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Editorial
El 25 de novembre es commemora el Dia mundial contra la violència de gènere i, com cada any,
Vacarisses s’ha volgut unir a aquesta reivindicació. Portem anys intentant eradicar una xacra
que hauria de remoure les consciències de tota la
societat i totes les generacions d’homes i dones.
I és que la violència de gènere no entén d’edats,
ni de condicions socials i econòmiques, ni de nivell educatiu. Qualsevol dona pot patir-la.
Des de l’Ajuntament de Vacarisses i la Regidoria
de Polítiques d’Igualtat, no només es treballa per
impulsar polítiques contra la violència de gènere, sinó també per promoure, revaloritzar i reconèixer el rol social de les dones. Es tracta d’una
tasca de cada dia, que cal fer entre tots i totes, des
de baix, començant per les personetes més menudes de casa.

Precisament, la majoria d’activitats programades
entorn del 25 de novembre estan adreçades al públic infantil i juvenil. Per exemple, a les escoles
de primària de Vacarisses, hi haurà un gran llaç
lila perquè els nens i nenes puguin escriure-hi els
seus missatges, després de treballar què és la violència de gènere i com es pot prevenir i detectar.
Aquesta activitat es complementarà amb l’hora
del conte de la Biblioteca El Castell, que, aquest
mes, tindrà com a protagonistes les heroïnes.
Uns dies més tard, la primera setmana de desembre, s’impartiran tallers de prevenció de violència de gènere a l’alumnat del primer cicle d’ESO
de l’Institut de Vacarisses.
I un any més, el mateix dia 25, hi haurà un acte
central al matí, adreçat a tota la ciutadania i que
es clourà amb la lectura d’un manifest i un minut
de silenci per mostrar el nostre rebuig a la violència de gènere. Us hi esperem per dir prou!

Millores per fomentar
l’estalvi energètic
El ple de Vacarisses va aprovar un seguit
d’actuacions al municipi, que es finançaran amb subvencions i el romanent
líquid de tresoreria
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L'XI Fira del Món Geganter
en imatges
Èxit dels braçalets de
la Festa Major
Foment de l’emprenedoria
a les escoles

La importància de donar sang

El cost total d’aquestes millores és de 368.119
euros, import que també inclou l’amortització
anticipada de 67.274 euros, destinats a reduir
l’endeutament de l’Ajuntament. Després d’aquestes despeses, restarà disponible un romanent de
115.435 euros. Tanmateix, es preveu que la majoria d’aquestes actuacions estiguin subvencionades, a banda del retorn econòmic que suposarà l’estalvi energètic que es pretén aconseguir.
La proposta va rebre el suport de tots els grups
municipals, excepte el d’UIPV, que es va abstenir.
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que alerten la Policia Local en cas de detectar un
incendi. Tenen un abast de 8 km i s’està estudiant
la millor ubicació de les càmeres segons aquest
condicionant i per evitar zones d’ombra.

La sessió ordinària de setembre del ple de Vacarisses havia de celebrar-se abans, però, tal com van
fer altres ajuntaments, es va decidir ajornar-la
per l’estat d’excepcionalitat en què es trobava
el país. Un dels punts de l’ordre del dia va ser el
finançament, amb romanent líquid de tresoreria,
d’un seguit de projectes amb l’objectiu prioritari
d’aconseguir el màxim estalvi energètic.

Índex
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Fotografia de coberta: Quico Ortega

D’una banda, es realitzaran millores en la xarxa
d’aigua i s’invertirà en nous equipaments, i es
millorarà l’aïllament d’alguns edificis municipals, instal·lant proteccions solars i mosquiteres
per potenciar la ventilació i la refrigeració naturals. Per fomentar l’ús d’energia renovable,
s’instal·laran sistemes de plaques fotovoltaiques
per autoconsums a les cobertes del poliesportiu
municipal, la deixalleria i les escoles bressol.
D’altra banda, el sistema actual d’enllumenat
públic se substituirà per tecnologia LED, comportant una reducció del consum entre un 60 i
un 70%. Aquesta actuació es farà a l’interior
d’edificis municipals, així com a les urbanitzacions d’El Ventaiol, Can Serra Estació, El Fresno,
La Farinera i Ca l’Oliva. A més a més, davant
l’edifici de l’Ajuntament i a la zona de les escoles
de Can Serra, s’instal·laran punts de recàrrega de
vehicles elèctrics, per fomentar aquest tipus de
transport no contaminant.

Condemna de la violència de l’1-O
Al ple del 4 d'octubre, es van entrar d’urgència
dues mocions per condemnar la violència viscuda
durant la jornada electoral del passat 1 d’octubre.
D’una banda, un text presentat conjuntament
per tot el consistori per «donar tot el suport a les
persones ferides durant les càrregues policials»,
«exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo
Nacional de Policía i la Guardia Civil enviats de
manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum», «demanar la dimissió del delegat del Govern d’Espanya a Catalunya,
Enric Millo, i declarar-lo persona non grata al

El conjunt de projectes que es va proposar ahir
també inclou el trasllat del bar del camp de futbol i la instal·lació d’un sistema de detecció d’incendis forestals, tenint en compte el paratge en
què es troba Vacarisses. Es tracta d’un mètode
pioner, que consisteix en càmeres tèrmiques,
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nostre municipi», «reconèixer l’actitud, la valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2
milions de persones que aquest diumenge es van
expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que va
voler imposar l’Estat espanyol, i «demanar la mediació i el suport de les institucions europees i la
comunitat internacional». Per la seva banda, UIPV
va presentar una altra moció en aquest sentit,
que coincidia en diferents punts amb l’anterior.
En aquest cas, però, no només es demanava reprovar el govern del PP i les forces de la Policia
Nacional i la Guàrdia Civil, sinó també el PSOE i
Ciutadans. Tots els grups van votar a favor
d’aquesta segona moció, excepte el PSC, que va
abstenir-se. La regidora socialista Laura Sánchez
va reconèixer que les declaracions del líder del
PSOE, Pedro Sánchez, havien estat «desafortunades» i va expressar el seu parer: «Cap persona que
tingui ànima pot quedar indiferent a una actuació molt lamentable». «Estem profundament preocupats per la situació del país; no podem dividir
la societat», va afegir.

Rebuig als atemptats terroristes
de Barcelona i Cambrils

Segona Taula d’Entitats

Finalment, es va «ratificar la voluntat del govern
local de continuar treballant per la cohesió social
a la nostra vila. Només així avançarem cap a la
convivència i la inclusió de la societat».

Es debatrà sobre la definició i creació
del Consell de Vila i el paper que hi
jugaran les diferents associacions
de Vacarisses

Contra l’especulació immobiliària
L’equip de govern va presentar una moció, que va
rebre la unanimitat de tots els grups, per demanar la gestió municipal dels pisos de la Societat
de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) i evitar l’especulació immobiliària als municipis. I és que es considera que
«la gestió actual del parc d’habitatges està fent
inviable l’oportunitat històrica d’intervenir
d’una manera eficaç en el mercat de l’habitatge i
ajudar a crear un gran parc d’habitatge de gestió
o titularitat pública». Així, s’insta al Ministeri
d’Economia, Indústria i Competitivitat a «promoure els canvis necessaris a la SAREB perquè la
seva missió inclogui també l’objectiu de col·
laborar en les polítiques adreçades a garantir el
dret a un habitatge digne i adequat, que prioritzi
la seva funció social i no l’especulativa. A més, es
demana «fer possible la territorialització de la
gestió de la SAREB per atansar-la a la ciutadania».

Des de l’Àrea de Participació, l’Ajuntament de
Vacarisses ha iniciat un procés deliberatiu per a
la definició i la creació del Consell de Vila, com
ja es contemplava al Reglament de Participació
Ciutadana. La intenció és que aquest consell sigui una estructura permanent que permeti millorar els canals de participació i relació dels veïns i veïnes en tots aquells temes que afecten el
dia a dia del municipi.
Així, doncs, és en aquest sentit que es pretén
crear un òrgan participatiu que funcioni com un
instrument per a facilitar la màxima informació
sobre activitats, serveis, polítiques i accions municipals. Es tracta també de crear una eina per
donar resposta i consultar les opinions i demandes que es formulin relacionades amb el territori
i amb els projectes que s’estiguin portant a terme
o es vulguin desenvolupar en un futur.

Tots els grups municipals també es van posar
d’acord per presentar una moció de rebuig als
atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils.
Així, es va «condemnar aquest atac i qualsevol
tipus de violència que propagui l’odi i la barbàrie arreu del món i a casa nostra, es va «donar el
condol i el suport total a les víctimes i ferits dels
atemptats, les seves famílies i amics», i es va
«agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per
tots els cossos d’emergències, seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que van saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei».

El Consell de Vila s’ha d’entendre com un espai
central de participació que aglutini els diferents
sectors i sensibilitats de Vacarisses amb l’objectiu

Aprovades les ordenances fiscals de 2018
En un ple extraordinari, l’Ajuntament
de Vacarisses ha aprovat, provisionalment, les ordenances que regularan les
taxes públiques a partir de l’any vinent

consum per tal d’adaptar-los als blocs que aplica
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Aquesta modificació, però, no afecta les tarifes, sinó que facilita la comprensió de la factura de l’aigua per part
de les persones usuàries.

El 19 d'octubre al matí, l’Ajuntament de Vacarisses va celebrar un ple extraordinari per aprovar
les ordenances fiscals de 2018, en què l’oposició,
UIPV i VxV, es va abstenir. La majoria de novetats
respecte a les taxes d’enguany són normatives, de
manera que venen marcades per la Diputació de
Barcelona.

També s’ha modificat la quota de servei d’aigua de
les indústries, que, fins ara, pagaven el mateix import que els abonats domèstics (10 euros trimestrals). A partir d’ara, la quota de servei es fixa en
funció de la garantia de subministrament, segons
el diàmetre d’entrada del comptador. Per calcular
la nova quota, s’ha tingut en compte la mitjana
de preus dels municipis de la comarca, reflectida
en l’estudi tarifari encarregat per l’Ajuntament a
principis d’any.

L’excepció és l’ordenança de subministrament
d’aigua, en què hi ha hagut canvis en els trams de
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de tractar, posar en comú i debatre els diferents
temes que es plantegin i que afectin tant sectors
específics com el global del municipi.
En tot aquest procés, caldrà la implicació de tothom. Quantes més persones hi participem, més riques i enriquidores seran les propostes i el debat.
Com no, caldrà comptar amb totes i cadascuna
de les entitats i associacions, però també amb els
diferents col·lectius no constituïts formalment i
amb aquells veïns i veïnes a títol individual que
vulguin participar-hi, així com tècnics municipals i polítics. En aquest sentit, s’ha previst portar a terme diferents sessions de treball, realitzar
un qüestionari, organitzar diferents tallers participatius, etc.
Amb tot això, enguany celebrarem la II Taula
d’entitats, el dissabte 25 de novembre i que anirà
estretament lligada a la creació del Consell de
Vila i el paper que hi jugaran les diferents associacions. Reserveu-vos el dia! Properament, rebreu
més informació. Us hi esperem!

Política
Municipal

Què és la sang?
La sang és un teixit format per diversos components amb característiques i funcions diferents.
Totes les donacions de sang se separen al laboratori per obtenir tres productes diferents: glòbuls
vermells, plasma i plaquetes. Cadascun d'aquests
components sanguinis es transfon a un malalt
diferent. Per això, una única donació de sang
pot beneficiar a tres persones diferents.

Accés al
qüestionari:

Participa al qüestionari
per tal d'aportar noves idees al procés deliberatiu
per a la creació del Consell de Vila.
http://ves.cat/emGC

La importància de donar sang
Aprofitant que el proper diumenge 19
de novembre podrem donar sang a
Vacarisses, aprofundim una mica i
mirem d'entendre què és la sang
exactament.

Participació

Sanitat

Plaquetes
Les plaquetes, en canvi, intervenen en la coagulació de la sang, tot impedint les hemorràgies causades per petites lesions que habitualment es
produeixen a les artèries, venes i capil·lars. Són
necessàries per als malalts de càncer i per evitar
hemorràgies.

Plasma
El plasma és un líquid transparent i lleugerament
groguenc que representa el 55% del volum total
de sang. Es transfon als pacients amb alteracions
de la coagulació i a grans cremats. També se'n fan
medicaments.
Informació proporcionada pel:
Banc de Sang i Teixits

Glòbuls vermells

Recorda:
Diumenge 19

Els glòbuls vermells transporten l'oxigen des dels
pulmons a tots els teixits de l'organisme. S’utilitzen en tractaments de càncer, en algunes operacions i quan hi ha un accident.

Vine a donar sang. Ajuda’ns a salvar vides.
Hora: 10-14 h
Lloc: La Fàbrica
Organitza: Banc de Sang i Teixits
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Propostes del Ple municipal ordinari
de 4 d'octubre de 2017

Consulta les actes
dels Plens municipals

Proposta/moció

A favor

Proposta de l’Alcaldia de modificació de nomenament de
representant de la Corporació en òrgans col·legiats

Unanimitat

–

–

Proposta del regidor d’Organització administrativa i Recursos
Humans de ratificació de l’acord de Junta de Govern local
d’adhesió al conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació
de Barcelona i el Consorci Localret, per a la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions

Unanimitat

–

–

Proposta de la regidora d’Hisenda d’aprovació del compte general
i compte de patrimoni de l’exercici de 2016

ERC, PSC,
VxV 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,
VxV i MV

–

UIPV

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, PSC-CP, MV-E,
UIPV i VpV de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona
i Cambrils, i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos
policials i d’emergències

Unanimitat

–

–

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, PSC-CP i MV-E
per demanar la gestió municipal dels pisos de la SAREB i evitar
l’especulació immobiliària als municipis

Unanimitat

–

–

Moció presentada pel grup municipal d'UIPV, de reprovació
davant les greus actuacions de repressió de les forces policials
de l'Estat espanyol a la ciutadania de Catalunya amb motiu
del referèndum d'autodeterminació de l’1O

UIPV, ERC,
VxV i MV

–

PSC

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, PSC-CP, MV-E,
UIPV i VpV de condemna de la violència i repressió efectuada
per part de la policia el diumenge 1 d’octubre de 2017

Unanimitat

–

–

ERC,
PSC i MV

–

UIPV
i VxV

–

PSC,
VxV i MV

En contra

Abst.

Propostes del Ple municipal extraordinari
de 19 d’octubre de 2017
Proposta de la Regidoria d'Hisenda d'aprovació provisional
de la modificació de les ordenances fiscals reguladores
dels tributs municipals

Propostes del Ple municipal extraordinari urgent
de 23 d’octubre de 2017
Proposta de l'Alcaldia per aturar la suspensió de l'autonomia
de Catalunya
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UIPV
i ERC
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L'XI Fira del
Món Geganter
en imatges
Fotografies: Josep Palou i Quico Ortega
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Èxit dels braçalets de la Festa Major
Els 230 euros recaptats a través dels
donatius voluntaris s'han destinat
a l’entitat LGTB-Terrassa
Des del passat mes de desembre, Vacarisses forma part de la Xarxa de Municipis LGTBIQ, amb
l’objectiu de garantir el respecte i la pluralitat
d’expressions de gènere a les diverses orientacions afectives i sexuals. A la passada Festa Major,
és va voler fomentar aquests valors amb el lema
Estima la festa, estima com vulguis. A més, es van encarregar uns braçalets amb aquesta frase impresa sobre els colors de l’arc de Sant Martí perquè
la ciutadania pogués lluir-los els dies de festa.

L’acollida va ser molt bona, sobretot entre el jovent. Fins i tot, després de córrer la veu, va haver-hi encàrrecs de la gent que es trobava fora de
Vacarisses.
Els braçalets es podien adquirir en diversos espais del municipi, sense un preu marcat, sinó que
es tractava d’un donatiu voluntari. Els 230 euros
recaptats s'han lliurat a l’entitat LGTB-Terrassa.
Des de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, es vol
agrair la participació de la ciutadania i la implicació dels comerços i altres espais per oferir els braçalets i difondre la iniciativa entre la seva clientela.

Foment de l’emprenedoria a les escoles
Des d’aquest curs, Vacarisses forma part
del programa CuEme, de la Diputació de
Barcelona
Aquesta setmana s’ha posat en marxa el curs
2017-2018 del programa CuEme, Cultura Emprenedora a l’Escola, que pretén fomentar la cultura emprenedora i les competències bàsiques al cicle
superior d'educació primària. Així, durant un
curs escolar, l'alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el suport de la comunitat educativa, l'administració i altres agents socials de la
seva localitat.
En aquesta setena edició de CuEme, se sumen 25
municipis de la demarcació de Barcelona, entre
els quals hi ha Vacarisses. En total, aquest curs, hi
participaran 7.700 alumnes.
L’objectiu d’enguany és continuar impulsant les
Trobades de Cooperatives Territorials. En aquest
sentit, cal remarcar el paper dels ens supramunicipals i el treball dels tècnics municipals. Aquest
programa està en sintonia amb el concepte d’escola innovadora i inclusiva, i les Xarxes d’Escola
Nova 21.
La inauguració del programa va tenir lloc a l’Espai
Francesca Bonnemaison de Barcelona, de la mà del
diputat d’Educació de la Diputació de Barcelona,
Rafael Homet. En representació de Vacarisses, va
assistir-hi la regidora de Promoció Econòmica,
Olga Serra.

Caràcter innovador i arrelat al context local
La metodologia educativa és el treball per projectes. Reforça valors com la solidaritat, la igualtat
d’oportunitats i l’equitat, i constitueix una eina
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Polítiques d'Igualtat

Educació i
Promoció Econòmica

d’inclusió social. La cooperativa centra l’activitat
empresarial en la persona i no en el capital, es
gestiona de manera democràtica i participativa, i
dóna part dels beneficis a projectes socials. La
participació dels ajuntaments i ens locals és cabdal en el projecte perquè facilita la relació de les
escoles amb l’entorn i promou la implicació dels
agents locals en la dinàmica quotidiana de les cooperatives. Així, els departaments de promoció
econòmica i educació municipals actuen com a
dinamitzadors i coordinadors del projecte, posant els seus recursos al servei de l’esperit emprenedor de l’alumnat.

Esperit emprenedor
L’esperit emprenedor és l’habilitat de les persones per transformar les idees en actes. La creativitat, la iniciativa, la innovació i l'assumpció de
riscos, així com l'habilitat per planificar i gestionar projectes amb el fi d'aconseguir objectius,
són les seves principals característiques. L’esperit emprenedor com a competència clau que
s’ha d’integrar al currículum s’ha d’assolir al
final de l’ensenyament obligatori i s’ha de mantenir i reforçar al llarg de la vida. La seva promoció esdevé cabdal en el context d'una societat
del coneixement, perquè augmenta la relació
entre els sistemes educatiu i productiu, incrementa la qualitat del treball, afavoreix la millora dels resultats educatius i promou l'adquisició
d'un conjunt de capacitats, habilitats i valors
útils que capaciten les persones a gestionar adequadament els seus projectes professionals i vitals. La cultura emprenedora aposta pel model
cooperatiu com a filosofia empresarial de base,
perquè aporta un model de gestió democràtica i
participativa, i reforça un vessant de responsabilitat social.

Cesc Castellet

Entrevista

«Volem apropar el màxim
de propostes culturals a la
població»
El restaurador Cesc Castellet és conegut
a Vacarisses i Terrassa per la seva
vinculació amb les entitats i per haver
estat al capdavant del mític Cafè Teatre
durant 22 anys, juntament amb la seva
parella, la Laura. Al nostre municipi,
ha portat el bar de la piscina municipal
i acaba d’engegar un nou projecte.
Coneguem-lo millor.

El Cafè Teatre de Terrassa ha esdevingut un
símbol de la cultura i la gastronomia egarenques. Què li han aportat les més de dues dècades d’existència?
No hi ha experiència més enriquidora, en el sentit d’estar en contacte permanent amb la gent.
A més, aquesta feina ens apassiona i ens formem contínuament, no ens perdem una fira,
busquem productes nous, intentem documentar cuina antiga...
Per què han decidit tancar l’espai?
Ja teníem plantejat fer un canvi perquè, a certa
edat, canalitzes les energies d’una altra manera.
El Cafè Teatre és un espai amb molta vida i un negoci que funciona, al centre de Terrassa. Però teníem la sensació que nosaltres ja no podíem aportar
res al negoci i aquest ens aportava el just per anar
vivint. Així, vam decidir que havíem acabat una
etapa i posicionar-nos per la piscina municipal i el
Casal de Cultura ens ha portat a fer el canvi abans
d’hora. Però encantats i molt contents d’haver estat tots aquests anys al Cafè Teatre.
Tal com esmenta, aquest estiu, han portat el bar
de la piscina municipal de Vacarisses, on s’han
programat diferents concerts. Creu que hi mancava una proposta musical d’aquest tipus?
Per la resposta de la gent, diria que sí. Fins i tot,
aquest primer any, ens hem vist desbordats, cosa
que s’agraeix, perquè ha vingut molta gent. Crec
que hem aportat una nota de qualitat amb la música i hem posat sobre la taula totes les cartes professionals que tenim. Penso que ha funcionat
bastant bé. Som molt autoexigents amb aquesta
feina i, els primers anys, volem aprendre com
funciona perquè cal conèixer el públic nou i les
tendències, ja que cada espai té els seus requeriments. Així, hem après què necessita la gent
d’aquí i és el que anirem aportant, amb el màxim
segell de qualitat que puguem donar i sempre
acompanyats de la cultura i l’art, la nostra marca
i hobby traspassat a la feina.

Precisament, acaben d’engegar un nou projecte al bar del Casal de Cultura de Vacarisses.
Quins objectius inicials s’han marcat i quines
expectatives tenen?
Intentarem que sigui allò que el seu propi nom
indica, a banda del nostre mitjà de vida. Per tant,
compaginarem el servei de bar amb la programació cultural. Des d’exposicions de fotografia,
pintura i escultura, o qualsevol sensibilitat artística, prioritzant els autors de Vacarisses i de la
comarca; fins a música, ja que ens agrada molt
la complicitat entre els artistes i la gastronomia perquè el públic gaudeixi de la sensació de
menjar al vespre amb música en directe. També
tenim un teatre per gestionar i, per tant, intentarem organitzar activitats escenogràfiques, com
una mostra de teatre amateur, concerts, etc. per
traure el màxim profit d’un espai renovat, que
ha quedat fantàstic i que invito tothom a visitar.
En definitiva, farem un esforç per apropar el màxim de propostes culturals a la població perquè
s’acostumi a conviure amb aquestes arts.
I des del punt de vista gastronòmic?
Tenim previst crear una entitat gastronòmica
perquè gaudim d’un espai privilegiat, quant a
productes i productors, que cal promocionar. Cal
que s’entengui que Vacarisses té gastronomia
pròpia i donar peu a aquesta microeconomia, que
suposa ajudar-nos entre tots, tenint als bars i a
casa productes d’aquí.
Continua . . / . .
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Segons aquesta idea, com creu que els productes i la gastronomia de proximitat poden ajudar
a dinamitzar tant Vacarisses com la comarca?
És vital. A més, la crisi ha fet canviar els hàbits de
consum, les polítiques proteccionistes no es poden aplicar i tots els centres de les ciutats són
exactament iguals, amb un petit comerç que es
trasllada o desapareix. Llavors, sols resten pobles
com Vacarisses, on pots gaudir d’un comerç de
proximitat, que necessita especialitzar-se i unirse per tirar endavant. La gent ha d’entendre que,
encara que sigui més car comprar en una botiga
d’aquí, en realitat és més econòmic.

QÜESTIONARI VACARISSENC

Un lloc de Vacarisses
La Torrota
Un record vacarissà
La infància
Una activitat vacarissana
Els gegants
Una millora per al municipi
La unió comercial
Un llibre
Els pilars de la Terra, de Ken Follett
Una pel·lícula
El resplandor
Un personatge de ficció
Spiderman
Un personatge real
Bob Dylan
Un plat
Patates fregides i ous ferrats

Sant Salvador de les Espases,
una ermita en plena natura

Viu Vacarisses

Natura
Situada sobre un turó compartit pels municipis
de Vacarisses, Esparreguera i Olesa de Montserrat,
l'ermita de Sant Salvador de les Espases es troba
en un espai natural realment meravellós.
L'origen de l'ermita és el castell de les Espases, ja
esmentat en un pergamí de l'any 985, conservat a
l'Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic. Aquest antic
castell comprèn diversos estils i fases constructives. Les parts més antigues són la talaia o torrota
del capdamunt del turó, alguns murs i la porta
d'entrada al cobert, en forma aproximada d'arc
de ferradura, ben visible en fotografies antigues.
La part principal de la construcció actual és romànica i gòtica. Era gòtic també un retaule de fusta,
del qual se'n conserva la part inferior o predel·la,
exposada al Castell-Cartoixa de Vallparadís, de
Terrassa. L’ermita com a tal apareix documentada per primera vegada l’any 1342, en un document conservat a l'Arxiu Comarcal del Vallès
Occidental, de Terrassa. Va ser restaurada durant
la dècada de 1920, per iniciativa de Joan Solà, professor de l'Escola Pia de Terrassa.

com li diuen els olesans. D'arbres i arbustos es
poden citar, en els encontorns, els següents: pi
blanc, roure martinenc i roure cerrioide, alzina,
lledoner, server, arboç, marfull, roldor, romaní,
coscoll o garric, llentiscle, argelaga, aladern i falsos aladerns, ginesta sessilifòlia i coronil·la boscana; i d'herbes, prop d'un centenar d'espècies.
Tot i que són difícils de veure, s'han detectat a la
contrada conills, porcs senglars, genetes, guineus,
rates cellardes, ratolins de bosc, musaranyes i eriçons, entre els mamífers. Entre les aus, es poden
referir les següents: pinsà, gafarró, capsigrany,
bitxac, alosa, pit-roig, puput, bruel, griva, cercavores, cotxa fumada, merles, mallerengues i tallarols. També algunes rapinyaires, com l'àguila
marcenca, molt rara, i, entre les de vida nocturna, el gamarús, el xoriguer, el mussol, el duc i
l'òliba. De rèptils cal esmentar el llangardaix
comú, la sargantana cuallarga, la colobra llisa i
les serps verda i blanca. També és molt rica i variada la fauna d'insectes i d'altres artròpodes.
Àngel M. Hernández Cardona

El turó de Sant Salvador de les Espases, format per conglomerats eocènics.

Referents a Sant Salvador de les Espases, hi ha
diverses llegendes, com la molt coneguda de les
espases de foc, la qual diu que, durant una batalla
entre moros i cristians esdevinguda a les proximitats de l’ermita, el Salvador va fer caure del cel
espases de foc que anihilaren els sarraïns.
Geològicament, el turó de Sant Salvador és format per conglomerats, bastant semblants als de
Montserrat. Aquestes roques són constituïdes per
clastos o còdols, units en aquest cas per ciment
calcari. A vegades hi ha intercalacions de gresos i
més rarament d'argil·lites. Daten de l'eocè (cenozoic o era terciària). Si seguim cap al sud, tant per
la part d'Olesa com per la de Viladecavalls, trobem materials del triàsic (primera etapa del mesozoic o era secundària), concretament calcàries i
dolomies del muschelkalk i gresos o arenites del
bundsandstein. A la base dels materials triàsics, hi
ha un conglomerat quarsós que forma imponents agulles, les quals, segons la llegenda, serien
les espases de foc que haurien quedat petrificades. Més al sud, hi ha llicorelles del paleozoic o
era primària, delimitades per la gran falla del
Vallès-Penedès.
La flora de la contrada és molt rica, malgrat el
dany que va sofrir la vegetació durant l'incendi
de 1994. Al costat de l'ermita, es fa l'herba de sant
Jordi, la qual, com el seu nom fa suposar, floreix
al voltant del 23 d'abril; la canyaferla, una umbel·
lífera de tija alta i fistulosa, i l'atzavara o escarxol,
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La Biblioteca
recomana
Novel·la
Una columna de foc
Ken Follet

Vacarisses en imatges
Era del Comunidor. Temps del batre.
Joan de cal Campaner, Avi de cal Campaner,
Ramon de cal Jaumet, Josep (noi de cal Jaumet).
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

Cartes a El Terme
Envieu-nos les vostres cartes per correu electrònic a: elterme@vacarisses.cat
O per correu convencional a: Revista El Terme, Ajuntament de
Vacarisses C/Pau Casals, 17 08233 Vacarisses. Tot i que només es
publicarà el nom del remitent, cal que aquest s’identifiqui amb el nom
i cognoms, document d’identitat, adreça i telèfon de contacte.
L’extensió màxima recomanada és de 2.000 caràcters, però dependrà
de l’espai disponible en cada número. El Terme es reserva el dret de no
publicar escrits amb contingut de caràcter ofensiu.

Aquest mes de novembre us volem recomanar l’últim llibre de
Ken Follet de la saga començada amb Els pilars de la terra i continuada amb Un món sense fi.
Amb Una columna de foc, Ken Follet torna a demostrar que és el
gran mestre de la narrativa d'acció i suspens, transportant-nos,
aquest cop, al convuls segle
XVI, regnat per Isabel I d’Anglaterra, amb una magnífica història d’espies i d'amor entre Ned
Willard i Margery Fitzgerald,
amb el rerefons amenaçador de
les guerres de religió.
Com en les dues obres anteriors, gran part de l’acció d’Una
columna de foc se situa a la ciutat
fictícia de Kingsbridge, però Sevilla serà un dels escenaris de la
novel·la. A més, Espanya també
està present en la trama a través de Felip II, l’Armada Invencible i la manufactura d’armes a
Sevilla.
Amb Una columna de foc, tornem
a gaudir d’un Ken Follet en la
seva pura essència.

Infantil
El dia de la natura
Kay Maguire
Bolets, ocells, insectes, capolls,
capgrossos, rèptils, sol, vent,
pluja, arrels, brots... La natura
14

és davant teu, per si no te n’havies adonat. Només cal aixecar
la vista i prestar atenció. Amb
aquest llibre, aprendràs a observar amb plenitud tot el que passa al teu voltant i que normalment et passa per alt. I no
només això, entendràs que, en
funció de si és hivern o tardor,
estiu o primavera, els éssers i
les plantes es comporten de forma diferent.
Un llibre amb boniques il·lustracions i un munt de curiositats que només aquells que
prestin atenció podran comprovar amb els seus propis ulls.

DVD
Land of mine
(Bajo la arena)
Nominada a l’Oscar en la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa i guanyadora del
Premi del Públic al Festival de
Gijón, Land of mine (Bajo la arena) està inspirada en fets reals i
ens descobreix una història
molt poc coneguda i polèmica
dels dies que van seguir la fi de
la Segona Guerra Mundial a Dinamarca. Escrita i dirigida per
Martin Zandvliet, amb una
commovedora tensió. En definitiva, una autèntica meravella
100% recomanable.
Un cop acabada la Segona
Guerra Mundial, un grup de joves soldats alemanys han estat
fets presoners i es troben sota

la vigilància del sergent danès
Rasmussen. Abans de ser alliberat, el grup de soldats haurà de
desactivar milers de mines nazis
que es troben a les platges daneses. Una feina que es convertirà
en una tensa ruleta russa.

Videojoc
Metroid: Samus returns
3DS
La caça-recompenses Samus
Aran torna a la teva consola
portàtil per combatre 40 Metroids que queden al planeta
SR388. Gaudeix d’una de les sagues de la Nintendo més esperades. T’esperen hores d’aventura per galeries i túnels plens
d’acció i de criatures hostils.
Un títol unànimement aclamat
per la crítica internacional.
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Agenda
Novembre 2017

Dimarts 3

Dissabte 4

Diumenge 5

Sessió informativa
Borsa de Treball

Contes a la vora del foc

Contes a la vora del foc

Dilluns 6

Dimecres 8

Dissabte 11

Taller de lectura
assistida amb gos

Lliurament premis
Concurs de Fotografia

Taller d’iniciació als escacs

Hora: 9.30 - 11 h
Lloc: Sala Sotacoberta
d'El Castell

Activitat en col·laboració
amb l’Espai dels Infants.
Inscripció tancada.
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Hora: 19 h
Lloc: Sala d'adults de
la Biblioteca El Castell

Selecció de rondalles populars
catalanes, a càrrec de La Barraca
d'en Manoix.
Lloc: Casal de Cultura
Hora: 19 h
Preu: 6 euros

Selecció de rondalles populars
catalanes, a càrrec de La Barraca
d'en Manoix.
Lloc: Casal de Cultura
Hora: 18 h
Preu: 6 euros

Dirigit a infants de 7 a 14 anys.
Hora: 11 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dissabte 18

Diumenge 19

Taller d’iniciació als escacs

Vine a donar sang

Dirigit a infants de 7 a 14 anys.
Hora: 11 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Ajuda’ns a salvar vides.
Hora: 10-14 h
Lloc: La Fàbrica
Organitza: Banc de Sang i Teixits

Dilluns 20

Dimecres 22

Dijous 23

Dissabte 25

Presentació del Pla Local
d'Infància de Vacarisses

Santa Cecília

Club de lectura 1

Dia mundial contra la
violència sexista

En motiu del Dia Internacional
dels Drets dels Infants.
Hora: 19 h
Lloc: Sala dels Cups d'El Castell

Activitat per als més menuts,
concurs de pastissos i concurs
Air Music.
Hora: tarda
Lloc: Escola Municipal de Música

L’home que adorava la Janis Joplin,
de Xavier Moret.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Internet al teu mòbil

Taller adreçat a persones
majors de 55 anys.
Hora: 17 - 19 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

Dimarts 21

Internet al teu mòbil

Taller adreçat a persones
majors de 55 anys.
Hora: 17 - 19 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

Divendres 24

Hora del conte

Heroïnes de rondalla, a càrrec
de La Fontana.
Contes a partir de 3 anys.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Acte central, lectura de manifest
i minut de silenci.
Hora: 11 h

II Taula d'Entitats

Lloc: La Fàbrica
+info: www.vacarisses.cat

Taller d’iniciació als escacs
Dirigit a infants de 7 a 14 anys.
Hora: 11 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Concert de Santa Cecília

Amb el grup Reflexes i
l'orquestra de corda de l'Escola
Municipal de Música de
Vacarisses.
Hora: tarda
Lloc: Església de Sant Pere
Diumenge 26

Cicle de Teatre Infantil
Tea Time, de Txema Màgic.
Hora: 17 h
Lloc: Casal de Cultura
Dijous 30

Divendres 1 de desembre!

Trobada de clubs de lectura
del Vallès Occidental

Tarda picant

Del 8 al 30 de novembre

Del 20 al 25 de novembre

Tots els divendres

Exposició XXIV Concurs de
Fotografia

Exposicions de llibres

Jam d'skate i scooter
Lloc: Punt de Vol

Amb l’autor Xavier Moret.
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca Central
de Terrassa

Mostra d'una selecció
de les fotografies presentades
al XXIV Concurs de Fotografia
de Vacarisses, triada
pel mateix Jurat.
Lloc: Biblioteca El Castell

Per celebrar i commemorar el
Dia dels drets dels infants
(20 de novembre) i el Dia
internacional per a l'eliminació
de la violència contra les dones
(25 de novembre).
Lloc: Biblioteca El Castell

Dins els actes del Dia de la lluita
contra la sida.
Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol

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.
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