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Editorial
Des del passat 10 de febrer, l’illa de vianants de 
Vacarisses és una realitat. L’Ajuntament ha prefe-
rit fer-hi, de moment, una petita inversió per ana-
litzar primer la rebuda del projecte i introduir-hi 
els canvis que es considerin necessaris. Així, dis-
posarem de 3 mesos per provar in situ els nous 
espais i veure com s’adapten al nostre dia a dia.

L’objectiu principal d’establir un espai prioritari 
per als vianants és facilitar l’accés al nucli tant 
del veïnat que hi viu com també del de les urba-
nitzacions i municipis del voltant. D’aquesta ma-
nera, es fomenta la compra als comerços locals 
mentre es pot passejar amb calma.

Tanmateix, els vehicles hi tenen cabuda, però a 
una velocitat reduïda. Quant a l’aparcament, es 
pretén promoure la rotació, amb 3 espais de 
zona blava gratuïta, per facilitar la mobilitat. 

Així, les persones que hi aparquin disposaran 
d’entre 30 minuts i 1 hora i mitja per realitzar 
gestions i fer la compra. Si es necessita més 
temps, recordem que, al voltant del nucli, hi ha 
dues grans zones d’aparcament.

Ara tenim 3 mesos per treballar plegats i analit-
zar les millores. Per fer-ho possible, us animem a 
donar el vostre parer a la comissió de seguiment 
de l’illa de vianants. Està constituïda per co-
merciants, veïnat del nucli i de diverses urba-
nitzacions, i col·lectius, com gent gran, joves i 
infants. Només heu d’enviar un correu electrònic a:
disciplinaurb@vacarisses.cat, explicant les vostres 
propostes per millorar el projecte.

Índex

Serveis 
Municipals

L'ús de tovalloletes humides per a la higiene perso-
nal és cada vegada més habitual, però han esdevin-
gut un residu molt perillós. I és que llençar-les al 
vàter és una pràctica molt estesa i alhora contami-
nant. Encara que molts envasos informen que són 
biodegradables, les tovalloletes triguen anys a des-
fer-se. Al llarg del camí, es converteixen en una 
massa compacta que arrastra altres residus i que 
genera greus problemes, com canonades embus-
sades, avaries a les depuradores i un sobre cost en 
el manteniment, tractament i depuració de les ai-
gües residuals, que paguem entre tota la població.

A Vacarisses, ja es va haver de fer una actuació en 
aquest sentit a finals de 2015, amb un cost que va 
rondar els 8.000 euros, a les dues estacions de bom-
beig d’aigües residuals (EBAR) de Can Serra, la del 
carrer Solsonès i la que es troba al peu de la C-58.

Recentment, ha tornat a haver-hi problemes a 
l’EBAR del carrer Solsonès, on l’empresa encar-
regada del manteniment i control de les bom-
bes va trobar una quantitat molt elevada de to-
valloletes humides, que bloquejava l’aspa de la 

A la trobada, es va parlar del projecte 
de portada d’aigua en alta que va 
quedar aturat la passada legislatura
 
Fa uns dies, l’alcalde de Vacarisses, Antoni Masana; 
la regidora de Serveis Municipals, Laura Sánchez, 
i un tècnic de l’Ajuntament van reunir-se amb el 
responsable d’abastament de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA), Jordi Molist, i amb tècnics dels 
seu departament. L’objectiu de la trobada era re-
prendre les converses de la reunió mantinguda el 
juliol de 2016, en què l’ACA es va comprometre a 
revisar el projecte de portada d’aigua en alta a 
Vacarisses, redactat ja des del desembre de 2010.
 
Les circumstàncies actuals han canviat, ja que ha 
finalitzat la concessió ATLL de la canonada que 
porta l’aigua del Llobregat des d’Abrera a Terrassa 
i que també subministra Viladecavalls, de manera 
que la instal·lació ha de revertir a l’administra-
ció. Tot i això, Molist va explicar que estan nego-
ciant amb l’Ajuntament de Terrassa per trobar la 
forma de fer-ho, tenint en compte que el servei es 
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bomba trituradora. La instal·lació de dues bom-
bes i un quadre elèctric nous ha suposat una nova 
despesa de 9.041 euros, sense comptar el buidatge 
i la neteja necessaris per dur a terme els treballs.

Per tot plegat, des de l’Ajuntament de Vacarisses 
es demana una major conscienciació a la ciutada-
nia, perquè utilitzi productes més respectuosos 
amb el medi ambient i, a més, els llenci al conte-
nidor corresponent. Sinó, les nostres actuacions 
poden tenir efectes desastrosos, tant per al nostre 
entorn com per a la nostra butxaca. I recorda, el 
vàter no és una paperera!      

municipalitza, després que Mina Aigües de Terrassa 
també hagi finalitzat la seva concessió d’abasta-
ment a la ciutat. Per tot plegat, Molist va alertar 
que el procés del projecte serà lent i dependrà de 
les negociacions amb Terrassa i la resta de locali-
tats afectades.
 
Per la seva banda, la regidora de Serveis Munici-
pals de l’Ajuntament de Vacarisses va explicar que 
una quarta part del projecte, la que travessa les 
urbanitzacions de la Carena Llarga i Torreblanca 
II, ja va ser executada durant la legislatura 2007-
2011, coincidint amb les obres d’urbanització. 
L’ACA va valorar-ho molt positivament, ja que 
aquesta canonada ara podria ser de gran utilitat si 
es fan noves prospeccions a la zona, davant la crisi 
d’aigua que pateix Vacarisses.
 
A la reunió, també es va tractar la situació actu-
al dels pous i possibles solucions d’abastament. 
A més, l’ACA va informar de properes subvenci-
ons i línies d’ajut en aquest sentit, que podrien 
ser ben útils per finançar algunes actuacions.
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Es digitalitzen alguns documents
de l’arxiu municipal

L’escola Pau Casals visita l’Ajuntament

El Club Esportiu Vacarisses
presenta els seus equips de futbol base

Ja es poden consultar online dades 
electorals de fa dos segles, padrons
del XIX o fitxes de persones refugiades 
de la Guerra Civil

El Servei d’Arxiu Municipal (SAM) de Vacarisses 
s'encarrega de la gestió, el tractament, l'organit-
zació, la conservació i la difusió de tota la docu-
mentació que genera l'Ajuntament en l'exercici 
de les seves funcions i competències. També 
s’ocupa de la documentació de les persones físi-
ques o jurídiques que han fet donacions o cessi-
ons dels seus fons, per tal de posar-la a l’abast de 
la població. La primera fase d’organització de 
l’Arxiu municipal es va fer l’any 1998 i la d’actu-
alització, el 2011, de la mà de l’Oficina de Patri-
moni Cultural. Des de 2012, forma part de la Xar-
xa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de 
Barcelona.

En total, té sis equips masculins de 
diferents categories i un de femení

El Club Esportiu Vacarisses (CEV) ha presentat els 
seus equips de futbol base, un total de set, for-
mats per nens i nenes. Concretament, hi ha un 
equip infantil, un aleví i un benjamí, dos de pre-
benjamins, un de Patufets i un equip femení que 
barreja aleví, benjamí i prebenjamí.

El dia 9 de febrer, l’alumnat de 3r de primària de 
l’escola Pau Casals va visitar l’Ajuntament de Vaca-
risses. Després d’anar a La Fàbrica, van poder re-
córrer les diferents dependències municipals per 
conèixer de primera mà què s’hi fa. Tot seguit, a la 
Sala de Plens, van adreçar diverses preguntes a l’al-
calde, Antoni Masana. Algunes anaven dirigides a 

Cultura

Educació

Entitats

A banda de poder consultar el seu fons, l’arxiu mu-
nicipal de Vacarisses dóna suport a la investigació, 
assessora arxius d’entitats i associacions i ofereix 
un servei de reprografia. I des de fa uns dies, hi ha 
també la possibilitat de consultar online alguns 
dels documents que alberga i que és consideren 
d’interès perquè tothom hi pugui accedir fàcil-
ment. Així, al perfil de la plataforma Issuu, s’hi 
poden visualitzar dades sobre les eleccions muni-
cipals de 1860 a 1905, padrons d'habitants del se-
gle XIX, fitxers de persones refugiades de la Guerra 
Civil, un balanç general de la Comissió de proveï-
ments i un document d’Amirallament de 1861.

Consulta presencial de l'arxiu:
De dilluns a divendres, de les 9 a les 14 h.
Adreça: Ajuntament de Vacarisses
C/ Pau Casals, 17 08223 Vacarisses
Telèfon: 93 835 90 02
Correu electrònic: vacarisses@vacarisses.cat

Consulta
l’arxiu digital

L’acte de presentació va tenir lloc al camp de fut-
bol municipal i va finalitzar amb una botifarrada 
popular amb els membres i familiars del CEV.

L’Ajuntament rep el certificat 
ISO en gestió energètica
Vacarisses és el primer municipi de 
Catalunya i el segon de l’Estat espanyol 
en obtenir-lo

L’Ajuntament de Vacarisses ha obtingut la certifi-
cació ISO 50001:2011 en la implementació d'un 
Sistema de Gestió Energètica (SGE) als edificis i 
equipaments municipals, seguint els estàndards 
establerts. Vacarisses és el primer municipi de 
Catalunya i el segon de l’Estat espanyol en dispo-
sar d’aquesta certificació.

Una auditoria ha establert, per tant, que es com-
pleixen totes les exigències marcades per aques-
ta norma ISO. L'abast del SGE comprèn des d'as-
segurar un correcte registre i seguiment dels 
consums energètics associats a l'ús dels edificis, 
fins a la detecció d'anomalies funcionals aplicant 
les mesures correctores corresponents i la crea-
ció de procediments per garantir-ne el compli-
ment. Un altre punt obligatori són els requisits 
legals que han de tenir les instal·lacions energè-
tiques dels edificis auditats, com haver superat 
les inspeccions periòdiques reglamentàries i fer 
el manteniment normatiu. 

Amb l'obtenció del certificat ISO 50001:2011,
la Regidoria de Medi Ambient assoleix l'objectiu 
d'obtenir una eina que contribueix a la millora 
contínua de l'eficiència energètica, alhora que 
incrementa l'aprofitament d'energies renova-
bles, l'estalvi energètic i la reducció de les emis-
sions de gasos d'efecte hivernacle.

Medi
Ambient

la seva tasca, com els motius per decidir ser alcal-
de, la dificultat de la feina i què se sent en ser ele-
git. Altres qüestions eren sobre aspectes del muni-
cipi, com per què es va tallar l’aigua de les fonts i 
si l’equip de govern té pensat fer una nova urba-
nització. Ara bé, les paraules més recurrents dels 
infants van ser per demanar vàries reparacions.

L’alumnat de 3r de primària ha pogut recórrer
els diferents departaments i fer preguntes a l’alcalde
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El Camí de l’Escola
Des de l’escola Font de l’Orpina, aquest curs hem 
posat en marxa el projecte de sostenibilitat que te-
níem programat en el Pla d’Actuacions del Progra-
ma Escoles Verdes. Sota el títol El Camí de l’Escola,
es tracta d’un itinerari senyalitzat i segur que po-
den seguir el nens i les nenes en el trajecte d’ana-
da a l’escola.

Això vol dir que els infants van a peu amb com-
panys de diferents edats, per l'itinerari que té les 
condicions de més seguretat. I sempre van acom-
panyats de persones adultes de la seva pròpia fa-
mília que participen voluntàriament en els acom-
panyaments. 

El camí té un origen, diversos punts de partida 
que anomenem parades, i un final de trajecte, 
que sempre és l’escola. S’han fet 5 parades, una a 
Can Serra Estació i les altres 4 a l’altra banda de 
Can Serra. Cada parada té la seva senyalització 

Educació

vertical, amb el nom de la parada i l’hora de sortida. 
Tot l’itinerari va marcat amb petjades de pintura
al terra, que va realitzar l’alumnat de 5è de l’escola.

Per tirar endavant el projecte, hem necessitat la 
col·laboració  de l’Ajuntament, que ens ha donat 
una subvenció per assumir el cost de totes les se-
nyalitzacions del camí; de la Policia Local, que ha 
supervisat l’itinerari i els punts on s’han ubicat 
les parades, i de les famílies, que han participat 
responent les enquestes, creant un grup gestor 
que s’encarrega d’organitzar el funcionament de 
cada parada i fent ús el camí. 

El Camí de l’Escola és una iniciativa adreçada a les 
famílies, però també una millora que repercuteix 
en l’entorn i el medi ambient. I és que anar a peu 
és una activitat saludable i, a més a més, econò-
mica, ecològica i ràpida, sobretot en desplaça-
ments curts.

Feminitzem l'espai públic!
Fa un any, amb la Plaça de la Dona, vam iniciar un 
procés per feminitzar els espais públics del muni-
cipi. Enguany volem continuar proposant-vos 
que participeu en la tria dels noms de les sales de 
la sotacoberta d'El Castell. Podeu dipositar el vos-
tre vot a l'Ajuntament, de l'1 al 15 de març o en 
un formulari online.

L’escola Pau Casals
a la Drac Race

Jan Muñoz i Anna Ribas van pujar
al podi de la categoria Drac Kids
 
El passat diumenge 19 de febrer va tenir lloc a Ter-
rassa la cursa Vallès Drac Race. En les classificaci-
ons infantils, van destacar alumnes de l’escola 
Pau Casals, aconseguint dos podis en la catego-
ria Drac Kids: Jan Muñoz de 3r i Anna Ribas de 
2n. Moltes felicitats als guanyadors i a tots els 
participants!

Vota!

Un març molt mogut

Després de les audicions instrumentals al Casal 
de Cultura, el mes de març de l’Escola Municipal 
de Música de Vacarisses (EMMV) es presenta ben 
atapeït d’activitats, algunes d’internes i altres per 
la Catalunya Central.

L’agenda comença el dia 12 a la trobada de guitar-
res de Torelló, una matinal on l’alumnat de més 
de 20 escoles del territori assajarà unes peces 
conjuntes per interpretar-les després a un con-
cert final. L’EMMV hi participarà amb 10 alumnes 
de guitarra.

L’alumnat de piano serà el protagonista del dia 
19, a la 7a edició del Concert Sala Piano de Joves 
Pianistes, a la masia La Garriga de Castelladral. 

Escola Municipal 
de Música

Hi tocaran diferents escoles de música de la Cata-
lunya Central.

El 23 i 30 març, les escoles de primària de Vacaris-
ses podran gaudir d’una mostra instrumental de 
l’EMMV. A la Font de l’Orpina, hi anirà la banda i, 
a la Pau Casals, l’orquestra de corda de petits, que 
hi interpretaran peces del seu repertori.

I com a colofó de tot aquest periple, l’alumnat 
de l’EMMV de 4 a 7 anys participarà en una can-
tata al Kursaal de Manresa, juntament amb al-
tres escoles de la Catalunya Central. Sota el títol 
Qui vol el llop, reunirà més de 800 alumnes, repartits 
en tres sessions i acompanyats de músics en direc-
te i actors professionals. La cita serà el 26 de març.

L’Escola Municipal de Música participarà aquest mes 
en activitats internes i altres per la Catalunya Central 
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Vacarisses en imatges

Processó de Corpus, any 1959. Vista general de l’altar construït a la Plaça 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

Propostes aprovades pel Ple municipal
ordinari de 26 de gener de 2017

Proposta/moció

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació de l’adhesió al Protocol 
comarcal per l’abordatge de la violència masclista

Proposta de l’Alcaldia de desafectació de bé de domini públic
i de cessió en precari de l’ús de bé patrimonial a l’Asociación de 
Vecinos de la Carena Larga del Buixadell y Fuentes de la Merced
y San Pedro

Moció presentada pel grup municipal Veïns per Vacarisses,
per instar la Generalitat de Catalunya a esmenar les deficiències 
de la carretera C-58 al seu pas pel terme municipal de Vacarisses

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, PSC-CP, MV-E, 
UIPV i VpV El món local català amb la campanya Casa nostra és 
casa vostra

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM , PSC-CP i MV-E 
de suport al Pacte nacional per a una societat digital a Catalunya

A favor

Unanimitat

Unanimitat

Unanimitat

Unanimitat

Unanimitat

En contra

–

–

–

–

–

Abst.

–

–

–

–

–

Consulta les actes
dels Plens municipals

Política municipal

Mòdul Bàsic Esquerre
76,5 x 61 mm
1  publ. - 50€/unitat
3  publ. - 45€/unitat
6  publ. - 40€/unitat
Maquetació anunci: 20€/unitat

Faldó Esquerre
157 x 61 mm
1  publ. - 130€/unitat
3  publ. - 117€/unitat
6  publ. - 104€/unitat
Maquetació anunci: 30€/unitat

Mitja Pàgina Esquerra
157 x 122 mm
1  publ. - 220€/unitat
3  publ. - 198€/unitat
6  publ. - 176€/unitat
Maquetació anunci: 50€/unitat

Pàgina Sencera Esquerra
180 x 270 mm
1  publ. - 360€/unitat
3  publ. - 324€/unitat
6  publ. - 288€/unitat
Maquetació anunci: 60€/unitat

Mòdul Bàsic Dret
76,5 x 61 mm
1  publ. - 60€/unitat
3  publ. - 54€/unitat
6  publ. - 48€/unitat
Maquetació anunci: 20€/unitat

Faldó Dret
157 x 61 mm
1  publ. - 150€/unitat
3  publ. - 135€/unitat
6  publ. - 120€/unitat
Maquetació anunci: 30€/unitat

Mitja Pàgina Dreta
157 x 122 mm
1  publ. - 250€/unitat
3  publ. - 225€/unitat
6  publ. - 200€/unitat
Maquetació anunci: 50€/unitat

Pàgina sencera Dreta
180 x 270 mm
1  publ. - 400€/unitat
3  publ. - 360€/unitat
6  publ. - 320€/unitat
Maquetació anunci: 60€/unitat

Inserció de publicitat 
a El Terme

Bonificació del 60%
Per a les empreses i comerços ubicats al municipi de Vacarisses, les entitats inscrites

al Registre d’Entitats de Vacarisses o altres entitats i particulars o empreses que 

vulguin inserir publicitat per raons socials, benèfiques, culturals, d’interès turístic 

promocional o d’interès públic.
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Abans de res, d’on treus el temps per fer tan-
tes coses?!
Estudio als matins, així que les tardes les tinc lliu-
res i puc avançar feina. Per marxar a Grècia, vaig 
tenir la sort de que estudio per projectes i els pro-
fessors em van deixar marxar sense cap proble-
ma i sense que afectés la meva avaluació.

Com a membre d’unes quantes entitats vaca-
rissenques, coneixes bé el teixit associatiu del 
municipi. Creus que es troba en un bon mo-
ment o, en canvi, es podria millorar?
És veritat que Vacarisses té un nivell bastant alt 
de participació ciutadana i crec que  es troba en 
un bon moment, ja que s’està començant a fer un 
consell de Vila i s’està fomentant la participació, 
però sempre es poden millorar moltes coses, com 
per exemple intentar resoldre el problema de lo-
cals i espais per a les entitats.

Tenint en compte la teva formació acadèmi-
ca, com valores la programació cultural de 
Vacarisses?
Durant els dos cursos d’animació sociocultural, 
he pogut comparar les activitats culturals que es 
fan a Vacarisses amb les activitats d’altres pobles, 

Entrevista

Una pel·lícula
Cinema Paradiso

Un personatge de ficció
Pocahontas

Un personatge real
La meva mare

Un plat
Sopa

QÜESTIONARI VACARISSENC 

Un lloc de Vacarisses
Les Vendranes

Un record vacarissenc
Pubilla 2013

Una activitat vacarissenca
Correfoc de Festa Major

Una millora per al municipi
Cedir locals a entitats com
el Cau

Un llibre
Harry Potter

Carlota Aran és una noia molt involu-
crada en el teixit associatiu de Vacaris-
ses. És monitora del Cau i membre de 
diverses entitats, com l’Associació de 
Joves i Diables, tasques que compagina 
amb un grau superior d’Animació 
Sociocultural. A més, al gener, va estar 
dues setmanes en un camp de refugiats 
de Grècia. Coneguem millor la seva 
experiència!

Carlota
Aran
“El meu
projecte
és sensibilitzar
la gent de
la situació
dels refugiats”

i la veritat és que hi ha una gran diversitat d’acti-
vitats, moltes d’elles lligades a tradicions i cultu-
ra, fet que les fa molt més interessants. També 
valoro molt positivament els canvis que s’han fet 
en algunes festes, ja que han estat petits canvis 
per millorar-les, però no s’han tocat l’essència i la 
tradició de cadascuna d’elles.

Fa unes setmanes, vas anar a un camp de refu-
giats de Grècia com a voluntària. D’on va sorgir 
la idea i què hi vas anar a fer?
Feia temps que tenia en ment marxar a conèixer 
la situació que hi ha ara mateix a Grècia. Aquest 
curs, aprofitant que estic a segon d’Animació So-
ciocultural i haig de fer un projecte final, vaig 
decidir lligar-ho. Vaig anar-hi acompanyada 
d’una amiga, l’Aina Enrich, que també estudia 
animació, i juntes vam poder recollir la informa-
ció per fer el projecte. És un projecte que consis-
teix en sensibilitzar la gent, sobretot joves, de la 
situació en què viuen els i les refugiades a Grècia. 
La part més important del projecte són les cartes, 
unes cartes que van escriure alguns nens i nenes 
de l’Institut de Vacarisses per als refugiats, les 
quals vaig portar al camp i els propis refugiats 
van contestar, i ara haig de fer el retorn de les 
cartes i de tota la informació recollida.

Viure de primera mà la situació de milers de 
persones refugiades deu ser una experiència 
ben colpidora. Com ho has viscut i què t’ha 
aportat?
La veritat és que ha estat molt enriquidora. L’Aina 
i jo hem pogut conèixer gent meravellosa i les 
seves històries viscudes amb la guerra de Síria. 
Les persones refugiades en camps són persones a 
qui no els queda absolutament res, però, quan 
arribes allà, t’ofereixen tot el que tenen; són les 
millors persones que hem conegut mai. El millor 
és que, deixant de banda les històries tan terri-
bles que ens han explicat, ens emportem tots els 
moments divertits que hem passat plegats, junta-
ment amb una idea més clara de què són real-
ment els valors i la humanitat.

Amb tants quilòmetres de distància, és difícil 
saber quina és la millor manera de donar un 
cop de mà. Com creus que els vacarissencs i 
vacarissenques podríem aportar el nostre gra-
net de sorra en aquesta crisi humanitària?
Jo penso que el més important és conscienciar la 
gent, fer veure a tothom la situació en què està 
aquesta gent. Per això, el meu projecte és de sen-
sibilització. Després, si es vol ajudar, hi ha moltes 
maneres, fent donatius, voluntariats...
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Història de Vacarisses

Imagineu-vos que ens trobem en plena Guerra de 
Successió. El mes de maig de 1714, hi va haver un 
nou aixecament a la comarca del Maresme, que va 
provocar que tots els pobles de les muntanyes i de 
la costa es revoltessin contra Felip V. Aleshores, 
Ermengol Amill i el marquès del Poal abandonaren 
Sant Llorenç Savall i s’instal·laren al castell de 
Castellbell i el Vilar. El 18 de maig es va fer una 
reunió del consell de guerra de l’exèrcit català a 
Olesa de Montserrat. Un dels assistents a la reunió 
fou el coronel Pere Brichfeus i es va proposar de 
pujar fins a Sant Jeroni, però hi desistiren per la 
manca d’efectius, esperant que la ciutat de Barce-
lona els proporcionés diners i un exèrcit de 6.000 
homes. Tot seguit, les tropes catalanes s’adreça-
ren a Igualada per ocupar-la, i el dia 23 el mar-
quès del Poal s’assabentà que la guarnició de 
Manresa havia tancat els passos de Calders i que 
el grup de González controlava Vacarisses, Mura i 
Sant Llorenç Savall. Desvalls temia que el desta-
cament de Bracamonte els ataqués a Olesa de 
Montserrat.

El mes de juny les tropes de Desvalls i d’Ermen-
gol foren atacades per Diego González a Monis-
trol de Montserrat. Després de la batalla, l’exèrcit 

Els fets de 1714
relacionats amb Vacarisses

Viu Vacarisses

català abandonà el lloc i González va fer cremar 
la vila de Monistrol de Montserrat, fent presoners 
tots els ferits que s’havien refugiat al monestir de 
Montserrat.

El marquès del Poal, neguitós per la falta de di-
ners, trobant-se a Talamanca el 10 de juliol, va 
escriure una carta plantejant la possibilitat de 
segrestar “el poderós hisendat Josep Amat Plane-
lles, que aleshores es troba a Tarragona, per po-
der demanar-ne un elevat rescat”. Volem creure 
que estem parlant de Josep Amat i Planella, mar-
quès de Castellbell, el qual, efectivament, en 
aquell temps es trobava refugiat a Tarragona. An-
toni Desvalls era a Castellbell quan va assaben-
tar-se de la deserció de Barcelona de diversos mi-
litars coneguts seus, com el coronel Martí. El 16 
de juliol, des de Castellbell, el marquès del Poal 
va escriure a Ermengol pregant-li que es reunís 
amb ell i, tot seguit, es retirà cap a Santa Maria de 
Merlès, on arribava el 23, per intentar reclutar els 
sometents dels pobles.

L’exèrcit del marquès del Poal i d’Ermengol passà 
aquells primers dies d’agost per Mura, ja que els 
miquelets es repartien i feien nit a diferents pobles 

“perquè no caigués sobre un de sol el pes del seu 
allotjament i els riscos que comportava”. El 13 
d’agost, el poderós exèrcit de Montemar abando-
nà el setge de Barcelona i, juntament amb les tro-
pes de González, és a dir, uns 1.500 soldats de ca-
valleria i un nombre més elevat d’infanteria, 
marxà contra l’exèrcit català de l‘interior. Encara 
que les informacions borbòniques diuen que la 
batalla es produí prop de Moià, el cert és que es 
tractà de la batalla de Talamanca, on els borbò-
nics patiren 650 baixes i els catalans, segons el 
marquès del Poal, tingueren deu morts.

En el seu intent d’entrar a Barcelona, l’exèrcit 
català es veié obligat a aturar-se davant la presèn-
cia d’un poderós exèrcit borbònic situat a la riera 
de Rubí, de manera que el marquès del Poal i 
Ermengol marxaren a Terrassa el dia 21 d’agost, 
i després de la batalla de Sentmenat, el marquès 
amb el seu destacament anava al Farell i després 
a Mura. Pocs dies després, Brichfeus intentà, de 
nou infructuosament, entrar a Barcelona i sabem 
que les seves tropes iniciaren el seu recorregut el 
dia 25 des de Vacarisses. L’expedició estava for-
mada pel destacament d’infanteria de Mitjans i 
Busquets, el del coronel de fusellers Ferrer i el de 

Recreació de Guillem H. Pongiluppi de l’acció dels fusellers de muntanya de l’exèrcit
del marquès del Poal a la batalla de Talamanca. Cedida desinteressadament per l'autor.

Brichfeus. A l’alçada del Papiol, foren atacats pels 
fusellers de Thouy. Brichfeus aconseguí que totes 
les tropes creuessin el riu, segurament pel gual 
de Sant Andreu de la Barca, retirant-se a Corbera 
de Llobregat.

Els homes de Montemar van cremar diverses ca-
ses de Mura. Arribà el 29 d’agost a can Maçana, 
on topà amb 2.000 miquelets, que en la seva fu-
gida marxaren cap a Montserrat, mentre Antoni 
Desvalls va anar a Monistrol de Montserrat i des-
prés a Castellbell.

L’11 de setembre de 1714 van morir 390 homes 
defensant la ciutat de Barcelona. Així finalitzava 
el llarg setge, mentre la fortalesa de Cardona ro-
mania en poder dels miquelets de Manuel Des-
valls. El 15 de setembre, Montemar marxava 
amb sis batallons i sis canons gruixuts; a Marto-
rell, s’hi afegiren més tropes i, un cop arribats a 
Castellbell i el Vilar, aconseguiren que els mique-
lets que ocupaven el castell es rendissin, deixant-hi 
una guarnició borbònica. Tres dies després fou 
signada la capitulació de Cardona.

Joan Valls i Pueyo
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La Biblioteca recomana

Infantil - Familiar
Anna Ramis
Famílies i mestres, entendre’ns 
per educar 

Anna Ramis, mare i pedagoga, 
ens dóna les claus perquè esco-
la i entorn familiar trobin un 
espai comú de comunicació, 
perquè mares, pares i docents 
vagin a l’una, més enllà dels 
grups de whatsapp, les AMPAs i 
les reunions de torn. 

DVD 
Metal Gear Solid V:
ThePhantomPain (NR -18)

L’Snake torna 9 anys més tard 
d’ençà la darrera aventura per 
escriure el que serà el desenllaç 
definitiu del joc d’espionatge i 
infiltració per excel·lència. En-
dinsa’t a la trama i allibera Dia-
mond Dogs de l’enemic. I si pots, 
salva la pell. 
Aquest mes també ens han arri-
bat Journey (PS4), Star Fox 64 3D i 
Yoshi’s New Island (Nintendo 3DS).

Novel·la
Emma Cline
Les noies 
  
A finals dels anys seixanta, el 
món va quedar consternat per 
una violenta matança a Los An-
geles. L’actriu Sharon Tate (em-
barassada de vuit mesos), tres 
amics seus i un jove visitant 
eren assassinats, a la mansió 
propietat de l’actriu i el director 
Roman Polanski (que aquells 
dies era a Europa enregistrant 
una pel·lícula), per un grup de 
cinc persones que deien actuar 
sota les ordres de La Família. Es 
tractava de quatre noies, dirigi-
des per un noi, que havien re-
but l’encàrrec d’un personatge 
d’allò més estrafolari: Charles 
Manson. 
Tot i haver canviat tots els 
noms, aquesta matança real és 
el que serveix d’inspiració a la 
primera novel·la d’Emma Cli-
ne. Les noies, però, no se centra 
en Manson (Russell a la novel-
la), sinó que el seu interès són, 
precisament, les noies, aque-
lles adolescents i els motius 
que les van dur a quedar fasci-
nades per aquell guru que les 
duria a cometre un crim atroç. 
Una espiral de drogues psico-
dèliques i amor lliure, mani-
pulació mental i sexual, i les 
complexitats de la joventut 
femenina, retratades brillant-
ment per Emma Cline, formen 
aquesta obra inquietant, però 
alhora absorbent.

CD
Peter Gabriel
Hit

Després de deixar el grup Gene-
sis (que per a molts ja no seria 
el mateix després d’ell), l’any 
1977, Peter Gabriel començaria 
una carrera en solitari que el 
duria a l’èxit durant la dècada 
dels 80, amb el seu salt al pop 
comercial amb el disc So (1986). 
Però més enllà d’etiquetes, Ga-
briel sempre ha estat un músic 
inquiet, explorant músiques 
d’arreu del món que han apor-
tat riquesa a la seva obra i ex-
perimentant amb sons que 
més tard serien tendència: per 
exemple, al disc Peter Gabriel III 
(1980), es va treure de la màni-
ga el so característic de bateria 
que marcaria els 80, i Peter Ga-
briel IV (1982) és un dels pri-
mers discs a fer servir samples.  
L’àlbum que recomanem, Hit, 
és un recull de la trajectòria 
d’aquest músic a descobrir i 
una bona forma d’endinsar-se 
en el seu món i totes les seves 
vessants: des del post-punk 
(D.I.Y), passant per la world mu-
sic (The Rhythm of the Heat, San 
Jacinto), amb algun tast de les 
seves bandes sonores (com la 
de la mítica The Last Temptation 
of Christ, de Martin Scorsese) i 
acabant amb pur pop (Shock the 
Monkey, Red Rain, Sledgeham-
mer). Un cop hi entreu, en ne-
cessitareu més!
 

Coneix el teu comerç

Estètica Montserrat 

El Concurs!
Quantes cabines
hi ha al centre d’estètica? 

Depilació amb cera freda i tèbia, 
depilació elèctrica definitiva, 
manicura i pedicura, esmaltat 
permanent, ungles acríliques, 
quiromassatge / Indiba, tracta-
ments corporals (thermoget, 
gimnàstica passiva), higiene i 
tractaments facials, tint perma-
nent de pestanyes i maquillatge. 
Novetat: reflexoteràpia. Servei a 
domicili per a persones amb 
mobilitat reduïda.

Horari: de dilluns a divendres 
de 9-13 h i de 15-19 h, i els dis-
sabtes de 9-13 h.
C/ Torrota, 1 - Nucli
610 94 58 64

La Trobada

El Concurs!
Pregunta 1: Quin ingredient 
tenen les porres i no els xurros?
Pregunta 2: Nomena tres 
entrepans especials de la carta
de La Trobada.

Cafeteria-xurreria: cafè, xocola-
ta, porres, xurros i brioixeria. 
També disposa de carta d’entre-
pans, amb patates fregides per 
acompanyar i algunes tapes, 
com morros, empanadilles de 
tonyina i nuggets. Opció d’en-
carregar-ho amb antelació. 
També servei de càtering a do-
micili i encàrrecs per a festes i 
esdeveniments.

Horari: de 8-15.30 h, els dime-
cres al Polígon Industrial Can 
Torrella i els diumenges al poli-
esportiu municipal.
698213278
empresa.qr85@gmail.com

Els premis per a les persones encertants són gentilesa
de les empreses que apareixen en aquest concurs.
En aquest número, Estètica Montserrat ofereix una 
crema corporal hidratant i La Trobada, una ració
de xurros amb xocolata (pregunta 1) i un entrepà i 
una beguda (pregunta 2).
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 Vaca-
risses”, o bé en un sobre tancat a l’Ajuntament,
a l’atenció de la revista El Terme.
Tens temps fins al proper 24 de març!

Fe d'errates
En la panera de Nadal de l'escola Pau Casals,

també hi van col·laborar les entitats
Timbalers de Vacarisses i Diables de Vacarisses.



   

Agenda
Març 2017

Núm. 109 - Març 2017

Dijous 16

Club de lectura 1
Canadà, de Richard Ford.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Xerrada sobre l'Institut
Hora: 17h
Lloc: Escola Font de l' Orpina

Dijous 30

Club de lectura 2
El bar de las grandes esperanzas,
de J.R. Moehringer.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Diumenge 2 d’abril

Fira de Drapaires
Lloc: La Fàbrica 
Recollida de material:
Del 27 al 31 de març, de 8 a 20h,
a La Fàbrica. Dissabte 1 d'abril,
a la tarda, als carrers del nucli urbà. 

Divendres 31

Hora del conte
Contes que fan pessigolles, a càrrec 
de Rosa Fité. A partir de 3 anys.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Del 28 al 31

Mostra del Saló
de l'Ensenyament
Lloc: Punt de Vol

Dimarts 21

Jornada de portes obertes 
de l'Espai Familiar
Hora: de les 10.15 a les 12.15 h
Lloc: Escola bressol El Xic 

Dia de la poesia
Recital poètic a càrrec de Josep 
Pedrals, amb tast de formatges 
cortesia de la Formatgeria
La Frasera.
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dijous 23

Formació per a les famílies
Com acompanyar les emocions: 
com gestionar les emocions 
partint d’un enfocament pràctic. 
A càrrec de CreaEspai.
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala sotacoberta
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)

Dissabte 25

Hora del planeta
18.15h: Obertura
18.30-20h: Taller de sabó casolà.
Material a portar: oli usat de cuina.
Lloc: Porxo de la Plaça de la Dona
18.30-20h: Taller infantil de de-
coració d’objectes amb ceràmica 
reciclada. Material a portar: ob-
jecte a decorar (testos, marcs de 
fotos, etc.) Lloc: Porxo de la Plaça 
de la Dona
20.30-21.30h: Apagada de llums. 
Prepararem un cercle amb espel-
mes per simbolitzar l’acte. Peti-
cions dels participants, amb la 
col·laboració de Gregorio, profes-
sor de reiki i facilitador de 

Dimecres 1

Tret de sortida del II 
Programa de foment
de la lectura
A l’abril llibres mil!
Adreçat a nens i nenes
de 3r a 6è de primària.
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Inscripcions: de l’1 al 13
de març, a l’àrea infantil

Dissabte 4

Festa solidària
Actuacions:
21-22.30 h: Orquestra Plateria
22.45-24 h: DJ Jordi
La recaptació anirà destinada
a l'ONG Tijeras Solidarias, un 
conjunt de professionals de la 
perruqueria que col·laboren als 
camps de refugiats de les zones 
en conflicte bèl·lic; actualment, 

a Lesbos (Grècia). Els diners re-
collits en aquesta festa solidària 
serviran per comprar material 
(xampú, desparasitadors, 
tovalloles...).
Preu: La voluntat
Organitza: Ajuntament de 
Vacarisses i Vacatukada
Lloc: La Fàbrica

Dimecres 8

Dia internacional de la Dona

L'experiència transformadora 
de les dones al Kurdistan
Xerrada a càrrec de Jordi 
Vázquez, de l’Associació 
Kurdiscat.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell 

Bibliografia de la dona
Exposició.
Lloc: Biblioteca El Castell

Dilluns 6

L’Espai dels Infants
surt al carrer!
Reprenem el carrer com a espai 
de joc! Si tens entre 3 i 12 anys
i vols venir a passar una bona 
estona, apropa’t.
Lloc: cruïlla dels carrers
Pau Casals i Torrota
Hora: 17-18 h
Col·labora: Cau de Vacarisses

Dissabte 11 de març

Jornada de portes obertes
a l'Institut
Hora: de 10 a 13h.

Dissabte 18 de març

Jornada de portes obertes
a les escoles de primària
Font de l'Orpina i Pau Casals.
Hora: de 10 a 13h.

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 divendres de març

Taller d'skate
Hora: de les 17 a les 20 h
Lloc: Punt de Vol

Tots els divendres de març

Taller de rap
Et mola la cultura hip hop?
Vine a descobrir i crear lletres
i música!
Hora: de les 17 a les 20 h
Lloc: Punt de Vol

Data a concretar

1r Concurs
de Punt de Llibre
Dirigit a l’alumnat de les escoles 
Font de l’Orpina i Pau Casals.
Biblioteca El Castell
Consulta les bases a la biblioteca
o a www.vacarisses.cat.

Fins al 15 de març

Els Grimm a la catalana 
Exposició a la Biblioteca
El Castell

Data a concretar

Concurs de Còmic
2a edició.
Dirigit a joves i adults.
Biblioteca El Castell
Consulta les bases a la biblioteca
o a www.vacarisses.cat.

concerts vibracionals, que
ens acompanyarà per elevar 
aquestes peticions amb els 
instruments i els càntics.
Lloc: Plaça Joan Bayà. Material a 
portar: espelmes petites i, si en 
teniu, tambors. També podem 
compartir infusions i galetes.
21.30 h: Manifest de protecció 
de la terra i els animals, home-
natge a tots els ecologistes 
assassinats i als Agents Rurals 
assassinats. 
Per als tallers, cal inscripció prèvia
al telèfon 93 835 90 02 (ext. 332)
o al correu electrònic:
mediambient@vacarisses.cat.

Dilluns 14

Xerrada sobre l'Institut
Hora: 17h
Lloc: Escola Pau Casals


