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Torna l’Espai
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Nova ubicació,
a l’escola Font de l’Orpina
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a Vacarisses

Contra la sentència 
per Torreblanca II

El jutjat demana més
de 543.000 euros per sobrecostos
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Editorial
Hem salvat l’estiu

La manca de pluges al llarg de 2015 ha provocat 
la ja coneguda crisi de l’aigua que hem patit es-
pecialment aquest estiu. No ha estat gens agrada-
ble per als governants haver d’imposar mesures 
restrictives a la població, però eren absoluta-
ment imprescindibles. 

Gràcies a la col·laboració de tothom, ciutadania i 
administració, hem aconseguit salvar l’estiu. 
Hem vist com la reducció de consums ha estat 
una realitat, que ens ha permès garantir el sub-
ministrament bàsic d’aigua durant aquests me-
sos decisius.

Ara bé, això no vol dir que ens puguem relaxar, 
perquè hem aconseguit un objectiu a curt termi-
ni, però, a partir d’ara, caldrà seguir treballant 
en les mesures que hauran de garantir el futur de 
l’aigua.

Des de l’Ajuntament, tenim l’obligació de fer pe-
dagogia i començar a regular, per primera vega-
da, a les nostres ordenances municipals, mesu-
res encaminades a l’estalvi i el bon ús de l’aigua. 

I és que necessitem estar prou conscienciats amb 
el canvi climàtic i tot el que representa, i fer l’es-
forç col·lectiu que permeti mantenir un consum 
responsable en benefici de tothom.

Des d’aquesta editorial, donem les gràcies a tota 
la ciutadania per la seva responsabilitat i per fer 
possible salvar l’estiu amb la seva petita però va-
luosa col·laboració.

El jutjat de primera instància
del contenciós administratiu amb FCC 
demana més de 543.000 euros per 
sobrecostos a les obres
de la urbanització vacarissenca

 El ple de setembre de l’Ajuntament de Vacarisses 
va aprovar per unanimitat presentar recurs 
d’apel·lació contra la sentència del contenciós 
administratiu amb Fomento de Construcciones y 
Contratas (FCC), l’empresa adjudicatària de les 
obres d’urbanització de Torreblanca II. Un cop 
finalitzades, a principis de 2014, FCC va reclamar 
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més de 2 milions i mig d’euros, al·legant desvia-
ció d’execucions de l’obra i sobrecostos causats 
per l’increment del termini.
 
Fa unes setmanes, l’Ajuntament de Vacarisses va 
rebre la notificació de la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, que el con-
demna a abonar la quantitat de 543.313 euros. 
Després de rebre el suport de tots els grups del 
consistori, l’alcalde de Vacarisses, Antoni Masa-
na, va expressar: “Agraeixo que anem tots a l’una 
perquè ara toca defensar els interessos dels veïns 
i les veïnes”.

La legislatura passada es va anunciar un acord 
entre l’Ajuntament de Vacarisses i l’empresa que 
gestionava l’abocador de Coll Cardús, Hera Trate-
sa, per a la construcció d’un camp de futbol de 
gespa. En el torn dels Informes de Presidència, 
l’alcalde del municipi va explicar la trobada amb 
el gerent de la companyia que ha adquirit Hera. 
Segons Masana, no es té constància de cap conve-
ni en aquest àmbit. “De totes maneres, continua-
rem treballant per aconseguir-ho”, va concloure 
l’alcalde.
 

Per la seva banda, la regidora de Serveis Munici-
pals, Laura Sánchez, va voler fer públic un agraï-
ment a tota la ciutadania de Vacarisses per l’acti-
tud mostrada respecte a les mesures i restriccions 
preses davant la manca d’aigua que el municipi 
està patint els darrers mesos. “És just fer-ho per-
què, entre tots i totes, hem pogut salvar l’estiu, 
tot i que això no implica que el tema estigui solu-
cionat”, va afirmar la segona tinent d’alcalde. Tot 
seguit, Sánchez va detallar els costos que han 
suposat els treballs d’investigació i les perforaci-
ons que s’estan duent a terme des del passat mes 
de maig.

Agraïments per
la gestió de l’aigua

Camp de futbol
de gespa
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Joventut

Infància, 
Acció social

i Educació

Instal·lació exterior de l'antic bar del poliesportiu.

Ajornada l'obertura del bar
del Poliesportiu per millores Torna l’Espai dels Infants

L’Obra Social de La Caixa col·labora 
amb l’Espai dels Infants

El passat mes de juliol, l’antic arrendatari del bar 
del Poliesportiu municipal va decidir no continu-
ar amb l’explotació de l’establiment. Per aquest 
motiu, s’està elaborant un nou plec de condici-
ons per a una convocatòria que sortirà publicada 
en breu.
 
D’altra banda, s’estan estudiant diversos canvis 
en l’ordenació i distribució dels elements que hi 
ha actualment a la zona del bar. La voluntat és 
eliminar-ne alguns i incorporar-ne de nous, per 
tal d’oferir més serveis i millorar l’aspecte 
d’aquest espai.
 
Tot plegat ha obligat a ajornar l'obertura del bar. 
L’objectiu és millorar els serveis i les instal-
lacions de l’equipament municipal perquè es 
trobin en unes condicions dignes i responguin a 
les necessitats actuals. Disculpeu les molèsties 
que us puguem ocasionar durant unes setmanes.

L’Ajuntament de Vacarisses ha signat un acord 
amb l’Obra Social de La Caixa perquè col·labori 
econòmicament amb l’Espai dels Infants. 

El divendres 30 de setembre, el Punt de Vol va 
acollir una festa de final d’estiu, organitzada per 
l’Associació de Joves de Vacarisses i autoritzada 
per l’Ajuntament. Aquesta, que ja fa anys que se 
celebra, va comptar amb personal de control 
d’accés al mateix recinte. A l’interior del local, la 
festa va transcórrer amb normalitat, però, a l’ex-
terior, diversos aldarulls entre joves van causar 
molèsties al veïnat.
 
Des de l’Ajuntament de Vacarisses, creiem que 
les festes que es realitzen al Punt de Vol no po-
den alterar el descans veïnal de forma reiterada 
ni poden convertir-se en focus de baralles i actes 
vandàlics. Entenem que, en cap cas, els causants 
no són l’Associació de Joves, sinó algunes perso-
nes que participen en aquest tipus de festes i que 
són responsables directes dels principals alda-
rulls. En aquest sentit, cal assenyalar que la ma-
joria d’aquest jovent és de fora del municipi.

Considerem oportú aturar 
aquestes festes, sine die,
fins que valorem
la problemàtica
i hi trobem una solució

Comunicat sobre els aldarulls
a la festa de final d’estiu
del Punt de Vol

Per tot plegat, des de l’Ajuntament, considerem 
oportú aturar aquestes festes, sine die, fins que 
valorem la problemàtica i intentem trobar-hi 
una solució. Per fer-ho i tenir unes festes en pau 
i amb les mínimes molèsties, treballarem amb 
tots els agents implicats: joves, Regidoria de Jo-
ventut, Policia Local, veïnat...

Després de l’èxit del curs anterior, tornen a 
obrir-se les inscripcions de l’Espai dels Infants. 
Organitzat des de les regidories d’Infància, Acció 
Social i Educació, ofereix un servei de reforç es-
colar i acompanyament de l’infant a través del 
joc i activitats i tallers diversos.

Enguany, estrena nova
ubicació, a l’escola
Font de l’Orpina

Espai de reforç escolar
A part d’oferir un espai on fer deures, repassar, 
estudiar o simplement reforçar coneixements, 
també treballarem els hàbits diaris, com revisar 
l’agenda, anotar-hi les tasques, portar al dia les 
feines de l’escola, etc.

Espai de lleure
Ofereix un ampli ventall d’activitats que van des 
de manualitats, tallers, esports, jocs i dinàmi-
ques de grup, fins a activitats culturals, sortides, 
assemblees, circ, dansa, etc., passant per activi-
tats familiars, en què es demana la participació 
de les famílies i que l’any passat van tenir molt 
d’èxit.

No t’ho pensis més, t’hi esperem!!! Encara que-
den places lliures!

D’aquesta manera, s’assegura poder donar conti-
nuïtat a un projecte que ha tingut molt bona aco-
llida entre les famílies vacarissenques.

L'alcalde de Vacarisses, Toni Masana, i la regidora d'Acció Social, 
Olga Serra, amb representants de l'Obra Social de La Caixa.

Esports

Aquest curs, canvia la ubicació i es realitzarà a 
l’escola Font de l’Orpina, tot i que està obert a 
infants de tot el municipi. L’horari de l’Espai dels 
Infants és de 17 a 19 h. Excepcionalment, a les 
16.30 h, es podrà recollir l’alumnat de la mateixa 
escola per oferir mitja hora d’acollida i berenar.
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La nit del 8 d'octubre, va tenir 
lloc una observació d’estels a El 
Mimó, a càrrec d’Ignasi Ribas, 
astrònom de l’Institut de Cièn-
cies de l’Espai (IEEC-CSIC). Tot i 
la nuvolositat que hi havia, amb 
un telescopi de 200 mm d’ober-
tura, es van poder observar la 
Lluna, Mart i algun altre objecte 
nocturn, a més de satèl·lits arti-
ficials com l’Iridium o l’Estació 
Espacial Internacional. I amb 
l’ajuda d’un làser dirigit, vam 
poder reconèixer les constel-
lacions.

La vetllada va tenir una molt 
bona acollida per part de les 
persones assistents. Entre elles, 
hi havia nens i nenes molt entu-
siasmades amb l’astronomia i 
les explicacions de què vam po-
der gaudir.

Observació d’estels a El Mimó

Una de les nenes que van poder observar l'espai des d'El Mimó.

La Biblioteca El Castell ja ha en-
cetat una nova temporada de 
l’Hora del Conte. L’encarregada 
d’inaugurar-la va ser Ada Cusi-
dó, amb el seu Calendari de con-
tes.
 
Amb l’Ada, el seu ocell Estel, 
l’Esquirol i l’arbre màgic, vam 
viatjar a totes les estacions de 
l’any, a través de cançons, om-
bres xineses i molta imagina-
ció. Gràcies a l’arbre i les lla-
vors màgiques, vam poder anar 
cap a la tardor i menjar pane-
llets; a l’hivern, vam poder tas-
tar uns torrons boníssims; a la 
primavera, uns ous de Pasqua, i 
a l’estiu, vam gaudir de les co-
ques de Sant Joan. I és que “les 
estacions ens porten sorpreses 
que ens agraden molt!”.

Nova temporada
de l’Hora del Conte
amb un viatge per les estacions

L'Hora del Conte a la Biblioteca El Castell.

Biblioteca

A mitjans de setembre, va tenir lloc la X Fira del 
Món Geganter, a Llinars del Vallès. Un dels actes 
de la programació va ser l’anunci de la candida-
tura guanyadora per acollir l’onzena edició de 
l’esdeveniment més important en aquest àmbit 
de la cultura popular catalana.
 
D’entre les set candidates que s’hi havien pre-
sentat, l'Agrupació de Colles de Geganters de Ca-
talunya  va escollir Vacarisses, Rellinars i Ullas-
trell, i les dates elegides per als actes centrals 
seran els dies 7 i 8 d’octubre de 2017. A banda, al 
llarg de l’any, s’aniran programant diverses acti-
vitats a les tres poblacions veïnes.
 
Per primer cop, hi haurà més d’un municipi or-
ganitzant la Fira del Món Geganter. I és que les 
colles de Vacarisses, Rellinars i Ullastrell van co-
ordinar-se per presentar una candidatura con-
junta i sol·licitar el suport dels respectius ajunta-
ments. En el cas de Vacarisses, la proposta va ser 
aprovada per unanimitat de tots els grups muni-
cipals.
 

La Fira del Món Geganter 2017, 
a Vacarisses

Per difondre l’XI Fira del Món Geganter, s’ha rea-
litzat un  vídeo  promocional amb les colles ge-
ganteres i de grallers de Vacarisses, Rellinars i 
Ullastrell. Uns dels protagonistes de l’audiovisu-
al són el Virrei i la Virreina, que, per primera ve-
gada, pugen al Cingle Gros.
 
La creació de la fira sorgeix l'any 2007, quan 
l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya 
proposa la creació d’un espai de trobada itine-
rant relacionat directament amb el món dels ge-
gants. L’objectiu és acostar a les colles catalanes 
l'activitat dels diversos sectors implicats.

L’alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, a l’anunci de la 
candidatura guanyadora per acollir l’XI Fira del Món Geganter. 
Font: Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya

Recepció dels Gegants de Maó a la Festa Major 2016. Foto: Quico Ortega.
Medi Ambient

Cultura

Mira el vídeo 
promocional de 
la propera Fira!

L’esdeveniment estarà organitzat,
per primer cop, per diverses poblacions 
(Vacarisses, Rellinars i Ullastrell) i tindrà 
lloc el 7 i 8 d’octubre de l’any vinent
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Gent Gran

Acció Social Entitats

Mobilitat

Educació i
Medi Ambient

Fa unes setmanes, la directora 
de l’Institut de Vacarisses, la re-
gidora d’Educació i Medi Ambi-
ent i les tècniques d’aquestes 
àrees de l’Ajuntament van visi-
tar l’Institut de Castellar, per 
informar-se de primera mà so-
bre els continguts i el funciona-
ment dels cicles formatius de 
grau mitjà de Producció agroe-

Es valora oferir els cicles formatius
de Producció agroecològica i Jardineria i floristeria

cològica i Jardineria i floriste-
ria. I és que, des de Vacarisses, 
s’està estudiant la possibilitat 
de sol·licitar al Departament 
d’Ensenyament de la Generali-
tat incorporar aquestes titulaci-
ons a l’oferta educativa actual. 
La regidora d’Educació i Medi 
Ambient, Marisa Santander, 
considera que tenir un grau lli-

En breu, s’implementaran 
mesures per facilitar
els horaris d’entrada
a l’Institut de l’alumnat
de l’eix de la C-58

Instal·lacions de l'Institut de Castellar.

La projecció al Casal de la Gent Gran va tenir molt bona rebuda entre les persones assistents.

Projecció de documental
i debat en el Mes de la Gent Gran
Dins la programació del Mes de la Gent Gran, el 
Casal de la Gent Gran va acollir la projecció del 
documental  Ainda Maruxa, de María Romero. 
L’activitat s’emmarcava en el programa Conegu-
des (també) a casa, de la 24ª Mostra Internacional 
de Films de Dones.
 
El documental narra la història de la Maruxa i 
en Manolo, que viuen a un petit poblet de Lugo. 
Són els seus dos últims  habitants. La Maruxa, 
amb la seva amiga Lucía (nascuda al poblet, va 
emigrar de jove i els visita durant els estius), par-
la sobre la vida, l’amor, la migració, el retorn, la 
soledat i la mort.
 

Després de la projecció, les persones assistents 
van poder debatre amb la directora del film. L’ac-
tivitat es va complementar amb una petita expo-
sició de la Biblioteca El Castell, que mostrava 
fons d’interès per a la gent gran (llibres, revistes 
i pel·lícules), amb la possibilitat de fer-ne el prés-
tec in situ. També s’hi van presentar els serveis 
que ofereix l’equipament i alguns dels seus ta-
llers.
 
Tot plegat va tenir una molt bona acollida entre 
les persones assistents!

Arran dels darrers canvis efectuats al transport 
interurbà per donar servei a les entrades i sorti-
des de les dues escoles de Vacarisses, es va detec-
tar que, en canvi, l’alumnat de l’Institut que viu 
a l’eix de la C-58 en sortia perjudicat. I és que, 
amb els nous horaris, arriben al centre educatiu 
amb massa antelació.

Conscient del greuge, la Regidoria de Mobilitat 
de l’Ajuntament ha estat treballant en la recerca 
de solucions. Finalment, s’ha decidit eliminar el 
primer comboi, que sortia de Can Serra Estació a 
les 6.45 h, per reconvertir-lo en un doble servei.

En una primera ronda, sortirà de Can Serra Esta-
ció a les 6.36 h, farà un recorregut per tot l’eix de 
la C-58 (El Palà, El Ventaiol, La Creu i Can Serra), 
pujarà per la Ctra. d’Olesa fins al nucli urbà i bai-
xarà per l’Av. Trias Fargas fins a l’Estació de Renfe 
de Torreblanca I. L’objectiu és connectar amb el 
tren de les 7.16 h, que arriba a Terrassa a les 7.29 
h i que ofereix la possibilitat d’utilitzar l’inter-
canviador dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC). D’aquesta manera, s’evita un 

Millores al servei
de transport interurbà

desplaçament en autobús a Terrassa, ja que 
aquest transport se substitueix pel tren, oferint 
així més possibilitats a les persones usuàries. A 
més, en tot el desplaçament, es podrà viatjar 
amb un mateix títol del sistema tarifari integrat.

Després d’una parada d’uns 20 minuts a l’es-
tació de Torreblanca I, el mateix autobús inici-
arà el segon recorregut, donant servei, els dies 
lectius, a l’alumnat de l’Institut que viu a Can 
Serra, El Palà, El Ventaiol i La Creu. Així, po-
dran arribar al centre a les 7.49 h, uns minuts 
abans del començament de les classes.

Els nous horaris entraran en vigor el 2 de no-
vembre.

Ja estem treballant en la prope-
ra Festa de la Marató 2016.

Dedicada a l'ictus i les lesions 
medul.lars i cerebrals traumàti-
ques, la celebrarem el cap de set-
mana del 17 i 18 de desembre.

Si vols participar com a volun-
tari en alguna de les activitats 
programades, pots fer-ho a tra-
vés del nostre mail:
maratovacarisses@gmail.com 

Anima't!!

La Fundació Mina d'Aigües de 
Terrassa ha lliurat tres tones de 
queviures als bancs d'aliments 
dels municipis de Rellinars, 
Ullastrell, Vacarisses i Viladeca-
valls, en un acte on van assistir 
el president de la Fundació, Ma-

10 anys de
La Marató a Vacarisses

Donació d’aliments
al Rebost de Vacarisses

rià Galí, i representants dels di-
ferents ajuntaments. De Vaca-
risses, hi era present l’alcalde 
del municipi, Antoni Masana.
 
El lliurament està valorat en 
més de 3.000 euros i els produc-
tes sol·licitats han estat bàsica-
ment galetes, llet, oli, brou, 
sucs de fruites i tonyina en llau-
na. Aquests seran distribuïts 
entre les persones més necessi-
tades.

La Fundació Mina d'Ai-
gües de Terrassa lliura 
tres tones d’aliments
als rebosts de Rellinars, 
Ullastrell, Vacarisses
i Viladecavalls

gat a l’entorn és “una oportuni-
tat per al nostre municipi, ja 
que formem part del projecte 
del Parc Rural de Montserrat, 
per potenciar l’agricultura, la 
ramaderia i el turisme, i treba-
llar la prevenció d’incendis”. En 
aquests àmbits, “lideraríem la 
part formativa del projecte”.
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Bunker Team

Per què vau decidir participar a La Lliga del 
Llumillu?
Perquè era la novetat de la festa major i ens va 
semblar una bona idea per incentivar més activi-
tats per a joves, ja que tenim poques coses 
d’aquestes.

La Lliga del Llumillu es va estrenar a la 
passada Festa Major. Després d’haver-hi 
participat, com valoreu la idea?
Molt positiva, ens ho vam passar molt bé, tot i 
que hi ha algunes coses que pensem que poden 
millorar. Però creiem que calia fer alguna cosa 
d’aquest estil a la Festa Major.

QÜESTIONARI VACARISSENC 

Un lloc de Vacarisses
El Punt de Vol.

Un record vacarissenc
Qualsevol de la Festa Major.

Una activitat vacarissenca
La Festa d’arreplegats de la 
Festa Major.

Una millora per al municipi
Una major motivació per part 
dels joves per fer
activitats i més respecte a les 
festes cap a la resta de joves i 
cap al poble.

Un llibre
En Teo se’n va de festa.

La passada Festa Major de Vacarisses, 
l’Ajuntament va estrenar una nova 
activitat per fomentar la participació de 
la ciutadania. Sota el nom de La Lliga 
del Llumillu, consistia en realitzar un 
seguit de proves per a tots els gustos i 
edats, repartides per tot el municipi i al 
llarg dels cinc dies de festa. Dels sis 
equips participants, Bunker Team va 
ser el guanyador. Parlem amb els seus 
membres perquè ens expliquin què els 
va semblar l’experiència.

Vacarisses en imatges

Any 1956. Sardanes a la Plaça Major, amb l’orquestra Farrés,
en motiu de la Festa Major. Font: Farrés Trias, J.M. (textos).
Retrats de Vacarisses. Vacarisses: Ajuntament de Vacarisses, DL 1999.

Envia les teves imatges de Vacarisses, d’ara o d’altres èpoques.
Per fer-ho, només has d’afegir una breu descripció del lloc
i indicar el nom de l’autor/a de la fotografia.
Les esperem a:  elterme@vacarisses.cat

Va haver-hi un total de 6 proves, en diversos 
espais i per a tots els gustos. Quina us va 
motivar més?
Totes ens han agradat molt, però les que més: la 
de karaoke, ja que és la que creiem que ens vam 
currar més, i la de futbol, on ens ho vam passar 
millor.

En canvi, hauríeu tret alguna prova de la 
competició?
No n’hauríem tret cap, però sí que algunes les 
hauríem plantejat i organitzat de diferent mane-
ra.

Penseu que La Lliga del Llumillu hauria de 
tenir continuïtat amb noves edicions?
I tant! Estem desitjant tornar a participar-hi i, en 
cas que segueixi amb noves edicions, ens agrada-

ria, com a equip guanyador, proposar alguna 
prova nova de cara a l’any que ve.

Algun suggeriment?
Que hi hagi una edat mínima per participar a la 
Lliga i millorar les proves en general.

Què vau sentir en saber que éreu l’equip 
guanyador?
Molta alegria i més motivació per guanyar l’any 
que ve un altre cop!

El premi va ser un àpat al restaurant El 
Mimó. Ja n’heu gaudit?
Sí, vam anar a dinar i a passar el dia de la Diada 
allà. Tot va estar molt bo, amb bona quantitat i 
qualitat. Esperem guanyar un altre cop l’any que 
ve!

Una pel·lícula
Project X.

Un personatge de ficció
En Teo.

Un personatge real
José Bonilla.

Un plat
El Llumillu.

"La Lliga del Llumillu ens va semblar una bona idea
per incentivar més activitats per a joves"

Entrevista



12 13

Història de Vacarisses

L’origen dels almogàvers cal buscar-lo en el 
temps dels enfrontaments entre els regnes cata-
lans i els regnes de taifes islàmics de Lleida i de 
Tortosa, és a dir, a l’edat mitjana. Eren grups de 
mercenaris amb una manera de lluitar molt pe-
culiar. El seu armament es componia del coltell, 
d’una llança i de dos dards, mentre que el seu 
vestuari no era gens complicat: unes avarques de 
pell als peus, es protegien el cos amb una senzi-
lla camisa o gonella, a la cintura duien un cinyell 
per a penjar l’espasa curta o coltell, la bossa per 
portar la pedra foguera i un sarró per a les provi-
sions. La seva organització era molt disciplinada 
i amb uns comandaments elegits democràtica-
ment, entre els que volem destacar el cavaller 
Bernat de Rocafort.

No vam dubtar gaire en voler enllestir la biogra-
fia d’aquest personatge, malgrat les minses notí-
cies que ens proporcionava la documentació i 
això fou possible gràcies també a la col·laboració 
de l’amic Genís Frontera i a la iniciativa d’ende-
gar la publicació de la revista La Foradada. Així, 
vaig atrevir-me a redactar Bernat de Rocafort, cap 
almogàver de la Companyia Catalana d’Orient. Aven-
tures del fill dels senyors de Rocafort i castlans de Cas-
tellbell, de Castellet i de Vacarisses (1303-1309).

La nostra recerca sobre temes històrics de Vaca-
risses i de Castellbell i el Vilar ens havia permès 
comprovar que Bernat de Rocafort, aquell famós 
capità d’almogàvers de la Companyia Catalana 
d’Orient, era fill d’Humbert de Rocafort i de 
Sibil·la de Castellet, castlans dels castells de Va-
carisses, de Castellbell i de Castellet. Pel que fa a 
la nissaga materna del nostre personatge, cal dir 
que Ramon de Castellet, castlà del castell de Va-
carisses, i la seva esposa Sibil·la foren pares de 
Guillema, Blanca, Guillem i Sibil·la de Castellet, 
la qual es va casar amb Humbert de Rocafort. Ho 
sabem mitjançant un document de l’11 de febrer 
de 1244, segons el qual Sibil·la de Castellet, espo-
sa d’Humbert de Rocafort, cobrava censos als ha-
bitants dels termes del castell de Castellbell i del 
castell de Castellet.
 
Sibil·la de Castellet fou requerida el mes d’abril 
de 1288 perquè deixés d’amenaçar Romeu de Vi-
lamarics, un home del monestir de Santa Maria 
de Montserrat, mentre el veguer ordenava a Pere 
Torrella, batlle de Sibil·la en el terme del castell 

Bernat de Rocafort,
cap d’almogàvers,
fill dels castlans de Vacarisses

Viu Vacarisses

de Vacarisses, que deixés d’enfrontar-se amb els 
homes d’Arnau de Castellgalí, batlle de Monis-
trol de Montserrat. Sabem que el seu marit, 
Humbert de Rocafort, marxà a l’illa de Sicília, on 
actuà com a justicier a la Vall de Noto. Fou poc 
després de la mort del seu pare Humbert, fet que 
succeí l’any 1293, quan els germans Bernat i 
Humbert de Rocafort els trobem a Sicília en com-
panyia del seu oncle Dalmau de Santmartí. Re-
cordem que tots aquests personatges apareixen 
a la famosa Crònica de Ramon Muntaner.

Desconeixem els motius pels quals Bernat de Ro-
cafort va decidir abandonar la seva terra al sud 
de la comarca del Bages, per convertir-se en un 
d’aquells mercenaris anomenats almogàvers, 
que, originàriament, aparegueren a les zones de 
frontera amb els regnes musulmans i que ja ha-
vien participat, amb Jaume I, en la conquesta de 
l’illa de Mallorca.

Com diem, els germans Bernat i Humbert eren 
fills cabalers de la casa de Sibil·la de Castellet, 
castlana de Vacarisses i de Castellbell, i que habi-
tualment residia al Castellet de Bages. Amb un 
esperit aventurer prou remarcable, potser influ-
enciats per les actuacions del seu bel·licós pare, 
van anar a Sicília en una data indeterminada, 
després del 1292, que és quan encara trobem 
Bernat de Rocafort residint a Catalunya. En un 
document del 20 d’octubre, Bernat de Rocafort 
signava com a testimoni en l’acte on la seva mare 
Sibil·la tractà amb els membres del convent de 
frares menors de Barcelona sobre uns aniversa-
ris, pel preu dels quals van ser hipotecades les 
rendes de Marganell. Des d’aleshores, Bernat de 
Rocafort ja no apareix més a la documentació ba-
genca. Sí que ho segueix fent el seu germà gran, 
és a dir, l’hereu Guillem de Rocafort, el qual 
l’any 1301, juntament amb la seva mare Sibil·la, 
tenia encomanats al mercader manresà Ferrer 
Om els rèdits del terme de Castellet de Bages.

Bernat de Rocafort compartí aventures i guerres 
amb Roger de Flor, Berenguer d’Entença i tants 
d’altres capitans d’almogàvers que estengueren 
la fama dels catalans per tota la Mediterrània 
Oriental.

Joan Valls i Pueyo

A un cavaller

A certa edat, si busquem recor-
dar persones o fets estimats, et 
dónes compte que ja fa temps 
que són en l’oblit.

Per cert, aquí al costat meu, 
aquest any, han fet l’últim viat-
ge moltes persones estimades i 
no tant. Per aquest punt de con-

Cartes a El Terme

tacte que són les Cartes a El Ter-
me, he donat un discret record 
per a moltes. Avui, si hi ha una 
persona que es mereix això, un 
adéu per sempre, és Santiago 
Torruella i Hervàs, gran amant 
d’aquestes terres, gran cavaller 
de fets i records. Adéu aquí, mes 
mai al teu record.

David i Roger

Envieu-nos les vostres cartes per correu electrònic a:
elterme@vacarisses.cat, o per correu convencional a:
Revista El Terme, Ajuntament de Vacarisses -
C/Pau Casals, 17 08233 Vacarisses.

Tot i que només es publicarà  el nom del remitent, cal que aquest 
s’identifiqui amb el nom i cognoms, document d’identitat, adreça
i telèfon de contacte. L’extensió màxima recomanada és de 2.000 
caràcters, però dependrà de l’espai disponible en cada número.

El Terme es reserva el dret de no publicar escrits
amb contingut de caràcter ofensiu.

Propostes aprovades pel Ple municipal
ordinari de 29 de setembre de 2016

Proposta/moció

Proposta de l’Alcaldia de modificació de la composició del grup 
municipal Unió Independent per Vacarisses, de la composició de 
les comissions informatives de caràcter permanent i de nomena-
ment de representants de la corporació en òrgans col·legiats 
competència del ple i a d’altres entitats i organismes de les quals 
forma part

Proposta de l’Alcaldia de presentar recurs d’apel·lació contra la 
sentència núm. 187/2016, recaiguda en el recurs contenciós - ad-
ministratiu núm. 227/2014 

A favor

Unanimitat

Unanimitat

En contra

–

–

Abst.

–

–

Consulta les actes
dels Plens municipals

Es fa pública l’agenda institucional
de l’alcalde
Des de principis d'octubre,, l’agenda institucional de l’alcalde de 
Vacarisses, Antoni Masana, és pública. Per tant, la ciutadania pot 
consultar tota l’activitat que realitza d’acord amb el seu càrrec. 
Amb aquest pas, es pretén fer un pas endavant en transparència 
per apropar l’Ajuntament de Vacarisses a la població.
 
L’agenda institucional de l’alcalde està disponible a l’apartat ho-
mònim del web de l’Ajuntament.

Nou regidor
a UIPV

Després de la renúncia de Salvador Martín, va prendre possessió 
del càrrec de regidor Martí Llorens, per estar inclòs a la llista de 
candidats presentada per UIPV a les eleccions municipals de 2015. 
En base a aquest canvi, la sessió plenària de setembre també va 
regularitzar la composició dels diferents òrgans col·legiats del 
consistori.

Política municipal
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La Biblioteca recomana

Adults
Catalunya: rutes pels boscos més 
bells – Fons especial de Sende-
risme

Amb l’arribada de la tardor, què 
millor que calçar-se les xiru-
ques i anar a passejar pel bosc. 
Amb aquesta guia, podràs co-
nèixer rutes de diversos nivells 
de dificultat i accessibilitat, 
gaudint al màxim de la multi-
tud d’arbredes que tenim al 
nostre territori. 
Més títols interessants al nostre 
Fons Especial de Senderime.

Videojoc  
Dragon Ball Xenoverse (PS4)

Uns misteriosos combatents vi-
atgen en el temps per canviar el 
destí de les batalles llegendàri-
es de la història de Bola de Drac. 
Acompanya en Trunks i crea el 
teu propi personatge, o escull el 
teu preferit en aquest frenètic 
joc de lluita 3D que agradarà a 
tots els fans de la saga.
Tenim més jocs, també per a 
XBOX One i Nintendo 3DS/2DS.

Infantil
Aprende a programar:
guía visual de programación

Dirigit a infants d’entre 7 i 10 
anys, aquest llibre ens introdu-
eix al món de la programació, 
amb explicacions pas a pas, 
senzilles, per entrar de mica en 
mica en el món de LOGO, 
SCRATCH, PYTHON, HTML i JA-
VASCRIPT, els principals llen-
guatges de programació que 
els permetran crear els seus 
propis llocs web o altres projec-
tes, com videojocs! Gràcies a 
un sistema molt visual, dividit 
en apartats, els vostres fills i fi-
lles aprendran, divertint-se, 
conceptes que, de ben segur, 
els seran útils en aquest món 
cada dia més encarat a les no-
ves tecnologies.

T’ensenyem a utilitzar
l’app de la xarxa de biblioteques

Tots els dimecres del mes de novembre, la Bibli-
oteca El Castell ofereix uns tallers per aprendre a 
utilitzar l’aplicació mòbil o app de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals. L’objectiu és proporcio-
nar a la ciutadania les eines i els coneixements 
necessaris per treure suc a l’app.

Amb l’app de les biblioteques pots:

· Cercar les biblioteques i els bibliobusos més   
 propers i les activitats que ofereixen.
· Guardar biblioteques o activitats preferides a   
 l’aplicació o al calendari del teu telèfon.
· Conèixer informació bàsica de cada biblioteca  
 (adreça, horaris, vies de contacte, etc.).
· Guardar fins a 10 carnets (molt útil per a famílies).
· Consultar el catàleg.
· Gestionar el teu Espai Personal (préstecs, reno- 
 vacions i reserva de documents).
· Reservar ordinadors.

Els tallers de la Biblioteca El Castell tindran lloc 
tots els dimecres en dos horaris, a les 15.30 i a 
les 19 h. No cal inscripció prèvia i és indispensa-
ble portar el mòbil.

Música
Grimes
Art Angels 

Claire Boucher, més coneguda 
com a Grimes, és una jove ar-
tista canadenca que es va fer 
un nom en el panorama alter-
natiu amb tres discs de pop 
electrònic experimental, el 
darrer dels quals va cridar 
l’atenció més enllà d’aquest 
cercle i l’acabaria duent a sig-
nar contracte amb el segell 
d’en Jay Z (cantant de hip hop, 
productor i marit de Beyoncé). 
I és així com, a finals de 2015, 
publicava Art Angels, que ja po-
deu trobar a la biblioteca, un 
treball d’entrada més comerci-
al que els anteriors, però pot-
ser molt més ben acabat i sense 
perdre gens de personalitat. 
Només cal veure els videoclips 
de cançons com Kill V. Maim 
(una cançó frenètica i addicti-
va) o Flesh without Blood, per des-
cobrir l’estil dolç i alhora gore 
d’aquesta artista tan especial. 
Per descomptat, la biblioteca el 
recomana fervorosament.

Biblioteca

Coneix el teu comerç
Cafeteria Torreblanca

El Concurs!
Quina pasta es menja a Argentina 
el dia 29 de cada mes i que també 
pots tastar a la Cafeteria Torre-
blanca? 

Servei de cafeteria i de menjars, 
amb especialitats argentines, 
com empanades, choripán, 
croissant de pernil i formatge i 
milanesa (carn empanada). 
També fan entrepans i pizzes 
artesanals. I els dissabtes i diu-
menges, pots encarregar-ho per 
emportar-t’ho a casa! Retrans-
missió de partits de futbol.

Els premis per a les persones encertants són gentilesa de les 
empreses que apareixen en aquest concurs. En aquest número, La 
Cafeteria Torreblanca ofereix una pizza a escollir.

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 25 de 
novembre!

Horari:
De dilluns a divendres:
7.00 - 14.30 h / 17.00 - 21.30 h
Dissabtes i diumenges:
9.00 - 15.00 h / 17.00 - 21.30 h

C/ Pg. de l'Estació, s/n
RENFE- Torreblanca I
Tel. 93 127 14 14



   

Agenda
Novembre
2016

Núm. 105 - Novembre 2016

Dissabte 26

Xerrada sobre l’estalvi
a la factura de l’aigua
Xerrada explicativa de com 
estalviar en la factura d’aigua i 
com reduir-ne el consum.
Hora: 10.30 - 12.30 h
Lloc: Local de l’Associació de 
Veïns de Can Serra (Carrer del 
Garraf, 4)

Dimecres 23

Club de lectura 2
La meitat de l’ànima,
de Carme Riera
Hora: 18.30
Lloc: Biblioteca El Castell

Divendres 25

Dia Internacional contra
la violència de gènere
Llaç amb missatges, encesa 
d’espelmes, etc.

Sessió informativa
Borsa de Treball
Hora: 9.30 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica

Hora del conte
Faules de Llull, a càrrec de Teresa 
Puig. Contes a partir de 3 anys.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dissabte 19

Setmana europea de 
prevenció de residus
Inflables i jocs infantils,
concert del grup
El Último Tributo (12.30 h),
taller de reparació de petits
electrodomèstics, visites
a la deixalleria, decoració
d’un iglú (contenidor verd).
Lloc: Deixalleria municipal
Hora: 10.30 - 14.30 h
Servei de bus llançadora gratuït,
amb les següents parades ( freqüència 
de pas aproximada, 20 minuts): 
Nucli urbà (dispensari) - Av. Trias 
Fargas (parada bus) - C/Margarides 
(escola Font de l'Orpina) - C/ Calaf 
(parada bus) - Deixalleria municipal 
(lloc de la festa)

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.

Tots els dimecres

Sessions informatives app 
bibliotequesxbm
Només et cal portar el telèfon 
mòbil!
Hora: 15.30 i 19 h
Lloc: Biblioteca El Castell

del 2 al 18

Exposició fotogràfica
Selecció de les fotografies 
presentades al XXIII Concurs de 
fotografia de Vacarisses.
Lloc: Sala d’adults de la 
Biblioteca El Castell

Tots els dimarts
fins al 20 de desembre

Taller de Música Jove
de guitarra
Impartit per professorat de 
l’Escola Municipal de Música de 
Vacarisses.
Hora: 19.00 - 20.00 h (grup 1)
i 20.00 - 21.00 h (grup 2)
Lloc: Punt de Vol

Dimecres 2

Lliurament premis XXIII 
Concurs de fotografia
Amb la col·laboració
de l’Escola Municipal de Música.
Lloc: Sala d’adults
de la Biblioteca El Castell
Hora: 19 h

Dimarts 8

Conferència sobre
La Marató de TV3
Lloc: Sala de revistes
de la Biblioteca El Castell
Hora: 18.30 h

Divendres 11

Sessió informativa
Borsa de Treball
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Hora: 9.30 h

Divendres 18

L’Associació de Joves en 
prepara una de les seves...
N’informarem més endavant!!!!
Lloc: Punt de Vol

Tinc dret a ser nen!
Commemoració del Dia 
Internacional dels Drets dels 
Infants, amb lectura de contes, 
adreçats a nens/es a partir de 6 
anys i les seves famílies.
Tret de sortida de la campanya 
de suport a l’ONG Petits Detalls.
Hora: 18.00 h
Lloc: Àrea d’infantil
de la Biblioteca El Castell

Dijous 17

Club de lectura 1
La veritat sobre el cas Harry Quebert, 
de Joël Dicker.
Lloc: Biblioteca El Castell
Hora: 18.30 h

Diumenge 20 

Cicle de teatre infantil
Hannah dels tres països, de la 
companyia Iguana Teatre.
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 3 € (menors de 2 anys 
gratuït)

Diumenge 27 

Concert de Santa Cecília
A càrrec de l’orquestra de corda 
de l’Escola Municipal de Música 
i artistes convidats.
Hora: 18.00 h
Lloc: Església de Sant Pere de 
Vacarisses


