
Ajuntament de VacarissesNúm. 116 - Octubre 2017 Publicació gratuïta

Porta a Porta
Noves sessions informatives

Mes de
la Gent Gran

Activitats per a tots els gustos

Fira del
Món Geganter 

7 i 8 d'octubre



2 3

Web
www.vacarisses.cat

App
Viu Vacarisses

Facebook
www.facebook.com/vacarisses

Flickr
www.flickr.com/vacarisses

Instagram
@viuvacarisses

Correu
elterme@vacarisses.cat

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

Edita
Regidoria de Comunicació
Ajuntament de Vacarisses
C/ Pau Casals, 17
08233 Vacarisses

Dipòsit legal
DLB-49450/2003

Disseny i maquetació
Estudi Martín

Impressió
Imprintsa

Tirada
3.500 exemplars
Paper ecològic i reciclat

Editorial
Aquest octubre Vacarisses es vesteix de gala. I és 
que, durant aquest mes, les vilatanes i vilatans 
podrem gaudir de diverses activitats per a totes 
les edats.

Com cada any, celebrarem el Mes de la Gent Gran. 
Un mes que s’omple d’activitats per a aquest col-
lectiu, del 3 al 26 d’octubre: cinema, botifarrada, 
caminada, visites, xerrades, concursos i música. 
Activitats diverses, amb què de ben segur es repe-
tirà la bona participació que any rere any es pro-
dueix i que confirma la necessitat de repetir el 
Mes de la Gent Gran per fer-ne lloc de trobada i 
d’esbarjo.

I el cap de setmana del 7 i 8 d’octubre, Vacarisses 
acollirà els actes centrals de l’XI Fira del Món 
Geganter, que, enguany i per primera vegada, 
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organitzen tres viles: Vacarisses, Ullastrell i Re-
llinars. És un dels actes més importants dins la 
cultura tradicional i popular del nostre país, i en 
què es podrà gaudir de gegants i capgrossos, ta-
llers i xerrades, música i concerts, exposicions i 
espectacle amb gegants de foc, i una fira plena 
d’expositors relacionats amb el món geganter i 
la cultura tradicional. A més, hi participaran di-
verses entitats de cultura popular i tradicional 
de la nostra vila i moltes més de la comarca. 
Aquest acte, que compta amb el suport de 
l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalu-
nya, pretén donar a conèixer el fet geganter, així 
com la cultura popular i tradicional del nostre 
país a les vilatanes i vilatans de les tres poblaci-
ons organitzadores i d’arreu, buscant la seva 
participació i implicació en entitats culturals de 
casa nostra.

Fira del Món
Geganter

Cultura

El cap de setmana del 7 i 8 d’octubre, 
Vacarisses s’omplirà d’activitats relacio-
nades amb l’àmbit de la cultura popular

A la desena Fira del Món Geganter, que va tenir 
lloc el 18 de setembre de 2016, es va anunciar la 
candidatura guanyadora per acollir la següent 
edició: Vacarisses, Rellinars i Ullastrell. Es tracta 
del primer cop que tres poblacions comparteixen 
l’organització d’un dels esdeveniments més im-
portants en aquest àmbit de la cultura popular 
catalana.

Al llarg d’enguany, ja s’han anat organitzant dife-
rents actes als tres municipis, com trobades, ex-
posicions de capgrossos i un concurs de cartells, 
adreçat a les escoles de primària. Les guanyado-
res del cartell que s’està utilitzant per difondre 
l’esdeveniment són Maribel Ezquerro i Mariona 
Andreu, de l'escola de Rellinars.

El plat fort de l'onzena Fira del Món Geganter ar-
riba el cap de setmana del 7 i 8 d’octubre. Un dels 
actes centrals és la fira permanent, que acollirà 
parades i expositors d’empreses relacionades 
amb els gegants i la cultura popular. Així, hi po-
dreu trobar faixes geganteres, espardenyes, bar-
retines, figures, llibres, lutiers, etc.

+info:
al fulletó adjunt o a:
www.vacarisses.cat 

La programació es completarà amb activitats ben 
diverses i per a tots els públics: música, passeja-
des de figures, jocs infantils, àpats populars, xer-
rades, tallers específics per a geganters, cine-fò-
rum, teatre... i molt més! Com a curiositat, es 
podrà gaudir d’un espectacle de foc amb gegants, 
a càrrec de Diables de Vacarisses. També es pre-
sentarà el projecte Gegants a l’escola, de la mà de 
l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, 
organitzadora de d’esdeveniment.

El diumenge 8 d’octubre, tindrà lloc l’acte de 
clausura de l'onzena Fira del Món Geganter, en 
què s’anunciarà la candidatura escollida per a la 
propera edició, les noves figures de les colles ge-
ganteres de Catalunya faran una passejada pel 
municipi i tot plegat es clourà amb una ballada, 
que comptarà amb la participació de l’Esbart 
Dansaire de Vacarisses. I és que són moltes les 
entitats de cultura popular que col·laboraran 
amb la Fira, amb una destacada representació del 
Vallès Occidental.

Fotografia de coberta:  Quico Ortega
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Entitats

Gent Gran

Medi Ambient

Aquest nou curs 2017-2018, 
l’Associació per a la Cultura i el 
Lleure de Vacarisses ens propo-
sa un seguit d’activitats: Cursos 
d’Anglès, Bollywood, Ceràmica, 
Costura, Ioga, Pilates, Pintura i 
Dibuix, Puntes de Coixí i Patch-
work i Restauració.

Del 3 al 26, hi haurà actes per a tots
els gustos

Aquest octubre tornem a celebrar el Mes de la 
Gent Gran. Del 3 al 26 d’aquest mes, es portaran 
a terme diversos actes per a la gent gran de la 
nostra vila, amb molta varietat i per a tots els gus-
tos. Any rere any, la participació és alta i és evi-
dent la necessitat de repetir-ho, no només com 
un moment puntual d’actes d’oci i divertiment, 
sinó com un lloc de trobada d’aquest col·lectiu de 
veïnes i veïns, ideal per compartir relacions hu-
manes, experiències i coneixements.

Però no tot és el Mes de la Gent Gran. Amb el nou 
curs, es reinicia el treball de memòria col·lectiva 
i oral de Vacarisses. Ara és el torn de Can Serra, 
on es faran tres sessions amb persones que han 
viscut la transformació d’aquest nucli habitat du-
rant les darreres dècades. Tal com ja es va fer al 
Casal de la Gent Gran, es realitzarà un recull d’in-
formació oral, que continuarà, posteriorment, en 
altres urbanitzacions vacarissanes. L’objectiu és 
recollir la memòria oral de la nostra vila, perquè 
tots i totes puguem conèixer d’on venim.

Activitats Associació per a la Cultura
i el Lleure de Vacarisses

Octubre,
mes de la Gent Gran

Nou sistema de recollida 
de residus al novembre

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

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

Consulta tota
la informació de

les activitats a: 

Parelles que l'any passat van celebrar les noces d'or i van poder gaudir 
d'una passejada amb cotxes antics. Autor: Josep Maria Córcoles.

Durant 14 dies seguits, s’organitzaran 
diverses sessions per continuar infor-
mant la població sobre el Porta a Porta 
i lliurar el material necessari per poder 
dur-lo a terme correctament

Des del mes de novembre vinent, Vacarisses tin-
drà un nou sistema de recollida de residus: Porta 
a Porta (PaP). Segons dades de l’Agència de Resi-
dus de Catalunya, els objectius concrets de reco-
llida selectiva de cadascuna de les fraccions (ma-
tèria orgànica, vidre, paper i cartró, envasos, etc.) 
i també globalment s’assoleixen i se superen amb 
la recollida selectiva PaP. I és que els municipis 
amb aquest sistema arriben majoritàriament a 
unes taxes de recollida selectiva global entre el 
60 i el 85% sobre els residus generats, tenint en 
compte que prèviament partien d’indicadors in-
feriors, fins i tot, del 10% de recollida selectiva. A 
més, aquests resultats de canvi s’assoleixen en 
poques setmanes. Així, aquest salt quantitatiu, 
però també qualitatiu, es demostra possible, im-
mediat i, sobretot, sostingut en el temps. 
 
Després de més de vuit anys, els resultats de les 
primeres experiències es mostren altament re-
gulars, la qual cosa confirma una clara consoli-
dació d’hàbits de la població i que es tracta, cada 
cop més, d’un sistema robust i madur, però adap-
table i flexible a les necessitats de cada realitat i 
territori. La matèria orgànica recollida supera els 
250 grams per habitant i dia, i arriba a nivells de 
qualitat del 99%.

La recollida selectiva PaP no ha de ser necessària-
ment més cara que qualsevol altre sistema. Diver-
sos factors expliquen aquest balanç econòmic fa-
vorable: la reducció de la freqüència de recollida 
de la fracció resta, la redistribució de recursos per 
tal d’augmentar la captació de matèria orgànica, 
l’ús de vehicles no compactadors, la desaparició 
de les despeses de manteniment, neteja i reposició 
dels contenidors de carrer i la tendència a l’aug-
ment dels costos dels tractaments finalistes i, en 
paral·lel, a l’augment dels ingressos per reciclatge.

Sessions informatives
Davant la imminència de la implantació del Porta 
a Porta, al llarg de 14 dies seguits, s’organitzaran 
diverses sessions informatives, tant al matí com a 
la tarda, inclosos els dies festius. A banda d’infor-
mar sobre el nou sistema de recollida de residus, 
es lliurarà el material necessari, com calendaris, 
cubells, bosses, cintes per a bolquers i compreses, 
etc. Totes les persones propietàries d’un habitat-
ge a Vacarisses rebran una carta personalitzada 
per convocar-les a aquestes sessions.

Targeta de serveis municipals
A més, s’anima la ciutadania a sol·licitar la targe-
ta de serveis municipals, necessària per accedir a 
les àrees d’emergència (zones habilitades amb 
contenidors) i a la deixalleria municipal. Aquesta 
targeta està disponible a les oficines de l’Ajunta-
ment de Vacarisses.
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UIPV
Unió d’Independents per Vacarisses 
grupmunicipal@uipv.cat

Dos anys de govern!!
Estem a la meitat de legislatura 
i UIPV volem fer balanç de les 
polítiques de l'actual equip de 
govern de Vacarisses. Durant 
aquests dos anys, han aconse-
guit: Tancar el pavelló tots els 
matins, amb una pèrdua impor-
tant de socis i amb un estalvi 
més que dubtós. Clausura de la 
ràdio municipal i ineficàcia i 
manca de capacitat per posar-la 
en marxa. Han eliminat el di-
nar de la Gent Gran, amb pèr-
dua d'entusiasme per part dels 
avis del Casal. Han tancat el bar 
del camp de futbol sense la vo-
luntat de tornar-lo a obrir i po-
sar-lo al servei dels pares i in-
fants esportistes. Deixadesa en 
el manteniment del camp de 
futbol i pèrdua de gran part 
dels nens, que han marxat a po-
blacions veïnes. Deixadesa dels 
parcs, carrers i jardins, on les 
herbes i la brutícia són les pro-
tagonistes principals. En Cultu-
ra, Festa Major oblidada per a la 
franja de gent de mitjana edat, 
amb una baixa qualitat dels ac-
tes, com el fi de festa. S'han car-
regat la Festa de la Diada de l'11 
de Setembre, una diada on es 
feia l'ofrena a la senyera i on 
participaven les entitats. Festa 
dels reis, que ha perdut la iden-
titat que s'havia aconseguit al 
llarg dels anys. L'abocador enca-
ra no s'ha tancat i continuem 
patint pudors i molèsties. Re-
ducció de línies del servei de 
transport públic. Ens han apu-
jat un 46% les escombraries. Im-
plantació de l'illa de vianants, 
que ha dividit profundament 
veïns i comerciants, amb pèr-
dues econòmiques molt impor-
tants en alguns comerços. 
UIPV fem un balanç molt nega-
tiu dels dos anys de mandat 
d’un govern inexpert, sense ide-
es i que no escolta els veïns/es.

ERC
Esquerra Republicana de Catalunya 
vacarisses@esquerra.org

1 d'octubre
Aquestes ratlles veuran la llum 
passat l'1 d'octubre, data en 
què el govern legítim del país 
ens convoca a votar si volem se-
guir l'estatus quo o que Catalu-
nya esdevingui un estat inde-
pendent en forma de República. 
La Generalitat ens ha demanat 
que posem a la seva disposició 
els locals habituals per poder 
votar. Malgrat les amenaces del 
govern central i el PP, un partit 
amb més de 900 càrrecs impu-
tats per corrupció, nosaltres 
hem seguit la legalitat catalana.
Escrivint aquestes ratlles, co-
mença la repressió de l'estat 
espanyol i també el silenci 
d'aquells partits que s'autoano-
menen demòcrates, però es ne-
guen a posar urnes i callen da-
vant la persecució policial a 
diaris i impremtes.
Des d'ERC, reafirmem el nostre 
compromís amb la democràcia i 
el dret internacional dels pobles 
a decidir el seu futur. El dret a 
l'autodeterminació està recone-
gut internacionalment i Catalu-
nya, com a subjecte polític i na-
ció, té el dret a autoderminar-se. 
Qui millor que el conjunt de la 
població per decidir el nostre 
futur i el dels nostres fills.
Catalunya és un país amb gent 
de diferents orígens, però tots i 
totes formem aquest país. Es 
parlen diferents llengües, hi ha 
diferents religions i, malgrat 
tot, som un sol poble. Catalunya 
som tots i totes i nosaltres segui-
rem treballant per a tothom.
També volem aprofitar aquest 
espai per explicar dues accions 
molt positives per a Vacarisses. 
Fruit de l'estalvi energètic en 
equipaments i enllumenat pú-
blic, generem uns estalvis per 
invertir en millors serveis per a 
la població. Així, podem obrir la 
biblioteca un matí més i el pave-
lló, tres matins entre setmana.

PSC
Partit dels Socialistes de Catalunya
vacarisses@socialistes.cat

Suport i solidaritat
El PSC ens sumem al dolor de les 
persones afectades pels salvat-
ges i inexplicables atemptats 
terroristes de Barcelona i Cam-
brils i els d’arreu del món. Les 
víctimes ho són per igual arreu; 
quan parlem de víctimes, no hi 
ha races, cultures, estatus social 
o religió. El dolor humà és dolor 
arreu, els sentiments són igual 
d’intensos en qualsevol ésser 
humà, neixi on neixi, i això ens 
ha de fer entendre que, davant 
d’uns fets com aquests, greus i 
espantosos, MAI es pot estigma-
titzar col·lectius.
Des del PSC, defensem la frater-
nitat de la raça humana i no ac-
ceptem culpabilitzar cap col-
lectiu per l’acció impròpia o 
deshonesta de persones que hi 
pertanyen. Per això, seguirem 
educant els nostres fills i joves 
en el respecte a la diversitat i la 
pluralitat, seguirem treballant 
per la integració de les perso-
nes immigrants. Volem que els 
nostres fills i joves entenguin 
que, per una mala acció d’una 
persona, no poden culpabilit-
zar tot el seu entorn social, per-
què l’únic responsable dels seus 
actes és el propi individu, no els 
seus pares, ni els seus germans 
ni amics.
Hi ha comentaris que s’han fet 
córrer arran d’aquests atemptats 
que fereixen la nostra sensibili-
tat; hi ha coses que no es poden 
dir, ni en calent; des del nostre 
punt de vista, no tenen cap justi-
ficació i només contribueixen a 
alimentar odis i revenges. Sabem 
que totes les comunitats musul-
manes de Catalunya estan afec-
tades pels fets i estem conven-
çuts que seguiran treballant 
com fins ara, en favor de la pau, 
la integració i la convivència. 
Això és el que cal que fem tots.

VxV
Veïns per Vacarisses
veinspervacarisses@gmail.com

Tornem a tenir moltes 
pudors de l'abocador/CTR
Veïns per Vacarisses vol aprofi-
tar aquesta publicació per po-
sar de manifest la indignació 
dels veïns i veïnes de Vacarisses 
envers els últims episodis de 
pudors que venim patint i que 
provenen de l'abocador/CTR.  
Ja fa molt temps que parlem 
d'aquest tema i, per l'Ajunta-
ment, ha passat més d'un regi-
dor de Medi Ambient, però, 
sota el nostre punt de vista, 
aquesta legislatura ens trobem 
totalment desemparats. Pensem 
que, des de la Regidoria de Medi 
Ambient, se senten sobrepas-
sats i no troben la manera de 
contrarestar aquest problema 
tan important per als ciutadans 
de Vacarisses. Segons se’ns ex-
plica des d’Alcaldia, tot està en 
mans del Consorci de Residus 
del Vallès Occidental, qui té la 
responsabilitat de la gestió de 
les instal·lacions del CTR. Un 
CTR que, segons la nostra expe-
riència, és qui ho està creant, 
mitjançant un escàs manteni-
ment de les instal·lacions i una 
manca d'inversió en la neteja de 
filtres de la xemeneia.
Des de sempre, l'Ajuntament 
ha fet un seguiment exhaustiu 
de les instal·lacions, tant per 
part del tècnic de Medi Ambi-
ent com del regidor de torn, ja 
sigui amb visites periòdiques 
o requeriments d’informació. 
Aquesta legislatura trobem que 
hi ha certa deixadesa per part 
de les diverses administracions.
Diàriament, sentim pudors pràc-
ticament inaguantables pels és-
sers humans, però hi ha dies en 
què aquesta pudor és totalment 
ofensiva, com per exemple els 
dies 25 d'agost i 2 de setembre. 
Esperem, per part de l'Ajunta-
ment i més concretament de la 
regidoria, una explicació que 
sigui mitjanament convincent.

MV
Movem Vacarisses
movemvacarisses@gmail.com

Al novembre, Vacarisses se su-
marà als municipis que ja han 
optat per aplicar un sistema de 
reciclatge dels residus que por-
ti, veritablement, a la seva re-
ducció: passarem al sistema de 
recollida “porta a porta”.
Des de Movem V., aquesta apos-
ta resulta prioritària, doncs com-
porta beneficis molt rellevants 
per al nostre medi ambient i per 
a la construcció d’una societat 
més moderna i conforme a una 
nova economia circular.
Així, reduirem l’ús d’energia, la 
contaminació atmosfèrica (de la 
incineració), la contaminació de 
l’aigua (de l’abocament) i les 
emissions de gasos hivernacle en 
comparació amb la producció.
Tanmateix, significa una acció 
de tornar a introduir matèries 
obtingudes de residus en el ci-
cle de producció i consum.
En una visió ecològica del món, 
el reciclatge és un dels tres objec-
tius de disminució de residus; el 
primer seria la reducció del con-
sum i el segon, la reutilització.
No acabem de ser conscients de 
la gran quantitat de residus que 
els éssers humans generem al 
llarg de la nostra vida, doncs, 
fins ara, els hem anat abocant 
indiscriminadament, procurant 
ignorar-los com si no fossin nos-
tres i sense voler conèixer quin 
era el seu destí i la seva afecta-
ció al medi.
Per desgràcia, el perill del canvi 
climàtic global també ens està 
obligant a prendre mesures 
dràstiques amb l’afany, per a al-
gunes sensibilitats polítiques, 
entre les quals ens sumem, de 
salvar el nostre planeta i  tots 
els éssers que hi viuen.
Aquestes reflexions són primor-
dials i, des del món local, hem 
de promoure-les com a repte per 
a una societat moderna i de fu-
tur per a les noves generacions.

Els partits opinen Política
Municipal
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Actes de la Diada de Catalunya 2017 Fotografies: Quico Ortega
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Nova antena 4G a Vacarisses

Nova cartografia digital urbana en 3D

Pot causar incidències en la recepció de 
la TDT, que es poden resoldre gratuïta-
ment durant 6 mesos

 
Segons ha comunicat el Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme, una operadora de telefonia mò-
bil ha encès una nova antena per oferir la tecnolo-
gia 4G a Vacarisses. Així, es millorarà la cobertura 
en espais interiors i s’augmentarà la velocitat de 
connexió a Internet.
 
Ara bé, com que la freqüència del 4G correspon a 
la utilitzada anteriorment per al servei de Televi-
sió Digital Terrestre (TDT), pot provocar possibles 
afectacions en la recepció de la senyal. El Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme ha establert un 
protocol d’actuació per solucionar aquest tipus 

El treball, una eina essencial per al 
desenvolupament de les competències 
municipals bàsiques, inclou 1.078 
hectàrees de Vacarisses

 
L'Ajuntament de Vacarisses ja disposa de la 
nova cartografia topogràfica digital 3D escala 
1:1000 del municipi, realitzada per la Diputació 
de Barcelona. En aquest treball, s'han cartografi-
at un total de 1.078 hectàrees del municipi, tant 
les hectàrees de sòl urbà i urbanitzable com tam-
bé les hectàrees de sòl no urbanitzable necessàri-
es per a la planificació urbanística del seu àmbit 
territorial.
 
El treball cartogràfic, que ha tingut un cost de 
62.680 euros, s'ha confeccionat a partir de les  

de problemes, de forma gratuïta i amb les míni-
mes molèsties per a la ciutadania.
 
Les vivendes afectades hauran de contactar al te-
lèfon d’atenció gratuïta 900 833 999 i/o consultar 
el web www.llega800.es. Un cop rebuda la notifica-
ció, un tècnic qualificat es desplaçarà al domicili 
per efectuar les tasques de condicionament ne-
cessàries, sense cap cost per a les persones usuà-
ries. En la majoria dels casos, l’actuació consistirà 
a col·locar un filtre a l’antena receptora de la se-
nyal de televisió.
 
Tanmateix, els habitatges que, per la seva ubica-
ció, puguin veure’s més afectats seran alertats a 
través d’una carta enviada al domicili, que especi-
ficarà tota la informació al respecte.

fotografies aèries realitzades amb tècniques foto-
gramètriques, juntament amb el treball de camp. 
Està estructurat en sis fitxers amb altimetria, pla-
nimetria, toponímia, polígons, vialer i model di-
gital del terreny, realitzat segons el plec d'especi-
ficacions tècniques de la Comissió de Coordinació 
Cartogràfica de Catalunya.
 
La cartografia digital urbana 3D escala 1:1000 és 
una eina essencial per al desenvolupament de les 
competències municipals bàsiques i s'utilitza 
com a base de les cartografies temàtiques, com el 
planejament urbanístic, la cartografia de cadas-
tre i les xarxes de serveis i equipaments. L'actua-
lització d'aquesta cartografia facilita els treballs 
de diagnosi, planificació i gestió municipal, així 
com la presa de decisions estratègiques.

Comunicació Comunicació

Urbanisme

Un lloc de Vacarisses
Punt de Vol

Un record vacarissà
El Juguem-juguem, al Nadal

Una activitat vacarissana
La Festa Major

Una millora per al municipi
Camp de gespa

Un llibre
Teo va al bar

Una pel·lícula
Ciudadano ejemplar

Un personatge de ficció
El cabell de Toni Masana

Un personatge real
Dani Perales

Un plat
L’hamburguesa de la piscina de Vacarisses
(futurament, al casal)

QÜESTIONARI VACARISSENC

Maikels
«Amb la Lliga del Llumillu, 
vius al màxim la Festa 
Major»

Fa poc més d’un any, un grup de joves 
va formar l’equip dels Maikels per 
participar a la primera Lliga del Llumillu 
de la Festa Major de Vacarisses.
Llavors, no van guanyar. Aquesta 
segona edició, però, van encarar-la ja 
amb certa experiència i van aconseguir 
obtenir la màxima puntuació.
Coneguem com van viure les proves
i què els van semblar les novetats 
d’enguany.

El vostre equip ja va participar a la primera 
edició de la Lliga del Llumillu. Què us va ani-
mar a repetir l’experiència?
El fet que, en participar, et trobes molt més invo-
lucrat amb la Festa Major, la vius i gaudeixes al 
màxim, matí i tarda, a pesar de les ressaques...
 
D’on ve el nom de Maikels?
El nom ve d’una broma del grup d’amics; entre 
nosaltres, ens dèiem Maikels i així es va quedar.

Com valoreu les proves noves d’enguany?
Quina us va agradar més?
Les proves han estat molt originals i divertides; 
cada any són millors. La prova que més ens va 
agradar va ser el circuit americà a les pistes de 
l’Eixample.

Per contra, quina prova trauríeu?
La prova de geocaching, o si més no, plantejar-la 
diferent.

Algun suggeriment per continuar millorant?
Posar menys proves a primera hora del matí.

En aquesta edició, ha augmentat el número de 
participants, consolidant la Lliga del Llumillu 
dintre la programació de la Festa Major de 
Vacarisses. Quina creieu que és la clau de l’èxit?
L’ambient de festa i el fet que les proves siguin 
tan originals i divertides.

El premi per haver obtingut la major puntu-
ació va ser un àpat al restaurant Mas Mimó.  
Ja n’heu gaudit?
I tant, birres gratis!!!!

Entrevista
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Cartes a El Terme

Era de Cal Ferminet. Temps de batre.
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

Vacarisses en imatges

Barraca de la Vinya 
de ca l'Alegre I
Les famílies pageses de Vacarisses i les seves barraques de vinya

A ca l'Alegre, una casa vacarissenca de l'actual 
carrer del Pou, tenien la propietat d'una peça de 
terra amb vinya i olivar. Segons el Plano geométrico 
del término jurisdiccional de Vacarisas de l'any 1856, 
un tal Cristòfol Palà aquí conreava una peça de 
terra de 4 quarteres i 3 quartans, el conreu prin-
cipal de la qual eren la vinya i l’olivar. Poc temps 
després, segons l'Amillarament de 1861, el ma-
teix Cristòfol Palà conreava aquesta peça de terra 
pròpia, que consistia en una vinya de 3ª categoria 
(2 Q), un olivar de 3ª categoria (9 q), secà de 3ª (2 
q),  erm de 1ª (9 q) i roques (7 q). Més de mig segle 
després, segons l'Amillarament de 1926, Josep 
Palà Casas (besnét de l’anterior), amb uns 44 anys 
d'edat, era el propietari d'una finca rústica de 4 
quarteres de cabuda, situada a la Pedra Esmola-
dora, que consistia en una vinya, secà i olivar. A 
l’Amillarament de 1944, la viuda de l’anterior (Fe 
Ambrós Ginferrer) era la propietària de la finca, 
on es tributava per una vinya de 3ª categoria. Fi-
nalment, a l’actualització del cadastre dels anys 
50 del segle passat, la propietària era la filla dels 
dos anteriors, Carme Palà Ambrós, i l’únic con-
reu que s’hi feia era l’olivar, perquè la vinya ja 
s’havia deixat perdre. L’habitacle de la dreta era 
l'espai per a guardar la bèstia de càrrega (mula, 
matxo, ruc). Uns 15 metres per sobre d'aquesta 
barraca doble hi ha un dipòsit circular d'aigua.

Descripció: Barraca doble adossada i no comu-
nicada interiorment. L’habitacle de l’esquerra té 
dues fornícules al seu interior.

Ubicació: Vessant hidrogràfic dret del torrent 
Fondo. Al carrer del Guinardeu de la urbanització 
Torreblanca II. Al paratge de la Pedra Esmoladora 
(un topònim ja gairebé perdut).

Sociates *
Pacte, diàleg, negociacions, una nova constitució, 
un pacte federalista i 10 Champions per a L’Hospi-
talet; i que a vostè li toqui la 6/49 (estaria bé, oi?). 
No li pregunto què en faria de tants diners perquè 
tothom té forats per tapar. Amb tot això, un es 
pregunta si vostès saben què seran quan siguin 
grans, vull dir, quan tornin a tenir 30 o 40 escons 
al nostre Parlament. No perdi l’esperança. Bé, ja 
sé que això gairebé és parlar d’utopies, però no es 
desanimin; miri, vostès demanen al gallec de la 
barba lo del federalisme (a lo mejor tiene suerte, con 
los gallegos nunca se sabe). Les coses que s’han de fer 
i dir per mantenir la cadira oficial enganxada al 
cul i, sinó, que ho preguntin al de la ballaruca.

Després de demanar 16 o 18 vegades al president 
del govern espanyol el pacte, etc., etc., amb les 
corresponents negatives, vostè encara té l’humor 
de fotre una carta com la que ens refrega pels nas-
sos i insisteix, tal com li deia abans, en allò del 
pacte, etc., etc. (a lo mejor tiene suerte, pruebe con el 
gallego; jo ho provaria). Però de què va vostè? No 
ens vulgui fer creure a la gent del país i a la resta 
que som uns ineptes i que només vostès estan en 
possessió de la veritat. Tan sols ens falta la baixada 

Viu Vacarisses

de pantalons i calces, tot i que, sense fer-ho, ja 
fa molts anys que ho intenten, amb el graciós 
ajut, entre d’altres, dels «bons amics» socialistes 
(apoyaré). No li fa vergonya? Es pensa que no 
l’hauríem volgut nosaltres un pacte? Doncs 
miri, vostè ara a fotre’s, i la resta també, perquè 
lo haremos, el referèndum.

Si alguna vegada té ganes de llegir, li recomano 
Delenda Est Hispania, d’Albert Bosch, un llibre per 
a gent intel·ligent, i vostè n’és, oi? No té res a veu-
re amb la seva constitució de 1812. Sé que vostè 
el podrà assimilar, o això espero.

Gràcies per llegir-me. Si vostè respon amb missi-
va, no hi haurà resposta, però, si vol, ens podem 
veure en el torn de preguntes al primer ple de 
l’Ajuntament del mes de setembre.

Amb tot el respecte,

Martí Cos

* En resposta a l’article del PSC de la secció
Els partits opinen del Terme núm. 114 (agost).

Data de visita: 12-09-2014

Numeració: 002

Tipus de construcció: Aèria adossada al marge.

Forma: Bessona-composta. L'habitacle de l'es-
querra és de planta quadrada. L'habitacle de la 
dreta és de planta rectangular.

Tipus de porta: L’habitacle de l’esquerra té llinda 
plana. L’habitacle de la dreta ha patit un enderroc 
allà on era la porta.

Estat de conservació:
Enderroc exterior important.

Coordenades: (Datum WGS 84 = ETRS 89):
N 41º 36.146 E 001º 55.667

Altitud: 415 m

Orientació de la porta: Sud

Restaurada: No

Font d’informació:
Jordi Torrella de cal Cargol. Josep Gibert de cal Jo-
sepó (al cel sia). Plano geométrico del término jurisdic-
cional de Vacarisas de l'any 1856 (Cartoteca Digital 
de l'ICC). Amillaraments de Vacarisses de 1861, 
1926 i 1944 (Arxiu de l'Ajuntament de Vacaris-
ses). Mapa del Cadastre parcel·lari de Vacarisses 
de l'any 1944 (Ajuntament de Vacarisses). Guia 
Interactiva del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 
l'Obac (Ramon Suades).

David Hernández
http://barraquesdevacarisses.blogspot.com.es
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Novel·la
La fada negra
Xavier Theros

Tot i que Xavier Theros porta 
anys publicant i treballant amb 
assajos i diverses traduccions, 
La fada negra suposa la seva pri-
mera novel·la. I el seu debut té 
l’honor d’haver-se estrenat gua-
nyant el prestigiós Premi Josep 
Pla d’aquest 2017. 
Situada a la Barcelona de 1843, 
època en què la ciutat sortia de 
l’Antic Règim però encara no ha-
via entrat en la modernitat, La 
fada negra no és tan sols una 
novel·la històrica. Sí, ens trobem 
amb una història ambientada en 
plena  revolta popular de la Ja-
mància, un episodi poc tractat 
en la literatura i que l’autor re-
trata vivament, capaç de trans-
portar-nos a aquella Barcelona 
tèrbola i violenta. Però, a més a 
més, ens trobem davant un thri-
ller, amb intriga i misteris en un 
relat que perseguirà un enigmà-
tic assassí de nens, la pista del 
qual seguirà el protagonista, 
Llàtzer Llampades, un policia 
fosc i amb  un passat tortuós... 
Sens dubte, una novel·la addicti-
va i que no podeu deixar escapar!

La Biblioteca
recomana

La Biblioteca enceta el curs amb activitats infantils i juvenils

El primer dimecres d’obertura al matí
es va celebrar amb un concurs d’enigmes, 
mentre que Harry Potter va ser el 
protagonista del club de lectura juvenil

El dimecres 6 de setembre era el primer en què la 
Biblioteca El Castell obria al matí, segons els nous 
horaris de l’equipament. Per celebrar-ho, es va 
organitzar l’Enigmadia, un concurs que consistia 
en resoldre enigmes nous cada hora. L’activitat, 
adreçada a infants entre 8 i 10 anys, va tenir molt 
bona acollida, a més d’un premi ben especial per 
qui resolia més enigmes correctament.
 
L’endemà, va haver-hi trobada del club de lectu-
ra juvenil, que va gaudir d’una tarda molt màgi-
ca. Primer, vam rebre la visita del mag Mouki el 
Magnífic, amb el seu espectacle en anglès, i des-
prés, vam endinsar-nos en el fantàstic món de 
Harry Potter, a través de la novel·la de J.K. Rowling  

El misteri del príncep. Plegats vam descobrir com el 
món clàssic i la seva mitologia també són pre-
sents en la literatura juvenil actual, tot i passar 
força desapercebuts.

Nous horaris!
De dilluns a divendres, de les 15 a les 20 h.
Dimecres i dissabte, de les 9.30 a les 13.30 h.

DVD 
Un monstruo viene a verme

Amb unes increïbles tècniques 
d’animació i diferents relats 
dins la història principal, el 
film de Bayona és una de les 
obres més commovedores del 
director i també del cinema. La 
pel·lícula ens transporta dins 
les pors del protagonista, en 
Connor, un noi de 12 anys que 
viu una situació complicada: 
amb els pares separats, la mare 
pateix un greu càncer i el noi ha 
de fer-se càrrec de la casa. Tots 
els sentiments i pors d’en Con-
nor prendran forma d’un mons-
tre que ensenyarà el noi com 
acceptar i viure amb el que li 
està succeint. Basada en la 
novel·la del mateix nom de l’au-
tor Patrick Ness, es tracta d’una 
obra plena d’emoció, que no us 
podeu perdre.

Infantil
Col·lecció Mitos Clássicos
Ed. Edelvives

Des de la biblioteca, estem duent 
a terme el ja tradicional progra-
ma de foment de la lectura per 
als més petits (de P5 a 2n), on en-
guany el tema són els déus egip-
cis. Els déus i la mitologia no es-
tan de moda, però són una font 
de coneixement molt important 
de la nostra història i conèixer 
els mites també permet gaudir 
de molta producció artística: 
pintures, escultures i arquitectu-
ra, entre d’altres. A més a més, 
sempre van acompanyats d’una 
qualitat literària que cal tenir en 
compte i buscar a les publicaci-
ons infantils. 
A la biblioteca, estem comprant 
la col·lecció sobre mites clàssics 
de l’editorial Edelvives, que in-
corpora els relats més significa-
tius de la mitologia i els presen-
ta de forma amena i entenedora. 
Una oportunitat per començar 
a introduir alguns noms i les se-
ves històries, com Ulisses o Hèr-
cules. Els recomanem, sobretot, 
a partir dels 8 anys.

Conte
Anem a buscar un tresor
Janosch

Anem a buscar un tresor de Janosch, 
pseudònim de l’autor polonès 
Horst Eckert, és un llibre per lle-
gir als més petits de 7 anys, apro-
ximadament, i per llegir acom-
panyat o sol a partir dels 8 anys. 
És una petita joia, com totes les 
obres d’aquest escriptor en llen-
gua alemanya. A través de les 
seves delicades il·lustracions i 
el seu humor, ens transporta a 
una lectura com les d’abans. De 
fet, la col·lecció de Janosch a 
l’editorial Kalandraka es pre-
senta com a clàssics contempo-
ranis. En aquest cas, el Petit ós i 
el Petit Tigre busquen un tresor 
amagat que els ha de donar els 
diners per comprar-se els seus 
capricis. Pel camí, aniran tro-
bant un seguit d’animals i, al fi-
nal, s’adonaran que no hi ha 
tresor més gran que l’amistat, 
tal com els havia dit el mussol. 
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Agenda
Octubre 2017
Dimarts 3

Caminada
Hora: 9 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

Taller de guitarra
Vine a provar gratuïtament  
la primera classe!
Hora: 18-19 h
Lloc: Punt de Vol

Taller de bateria
Vine a provar gratuïtament  
la primera classe!
Hora: 19-20 h
Lloc: Punt de Vol

Dimarts 10

Portes obertes Espai 
Familiar
Espai Menut (d'1 a 3 anys).
Hora: 10.15-12.15 h
Lloc: Escola bressol El Xic

Pel·lícula La Llum d’Elna
Hora: 17 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzen: Biblioteca El Castell 
i Casal de la Gent Gran

Dimarts 17

Xerrada de seguretat 
ciutadana
Estafes i «timos» a la gent gran.
Hora: 17 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

Dijous 19

Campionats de futbolí, 
billar i rummikub
Berenar i premis per a les 
persones guanyadores.
Hora: 18 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions: fins al mateix dia, 
al Casal de la Gent Gran i al Punt 
de Vol
Organitzen: Punt de Vol i Casal 
de la Gent Gran

Dimarts 24

Concurs de truites
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

Dimarts 31

Castanyada
Tarda de retallables i contes 
sobre la festa de la Castanyada.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Fins al dia 11

XXIV Concurs de Fotografia 
de Vacarisses
Presentació de fotografies.
Hora: 9-14 h
Lloc: Regidoria de Cultura
+info: www.vacarisses.cat

D'octubre a juny

Karate i Fit Kid
a les escoles esportives 
municipals
Lloc: Poliesportiu municipal
Preu: 16 euros/mes
+info: www.vacarisses.cat

Dissabtes 14, 21 i 28

Taller d’iniciació als escacs
Dirigit a infants de 7 a 14 anys.
Hora: 12 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Club de lectura 1
También esto pasará,
de Milena Busquets.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Divendres 20

Sessió Informativa
Borsa de Treball
Hora: 9.30-11 h
Lloc: Sala sotacoberta esquerra 
d’El Castell
Inscripcions:
promocio@vacarisses.cat
93 835 90 02 (ext. 460)

Dimecres 11

Portes obertes Espai 
Familiar
Espai Nadó (de 0 a 1 any).
Hora: 10.15-12.15 h
Lloc: Escola bressol El Xic

Visita guiada a El Castell
I petit tast de productes locals.
Hora: 11 h
Organitzen: Biblioteca El Castell 
i Casal de la Gent Gran

Jamm
Vols participar-hi? Vine i 
t’expliquem què estem 
preparant!
Hora: 20 h
Lloc: Punt de Vol

Dimecres 4

Taller de combo
Vine a provar gratuïtament  
la primera classe!
Hora: 20.30-21.15 h
Lloc: Escola Municipal de Música

Dijous 5

Botifarrada
Hora: 10 h
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica
Inscripcions: abans del 30 de 
setembre

Divendres 6

Sessió Informativa
Borsa de Treball
Hora: 9.30-11 h
Lloc: Sala sotacoberta esquerra 
d’El Castell
Inscripcions:
promocio@vacarisses.cat
93 835 90 02 (ext. 460)

Dissabte 21

Dinar de germanor
I passejada en cotxes antics per  
a les parelles que celebren les 
noces d’or
Hora: 14 h
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica
Inscripcions: abans del 18 
d’octubre

Correllengua
Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol
Organitza: Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua 
Catalana

Actuació de l'Esbart 
Dansaire
Lloc: Casal de Cultura

Diumenge 22

Cicle de Teatre Infantil
Les supertietes, de la companyia 
Les Bianchis.
Hora: 17 h
Lloc: Casal de Cultura

Divendres 13

Concurs de rams i flors 
silvestres
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions: abans del 10 
d’octubre

Dissabte 7

Jornades Europees
de Patrimoni
El valent gegant Xic de 
Vacarisses, històries i llegendes 
de Vacarisses a la Casa Nova i 
Vella de l’Obach.
Hora: 11 h
Lloc: Casa Nova de l’Obac
Inscripcions: abans del 6 
d’octubre, a cultura@vacarisses.cat

Dissabte 7 i diumenge 8

Fira del Món Geganter
Consulta la programació al fulletó 
adjunt o a www.vacarisses.cat

Dissabte 14

Recital de poesia
Dedicat a Maria Mercè Marçal.
Hora: 18 h
Organitza: Cul-Actiu

Dijous 26

Cantada d’havaneres
A càrrec del grup Bon dia.
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

Club de lectura 2
El sentit d’un final,
de Julian Barnes.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell 

Divendres 27

Hora del conte
Contes per menjar,
a càrrec de Joan Boher.
A partir dels 3 anys.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell 

Dissabte 28

(Re) Descobrint Vacarisses
Les talaies de la serra de l’Obac: 
sortida familiar guiada a càrrec 
de Joan Soler.
Distància: 10,5 km.
Dificultat: mitjana-alta.
Hora: 8.30-13.30 h
Punt de trobada:
Casa Nova de l’Obac
Inscripcions: fins al 25 d’octubre, 
a promocio@vacarisses.cat |
93 835 90 02 (ext. 461)

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.


