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Encetem el 2017 amb un seguit de notícies
que ens enorgulleixen com a poble solidari.
D’una banda, la commemoració del Dia internacional contra la violència de gènere, el 25 de
novembre, que va fer sortir al carrer el personal de l’Ajuntament de Vacarisses i també totes
aquelles persones del municipi que van voler
dir prou a aquesta xacra social. A les pàgines
interiors d’aquest número, trobareu un recull
d’alguns dels missatges que vau deixar al llaç
lila, juntament amb El Cau, el Casal de la Gent
Gran, el jovent del Punt de Vol i l’alumnat de
6è de les escoles Font de l’Orpina i Pau Casals.
I és que emociona llegir les paraules de les noves generacions contra la violència envers les
dones i a favor de la igualtat. Moltes gràcies a
totes i tots!
El mateix 25 de novembre i també l’endemà,
els vacarissencs i vacarissenques van demostrar de nou el seu esperit solidari. En aquest
cas, la crida venia del Gran Recapte d’Aliments,
una campanya adreçada a les persones amb
dificultats per tenir cada dia un plat a taula.
En tan sols 2 dies, Vacarisses va recollir més de
1.600 kg d’aliments bàsics, que s’han destinat
al Rebost Solidari per ajudar les famílies del
nostre entorn que ho necessitin.
I aquest mes de gener, Vacarisses celebrarà els
10 anys d’una iniciativa que ha tingut molt
bona acollida: la formació per a les famílies.
Un any més, s’han programat un seguit d’activitats i xerrades perquè els pares i mares puguin disposar de més eines a l’hora d’educar
els seus infants. Per facilitar la consulta del
programa, el trobareu en format retallable
per poder dur-lo sempre al damunt o penjar-lo
a la nevera de casa! Us hi esperem!
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Vacarisses contra
la violència de gènere
El passat 25 de novembre va ser el Dia Internacional contra la violència de gènere i Vacarisses
també va voler commemorar aquesta data amb
un seguit d’actes i activitats. El matí del mateix
divendres, davant de l’Ajuntament, un treballador va llegir el manifest i es va fer un minut de
silenci. Ja a la tarda, la Plaça de la Dona va acollir
una nova lectura del manifest, acompanyada de
l’orquestra de guitarres de l’Escola Municipal de
Música de Vacarisses (EMMV), que va interpretar
peces ben variades: Monkey man, de Toots Hibbert and The Maytals; Oye como va, de Tito Puente, i Ami Tomake, un tema popular de l’Índia. Tot
seguit, Gemma Argelaga i l’autora de Diario de
una mujer de aire, Sahida Hamilo Solé, van llegir
poemes, amenitzats pel professor de guitarra de
l’EMMV Ignasi Coromines. Per la seva banda, tècnics de la Regidoria de Joventut van nomenar les
15 dones assassinades enguany als Països Catalans, mentre el públic encenia una espelma lila
en record de cadascuna d’elles.
A més, al llarg de la vetllada, es van poder deixar
missatges en contra de la violència de gènere per
confeccionar un llaç. També hi van col·laborar
l’alumnat de 6è de les escoles Font de l’Orpina i
Pau Casals, el Casal de la Gent Gran, el Punt de
Vol i el Cau.

Polítiques
d'igualtat

La celebració del Dia Internacional contra la violència de gènere es va completar amb el taller
Dona, Empodera’t, un espai de dansa, meditació i
cant, a càrrec de l’educadora social i tallerista
Mina Torres i de la professora de dansa Esther
Peretó. Per la seva banda, l’alumnat de 4rt d’ESO
de l’Institut de Vacarisses participarà en tallers
de prevenció de la violència de gènere, a l’abril.

El 25N es va commemorar
amb diferents actes, com una
lectura de poemes, la confecció
d’un llaç amb missatges
i un taller per a dones
Piula contra la violència masclista
Des de l’Ajuntament de Vacarisses, també es va
difondre la nova edició del concurs Piula contra
la violència masclista, dirigit a joves de 14 a 30
anys. El convoca el Consell Comarcal del Vallès
Occidental a la tardor, coincidint amb la commemoració del Dia Internacional per l’Eradicació de
la Violència contra les Dones. Per participar-hi,
calia respondre la pregunta 'Què fas tu per no ser
masclista?'. Les frases enviades es poden consultar al compte de Twitter @PiulaVallesOcc

Vacarisses en imatges
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www.facebook.com/vacarisses
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www.flickr.com/vacarisses
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@comparteixvacarisses

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

Correu
elterme@vacarisses.cat

Fotografia de la coberta: Quinto. Quico Ortega
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Vacarisses recull
més de 1.600 kg d’aliments

Entitats

al Gran Recapte
Els passats 25 i 26 de novembre, es va organitzar
el Gran Recapte d’Aliments a Catalunya, una campanya de recollida d'aliments bàsics per aconseguir que les persones més necessitades del nostre
entorn rebin ajuda alimentària. També es pretén
donar a conèixer la situació que travessa aquest
grup, que ha anat creixent arran de la crisi econòmica. La campanya la van dur a terme simultàniament els quatre Bancs d'Aliments de Catalunya.

Les activitats del programa d’enguany
es complementaran amb material
educatiu de la Biblioteca El Castell

Aquests aliments s'han destinat al Rebost solidari
de Vacarisses. Des de la Regidoria d’Acció Social,
es vol agrair especialment la tasca de les persones
voluntàries i la implicació i organització de Càritas Vacarisses.

Els orígens de la formació per a famílies de Vacarisses es remunta a unes xerrades que organitzava
l’Escola de Pares de l’AMPA Pau Casals i les regidories de Serveis Socials i Educació de l’Ajuntament
del municipi. L’objectiu era oferir eines a les famílies per educar els seus infants.
Però és durant el curs 2006-2007 quan es crea el
primer programa de la formació. Formen part de
la comissió organitzadora les regidories d’Educació, Joventut i Serveis Socials de l’Ajuntament i
l’AMPA de l’escola Pau Casals. La Diputació de Barcelona i l’escola bressol Les Oliveres hi col·laboren.

A Vacarisses, es va comptar amb l’ajuda de 26 persones voluntàries, repartides entre 2 punts de recollida: Llobet Supermercats i Supermercat Condis. En total, s’hi van recollir 1.670 kg d’aliments,
com llet, oli, llegums, arròs, pasta, sucs, llaunes
de conserva o galetes.

Els Guardons de l’Esport premien
Esportistes.cat de Vacarisses
El web ha resultat guanyador
en la categoria de Difusió dels valors
de l’esport
La Fundació Catalana per a l’Esport ha organitzat
la 1a edició dels Guardons de l’Esport, en reconeixement a aquelles persones, entitats i projectes
de l’esport que treballen per transformar positivament la realitat social en el seu entorn més immediat, tant a través de la seva acció directa com
també gràcies a la seva influència o suport. Així,
pretenen posar en relleu la vessant social de clubs,
entitats i persones que formen part de la xarxa
esportiva de Catalunya i lluiten per millorar, a través de l’esport, la qualitat de vida de les persones.

Des de l’Ajuntament de Vacarisses, i amb el suport de la Diputació de Barcelona, es volen conèixer les necessitats educatives de la ciutadania,
amb la finalitat de planificar accions de formació.
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Esport

Educació

Les temàtiques que s’hi han tractat han estat molt
diverses i hi han passat conferenciants de renom,
com el sociòleg Salvador Cardús, el periodista
Carles Capdevila o el pediatra Carles González.
L’edició d’enguany s’inaugurarà aquest mes de
gener amb la commemoració del desè aniversari
de la iniciativa. La persona invitada és Jordi Collet, professor de sociologia de l'educació de la
Universitat de Vic, expert en família i escola i col·
laborador d'Escola Nova 21. Impulsada pel centre
UNESCO de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill,
la Universitat Oberta de Catalunya i EduCaixa,
pretén aconseguir una onada de canvi que transformi el sistema educatiu català, cap a un model
centrat en l’aprenentatge significatiu i en el desenvolupament de competències per al segle XXI.
L'acte, presentat per l'alcalde de Vacarisses, també comptarà amb la presència del diputat d'Educació, Rafael Homet.
La principal novetat de la formació de famílies
de 2017 és la col·laboració de la Biblioteca El Castell, que prestarà material educatiu relacionat
amb les temàtiques tractades, per complementar les activitats del programa. També hi participarà l’associació de Criança Lliure Can Baldufa.

Programa de la formació
per a les famílies 2017

Esportistes.cat és el web de referència de l’esport
a Catalunya i la comunitat i xarxa social per als
esportistes catalans. S’hi informa d’esdeveniments
esportius celebrats a Catalunya, de l’actualitat
de l’esport català, d’esportistes catalans reconeguts arreu del món pels seus èxits, etc.

Així, es pretenen identificar els àmbits temàtics
d’interès i els dies i les franges horàries en què
seria més convenient organitzar activitats formatives per poder-les conciliar amb la vida personal,
familiar i laboral.
Per tot plegat, a partir del 16 de gener, se us contactarà per telèfon per fer-vos unes preguntes
breus al respecte. Us agraírem que dediqueu uns
minuts a respondre-les. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

A partir de la segona edició, la comissió ja comença a créixer, amb incorporacions com les de la
regidoria de Cultura i les AMPA de l’escola Font
de l’Orpina, les escoles bressol municipals i l’Institut. I posteriorment, s’hi incorporen els cinc
centres educatius de Vacarisses.
Des dels inicis, el programa de formació ha constat d’activitats per a famílies amb infants o adolescents, distribuïdes per franges d’edat.

Els guardons es divideixen en 6 categories.
Dintre la de Difusió dels valors de l’esport, ha estat premiat el web vacarissenc Esportistes.cat,
per contribuir, de manera notable, a difondre i a
estendre els hàbits de vida saludables i/o els valors
esportius a la nostra societat.

Enquesta sobre les necessitats
educatives de la població
L’objectiu és conèixer els interessos
i la disponibilitat de les persones
adultes de Vacarisses per planificar
accions de formació

10 anys de la formació
per a famílies vacarissenques

Divendres 20 de gener

Dijous 16 de febrer

Dijous 23 de març

Escola, família i entorn

Com aprendre a mirar les
capacitats de cada infant

Com acompanyar
les emocions

Celebració 10è aniversari
del Programa
La transformació del sistema
educatiu català. Escola Nova 21

Educació

Ponent: Jordi Collet, professor
de sociologia de l'educació
de la Universitat de Vic
Presentació: a càrrec de
l'alcalde de Vacarisses,
Antoni Masana, i amb
la presència del diputat
d'Educació Rafael Homet.
Hora: 18.45 h
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell

Potenciar les capacitats
dels infants

Ponent: Meritxell Ricart,
mestra d’educació especial,
infantil i primària, psicomotrista
i terapèutica sistèmica.
Espai Vida
Hora: 19 h
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell

Com gestionar les emocions
partint d’un enfocament pràctic
Ponent: Crea Espais
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell

Organitza:
Espai familiar de criança
lliure Can Baldufa
Escola Bressol El Cuc
Escola Bressol El Xic
Escola Font de l'Orpina
Escola Pau Casals
Institut de Vacarisses
AMPA Escola Bressol El Cuc
AMPA Escola Bressol El Xic
AMPA Font de l'Orpina
AMPA Escola Pau Casals

Divendres 21 d’abril

Dimecres 17 de maig

AMPA Institut de Vacarisses

El pas de nena a dona

L’afectació de les noves
tecnologies al desenvolupament dels infants

Ajuntament de Vacarisses

Com fer un acompanyament
conscient a les nenes i joves
en el camí cap a ser dones
Ponent: Laura Ferrer, educadora
social especialitzada en gènere
i en el cicle de la dona, des de
la infància fins a l’edat adulta
Hora: 17.15 h
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell

Ponent: A determinar
Hora: 17.15 h
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell

*

Hi haurà servei de canguratge
Caldrà reservar-lo prèviament,
trucant al Departament de Serveis
a les Persones de l’Ajuntament. El
servei s’oferirà si hi ha un mínim
de 5 infants inscrits.

Col·labora:
Diputació de Barcelona
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Crònica d’una sortida

Entitats

Cor de Vacarisses

Aquest fons, ubicat al Monestir de
les Avellanes, recull documentació
de temàtica religiosa i de cultura
popular catalana

Campo de Criptana (La Manxa)
11-14 de novembre de 2016
El Cor de Vacarisses hem anat a la Manxa! Com és
això? Doncs, arran de l‘amistat que hi ha entre
un membre del nostre Cor i un del Coro de Santa
Cecilia de Campo de Criptana, es va anar gestant
la idea de fer un intercanvi i, finalment, s’ha fet
realitat.
El passat 11 de novembre vam marxar cap a les
terres castellanes de Cervantes, en honor dels
quatre-cents anys de la seva mort que se celebren
enguany. Hi vam anar gairebé el Cor complet
(25 de les 28 persones que el formem actualment)
i 9 acompanyants molt propers al Cor.

El passat mes d’octubre es van lliurar totes les revistes de Vacarisses, balcó de Montserrat a l’Arxiu
Gavín. El donatiu consisteix en una col·lecció
sencera, des del número 1 fins al 549, en format
paper, i des del número 550 fins als més recents,
en format digital.

Comença l’aventura!

anys que està format, amb gent de totes les edats
que ens van delectar amb cançons del país i altres,
un programa molt variat. Quan vam cantar junts,
ressonaven les pedres! Va ser impressionant.

Unes nou hores d’autocar, que van passar gairebé
sense adonar-nos-en: que si ens aturem a dinar,
ara toca berenar, ara estirem les cames... i ja som
a Alcázar de San Juan, on vam allotjar-nos.

Després ens van convidar a un sopar de germanor. Realment, va ser una trobada molt agradable
i ens van quedar ganes de tornar-nos a veure.

Dissabte 12 al matí el vam dedicar a conèixer
Campo de Criptana, “terra de molins”. Vam passejar per tot el barri antic, blanc i blau, i ben cuidat;
i, a mesura que arribàvem a dalt del pujol i ens
apropàvem als molins, anàvem entenent la confusió del Quijote en prendre’ls per gegants. Fins i tot
en vam poder visitar un que encara té tota la maquinària en ús... fantàstic i molt interessant!
Tot seguit, un bon assaig al teatre Cervantes, al
centre del poble, i a dinar i descansar per estar a
punt per cantar a la tarda.

7 de la tarda, concert!!!
El teatre estava ple de gom a gom! Quins nervis!
Havíem de deixar en bon lloc el nostre poble!
I així va ser, un concert seriós, però alegre a la
vegada, ben resolt i que va agradar. En acabar, va
cantar el Coro de Santa Cecilia; quines veus! És
un grup d’uns 50 cantaires, que fa més de seixanta

Diumenge 13, turisme!
Vam anar a visitar Almagro, una ciutat amb molta història, esglésies, monuments diversos, museus, una plaça Major molt característica i un dels
teatres més antics que es conserven, El corral de
comèdies, on vam cantar una de les nostres cançons. També vam visitar els molins i el castell de
Consuegra, on vam quedar embadalits amb la
posta de sol que la natura ens va oferir.

L’any 1984 el senyor Gavín obté la Creu de Sant
Jordi i la seva situació laboral li permet dedicar-se a temps complet a la tasca de l’arxiu. Des
de llavors i fins al canvi de mil·lenni, l’arxiu creix
molt, triplicant el volum de documentació del
seu fons. Per emmagatzemar la documentació i
garantir la continuïtat de l’arxiu, es busca una
nova ubicació. El lloc escollit és el Monestir de
les Avellanes (Os de Balaguer, Noguera).

L’endemà, retorn a casa amb l’ànima plena de records i noves il·lusions. Tot plegat, una experiència
fantàstica que ens ha permès millorar i enriquir
la convivència entre els membres del cor i acompanyants.
“La poesia tal vez se realza cantando cosas humildes”
Miguel de Cervantes

Quin serà el proper destí?

OS D´OLIVA ESS

Podreu trobar més informació
al Facebook de l’associació:
www.facebook.com/avtorreblancademontserrat
o posar-vos en contacte a l’adreça de correu:
av.torreblancademontserrat@gmail.com
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L’Arxiu Gavín és un arxiu de tipus personal, és a
dir, generat per la iniciativa d’una persona. Fundat per Josep Maria Gavín i Barceló a Valldoreix,
els inicis de l’arxiu no tenen una data concreta,
però, ja de bon principi, incorpora les dues grans
branques que el caracteritzen: les col·leccions i
els fons documentals d’arxiu, entre els quals destaca el fons fotogràfic de les esglésies de Catalunya.
Quant a les col·leccions, destaquen les d’estampes,
goigs, postals de Catalunya i del món, advocacions de la Mare de Déu, etc. També cal esmentar el
buidatge de la premsa escrita sobre pobles i comarques de Catalunya i sobre personatges rellevants de la cultura catalana.

Activitats de l’AVV de Torreblanca I
Per al 2017, l’Associació de propietaris i veïns de
Torreblanca I ens proposa un seguit d’activitats:
Sardanes, Sevillanes, Chi Kun, Cant coral i Manualitats.

Vacarisses, balcó de Montserrat
a l’Arxiu Gavín

Consulta tota
la informació
de les activitats
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1.

2.

3.

5.

Nadal 2016

Fotografies: Quico Ortega i Josep Palou

1 - Espectacle de Diables per La Marató
2 - Fira de Nadal
3 - Cercavila solidària
4 - Cantada dels Nicolaus
5 - Els Pastorets
6 - Sorteig d'una panera a la Fira de Nadal
7 - Trenet de la Fira de Nadal
8 - Concert del Cor de Vacarisses

6.

4.
8

7.

8.
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Barraca de ca l’Esca

Política municipal

Propostes aprovades pel Ple municipal
ordinari de 24 de novembre de 2016

Consulta les actes
dels Plens municipals

Les famílies pageses de Vacarisses i les seves barraques de vinya

Proposta/moció

A favor

En contra

Abst.

Presa de possessió del càrrec de regidora
de l'Ajuntament de Vacarisses

Unanimitat

–

–

Proposta de l’Alcaldia de modificació de la composició del grup
municipal Movem Vacarisses - Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa - Moviments socials - Entesa (MV-E),
de la junta de portaveus, de les comissions informatives
de caràcter permanent i de nomenament de representant de
la corporació en òrgans col·legiats competència del ple
i a d’altres entitats i organismes de les quals forma part

Unanimitat

–

–

Proposta de l’Alcaldia d’adhesió al II Pla de polítiques
de gènere del Consell Comarcal del Vallès Occidental,
per al període 2016-2019

Unanimitat

–

–

Proposta de l’Alcaldia de sotmetre a informació pública
l’expedient d’alteració de la qualificació jurídica i de cessió
en precari de l’ús del bé patrimonial a l’Associación de Vecinos de
la Carena Larga del Buixadell y Fuentes de la Merced y Sant Pedro

Unanimitat

–

–

Proposta de la regidora d’Hisenda d’aprovació del compte
general i compte de patrimoni de l’exercici de 2015

ERC, PSC,
VpV i MV

–

UIPV

Proposta de la regidora d’Hisenda d’aprovació inicial d’expedient
de modificacions de crèdit per suplements de crèdit finançats
amb el romanent líquid de tresoreria

ERC,
PSC i MV

UIPV

VpV

S’estudiarà la reducció de tarifes
per aparcar a l’Hospital de Terrassa
L’Ajuntament de Terrassa ha aprovat estudiar un
seguit de millores per accedir i aparcar a l’Hospital de Terrassa, un equipament de què també n’és
usuària la població de Vacarisses. L’edifici se situa
fora del nucli urbà, de manera que només s’hi pot
anar en cotxe, taxi o autobús, tot i ser el centre
sanitari de referència de la zona.

darrera revisió tarifària data del setembre de
2012. A més, es creuen insuficients el sistema
d’abonaments, per no acabar d’ajustar-se a les necessitats de les persones malaltes i les seves famílies, i el descompte d’un 20% en el preu/hora del
tram d’horari nocturn (de les 24 a les 6 h) i dels
caps de setmana i festius.

Els darrers mesos, han sorgit diverses veus que demanen la reducció de les tarifes de l’aparcament i,
fins i tot, la gratuïtat. Una d’aquestes accions es va
posar en marxa a la plataforma digital Change.
org, una iniciativa que compta amb les signatures
de més de 4.700 persones. Des de la Federació Associació de Veïnes i Veïnes de Terrassa (FAVT), també s’ha sol·licitat la gratuïtat del pàrquing en horari nocturn i la revisió de les tarifes diürnes.

Per tot plegat, l’Ajuntament de Terrassa ha acordat, en un termini màxim de 6 mesos, estudiar la
viabilitat tècnica i econòmica de construir un
nou aparcament, amb un mínim de 50 places,
que complementi l’actual, i proposar la reducció
de tarifes del pàrquing i la seva gratuïtat en determinades franges i dies i per a aquelles persones
que acudeixin al servei d’urgències. També s’instarà la Generalitat de Catalunya a fer una rotonda
a l’encreuament per accedir a l’hospital, a més
d’il·luminar adequadament la carretera que comunica l’equipament sanitari amb Terrassa.

Per la seva banda, l’ajuntament vallesà considera
que cal una actualització de les taxes, ja que la
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El Rossendo Lleonart de ca l'Esca, una casa vacarissenca del carrer dels Oms, aquí tenia la propietat d'una peça de terra amb vinya i olivar. L'any
1944 la terra al voltant de la barraca encara es
treballava; hi havia mitja hectàrea de vinya de 3a
categoria. Actualment, un esponerós bosc de pi
blanc ho cobreix tot. La barraca està situada al
bell mig d'un xaragall que baixa del cingle superior, motiu pel qual el seu interior s'ha reblert de
mig metre del sediment que s'escorre xaragall
avall quan plou. En el moment de la descoberta,
la barraca estava completament coberta per la
vegetació.
Descripció: La coberta està muntada sobre un
embigat de troncs, lloses de pedra i fang per a
impermeabilitzar. És l'única barraca amb embigat de troncs de Vacarisses que encara conserva
un tros de coberta a lloc. Exteriorment, mesura
3.5 m de llarg (on està situada la porta) per 2.9 m
d'ample. Té dues finestres.
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 més senzill és el
mateix que porta a la barraca de cal Carner, que
ja vàrem explicar a l’anterior entrega. Un cop a
la barraca de cal Carner, hem de continuar baixant pel mateix vessant esquerre del torrent uns
150 m fins arribar al xaragall on es troba la barraca. Aquesta última part del camí està bastant
“bruta” de vegetació.

Data de visita: 06-08-2015
Numeració: 191
Tipus de construcció: Aèria adossada al marge.
Forma: Planta rectangular.
Tipus de porta: Llinda plana.
Estat de conservació: Enderroc del sostre parcial. Conserva gran part del ràfec de pedres volades.
Coordenades: (Datum WGS 84 = ETRS 89):
N 41º 36.757 E 001º 55.379
Altitud: 440 m
Orientació de la porta: Sud
Restaurada: No
Font d’informació:
Josep Gibert de cal Josepó (al cel sia). Jordi Torrella de cal Cargol. 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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Gemma Ruiz

Entrevista

“Les microhistòries tenen
tantes heroïnes com tantes
àvies teniu a casa vostra”

Encara mantens algun vincle amb el municipi?
Fins fa dos anys, encara hi teníem la casa d'estiueig, la que hi ha al davant de Les Alsinetes, al
Camí dels Horts. En aquesta casa hi vaig escriure
una bona part de la novel·la l'estiu del 2014, sota
l'olivera que la presideix. Segur que van ser els
bons aires de Vacarisses i els bons tomàquets del
senyor Gabriel i de la meva veïna Rosa Guàrdia
els que em van procurar la calma i la concentració necessàries per escriure matí i tarda durant
les tres setmanes que hi vaig ser.

Argelagues és el debut literari de
la periodista de TV3 Gemma Ruiz.
Va nàixer a Sabadell, però manté
vincles familiars amb Vacarisses.
De fet, el nostre municipi és un dels
escenaris que apareixen en aquesta
novel·la sobre el paper de la dona al
Vallès, al llarg del segle XX. El passat 1
de desembre, l’escriptora va presentar
el llibre a la Biblioteca El Castell i vam
aprofitar per saber més coses de l’obra
i de la seva relació amb Vacarisses.

Argelagues té uns tres mesos de vida. Sabem
que l’has presentat en diversos espais, inclosa
la Biblioteca El Castell. Quina rebuda està
tenint el llibre i la història que hi expliques?
Doncs estic quedant parada de la boníssima acollida. Ja anem per la 4a edició i farem la 5a. I del
que em diuen els lectors, el més emocionant és
que molta gent té la sensació que el llibre fa justícia per les seves àvies, i pels seus avis també.
I que desperti aquest sentiment és el millor i el més
bonic que podia passar.

Com va sorgir la idea d’escriure Argelagues?
Quan anava a la facultat de Periodisme, vaig fer
una entrevista a la meva besàvia, perquè ens van
demanar de documentar la vida d'algú que hagués viscut tots els canvis tecnològics del segle
XX. La idea era, algun dia, reescriure'n la seva
història, però allò va quedar al calaix i va ser fa
set anys quan vaig decidir fer play a la cinta i continuar la recerca amb més entrevistes i documentació. I així vaig anar posant fil a l'agulla fins
al que avui és la novel·la Argelagues.
Les protagonistes de la novel·la són tres
dones de diferents generacions, que lluiten
per obrir-se camí en el món del tèxtil. Creus
que el paper de la dona s’ha menystingut?
S'ha menystingut totalment, i més encara el paper de les dones de les classes treballadores, que
no han comptat mai per a escriure el relat de la
història del nostre país. Amb prou feines han
comptat les que van tenir càrrecs, doncs imagineu-vos les que, a ulls de la Macrohistòria, no
tenien importància. Però la Macrohistòria, sense
les microhistòries, es desfaria, com si fos sorra, i
així és com descobreixes que les microhistòries
tenen tantes heroïnes com tantes àvies teniu tots
a casa vostra.
Per escriure Argelagues, t’has inspirat en
a vida de les teves àvies. Fins a quin punt
hi has inclòs elements de ficció o es tracta
més aviat d’una mena de memòries?
No són unes memòries. Em vaig basar en les seves
vivències per anar traçant el recorregut pel segle
XX, però, com que també vaig anar veient que la
seva era una vida molt prototípica i molt extrapolable a moltes d'altres, vaig agafar capítols comuns a moltes històries per fer el marc temporal
del seu relat. I en algun moment sí que novel·lo,
és a dir, utilitzo els recursos de la ficció en algun
personatge incorporat, o en alguna coincidència
12

Després d’aquest debut literari, tens previst
donar continuïtat a aquesta nova branca de
la teva trajectòria professional?
Doncs ja hi estic treballant; ara en la fase de recopilar informació i encara no sé quina cara tindrà la
nova cosa, però m'ajuda a mantenir el cap despert.

QÜESTIONARI VACARISSENC

Un lloc de Vacarisses:
Les Alsinetes
Un record vacarissenc:
Les sessions de cine d'estiu
al Casal
Una activitat vacarissenca:
La Festa Major

Una millora per al municipi:
Que es teixeixin més xarxes
perquè hi hagi més vida al poble

Un personatge de ficció:
En Soleràs, d'Incerta glòria
(de Joan Sales)

Un llibre:
Manual per a dones de fer feines,
de Lucia Berlin

Un personatge real:
Mercè Rodoreda

Una pel·lícula:
Tres dies amb la família,
de Mar Coll

Un plat:
Escudella i carn d'olla

interessada, però pràcticament totes les vivències són molt versemblants perquè el pa que s'hi
donava en aquella època era tan o més cru que el
que explico a Argelagues.
Vacarisses és un dels escenaris de la novel·la.
Què hi trobarem?
Hi trobarem un trosset de la seva història. Concretament, el moment de finals del segle XIX
quan la fil·loxera baixa de França i també ataca
els nostres ceps. I aquí és quan un poblet que
gaudia d'autonomia econòmica gràcies a la vinya, es queda sense la seva font principal de riquesa i el seu jovent es veu obligat a migrar a les
ciutats del Vallès que, en aquell moment, necessiten més i més mà d'obra per a les fàbriques tèxtils. Un d'aquells joves va ser el meu besavi, el
Martí Palà Casas, nascut a Ca l'Alegre, la primera
casa del Carrer del Pou actual.
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La Biblioteca recomana
Adults

Cinema

David Bowie. Starman:
la biografia definitiva
Paul Trynka.
Editorial Alba, 2011

Bola de drac
(sèrie completa)

Conegut com el “camaleó” de la
música per la seva brillant creativitat i constant reinvenció,
David Bowie es pot considerar
una de les grans figures del segle XX, influent sens dubte en el
present segle XXI. Traspassat,
malauradament, aquest 2016
que acabem de deixar enrere, el
podem recordar tot repassant la
seva trajectòria amb la biografia que n’escriu Paul Trynka,
una de les biografies més completes sobre l’artista. Basada en
centenars d’entrevistes a amics,
detractors, examants i companys de professió, David Bowie.
Starman ens revela com un desconegut David Jones es va transformar en David Bowie, construint la seva carrera musical a
través de personatges com Ziggy Stardust, Aladdin Sane o The
Thin White Duke.

Infantil
Els menjamitjons
Pavel Šrut.
Editorial Mosaics Llibres, 2016.
No us ha passat mai obrir el calaix dels mitjons i, després de
trobar-ne un, ser incapaços de
descobrir què ha succeït amb la
seva parella? Potser els hem perdut nosaltres? No serà que hi ha
alguna criatura responsable
d’aquests misteriosos desaparellaments? Resulta que sí! Unes
estranyes criatures anomenades “menjamitjons”, amb caus a
gairebé totes les llars, s’amaguen darrere de tot plegat, i així
ens ho descobreix l’escriptor
Pavel Šrut amb l’ajut de la il·
lustradora Galina Miklínová.
No us perdeu aquesta història
divertida i plena de suspens que
us submergirà en un univers
que fins ara us era desconegut!

Ja la tenim aquí! Potser ja heu
llegit tots els còmics, potser ja
l’heu vist en algun canal, però
ara, a la biblioteca, podreu repassar l’emocionant sèrie Bola
de Drac, un clàssic ja per a molts
adults i infants encara avui dia.
Coneguem el petit Son Goku,
qui, acompanyat en un primer
moment per la Bulma i més endavant per molts altres companys d’aventures, s’enfrontarà
a perills i terrorífics monstres
per convertir-se en l’heroi més
fort de l’Univers!

Música
Hopelessness
Anohni
Potser el nom d’Anohni no us
diu res. Però si parlem d’Anthony, del grup Anthony and
The Johnsons, un noi de veu
tremolosa que acompanyava la
banda sonora d’alguna de les
pel·lícules d’Isabel Coixet, potser us sona més. Bé, Anohni ja
no es diu Anthony, ni tampoc
és un noi, però ha tornat plena
d’idees refrescants per sacsejar
el món de la música. Deixant
enrere les balades i migs temps
que l’havien donat a conèixer,
l’artista s’acompanya ara de ritmes i sons completament electrònics. I tot plegat amanit amb
unes lletres molt reivindicatives, on, fins i tot, rep l’expresident Obama! Un disc amb títols
com Dronebomb me, Execution o
Crisis, i que va marcar tendència el passat 2016.

El Museu Egipci de Barcelona a Vacarisses
L’equipament va participar
a la cloenda de Lectofaraons
Divendres, la Biblioteca El Castell va acollir la cloenda del programa de foment de la lectura Lectofaraons. L’acte central va ser l’espectacle Jeroglificant jeroglífics faraònics, a càrrec de Roger Bufamots,
que ens va endinsar una mica més en el món
egipci i, fins i tot, ens va fer desxifrar alguns enigmes i un jeroglífic. Tot seguit, es va procedir al
lliurament de diplomes, amb la col·laboració de

la directora del Museu Egipci de Barcelona, Maixaixa Taulé,
i el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Vacarisses, Pere
Casas.
Aquest projecte de foment de la lectura ha arribat ja a la 8a
edició. Enguany, hi ha volgut participar el Museu Egipci de
Barcelona, que ha obsequiat els lectors i lectores amb una
entrada a l’equipament. Així, lectura i cultura s’han donat
la mà en una festa que cada any guanya més participants,
esdevenint tot un exemple cultural per a la població de
Vacarisses.

Entrevista
Vacarisses en imatges

La Gran Nevada (1962).
“Passada l’alegria de Nadal i Sant Esteve, es van fer sentir els inconvenients.
La neu no es fonia ni amb el sol ni amb la pluja i gairebé tot quedà paralitzat.
Més d’un s’endugué algun esglai”. Font: Farrés Trias, J.M. (textos).
Retrats de Vacarisses. Vacarisses: Ajuntament de Vacarisses, DL 1999.
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Biblioteca

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
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Agenda
Gener 2017

De l'1 al 8 de gener

Programació de Nadal

Consulta El Terme de desembre
o accedeix a:

Divendres 13

Dissabte 14

Sessió informativa
Borsa de treball

Assemblea general de
l’Associació de Joves
del Ventaiol

Hora: 9.30 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica

Dijous 19

Divendres 20

Club de lectura 1

Skate Park

Nos vemos allá arriba,
de Pierre Lemaitre.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Hora: 12.30 h
I a les 14 h, botifarrada
per a tothom! El dinar inclou
botifarra, botifarró negre
(morcilla), llesca de pa, allioli
i refresc o cervesa.
Preu: 3 € anticipat,
4 € el mateix dia
Venda de tiquets: local de
l’Associació de Joves del Ventaiol
(dimarts i dijous), Punt de Vol,
Punt Jove de l’Institut (dimecres)
i a: ajventaiol@gmail.com
Lloc: Pista de futbol del Ventaiol

Hora: 18 h
Lloc: Plaça del Punt de Vol

Presentació de poemari
Naturant,
de Cristina López Garcia.
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala de revistes
de la Biblioteca El Castell
Dijous 26

Divendres 27

Club de lectura 2

Sessió informativa
Borsa de treball

28 dies, de David Safier.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Hora: 9.30 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica

Hora del conte

Contes de Hans Christian
Andersen, a càrrec d’Eva
González. A partir de 3 anys.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Fins al 24 de gener

Dijous 5 de gener

Nou horari

Tallers de música moderna

Biblioteca El Castell

Punt de Vol

a partir de 12 anys, impartits
per professorat de l’Escola
Municipal de Música.
Del 17 de gener al 7 d’abril.

Combo: dilluns, de 20.15
a 21.15 h (preu: 15,80 €/mes)
Guitarra: dimarts, de 18 a 19 h
Bateria: dimarts, de 19 a 20 h
Baix: dimarts, de 20 a 21 h
Preu: 40 €/trimestre
(10% de descompte amb
el Carnet Jove de Vacarisses)
Lloc: EMMV i Punt de Vol

La biblioteca farà un horari
especial de matí,
de les 9 a les 14 h.
A la tarda, l’equipament
romandrà tancat.

A partir del 10 de gener:
de dimarts a divendres,
de les 16.30 a les 20.30 h.

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.

Inscripcions taller
Dansa del ventre

Horari: del 18 de gener
al 5 d’abril, els dimecres,
de les 19.30 a les 21 h
Preu: 40 €/trimestre
(10% de descompte amb
el Carnet Jove de Vacarisses)
Lloc: Punt de Vol
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