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Editorial

Índex

Ja tenim aquí el curs escolar 2016/17 i endarrere
deixem dies de vacances gaudits en una major
distensió dels horaris habituals, a prop de la natura i també en ambients festius.
Ara els infants i joves endrecen el seu dia a dia i
comencen les classes amb la il·lusió de trobar-se
amb els seus companys i companyes, a qui no
han vist des de fa quasi tres mesos, i disposats a
conèixer o retrobar-se amb el professorat que els
acompanyarà, durant el curs, en la nova aventura
de l’aprenentatge.
Els infants més petits, els primers dies, s’ho miraran tot amb un cert recel o, fins i tot, amb
plors, però, poc a poc, l’escola se’ls farà propera
i segura.
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Editorial
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L’Ajuntament contracta 8
persones desocupades de
Vacarisses
Primera Taula d’Entitats
Paranys per a senglars
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Millores a la línia de tren
Barcelona-Manresa
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Cicle de Teatre Infantil
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Nou curs a l’Espai Familiar
Entitats

Així doncs, tot l’àmbit educatiu de Vacarisses es
posa en marxa amb les millors expectatives per a
aquest curs i sempre en una fonamental defensa
de l’educació pública i de qualitat.
Per desenvolupar aquesta important tasca, aquest
municipi comptarà amb dues escoles bressol (88
petits i petites), dues escoles d’infantil i primària
(699 infants) i un institut (450 joves), i també començaran més de 180 alumnes a la nostra Escola
de Música.
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Col·laboració entre
l’Ajuntament i la Generalitat
en igualtat i LGTBI

L’Ajuntament contracta
8 persones desocupades
de Vacarisses
Un total de vuit persones de Vacarisses han estat
contractades a través dels Plans d’Ocupació de
l’Ajuntament. D’aquestes, quatre estan treballant
com a operaris de la brigada municipal, una com
a operari de manteniment de la piscina municipal
i suport a les activitats de les diferents festes
majors del municipi, una altra donant suport al
departament de Prevenció de riscos laborals, una
auxiliar administrativa al departament de Comptabilitat i una agent cívica.
En tots els casos, s’han contractat persones desocupades del municipi, inscrites al Servei Local
d’Ocupació i algunes en situació de risc d’exclusió
social i amb majors dificultats per a la inserció
laboral. I és que l’objectiu dels Plans d’Ocupació

Borsa de treball

L’objectiu és que s’activin
després d’un llarg període
a l’atur i se n’afavoreixi
la inserció laboral
és que aquestes persones s’activin després d’un
llarg període a l’atur i se n’afavoreixi la inserció
laboral, gràcies a l’experiència adquirida. Els Plans
d’Ocupació estan finançats en el marc del pla
Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació
de Barcelona, a través del Programa complementari de foment de l’ocupació local i suport a la
integració local.

Vacarisses aprova les festes
locals de 2017
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La Festa Major 2016 en imatges
Propostes aprovades pel Ple
Bases XXIII concurs de
fotografia de Vacarisses

Bon inici de curs!!!
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La Biblioteca recomana
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Emergència hídrica

Fem Vacarisses
Primera Taula d’Entitats
Dins el procés participatiu que
s’està portant a terme a Vacarisses aquest 2016 per desenvolupar el Reglament de Participació Ciutadana aprovat l’anterior
legislatura, volem fer una primera trobada de totes les entitats i
associacions, amb l’objectiu de
crear un espai de formació, treball i debat. De fet, el Reglament
de Participació Ciutadana preveu
la creació de diferents organismes participats i participatius en

les diferents àrees de treball i
àmbits de les associacions. Des
del passat mes de febrer, des de
l’Ajuntament, ens hem anat reunint amb els diferents departaments, amb gairebé totes les
associacions inscrites al Registre
Municipal d’Entitats i també
amb totes els veïns i veïnes a
títol individual, per explicar-los
el projecte i engrescar-los a participar.

Participació ciutadana

Així doncs, aquest mes de setembre, totes les entitats, veïns
i veïnes que heu demanat participar-hi rebreu la convocatòria
de la primera Taula d’Entitats.
Aquesta jornada, que marcarà
el punt de sortida del procés,
tindrà lloc el dissabte 15 d’octubre, a La Fàbrica. Us hi esperem!!!!
Entitats i associacions:
reserveu-vos el dia 15 d’octubre!

Saps quanta aigua consumim?

Web

16

Agenda

www.vacarisses.cat
Edita
Regidoria de Comunicació
Ajuntament de Vacarisses
C/ Pau Casals, 17
08233 Vacarisses
Dipòsit legal
DLB-49450/2003
Disseny i maquetació
Estudi Martín
Impressió
Imprintsa
Tirada
3.500 exemplars
Paper ecològic i reciclat

2

Paranys per a senglars

App

Medi ambient

Viu Vacarisses

Facebook
www.facebook.com/vacarisses

Flickr
www.flickr.com/vacarisses

Instagram
@comparteixvacarisses

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

A causa dels problemes ocasionats pels porcs senglars a la
zona de Torreblanca II i La Carena Llarga, es realitzaran un
seguit de mesures. D’una banda, es col·locaran ancoratges
als contenidors perquè els animals no puguin tombar-los i, de

l’altra, es posaran paranys per
capturar vius alguns dels exemplars de porc senglar. En aquest
sentit, es demana precaució a
la ciutadania que tregui els gossos a passejar. A les zones amb
avís de parany, els animals
s’hauran de dur agafats.

Correu
elterme@vacarisses.cat

Fotografia de la coberta: Festival Holi. Quico Ortega
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Millores a la línia de tren
Barcelona-Manresa
El Ministeri de Foment, a través de l’empresa
pública d’infraestructures ferroviàries, Adif, ha
adjudicat noves obres de millora a la línia R4
Barcelona-Manresa. Adjudicades a Coalvi per un
import de 807.200,70 euros (IVA inclòs), consisteixen en condicionar cinc trinxeres ubicades als
termes municipals de Vacarisses i Sant Vicenç de
Castellet.
Quatre d’aquestes trinxeres es troben a Vacarisses, amb longituds de 300, 120 i 60 metres. S’hi
duran a terme treballs de sega i esbrossat de vegetació, sanejament d’elements estructurals,
instal·lació de malla galvanitzada de triple torsió
ancorada als talussos, capes de formigó i altres
elements per prevenir despreniments de materials, entre altres operacions. Els treballs tenen un
termini d’execució d’11 mesos.

Mobilitat

Cultura

Trens més ràpids
Aquest seguit de millores s’uneixen a les que
Adif ja està executant a la mateixa R4, per condicionar altres trinxeres del recorregut. L’objectiu
de tot plegat és consolidar aquests elements al
seu pas per aquests punts de les comarques del
Vallès Occidental i el Bages, per garantir majors
nivells de fiabilitat i qualitat per a l’explotació
ferroviària. A més, els treballs permetran establir les condicions necessàries per suprimir les
limitacions temporals de velocitat implantades
en quatre d’aquests punts. I és que el temps que
es triga entre les diferents estacions és avui una
de les queixes principals del usuaris de la via.

Hannah dels tres països.

Cicle de Teatre Infantil
De setembre a novembre,
s’han programat tres obres
per als més menuts
Els mesos de tardor, el Casal de Cultura de Vacarisses acollirà el Cicle de Teatre Infantil, amb tres
obres per al públic més menut. Obrirà el certamen la companyia La Bleda, amb Tut-turutut la princesa! Protagonitzat per la clown Helena Escobar,
narra la història de la princesa Bleda, a partir del
moment en què ha perdut un tresor. Si bé sospita
que el gripau engripat li ha robat, la princesa Bleda emprèn un viatge per recuperar-lo i el trobarà, però en un lloc ben diferent del que s’havia

imaginat. Amb només un armari i un bagul com
a objectes evocadors, l’obra juga amb l’humor
gestual i els recursos visuals per transmetre diversos valors, trencant alhora els estereotips de
l’univers idealitzat de les princeses.

La preservació del patrimoni
amb molt humor!
A l’octubre, serà el torn de la companyia Jordi del
Rio i Menuda comèdia, un espectacle que utilitza
diverses tècniques teatrals: text, gest, clown, manipulació d’objectes, joc coreogràfic i una cuidada banda sonora, que dóna la possibilitat de
traslladar l’espectador als diferents ambients

Foto: Luis Zamora

Tut-turutut la princesa!
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Menuda comèdia.
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proposats. El principal és el teatre La Comèdia,
un espai màgic on tot és possible. Un bon dia,
l’ajuntament decideix derrocar-lo per fer-hi un
gran centre comercial. L’Encarnita i en Minguet
són els treballadors de la brigada de manteniment encarregats de buidar el teatre, però, quan
pugen a l’escenari, descobreixen la màgia de l’espai i creen un món imaginari ple de joc, fantasia
i molt humor. Acabaran derrocant el teatre La
Comèdia? Descobreix-ho el 16 d’octubre!

La immigració explicada als infants
I el 20 de novembre, coincidint amb el Dia Internacional dels Drets dels Infants, la companyia

Nou curs a l’Espai Familiar
Després de dos anys de funcionament amb valoracions positives de les famílies, les acompanyants i les regidories d’Acció
Social i Educació, tornem a obrir
les inscripcions d’un nou curs
de l’Espai Familiar. Adreçat a famílies amb infants de zero a
tres anys, es tracta d’un espai
per compartir temps i experiències amb els mateixos infants i
altres famílies. I és que està pensat per apropar l’escola bressol
a les persones que no necessiten
un servei escolar, però sí un espai per enriquir la criança i
l’educació dels seus fills i filles.
El dia a dia de l’Espai Familiar
està ple de nous reptes per als
infants i propostes i recursos
adequats a cada edat i que n’afavoreixen el desenvolupament.

L’alcalde de Vacarisses i regidor de Polítiques
d’Igualtat, Antoni Masana, va reunir-se amb la
directora general del departament homònim de
la Generalitat, Mireia Mata. La trobada es va centrar en el Pla d’Igualtat i el Pla LGTBI de la xarxa
de municipis LGTBI perquè l’Ajuntament de Vacarisses i la Generalitat de Catalunya puguin col·
laborar en aquest àmbit.

Inscripcions:

La directora general de Polítiques d’Igualtat de
la Generalitat i l’alcalde de Vacarisses.

Del 8 al 23 de setembre,
a l’Ajuntament de Vacarisses.

Vacarisses aprova
les festes locals de 2017

De dilluns a divendres,
de les 9 a les 14 h, i els dilluns,
també de les 16 a les 18 h.
Telèfon: 93 835 90 02 (ext. 250)
Correu electrònic:
serveispersones@vacarisses.cat
I perquè pugueu descobrir-ho
en directe, et convidem a les
jornades de portes obertes:
20 i 21 de setembre
Escola bressol El Xic
Telèfon: 93 828 09 07
ebxic@vacarisses.cat

Podreu trobar més informació
al web:
culturailleure.wordpress.com

Politica municipal

L’Ajuntament ha escollit els dies 13
d’abril i 26 de maig com a festivitats
del municipi

Nou regidor d’UIPV

El passat 28 de juliol, la Sala de Plens de l’Ajuntament de Vacarisses va acollir la darrera sessió ordinària abans de les vacances d’estiu. Tots els
punts de l’ordre del dia es van aprovar per unanimitat. D’una banda, les festes locals de 2017, que
seran els dies 13 d’abril i 26 de maig (festivitat de
Sant Felip Neri, copatró de Vacarisses) i, de l’altra,
l’acta de les operacions de delimitació entre els
termes municipals de Vacarisses i Viladecavalls.

Al ple de juliol, també es va formalitzar la renúncia de Salvador Martín com a regidor de
l’Ajuntament de Vacarisses per UIPV. Seguint
l’ordre decreixent de la candidatura de la formació a les passades eleccions, la seva substituta
hauria d’haver estat Eva Maria Matilla. Tanmateix,
va presentar escrit de renúncia a ser proclamada
electa i, per aquest motiu, el càrrec ha correspost
al candidat immediat de la llista, Martí Llorens.

Entitats

Consulta tota
la informació de
les activitats a:

o posar-vos en contacte a
l’adreça de correu:
culturailleure@gmail.com

Ple ordinari de juliol.
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Polítiques d’igualtat

Acció social i Educació

Activitats Associació per a la Cultura
i el Lleure de Vacarisses
Aquest nou curs 2016-2017,
l’Associació per a la Cultura i el
Lleure de Vacarisses ens proposa un seguit d’activitats: Cursos
d’Anglès, Bollywood, Ceràmica,
Costura, Ioga, Pilates, Pintura i
Dibuix, Puntes de Coixí i Patchwork i Restauració.

Col·laboració entre
l’Ajuntament i la Generalitat
en igualtat i LGTBI

mallorquina Iguana Teatre ens presentarà Hannah
dels tres països. Tres actrius representen tres dones joves de països diferents que es veuen obligades, per diferents motius, a abandonar els seus
llocs d’origen. Les tres porten el mateix nom,
amb petites variacions idiomàtiques: Anka, procedent dels Balcans; Ana, del Brasil, i Hannah,
dels països àrabs. La història de cadascuna d’elles
és contada i interpretada per les tres actrius i
narrada escènicament a partir d’elements purament teatrals, com el clown, el bufó, la màscara
i el teatre d’objectes. Un format teatral obert a
elements simbòlics i absent d’acritud, sense defugir, però, cap dels temes més controvertits,
adaptats sempre a la percepció infantil.

Festa Major 2016

Fotografies: Quico Ortega i Josep Palou
1. Fideuada popular.
2. Jocs infantils Torreblanca I.
3. Karaoke.
4. Gran pregó, a càrrec dels grups participants
de La Lliga del Llumillu i tot amanit per Itziar Castro.
5. Festival Holi.
6. Grups participants de La Lliga del Llumillu.
7. Pati de jocs.
8. Cursa atlètica.
9. Festa infantil El Fresno.
10. Nit d’havaneres, amb el grup Les Anxovetes.

1.

8.
6.

3.

9.

6.
2.8

4.

5.

7.
7.

10.
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Propostes aprovades pel Ple municipal
ordinari de 28 de juliol de 2016

Entrevista

Consulta les actes
dels Plens municipals

Proposta/moció

A favor

En contra

Abst.

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació de l’acta de les operacions
de delimitació entre els termes municipals de Vacarisses
i Viladecavalls.

Unanimitat

–

–

Proposta del regidor de Cultura, Festes i Patrimoni d’acordar
les festes locals de Vacarisses per a l’any 2017.

Unanimitat

–

–

Posar en coneixement del ple la renúncia al càrrec de regidor.

Unanimitat

–

–

Bases XXIII concurs de
fotografia de Vacarisses
Període de presentació: Del dilluns 19 de setembre al divendres 14 d’octubre, en horari de 9
a 14 hores, a la Regidoria de Cultura.
Procediment: Es podran presentar fotografies
realitzades en qualsevol procediment, tant en
blanc i negre com en color; ara bé, hauran de
tenir format horitzontal o apaïsat. Cada participant podrà presentar un màxim de 2 fotografies,
presentades sense cap mena de suport que les
enquadri.
Tema: El tema serà Vacarisses en qualsevol dels
seus aspectes; ara bé, hi haurà 4 premis especials
per als següents temes: Fonts, Festivitats, Masies
i Patrimoni històric i cultural de Vacarisses.
Format: La mida de la imatge es mourà entre un
màxim de 30x40 i un mínim de 18x24, en format
horitzontal o apaïsat.
Identificació: Es presentarà un sobre per fotografia. A l’exterior del sobre i al dors de la fotografia, ha de constar “XXIII Concurs de Fotografia”,
juntament amb el títol o lema de la imatge, i especificar si la fotografia està dedicada a algun
dels temes especials esmentats. A més, dins de
cada sobre, hi ha d’haver un altre sobre tancat on
constin nom, cognoms, adreça, telèfon i correu
electrònic de l’autor de la fotografia.
Exposició: Una selecció de les fotografies presentades, triada pel mateix Jurat, serà exposada
a la Biblioteca El Castell, a partir del dimecres 2
de novembre i fins al divendres 18 de novembre.
Les fotografies no premiades s’hauran de recollir
del 28 de novembre al 2 de desembre, a la Regidoria de Cultura. Les fotografies que no es recullin
durant aquestes dates passaran a ser propietat de
l’Ajuntament.
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Jurat i veredicte: El Jurat estarà format per dues
persones enteses en fotografia i el regidor de
Cultura. L’acte de lliurament de premis es farà a
la Biblioteca El Castell, el dia 2 de novembre a les
19 h, a la Sala d’adults.
Obres premiades: Les fotografies guanyadores
restaran en propietat de l’Ajuntament, així com
aquelles no premiades que no s’hagin recollit
dins el termini esmentat a la base d’exposició.
Premis: S’atorgaran 12 premis en total, dels
quals 4 estan reservats a fotografies dedicades a
Fonts de Vacarisses, Festivitats de Vacarisses, Masies de Vacarisses i Patrimoni històric i cultural
de Vacarisses. El jurat pot decidir declarar desert
qualsevol dels premis especials.
Cada premiat rebrà 60 euros per domiciliació
bancària i les fotografies premiades seran publicades al Calendari de Vacarisses del 2017.
Protecció de dades: Les fotografies que es presentin hauran de respectar el dret a la intimitat
de les persones. L’Ajuntament pressuposa l’autorització de les persones que apareixen en les
imatges presentades i, per tant, no es responsabilitza de la possible vulneració d’aquest dret en
la realització de la fotografia. Les dades personals
seran tractades per l’Ajuntament de Vacarisses
d’acord amb la normativa que disposa la Llei
15/1999 de Protecció de Dades Personals. Podrà
exercir els seus drets ARCO, en els termes vigents, dirigint-se al Registre general (C/ Pau Casals,
17 - 08233 Vacarisses).
Acceptació i propietat intelectual: La participació en aquest concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol fet imprevist o detall no contemplat en aquestes bases
serà resolt pel Jurat. L’acceptació del premi comporta la cessió gratuïta dels drets d’explotació a
favor de l’Ajuntament de Vacarisses, el qual sempre citarà l’autor de la fotografia i sempre l’usarà
sense fins lucratius.

Naturvac
Un projecte per millorar
l’oferta turística
de Vacarisses
Com a treball de final de curs del cicle
formatiu superior d’Animació Sociocultural i Turística a l’IES Guillem Catà de
Manresa, els vacarissencs Oriol Aunós i
Meritxell Sorolla han optat per analitzar l’oferta turística de Vacarisses.
El resultat és el projecte Naturvac, que
ha estat guardonat a la segona edició
del concurs Talent+Empresa, convocat
per la Fundació Althaia, la Cambra de
Comerç de Manresa i el departament
d’Ensenyament de la Generalitat.

Un dels eixos de Naturvac és la manca d’allotjament turístic a Vacarisses. Quina és la vostra
proposta en aquest sentit?
Més que un dels eixos és una de les propostes que
pretén donar resposta a una demanda que, actualment, no està satisfeta. En aquest sentit, es proposa habilitar el Mas Mimó i convertir-lo en un
alberg o casa de colònies. Sabem del cert que
aquesta proposta seria molt ben acollida pels diferents agrupaments i esplais que, sovint, vénen a
passar el cap de setmana a Vacarisses, i també per
part de les escoles, tant del municipi com de fora.

D’on surt la idea de centrar el vostre projecte
en l’oferta turística de Vacarisses?
La idea surt a partir d’analitzar l’oferta turística
actual i veure que, pràcticament, és nul·la. Creiem fermament que Vacarisses té un enorme potencial turístic pel seu entorn natural i la seva situació geogràfica. A part, pensem que dinamitzar
aquest sector podria oferir noves oportunitats al
municipi, suposaria donar un valor afegit a la
marca Vacarisses i generaria un benefici a diferents col·lectius.

Sabem que heu començat a fer els primers
passos perquè el projecte es faci realitat.
Bé, el premi que hem guanyat, a part d’un petit
import en efectiu i una beca per cursar estudis a
la Universitat de Manresa (FUB), posa a la nostra
disposició 3.500 € per estudiar la viabilitat del
projecte. Ara per ara, hem explicat el treball als
responsables de les diferents àrees de l’Ajuntament que creiem que caldria implicar i, una vegada passat l’estiu, caldria tornar-nos a trobar per
decidir, entre tots, com cal enfocar-ho. També
hem parlat amb diferents entitats que podrien
col·laborar en fer realitat aquesta proposta i considerem que ha tingut una bona acollida per part
de tothom.

En línies generals, què proposeu per millorar
i complementar aquesta oferta?
Els tres eixos en els quals es fonamenta el projecte es basen en la informació turística, la gestió
d’equipaments (d’aquí en surt la proposta de fer
un alberg al Mas Mimó) i els serveis de monitoratge i animació sociocultural. Aquests diferents
punts, que es complementen entre ells, es poden
desplegar conjuntament o bé de forma independent els uns dels altres i creiem que hi ha una
demanda real de dins i fora del municipi. A part,
el projecte té en compte tot allò relacionat amb
els dos parcs naturals que ens envolten i proposa
treballar de manera coordinada.

Naturvac ha rebut un premi al talent empresarial. Què ha suposat rebre aquest reconeixement?
El fet d’haver rebut aquest premi ha suposat reconèixer l’esforç dedicat i, sobretot, deixar palesa la
nostra passió per Vacarisses i tot allò que l’envolta. A més, l’IES Guillem Catà, on hem cursat el
cicle formatiu, ens ha proposat participar en una
altra convocatòria, en aquest cas de la Fundació
Lacetània. Aquesta tardor en sabrem el veredicte!
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Creieu que, a Vacarisses, calen més projectes
com el vostre per dinamitzar el municipi?
I tant! I ens consta que hi ha moltes idees per engegar projectes com el nostre. Sabem que hi ha
un cert interès i, com ja hem dit, creiem que

Barraca de cal Carner

molts d’aquests projectes poden esdevenir noves
oportunitats per a Vacarisses i els seus habitants.
És per això que pensem que calen molts més projectes com el nostre i que, segurament, es podrien portar a terme de forma coordinada.

Viu Vacarisses

Les famílies pageses de Vacarisses i les seves barraques de vinya

QÜESTIONARI VACARISSENC

Un lloc de Vacarisses
Buf ! N’hi ha molts!!! Vendranes, Torrota, Cingle, l’era del
Castell... el Mimó!

de les entitats i els veïns i
veïnes de Vacarisses.

Una pel·lícula
Cinema paradiso

Un record vacarissenc
La vacarissana i el fred de
l’hivern.

Una millora per al municipi
Potenciar el sector primari i el
turístic de manera conjunta...
això podria suposar noves
oportunitats per al municipi.

Un personatge de ficció
Si ha de ser de Vacarisses, ens
quedem amb el patge Murriet.

Una activitat vacarissenca
És difícil triar-ne només una...
La Festa de la Vaca, per la
implicació que suposa per part

Un llibre
Caminant per Vacarisses, que
hem referenciat a l’annex del
nostre projecte.

Un personatge real
El no prou conegut Peret Seró.

A cal Carner, una casa vacarissenca del carrer
Major, tenien la propietat d’una peça de terra
amb vinya. L’any 1944, ja feia molts anys que
s’havia deixat ermar i hi creixia una pineda. Actualment, la barraca està ubicada dins un alzinar
ombrívol, amb un sotabosc esclarissat.

Vacarisses en imatges

Carrer dels Oms; abans, carrer del Calvari. Any 1941.
Font: Farrés Trias, J.M. (textos). Retrats de Vacarisses.
Vacarisses: Ajuntament de Vacarisses, DL 1999.

Descripció: Barraca doble adossada i no comunicada interiorment. Els dos habitacles estan adossats a banda i banda d’un sortint de roca, que
comparteixen. L’habitacle de l’esquerra està tancat amb l’habitual falsa volta de lloses. No té cap
finestra o armari. L’habitacle de la dreta estava
cobert amb un embigat de troncs. Aquest era
l’espai per a l’animal de càrrega.
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Ubicació: Vessant hidrogràfic esquerre del sot
del Vià. En un torrent innominat que neix al coll
de la Roquera (la Moreneta) i que tributa al sot
del Vià pel vessant esquerre. Al paratge de la Roquera. Per arribar-hi, el camí obert més proper a
la barraca és el corriol que, des del coll de la Roquera, baixa a les Vendranes. Un cop transcorreguts uns 350 m des del coll de la Roquera, ens
hem de fixar en una fita de pedres posades a peu
del camí i penjada a la branca d’una alzina.
Aquesta fita serà el senyal per abandonar el
camí i sortir per la nostra esquerra vessant avall,
enmig d’un alzinar esclarissat, per on es pot
avançar amb facilitat. Un cop avall, trobarem un
gual net de vegetació que ens permetrà travessar la llera del torrent de forma còmoda. Quan
siguem al vessant contrari, ja tindrem la barraca
molt a prop…

Data de visita: 06-08-2015
Numeració: 190
Tipus de construcció: Aèria adossada al marge.
Forma: Bessona-composta. L’habitacle de l’esquerra és de planta el·líptica. L’habitacle de la dreta és
de planta rectangular.
Tipus de porta: Llinda plana per a l’habitacle
de l’esquerra.
Estat de conservació: L’habitacle de l’esquerra
presenta un enderroc del sostre. L’habitacle de la
dreta està totalment enderrocat.
Coordenades: (Datum WGS 84 = ETRS 89):
N 41º 36.673 E 001º 55.386
Altitud: 445 m
Orientació de la porta: L’habitacle de l’esquerra: Sud-est / L’habitacle de la dreta: Est
Restaurada: No
Font d’informació:
Josep Gibert de cal Josepó. Mapa planimètric de
Vacarisses de l’any 1920 (Cartoteca Digital de
l’ICC). Amillarament de Vacarisses de 1944 (Arxiu
de l’Ajuntament de Vacarisses).
David Hernández
http://barraquesdevacarisses.blogspot.com.es
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Saps quanta aigua consumim?

La Biblioteca recomana
CD

Novel·la

Infantil

Rihanna
Anti

Tim Powers
Las puertas de Anubis

Aude Gros de Beler
Egipte al teu abast

Rihanna torna amb un disc que
sorprèn tant els seus fans com
l’oient habituat a músiques de
caire menys comercials. Anti,
des de la portada i el mateix títol, suposa una negació del que
ha representat la cantant fins
ara. Rodejada de compositors i
productors més experimentals,
i seguint els darrers passos d’altres artistes com Beyoncé o Kanye West, Rihanna ens ofereix
un àlbum d’R/B, de tons més
foscos i autèntics, oferint alguns dels moments més íntims
i de reivindicació personal que
mai li hem pogut escoltar. No
falten els hits, com Work (amb
la col·laboració de Drake) o Kiss
it Better, però és en temes com
Consideration (amb la cantant
SZA, que obre el disc), Needed
Me o les souleres Love in the Brain
i Higher (que, sonorament, poden recordar la traspassada
Amy Winehouse) on l’artista
brilla amb més intensitat.
Anti ja es troba a la Biblioteca i
el podeu demanar i gaudir des
d’aquest mateix mes!

Un professor dels anys 80 especialitzat en poetes del segle XIX
és convidat a fer una conferència sobre un d’aquests artistes...
al mateix segle XIX. Aquest és el
punt de partida d’aquesta
novel·la de 1983, considerada
un clàssic de l’steampunk (un
subgènere de la ciència ficció
que es caracteritza per mesclar
elements futuristes amb l’època de l’Anglaterra victoriana).
Tot i els viatges en el temps, ens
trobem davant una novel·la
d’aventures i fantasia, molt ben
elaborada, on seguirem les passes del professor Brendan Doyle
pel Londres de 1810. Un Londres infestat de bandes organitzades de captaires i un pallasso
inquietant, que mai deixa les
seves xanques. El malvat Doctor Romanyqui, amb la seva
banda i seguint ordres del seu
misteriós Amo situat a Egipte,
posarà en greus problemes el
nostre protagonista en els intents de tornar al seu present.
Amb un ritme trepidant, i picades d’ullet a les novel·les d’estil
dickensià, Las puertas de Anubis
és una obra que us enganxarà
fins al mateix final.

Com vivien els egipcis? Com
eren la seva vida diària i el seus
costums, com menjaven i convivien?
Amb aquesta divertida guia,
l’autora, una apassionada de
l’antiga civilització egípcia, i la
il·lustradora, Aurélien Débat,
que ha crescut a l’Alt Egipte, ens
ensenyaran com els egipcis dominaven les matemàtiques, què
feien al seu temps lliure, com
vestien, quina música els agradava... Hi ha molt Egipte més
enllà de l’esfinx i les piràmides!
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El reg

Aigua i estalvi energètic

Si tenim un jardí, és recomanable instal·lar-hi
sistemes de reg adients.
Instal·lar un sistema gota a gota a l’arrel de les
plantes permet un reg localitzat i, a més, és un
sistema excel·lent per al seu creixement.
Al jardí, podeu instal·lar un programador de reg
que es fixa a l’aixeta i permet escollir-ne el moment (de bon matí o al vespre) i la freqüència.

Menys aigua calenta, més estalvi energètic.
Quan obrim les aixetes de casa, no només parlem de consum d’aigua, sinó també de consum
energètic. Cal tenir en compte que fer servir aigua calenta incrementa també el consum
d’energia que fem a casa. Per tant, recordem fer
servir aigua calenta només en els casos necessaris. A més, podem recollir en un recipient l’aigua freda que surt mentre esperem la calenta i
utilitzar-la per regar o fregar el terra.

Videojoc
The Legend of Zelda:
A link between worlds
Els videojocs arriben a la biblioteca i quina millor manera de
fer-ho que amb un dels grans,
un Zelda.
Viu de la mà de Link una aventura èpica entre dos móns
paral·lels, Hyrule i Lorule, on el
bruixot malvat Yuga està sembrant el caos. Explora els escenaris, resol puzles, combat enemics i descobreix secrets en
aquest Zelda aclamat per la crítica, amb una banda sonora que
no oblidaràs.
Compatible amb Nintendo 3DS,
2DS i New 3DS.
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Agenda
Setembre
2016

Divendres 2

Dissabte 3 i diumenge 4

Sessió informativa
Borsa de Treball

Festa de la Barceloneta

Cultura oferirà carquinyolis i
mistela per a tothom. | Concert
en directe Lloc: Plaça del Punt
de Vol. Organitzen: CAL, ANC,
JERC i ERC de Vacarisses.

Hora: de les 9.30 a les 11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Inscripcions: Borsa de Treball
o promocio@vacarisses.cat

Dimecres 7

Dijous 8

Dissabte 10

Portes obertes curs d’anglès

VIII programa de foment
de la lectura

Actes Diada Nacional
de Catalunya

Hora: de les 18 a les 20 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Organitza: Associació Cultura
i Lleure de Vacarisses

Tret de sortida de Lectofaraons.
Adreçat a infants de P5, 1r i 2n
de primària.
Hora: 17 h
Inscripcions: del 8 de setembre
al 8 d’octubre
Lloc: àrea infantil de la
Biblioteca El Castell

Penjada de la Senyera al Cingle
A càrrec de l’Associació Eskalavaka
i amb la col·laboració de la Colla
Gegantera de Vacarisses. |
Sardanes amb la cobla Ciutat
de Manresa. Hora: 22.45 h Lloc:
Plaça Major | Cantada del Cor
de Vacarisses sota la direcció
d’Andreu Brunat. Hora: 00.00 h
Il·luminació de la Senyera
En acabar, la Regidoria de

A cada balcó, una Senyera!!
CAL Vacarisses oferirà senyeres
i estelades a la Plaça Major.
Diumenge 11

Acte institucional
d’homenatge a la Senyera
Hora: 11 h

Dimarts 13

Divendres 16

Dissabte 17

Diumenge 18

Obertura del Punt de Vol

Sessió informativa
Borsa de Treball

Visita guiada a la Casa Vella
i la Casa Nova de l’Obach

Cicle de teatre infantil

De dimarts a divendres,
de les 17 a les 21 h.

Activitat per a tots els públics,
en el marc de les Jornades
Europees de Patrimoni.
Hora: 11 h
Punt de trobada:
Casa Nova de l’Obac
Inscripció: cultura@vacarisses.cat
Preu: gratuït

Tut-turutut la princesa!
amb la companyia La Bleda.
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 3 euros
(menors de 2 anys gratuït)

Presentació de llibre

Hora: de les 9.30 a les 11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Inscripcions: Borsa de Treball
o promocio@vacarisses.cat

Dimarts 20 i dimecres 21

Dimecres 21

Dijous 22

Divendres 23

Portes obertes
a l’Espai Familiar

Portes obertes
al Cor de Vacarisses

Speed Dating

Taller de sucs depuratius

La nova Barcelona del Danubi
(1735-1738), d’Agustí Alcoberro.
A càrrec de l’autor.
Hora: 19.30 h
Lloc: sala de revistes de
la Biblioteca El Castell

Hora: de les 10.15 a les 12.15 h
Lloc: escola bressol El Xic

Hora: 21.15 h
Lloc: La Fàbrica

Hora: de les 9.30 a les 11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Inscripcions: Borsa de Treball
o promocio@vacarisses.cat

Club de lectura 1

Per recuperar-nos de l’estiu.
Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol
Col·labora: Associació de Joves
de Vacarisses

Un home casat i altres crueltats,
de K. Mansfield.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dimarts 27

Dimecres 28

Dijous 29

Divendres 30

Portes obertes curs ioga

Portes obertes
curs ceràmica

Taller de competències

Sessió informativa
Borsa de Treball

Hora: de les 10 a les 11.15 h
i de les 17.45 a les 19 h
Lloc: Sala C de La Fàbrica
Organitza: Associació Cultura
i Lleure de Vacarisses

Hora: de les 17 a les 20 h
Lloc: Sala A de La Fàbrica
Organitza: Associació Cultura
i Lleure de Vacarisses

Hora: de les 9.30 a les 11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Inscripcions: Borsa de Treball
o promocio@vacarisses.cat

Club de lectura 2

Olor de colònia,
de Sílvia Alcàntara.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Hora: de les 9.30 a les 11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Inscripcions: Borsa de Treball

Hora del conte

Calendari de contes,
a càrrec d’Ada Cusidó.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Festa fi d’estiu

Hora: 22 h
Lloc: Punt de Vol
Organitza: Associació de Joves
de Vacarisses
Del 5 al 9

Vine a resoldre els enigmes
matemàtics

Adreçat a infants de 8 a 10 anys.
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Del 6 al 27

Exposició: Convenció sobre
els drets de l’infant.
Lloc: Biblioteca El Castell

Del 13 al 30

Del 13 al 30

Guitarra: dimarts, de 19 a 20 h
Dansa del ventre: dimecres, de
18.30 a 20 h
Pilates: dijous, de 18.30 a 20 h
Preu trimestral: 40 euros (10%
de descompte amb el Carnet
Jove)
Lloc: Punt de Vol

Inici: dilluns 3 d’octubre
Alumnes de 1r i 2n d’ESO
Grup 1: dl i dc, de 16 a 17 h
Grup 2: dt i dj, de 16 a 17 h
Alumnes de 3r i 4rt d’ESO
Grup 1: dl i dc, de 17 a 18 h
Grup 2: dt i dj, de 17 a 18 h
Preu trimestral: 40 €
Lloc: Punt de Vol

Inscripció als tallers

Inscripció a reforç escolar

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.

Núm. 103 - Setembre 2016

