn-
cies, que ens han permès ser més conscients d’on 
venim i de les nostres arrels culturals i socials.

Segur que hi ha coses a millorar, perfecte no hi ha 
res i en som conscients, però sí que creiem que, 
entre tots, hem fet un salt en qualitat i hem comen- 
çat a enfilar per un camí que no volem deixar, ja 
que, mentre l’anem fent, trobarem aquestes peti-
tes recompenses que et queden per sempre a la 
memòria, amb aquells bons records de moments 
viscuts que ningú ens podrà prendre mai.

I arribats a aquí, no podem tirar enrere, hem 
de seguir treballant per a intentar que la propera 
sigui millor i així any rere any, per fer que cada 
vegada aquesta xarxa sigui més i més gran, amb 
més veïnes i veïns, amb més aportacions, col-
laboracions i experiències, fent que la Festa Major 
Petita sigui una gran festa major a la nostra vila.
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Per aquest motiu, l’ajuntament ha anat imple-
mentant diferents mesures, com informar de la 
situació a través dels mitjans municipals i enviar 
una carta a tots els domicilis, o publicar consells 
d’estalvi d’aigua. A més, com a mesura dissuasi-
va, s’ha afegit un quart tram a la factura de l’ai-
gua per gravar el consum excessiu i s’ha dictat 
un ban de restriccions per omplir piscines, ren-
tar vehicles i regar voreres o camins. Segons 
l’evolució de la problemàtica, no es descarten 
més restriccions dels usos de l’aigua potable.
 
En una altra línia de treball, s’han sol·licitat, a la 
Diputació de Barcelona, un estudi d’estanqueïtat 
de la xarxa i un Pla Director de l’Aigua que, a 
partir de la diagnosi de la situació, marquin les 
pautes a seguir de cara al futur. A l’espera dels 
resultats, s’està treballant, a contrarellotge, en 
una nova captació d’aigües a la zona de Can  
Còdol. Es tracta d’una primera fase d’investiga-
ció, que pretén esbrinar si hi ha aigua suficient 
com per construir un nou pou d’abastament, fet 
que suposaria una solució a curt termini.

Vacarisses podria
patir restriccions
d’aigua aquest estiu
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El Gran Teatre del Liceu apropa l’òpera als mu-
nicipis catalans i als nous públics amb Liceu a la 
Fresca. Després de l’èxit de la temporada passada 
amb La traviata, enguany repeteix l’esdeveni-
ment amb La bohème i s’amplia el nombre de 
municipis col·laboradors, entre els quals hi ha 
Vacarisses.

D’aquesta manera, es pretén combinar l’acte po-
pular ciutadà i la cultura de qualitat. La retrans-
missió es farà en directe pel Canal 33, a través 
d’un programa especial, en què es mencionarà 
la col·laboració de tots els municipis implicats. 
La cita serà el 8 de juliol i, en el cas de Vacarisses, 
tindrà lloc als jardins que hi ha al darrera de 
l’Ajuntament, on se situaran una pantalla gegant 
i els dispositius de so necessaris. L’entrada és 
gratuïta.

El 4 de juliol, el Gran Teatre del Liceu va acollir 
la presentació del Liceu a la Fresca. En repre-
sentació del nostre municipi, hi van acudir  
l’alcalde, Antoni Masana, i el regidor de Cultura,  
Pere Casas.

Amor, joventut i tragèdia a París

La Bohème és una de les òperes més representades 
al món i que ha esdevingut un dels símbols uni-
versals d’aquest art a cavall entre la música i el 
teatre. És una composició en quatre actes, de 
Giacomo Puccini, amb llibret de Giuseppe Giacosa 
i Luigi Illica, basat en Scènes de la vie bohème 
d’Henry Murger. Es va estrenar el 1896, al Teatro 
Regio de Torí, mentre que, al Liceu de Barcelona, 
hi va arribar dos anys més tard. La història co-
mença en unes golfes, on neix de seguida l’amor 
entre Mimí i Rodolfo. Tot i ser feliços, Rodolfo 
trenca la relació amb l’excusa del coqueteig de 
Mimí. La realitat és que ella està molt malalta... 
La producció de què podrem gaudir el 8 de juliol 
està ambientada al voltant de 1930 (100 anys des-
prés de l’original) i compta amb la participació 
d’Olga Kulchynska, guanyadora de l’edició 2015 
del Concurs Tenor Viñas, en el rol de Musetta.

En el marc de les meses de concertació de la Xar-
xa de Governs Locals de la Diputació de Barcelo-
na, Vacarisses ha rebut 424.000 euros, un 15% 
més que en la legislatura anterior. Aquests diners 
es destinaran a finançar, parcialment o total-
ment, diversos projectes de millora al municipi.

D’una banda, es realitzaran un seguit de millores 
en la xarxa d’aigua per reduir les fuites i evitar, 
així, el malbaratament. En aquest sentit, també 
s’actualitzarà el sistema de control per a la gestió 
dels consums elèctrics, amb la finalitat d’opti-
mitzar els cicles de treballs de la bomba i detec-
tar les avaries que provoquin un sobreconsum 
elèctric per l’excés d’hores de funcionament.

D’altra banda, es millorarà l’aïllament acústic i 
tèrmic dels murs exteriors i les cobertes d’alguns 
edificis municipals, com el Casal de Cultura, 
l’Ajuntament, l’escola bressol El Cuc, l’escola Pau 
Casals i La Fàbrica. L’objectiu de l’actuació és fer 
més agradable el confort de les persones usuàries 
d’aquests equipaments, a més d’augmentar l’es-
talvi en climatització.

El poliesportiu municipal també es beneficiarà 
d’aquest import amb diverses millores energè-
tiques, com l’aïllament tèrmic, la instal·lació 
d’una caldera de biomassa i un nou sistema de 
clima. I és que es tracta de l’equipament amb ma-
jor consum d’energia de Vacarisses, molt per 
sobre dels consums habituals en aquest tipus 
d’edificis. Gràcies a les actuacions previstes, es 
milloraran les instal·lacions i el confort de les 
persones usuàries, i s’optimitzaran els consums 
energètics del poliesportiu.

Una altra actuació prevista és la millora d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat exterior de Vacarisses. 

La Bohème
en directe a tot Catalunya

Vacarisses rep 424.000 
euros per a diversos 
projectes de millora

Vacarisses també
retransmetrà l’òpera
de Puccini, a través
del Liceu a la Fresca

Els diners es destinaran
a millorar l’eficiència
energètica de diversos
equipaments i de
l’enllumenat públic,
a reduir fuites i consums 
d’aigua, i a una àrea de 
vianants al centre urbà

Per aconseguir-ho, una part de les llumeneres 
actuals seran substituïdes per altres tipus LED, 
afavorint l’eficiència energètica i reduint la 
contaminació lumínica. Es preveu que tot ple-
gat permeti reduir el consum d’energia en més 
d’un 31%.

Àrea de vianants al centre urbà

Una part dels diners concedits anirà destinada a 
fer una àrea de vianants al centre urbà de Vaca-
risses per millorar-ne l’accessibilitat. Diversos 
carrers de la zona s’asfaltaran de nou i s’hi  
col·locaran voreres noves i senyalització horit-
zontal. A més, es repararan les clavegueres afecta-
des. D’aquesta manera, es vol donar resposta a 
les deficiències de vialitat del centre vacarissenc, 
així com solucionar el problema de l’estaciona-
ment, que, actualment, ocupa les voreres. Tot 
plegat pretén millorar la qualitat de vida de la 
ciutadania i la seguretat de les persones vianants, 
a l’entorn dels serveis i els equipaments públics. 
Tanmateix, aquesta actuació dependrà de l’es-
tudi que s’està duent a terme i de l’opinió dels 
vilatans i vilatanes.
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L’Esbart Dansaire,
a la residència El Serrat 
Una de les coses que potser els agrada més als 
avis és veure els infants jugar, ballar, cantar... 
Doncs l’Esbart, va aconseguir que els avis i àvies 
de la residència El Serrat se sentissin feliços en 
veure els grups dels petits ballar per a ells.

Dins dels actes de la Festa Major Petita, els liles, els 
verds i els taronges van anar-hi, juntament amb 
les seves famílies i les monitores, a fer un petita 
demostració del que sabien. Cada grup va ballar 
dues danses catalanes i els avis en van gaudir.
 
Aquesta iniciativa ja és la tercera temporada que 
la portem a terme i ens sentim molt satisfets de 
poder-la fer cada any. Creiem que els avis i les 
àvies s’ho mereixen. Els infants donen vida!!!

Carme Cornet i Susana

Entitats

Educació

Entitats

Dos pòdiums per al Club
de Patinatge de Vacarisses 
El passat mes de maig, es va celebrar la segona 
fase d’Interclubs a Teià, en què hi va participar 
el Club de Patinatge Artístic de Vacarisses. Hi 
destaquen les classificacions de Lenna Martínez, 
segona classificada Iniciació B, i Georgina Blán-
quez, segona classificada Iniciació C. D’aquesta 
manera, ambdues passen a la fase territorial de 
Barcelona.
 
La jornada va continuar a la tarda, quan les nos-
tres patinadores van traslladar-se a Bigues i Riells. 
Allí, Georgina Blánquez, Maria Vendrell, Jana 
Bell i Carla de Rueda van aprovar l’examen d’ap-
titud de patinatge artístic, en la modalitat lliure 
nivell C.
 
L’enhorabona a totes!

Els més petits de l’Esbart Dansaire. Foto: Josep Palou. Patinadores que van aprovar l’examen d’aptitud,
en la modalitat lliure nivell C.

V Paella solidària a la 
Colònia Gall

Des de l’Associació de veïns/es de la Colònia Gall, 
un cop l’any, pel mes de juny normalment, s’orga-
nitza una paella solidària, amb la finalitat de re-
captar aliments i poder fer una petita aportació 
al Rebost Solidari de Vacarisses, a la vegada que 
passem una jornada en molt bona companyia.

Enguany és el cinquè any consecutiu que la fem. 
I els membres de la junta hem de dir que estem 
molt contents/es, perquè hem superat la recapta-
ció de la resta d’anys: hem aconseguit un total  
de 187,3 kg, que inclouen diferents aliments, com 
arròs, llegums, llet, cereals, cafè, olis, llaunes, ga-
letes i pasta, entre d’altres.

La festa va estar plena d’alegria i entusiasme, 
així com la paella, que hem de dir que ens va 
sortir deliciosa.

 
Vam aprofitar que ens trobàvem dins la Setma-
na del Medi Ambient i vam plantar cinc pinets 
en la zona propera, fent, d’aquesta manera, una 
acció ecològica i alhora pedagògica, ja que la 
van dur a terme tres generacions diferents (avis, 
pares/mares i fills/es).
 
Volem donar les gràcies enormement a totes les 
persones i menuts/des que van participar amb la 
seva donació i que van estar disposats a passar el 
dia amb nosaltres i gaudir-ne.

La Junta de Veïns/es de la Colònia Gall

L’Escola de Música,
a Martorell i a la Festa
Major Petita
El dissabte 21 de maig, l’Orquestra de Corda de 
l’Escola Municipal de Música de Vacarisses 
(EMMV) va participar a la Trobada de Corda Fre-
gada que va tenir lloc a Martorell, juntament 
amb l’escola de música del municipi i les d’Olesa 
de Montserrat, Abrera i Castellbisbal. El cente-
nar d’alumnes dels diferents centres van assajar 
el seu repertori a la sala Joan Cererols per, tot 
seguit, interpretar la peça conjunta, Fairy Dance. 
Per agafar forces abans del concert, l’amfitriona 
va oferir un esmorzar amb coca i xocolata per a 
tothom.

Actuació de l’orquestra de guitarres de l’EMMV.
Fotògraf: Quico Ortega.

En aquesta ocasió, l’Orquestra de Corda de l’EMMV 
va poder comptar amb tots els seus integrants, 
que van interpretar el seu repertori excel-
lentment: una marxa de Telemann, tres peces 
d’E. Grieg (Peergynt, Morgenstimmung i In der halle 
des bergkoring) i Cancan d’Hoffenbach. El centre 
ho valora molt positivament, “tant per la partici-
pació de l’alumnat, com per la motivació i el re-
sultat del projecte”

Festa Major Petita

Com cada any, l’EMMV també va voler col-
laborar amb la Festa Major Petita de Vacarisses. 
Divendres, l’alumnat de Coral 1, Coral 2 i el Cor 
Jove va cantar a l’Església de Sant Pere per cin-
què any consecutiu. Enguany, els va acompanyar 
el Cor Jove de l’Escola Municipal de Música Pere 
Burés de Rubí, que celebrava el seu 35è aniver-
sari. El repertori va ser molt variat: els cors de 
Vacarisses van interpretar cançons africanes, te-
mes populars de Ses Illes, clàssics de The Beatles 
i tastets musicals. Per la seva banda, el cor de 
Rubí va oferir-nos unes coreografies de musicals 
molt alegres i engrescadores. Finalment, es van 
interpretar tres peces conjuntes amb tots els 
cantaires, acompanyats de bateria i piano, de 
musicals tan populars com Mar i Cel i Els Misera-
bles. L’assistència de públic va ser molt nombrosa 
i l’experiència, una vegada més, molt positiva.
 
Dissabte 28 de maig, i en el marc de la fira del 
segle XVIII, l’orquestra de guitarres de l’EMMV 
va oferir un concert, també a l’Església de Sant 
Pere. S’hi van poder escoltar peces de la peda-
goga Maria Linneman, de Charlie Parker, ban-
des sonores com la de Neverending story o el clàs-
sic Will rock you de Queen. Moltes felicitats a 
tothom per l’assistència, la dedicació i la feina 
ben feta!

Cercant caps i quel·les 
Els caps i quel·les de l’Agrupament Escolta i Guia 
(AEiG) de Vacarisses estem cercant caps i quel·les 
perquè se sumin a l’equip del nostre CAU. Aquest 
és el segon any del nostre agrupament i el nombre 
d’infants i joves s’ha incrementat molt, deixant 
nens i nenes en llista d’espera. És per això que fem 
una crida a tots aquells/es que vulguin formar part 
d’un projecte que està en continu creixement, i 
esperem que, amb el pas del temps, arribem a 
consolidar un gran agrupament entre tots els 
infants, joves i caps i quel·les del nostre municipi. 

Sempre a Punt! Activitat de l’Agrupament Escolta i Guia (AEiG) de Vacarisses 
a la Festa Major Petita de 2015.



8 9

Festa Major Petita 2016
Fotografies: Quico Ortega i Josep Palou

1. xxvii Trobada Gegantera.
2. Fira del segle xviii.
3. Castells.
4. Inauguració d’Entreparcs.
5. vii Cross Escolar.
6. Representació de la llegenda de la Vaca.
7. Actuació del Trio Feta, a Entreparcs.

7.6.

5.1.

2.

3.

4.
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Propostes aprovades pel Ple municipal ordinari
de 31 de maig de 2016

Proposta/moció

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació del codi ètic, 
de qualitat democràtica i de bon govern a l’Ajun-
tament de Vacarisses

Proposta de la regidora d’Educació d’aprovació 
inicial de les bases específiques reguladores de 
l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament 
de Vacarisses per a l’adquisició de llibres de text 
i material didàctic complementari i informàtic 
per al curs escolar 2016-2017

Proposta de la regidora d’Educació d’aprovació 
inicial de les bases específiques reguladores de 
l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament 
de Vacarisses destinades als usuaris/usuàries del 
servei d’Escola de Música del curs 2016-2017

Proposta del regidor de Cultura, Festes i Patri-
moni d’aprovació inicial del reglament regula-
dor del servei públic de la Biblioteca El Castell de 
Vacarisses

Moció presentada pel grup municipal d’UIPV per 
a la reparació i posada en funcionament de l’en-
llumenat amb energia renovable ja existent de 
La Torrota de Vacarisses i garantir el seu mante-
niment

Moció presentada pel grup municipal ERC-AM per 
a la promoció de producció i consum d’energies 
netes per consolidar la sobirania energètica local

Moció presentada pel grup municipal ERC-AM 
per a l’adopció a l’Ajuntament del salari mínim 
de mil euros

A favor

Unanimitat

Unanimitat

Unanimitat

Unanimitat

UIPV 

Unanimitat

Unanimitat

En contra

–

–

–

–

ERC, PSC i MV

–

–

Abstencions

–

–

–

–

VxV

–

–

Consulta les
actes dels Plens 
municipals

Política municipal Entrevista

El teu treball tracta sobre els motors  
d’hidrogen. Què hi podem trobar? 
Un recull extens sobre quines alternatives apor-
ta l’hidrogen i molts dels seus aspectes positius 
dels quals ens podríem beneficiar. 

Per què vas escollir aquest tema? 
Perquè m’agrada l’àmbit de la tecnologia i, sobre-
tot, el món de l’automoció. A més a més, el fet 

d’unir els motors amb la sostenibilitat em va 
semblar una gran idea.

Què suposa rebre un premi per la teva feina?
Quan el vaig rebre, em vaig posar molt content i 
em vaig adonar que tot l’esforç i la implicació 
que havia emprat a l’estiu havien donat fruits. 

Sabem que estàs a punt d’encetar una nova 
etapa com a estudiant. Per quins estudis t’has 
decantat?
Per les enginyeries, ja que són uns estudis enfo-
cats al món de les tecnologies i al desenvolupa-
ment científic i tecnològic. 

Sempre has volgut dedicar-te a aquest camp o, 
de petit, somniaves amb altres feines?
Sí, tot i que, fins a quart de l’ESO, no vaig decan-
tar-me per aquestes branques, ja que mai havia 
estudiat cap matèria relacionada. 

Com t’imagines d’aquí a 10 anys?
Encara no he pensat res, ja que, d’aquí poc, tinc 
la selectivitat i tot els meus pensaments estan 
enfocats en ella. No obstant això, m’imagino tre-
ballant en alguna empresa relacionada amb el 
món de la tecnologia, ja sigui en la dels automò-
bils, avions, vaixells...

Jan Casas

Continuem amb les entrevistes als 
guardonats a la tercera edició dels 
Premis de Treballs de Recerca que 
convoca l’Ajuntament de Vacarisses.
El segon premi va endur-se’l Jan Casas, 
de Rellinars, amb el treball Motors 
d’hidrogen, disponible a la Biblioteca
El Castell perquè tothom pugui consul-
tar-lo. Coneguem millor el seu autor!

En Jan amb la seva tutora del treball de recerca:
 “Ha estat la que sempre m’ha ajudat en tot moment

i m’ha anat guiant en les decisions més difícils”. 

“Unir els motors amb
la sostenibilitat em va
semblar una gran idea”
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Caminant per Vacarisses

Vacarisses en imatges

Envia les teves imatges de Vacarisses, d’ara o 
d’altres èpoques. Per fer-ho, només has 

d’afegir una breu descripció del lloc i indicar 
el nom de l’autor/a de la fotografia.

Les esperem a:  elterme@vacarisses.cat

Carrer Montserrat, any 1947. Autor: Josep Prats Comas
Fotografia enviada per la filla de l’autor, Enriqueta Prats Roiget.

Amb la intenció de donar a conèixer el terme 
municipal de Vacarisses des del seu vessant geo-
gràfic, la revista El Terme em dóna la possibilitat 
de fer articles relacionats. En aquest número en 
què s’estrena aquesta secció, crec interessant fer 
aflorar la història, que no és poca, de la vall del 
Mimó, no en la masia, sinó en els seus racons 
escampats. Referent a aquesta vall situada al sud 
del terme, esmentaré diferents llocs interessants 
a visitar, ja que és un lloc extraordinari per la 
importància que amaga.

Pla del Fideuer
Entre les muntanyes del Puigventós, del Puig Cen-
drós i les Roques de l’Afrau, es troba un enorme 
coll conegut com el Pla del Fideuer, amb vistes 
fabuloses a la serra de Collcardús a l’est i a Mont-
serrat a l’oest. És un lloc ideal per contemplar 
una diversitat immensa d’espècies vegetals, es-
pecialment orquídies, però aquesta primavera 
ha estat fluixa; sols s’han pogut veure l’Abellera 
groga (Ophrys lutea) i la flor de l’home penjat 
(Aceras anthropophorum). De fet Àngel M. Hernán-
dez ja anomena aquest lloc “el paradís de les or-
quídies” per l’abundància (Hernández: 1997. 
Pàg. 309).

Masia de Coll de Bram
Començant a baixar cap a la vall del Mimó direc-
ció est, al trencall de pistes forestals que segueix 
baixant amb el que puja cap a Sant Pere Sacama, 
podem veure a la cruïlla una construcció similar 
a una barraca de pedra seca. A part de ser un ele-
ment patrimonial, ens serveix de referència per 
indicar que, a sota del camí, al nord, hi ha les 
restes del mas de Coll de Bram, sepultat comple-
tament per la vegetació. Va ser descobert arran 
de l’incendi de 1994 per membres del Centre 
Muntanyenc i de Recerques Olesà. Al costat del 
mas, hi ha el Forn Encantat.

El Forn encantat
Aquest forn està bastit de llegenda, però, per 
visitar-lo, cal barallar-se amb la vegetació que 
l’envolta. Suposadament, es tractaria d’època 
medieval, tot i la seva tipologia arcaica, i s’hi pot 
observar la cambra de foc, la graella i la cambra 
de cocció, amb la cuita a mig fer. La llegenda re-
lata que una senyora gran passava per costat del 
forn mentre uns obrers estaven vigilant la cuita. 
Aquesta senyora demanava apaivagar la seva set 
i aquests es van negar a donar-li aigua; a canvi, la 
senyora va llençar una maledicció dient que mai 
més podrien coure-hi de nou, motiu pel qual va 

La vall del Mimó,
un racó ple de tresors

Viu Vacarisses

quedar petrificat. Per a una millor comprensió 
de la llegenda, podeu mirar referències biblio-
gràfiques. També va ser descobert pel mateix 
centre excursionista esmentat, el 1994.

La Cova dels Lladres
Aquest és un lloc d’alt valor arqueològic i patri-
monial, especialment per ser lloc de troballa de 
dues gerres neolítiques, una d’elles amb contingut 
a l’interior. Si ens centrem en aquesta última, la 
gerra va ser trobada el 1975 per uns espeleòlegs 
de manera fortuïta, mentre feien la topografia 
de la cova, i la peça pot tenir una edat de 6.000 
anys segons els experts. A l’interior, es van tro-
bar peces de collaret de cardium edule, un mol-
lusc marí, i també peces de variscita, un mineral 
de color turquesa. Aquesta peça, actualment, 
està recorrent el país en una exposició itinerant 
i, a principis dels anys 90 del segle passat, va 
anar a Andorra i a altres llocs de la península. Pel 
que fa a la cavitat, està situada en un lloc bastant 
amagat, llunyà i segurament cobert de vegetació 
durant el neolític; era el lloc òptim per fer un 
enterrament. A la cova, s’hi entra per una esclet-
xa, on, en un nivell superior, hi ha un petit túnel 
que entra a la cavitat i ens pot servir d’ajuda una 
escala. Després de passar pel túnel, arribem a 
dins, lloc que feia la funció de cambra sepulcral i 
on foren trobades les restes arqueològiques.

Joan Soler i Gironès
Geògraf, guia de natura i escriptor

La Cova dels Lladres a la part central de la Serra de Torrella.
Fotografia: Jaume Morera Guixà

Festes i activitats
estiu 2016

La Coma
Del 8 al 10 de juliol

Torreblanca II
9 i 10 de juliol

Torreblanca I
16 i 17 de juliol

Carena Llarga 
Del 23 al 24 i el 31 de juliol

Colònia Gall
Del 29 al 31 de juliol

Can Serra
Del 29 al 31 de juliol

El Palà
Del 8 al 15 d’agost

El Ventayol
Del 12 al 15 d’agost

Els Caus
Del 27 al 30 d’agost

L’Eixample
27 i 28 d’agost

Barceloneta
3 i 4 de setembre

Festa Major Vacarisses 2016
Del 3 al 7 d’agost

Més informació
de totes les festes

i activitats a:

www.vacarisses.cat
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DVD 
Interestellar

En un futur més proper que 
llunyà, la vida a la terra s’està 
fent molt difícil. Un equip d’ex-
ploradors capitanejats pel pilot 
Cooper (McConaughey) i la cien-
tífica Amelia (Anne Hathaway) 
viatjaran més enllà d’un forat 
de cuc per esbrinar quines es-
trelles podrien algun dia alber-
gar vida. Una epopeia espacial 
plena de reflexions sobre allò 
que, per bé o per mal, ens fa 
humans.

La Biblioteca recomana
Novel·la
Santos, Care.
Trilogia d’Eblus.

El dueño de las sombras.
Ediciones B, 2006.
Crypta.
B de Blok, 2016.
Sapere Aude.
B de Blok, 2016.

Des del mes de juny, podeu tro-
bar a la biblioteca la Trilogia 
d’Eblus de Care Santos al com-
plet. I és que l’estiu pot ser una 
bona època per aprofitar i llegir 
tota la saga. Començant amb El 
dueño de las sombras, on coneixe-
rem el malvat dimoni Eblus, que 
martiritza, generació rere gene-
ració, la família Albás, arran 
d’una maledicció. Tot canviarà 
en el moment que conegui la 
Natalia, el seu únic obstacle en el 
llarg camí del mal, que es conver-
tirà en una veritable obsessió...

Infantil
Litton, Jonathan.
Mates divertidas para
gente ingeniosa.
SM, 2013.

Per què les abelles fan els ruscs 
amb cel·les hexagonals? Com 
es va mesurar fa més de 2000 
anys el perímetre de la Terra? 
Fins on arriba l’infinit? Amb 
aquesta guia il·lustrada de sola-
pes, desplegables i llengüetes, 
els petits genis de casa desco-
briran, de forma propera i di-
vertida, la màgia de les mate-
màtiques i com aquestes ens 
ajuden a entendre el món que 
ens envolta. A partir de 7 anys.

CD
Súper3
Arkandú

Si vas anar a la festa dels Súpers 
i et vas quedar amb ganes de 
més música o no hi vas poder 
anar, ara ja pots cantar i ballar 
fins a no poder dir ni fava. Escol-
ta els grans èxits cantats pel 
Pau, l’Àlex, en Fluski, la Lila, la 
Pati Pla, en Desmond, en Rick i 
el Sr. Pla. Temes mítics com 
Arkandú, Tenim un pla o Monstres 
microscòpics faran que les tardes 
d’estiu se’t passin volant. 

Saps quanta aigua consumim?

La neteja a la llar 

Si hem de substituir electrodomèstics, els de 
baix consum incorporen programes d’estalvi. 
Aquests electrodomèstics també són grans estal-
viadors d’energia.

Una rentadora antiga gasta uns 200 l d’aigua, 
mentre que una de baix consum només en gasta 
50. Cal fer-la servir amb la càrrega completa i se-
leccionar el programa adequat en funció del ti-
pus de roba i de brutícia.

Amb el rentaplats, poden aplicar-se uns criteris 
similars. I, si no en tenim, podem omplir una 

mica la pica amb aigua i sabó i rentar els plats 
tots de cop. Després els podem esbandir sense 
obrir l’aixeta al màxim.

El dipòsit del vàter

Si no disposem de dipòsits de doble descàrrega, 
podem posar una o dues ampolles de plàstic ple-
nes de sorra dins el dipòsit. L’estalvi és d’uns 3 l 
d’aigua en cada descàrrega.

No fem servir el vàter com a paperera, atès que, 
amb cada descàrrega, s’aboquen entre 6 i 10 l 
d’aigua (i fins a 15 l, en certs models).

#LLIGALLUMILLU
#Fmv16

INSCRIPCIONS DEL 15 DE JUNY AL 15 DE JULIOL
A L’AJUNTAMENT / PUNT DE VOL / PAVELLÓ D’ESPORTS

ACTIVITAT GRATUÏTA I PER TOTES LES EDATS
EQUIPS DE MÍNIM 10 PARTICIPANTS I MÀXIM 15

LliGa
del

 Llumillu
+info www.vacarisses.cat

Coneix el teu comerç

La Cova Taronja 

El Concurs!
Quin és l’únic moble
de l’establiment que es conserva 
dels propietaris anteriors? 

Botiga amb productes de tota 
mena: papereria, manualitats, 
costura, articles de regals, etc. 
També hi venen gelats i llami-
nadures (pastissos d’aniversari 
per encàrrec), i ofereixen servei 
d’impressió (en blanc i negre i 
en color) i de fotocòpies.

Horari: tots els dies.
C/ Pau Casals, 10 - Nucli
689 02 43 40
lacovataronja22@yahoo.es

Xurreria Cristina 

El Concurs!
Amb quins ingredients s’elabora 
la massa dels xurros?

Xurros i xocolata calenta.
Horari: diumenges i festius.
Davant l’AAVV de Can Serra

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 gelat a escollir
i Xurreria Cristina, 1 kg de xurros i 4 gots de xocolata calenta.

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 26 de juliol!



Agenda
Juliol 2016

Divendres 15

Tu tens la clau
del Punt de Vol*

Tallers de Roald Dahl*
Hora: de les 17.30 a les 19 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Divendres 29

Tu tens la clau
del Punt de Vol* 

Tallers de Roald Dahl*
Hora: de les 17.30 a les 19 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Divendres 22 

Tu tens la clau
del Punt de Vol*

Tallers de Roald Dahl*
Hora: de les 17.30 a les 19 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dimecres 13

Zumba 
Ventayol Estiu 2016*

Dijous 14 

Dijous a la fresca*
Hora: a partir de les 22.30 h
Lloc: Plaça del Punt de Vol

Dimecres 20

Excursió a La Torrota
i piscina
Ventayol Estiu 2016* 

Dijous 21 

Dijous a la fresca*
Hora: a partir de les 22.30 h
Lloc: Plaça del Punt de Vol

Dilluns 25

Gimcana d’aigua
Ventayol Estiu 2016* 

Diumenge 24

Sortida al Water Jump 
Err, França
Hora: 9 h
Lloc de sortida:
Poliesportiu municipal
Inscripcions:
associaciodejovesvacarisses@gmail.com 
Organitzen: Associació de Joves 
del Ventayol i Associació de 
Joves de Vacarisses

Divendres 8

Liceu a la fresca
Retransmissió en directe
de l’òpera La Bohème.
Hora: 22 h
Lloc: Jardins del darrera
de l’Ajuntament
Preu: entrada gratuïta

Tu tens la clau
del Punt de Vol*

Tallers de Roald Dahl*
Hora: de les 17.30 a les 19 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dissabte 9 

Taller de compostatge
No cal inscripció.
Hora: a les 10 i a les 11.30 h
Lloc: Escola Font de l’Orpina

Taller d’estalvi d’aigua
i reducció a la factura 
S’ensenyarà a reduir els consums 
d’aigua d’una manera senzilla i, 
per tant, a estalviar a la factura.
Hora: 11.30 h
Lloc: Escola Font de l’Orpina
Inscripció:
al 93 835 90 02 (ext. 332) o a 
mediambient@vacarisses.cat

Diumenge 10 de juliol

XXVI Concentració de
Motos Antigues de Vacarisses
Consulta tota la programació a 
www.vacarisses.cat
Hora: 8 h
Lloc: davant de l’Ajuntament 
Organitza:
Moto Clàssic Vacarisses

Núm. 101 - Juliol 2016

Dimecres 27

Club de lectura juvenil
Billy Elliott, de Melvin Burgess.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell 

Dijous 28

Dijous a la fresca*
Hora: a partir de les 22.30 h
Lloc: Plaça del Punt de Vol

Dilluns 11

Taller de granissats
Ventayol Estiu 2016*

Dilluns 18

Campionat de
ping-pong i futbolí
Ventayol Estiu 2016*

Dilluns 4

Campionat FIFA Play
Ventayol Estiu 2016*

Dimarts 5

Story Telling
The King’s Servant, a càrrec
de Kids&Us School of English
(Olesa de Montserrat)
Contes a partir de 4 anys.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dimecres 6

Campionat FIFA Play
Ventayol Estiu 2016*

Dijous 7

Dijous a la fresca*
Hora: a partir de les 22.30 h
Lloc: Plaça del Punt de Vol

Divendres 1

Concert del professorat
de l’Escola de Música
Dins el cicle Va de Música.
Hora: 20 h
Lloc: Jardins del Lladern

Divendres 1

Tu tens la clau
del Punt de Vol*

Tallers de Roald Dahl*
Hora: de les 17.30 a les 19 h
Lloc: Biblioteca El Castell

* Dijous a la fresca
Circ, dansa, improvisació... els 
dijous de juliol no et quedis a casa!

* Tu tens la clau
del Punt de Vol
Projecte d’autogestió.
Organitzen: Associació de Joves
del Ventayol, AIEG Vacarisses i 
Associació de Joves de Vacarisses

* Tallers de Roald Dahl
Celebrem l’Any Roald Dahl amb 
lectures de l’autor i dibuixos de les 
seves històries. Dirigit a infants de 
4 a 11 anys.

* Ventayol Estiu 2016
Aquest estiu ens veiem a la pista 
del Ventayol!!! Activitats 
organitzades per la Regidoria
de Joventut de l’Ajuntament de 
Vacarisses i l’Associació de Joves 
del Ventayol.

Tot el mes
Exposició de guies
i novel·les de viatges
Lloc: Biblioteca El Castell

Fins al 15 de juliol
Inscripcions per a
La Lliga del Llumillu
Activitat gratuïta i per a totes les 
edats, inclosa als actes de la Festa 
Major 2016. Equips entre 10 i 15 
participants.
Lloc: Ajuntament, Punt de Vol
o Poliesportiu municipal

Del 4 al 29 de juliol
Pack Jove
Lloc: Punt de Vol

Horari d’estiu del Punt de Vol:
de dimarts a divendres, de 18 a 21 h

Tancament de la Biblioteca
El Castell per vacances entre
l’1 i el 31 d’agost (ambdós inclosos).

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.


