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Editorial
La Vacarisses més solidària
En aquestes dates tan assenyalades, d’àpats familiars i regals, hem de recordar que hi ha moltes
famílies, massa, que han de fer grans esforços
per poder menjar cada dia i continuar pagant el
lloguer o la hipoteca i totes les factures de la llar.
Un any més, Vacarisses ha demostrat el seu esperit de solidaritat, participant en les iniciatives de
les darreres setmanes.
A principis de desembre, va tenir lloc el Gran
Recapte d’Aliments. A Vacarisses, es van recollir
més de 2.000 kg de productes: 1.725 kg al Supermercat Condis i 370 kg a Llobet Supermercats,
que s’han destinat al Rebost Solidari. De la logística, se’n van encarregar les persones voluntàries
de l’entitat Amics Solidaris per Vacarisses.
A mitjans de mes, es va celebrar La Marató de
TV3, enguany dedicada a les malalties infeccioses. Com cada any des de fa més d’una dècada,
Vacarisses per La Marató va organitzar un cap de
setmana ple d’activitats per a tots els gustos i
edats. També hi van col·laborar empreses, entitats
i persones voluntàries, tant del nostre municipi
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com de fora. Gràcies a totes elles i també als vacarissans i vacarissanes que hi van participar, s’hi
van poder recaptar 7.912,83 euros, destinats a la
recerca científica.
Una altra iniciativa solidària ha arribat de la mà
de l’Institut de Vacarisses, que, per segon any
consecutiu, ha organitzat una recollida d’aliments de llarga durada i joguines per estrenar,
amb l’objectiu d’ajudar les famílies del municipi
més necessitades. I és que l’esperit solidari també
s’ha de promoure entre el jovent vacarissà i és
per això que un dels tallers de Nadal de l’Institut
consistia en empaquetar els aliments recollits
per poder lliurar-los als Serveis Socials de l’Ajuntament i facilitar-ne la distribució.
Amb tot plegat, la població vacarissana ha palesat
la seva solidaritat amb els veïns i veïnes que estan
vivint situacions de precarietat. Una ajuda necessària, no només aquests dies de Nadal, sinó al llarg
de tot l’any. Perquè un granet de sorra pot suposar
el millor regal per a una família que pateix.
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El dissabte 25 de novembre, la Sala dels Cups
d’El Castell va acollir la II Taula d’Entitats de
Vacarisses, per debatre la definició i creació del
Consell de Vila. La jornada es va inaugurar amb
la presentació de la nova Guia d’entitats, a càrrec
del regidor de Participació Ciutadana, Albert
Salamé.
Tot seguit, les associacions assistents van debatre
i recollir diverses propostes al voltant del dret
de les persones a ser informades i consultades.
També es va parlar sobre els aspectes a tenir en
compte a l’hora de crear un òrgan de participació
com el Consell de Vila.
Fins ara, s’han realitzat diferents entrevistes amb
grups de veïns i veïnes, tècnics i tècniques municipals i polítics, a més d’una enquesta per recollir diverses opinions i propostes. I a la Taula d’Entitats, es
van poder copsar les inquietuds de les associacions.

Ara és el moment de donar veu als veïns i veïnes
que vulguin participar al procés a títol individual. La convocatòria és el proper 30 de gener, per
fer un breu repàs de tota la informació recopilada fins ara i sumar-hi les darreres aportacions.
L’objectiu és elaborar i publicar, durant el mes de
febrer, un document de retorn que serveixi com
a punt de partida per a la proposta d’un reglament que determini el funcionament del Consell
de Vila de Vacarisses.

Participació

Som conscients, però, que, sovint, és impossible
arribar a tot. Per això, si vols més informació sobre aquest procés deliberatiu o fer-nos arribar
les teves propostes, també pots fer-ho a l’àrea de
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Vacarisses, presencialment o a través del correu electrònic participacio@vacarisses.cat.
T’animem a prendre-hi part!

Neix Connec Vacarisses
L’objectiu és donar visibilitat
i dinamitzar les empreses del municipi
L’Ajuntament de Vacarisses i connecTerrassa han
arribat a un acord per a la creació de connecVacarisses, que neix com a nou canal territorial, però
amb imatge i entitat pròpia. Hi podem trobar informació sobre cultura i oci a Vacarisses, les pàgines web de les empreses vacarissanes que en formen part i diversos continguts relacionats amb
aquestes, com notícies, entrevistes, opinió, promocions, sortejos, agenda, etc.

www.vacarisses.cat

Facebook

El 30 de gener serà el torn dels veïns
i veïnes que vulguin fer les seves
aportacions a títol individual

Viu Vacarisses

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

Participa en
la creació del
Consell de Vila!

Fotografia de coberta: Josep Palou

Empreses que formen part de connecVacarisses:
· L’Alfàbrega
· Madre Tierra Semillas Biológicas
· Otonac Mandala
· Artemisa - Herboristeria de Vacarisses
· El Cingle
· Natàlia Molina López
· Moreno, excavaciones y materiales para
la construcción

Comerç

A més, com que es tracta d’un canal territorial de
connecTerrassa, tota la informació de Vacarisses
és visible al web, els butlletins setmanals i les xarxes socials d’aquesta plataforma. D’aquesta manera, no només es difondrà a Vacarisses, sinó
també a Terrassa i tota la seva àrea d’influència.
Amb aquesta iniciativa conjunta, l’Ajuntament
de Vacarisses fa un pas més per ajudar a donar
visibilitat i dinamitzar el teixit empresarial del
municipi. En el mateix sentit, s’està treballant en
projectes de futur, com trobades presencials de
networking, cursos de formació o activitats de
dinamització.

Connecta’t
a Vacarisses!
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Bona acollida
d’Els Sons del Vent

Educació

Organitzada per l’Institut de Vacarisses
per ajudar les famílies del municipi que
ho necessiten

Durant el primer trimestre del curs
escolar, els infants de tercer han pogut
experimentar amb diferents instruments de vent per conèixer les seves
capacitats i motivacions a l’hora
d’escollir-ne un

Des de l’Institut de Vacarisses, s’ha organitzat la
II Campanya de recollida d'aliments de llarga durada i
joguines per estrenar per poder ajudar les famílies
de Vacarisses que ho necessiten. La població vacarissana també hi ha contribuït, portant-hi aliments de llarga durada, com pasta, arròs, llet o
oli, i joguines sense estrenar, aquelles que els petits de casa no han fet servir i s’han quedat noves.
L’objectiu de la iniciativa és fomentar l'esperit
solidari de l’alumnat de l’Institut per ser crítics

Amb el començament del nou curs, les escoles públiques de primària de Vacarisses, Font de l’Orpina
i Pau Casals, van endegar el projecte Els Sons del
Vent per ensenyar instruments d’aquesta família a
l’alumnat d’ambdós centres. La iniciativa està
pensada per als grups de tercer i quart, tot i que
enguany s’ha iniciat sols amb els més petits, que
continuaran el curs vinent.
Els dilluns al matí, tres professors de l’Escola
Municipal de Música de Vacarisses (EMMV) imparteixen 1 hora de classe a cada grup, repartint
l’alumnat en 3 famílies d’instruments: flauta travessera, clarinet i vent-metall (trompeta i bombardí). Durant les primeres 9 sessions, els nens i
nenes de tercer han experimentat amb tots els
instruments oferts, en blocs de 3 sessions per instrument. L’acollida ha estat molt positiva tant per
part del mateix alumnat, que ha mostrat una gran
motivació pel projecte, com les famílies i les escoles implicades.
Aquest primer trimestre de tastet instrumental
ajudarà el professorat a assignar cada alumne a
un instrument, segons les capacitats i motivacions que hagi mostrat. I des d’ara fins a la fi del
curs escolar, es consolidaran les formacions.
Així, al llarg del primer any de curs, les nenes i
nens de tercer coneixeran les diferents parts dels

Els nous aparells se situaran
al Casal de la Gent Gran, a les escoles
que hi ha a Can Serra i al vehicle
de Protecció Civil

Aquest mes de gener, des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vacarisses i en col·laboració
amb la Diputació de Barcelona, s’engegarà un
nou projecte: l’Espai de debat educatiu. Aquest
consisteix en grups de debat que comptaran amb
la participació dels diferents agents de la comunitat educativa: professorat, famílies, responsables d’entitats socioeducatives, personal tècnic
de l’ajuntament, etc.
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La Diputació de Barcelona ha ampliat les subvencions atorgades als municipis cardioprotegits,
com Vacarisses. Al nostre municipi, s’han concedit 2.994 euros més.

instruments, el material amb què estan fets i com
es produeix el so, mitjançant diversos recursos,
com contes, dibuixos, material audiovisual i noves tecnologies. Perquè entrin en contacte amb
cada instrument, s’utilitzen diferents efectes, ritmes i imitacions, afavorint l’hàbit de col·laborar i
escoltar.

Acció Social
i Educació

amb allò que els envolta i enriquir-se com a persones. Per això, un dels tallers de Nadal que han
tingut lloc al centre ha consistit en fer paquets
dels aliments recollits.
Posteriorment, aquests s’han lliurat als Serveis
Socials de l'Ajuntament de Vacarisses, perquè en
facin la distribució, juntament amb les joguines, de manera que arribin a temps per als Reis
Mags. Des de la Regidoria d’Acció Social, es vol
agrair la tasca de l’Institut de Vacarisses i el seu
alumnat, així com la col·laboració de totes les
persones que han aportat el seu granet de sorra
a la campanya.

Vacarisses disposa de tres desfibril·ladors més

Sanitat

Aquest import s’ha destinat a adquirir tres
desfibril·ladors més. Un s’instal·larà al Casal de
la Gent Gran, donant servei també a les escoles
El Cuc i Pau Casals; l’altre anirà a la zona dels
centres educatius de Can Serra, El Xic i Font de
l’Orpina, i el tercer aparell es trobarà al vehicle
de Protecció Civil. Amb les noves adquisicions,
Vacarisses disposarà d’un total de 8 desfibril·
ladors.

Els Sons del Vent pretén, a través de la música, enriquir la sensibilitat i les emocions de l’alumnat, a
més d’ajudar a educar l’autodisciplina, el treball
en equip, la discriminació auditiva i l’exactitud,
entre altres valors. A més, la pràctica instrumental
que proposa aquest projecte vol reforçar la destresa en la lectura, l’ordre i la precisió, d’una forma
lúdica i divertida, tot aportant experiències noves
als nens i nenes.

Espai de debat educatiu
Aquest mes, s’enceta un nou projecte
en què diferents agents de l’àmbit de
l’educació debatran diferents temàtiques des de diverses perspectives

Recollida d’aliments i joguines

Educació
Fins al juny, hi haurà una trobada el tercer dilluns de cada mes, en què s’abordarà la temàtica
escollida des d’una perspectiva diferent. L’objectiu és arribar a un conjunt de conclusions amb la
voluntat de publicar-les per consensuar criteris
d’actuació i millorar la coherència educativa a
Vacarisses.
Els grups de debat estaran dinamitzats per dues
professionals de l’educació: la professora emèrita
i honorària de la UAB Maria Jesús Comellas i la
pedagoga i mestra Carme Guitart.
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El CEV presenta els equips de futbol base
L’acte, que va tenir lloc
el 25 de novembre,
va incloure diferents
partits i es va acabar amb
la lectura del manifest
contra la violència de
gènere i una botifarrada
popular

El passat 25 de novembre, el
camp de futbol municipal va
acollir la presentació dels equips
de futbol base del Club Esportiu Vacarisses (CEV). Com a novetat, els jugadors es van presentar a través de partits entre
les diferents categories.
Enguany, el CEV té un equip infantil, 2 alevins, un benjamí, un
prebenjamí i un equip femení

aleví, benjamí i prebenjamí.
Una altra de les novetats d’aquesta temporada és el conveni de
col·laboració entre el club vacarissà i el Terrassa FC.
Coincidint amb el Dia Internacional contra la Violència de
Gènere, l’acte es va cloure amb la
lectura d’un manifest i amb les ja
tradicionals fotografies d’equip
i una botifarrada popular.

Primeres beques esportives
Deu nois i noies de
Vacarisses amb manca
de recursos econòmics o
risc d’exclusió social s’han
beneficiat d’ajuts per
poder practicar les activitats esportives que organitzen les entitats i l’Ajuntament del municipi

Per primer cop, s’han concedit
unes beques esportives perquè
nois i noies de Vacarisses puguin realitzar algunes de les
activitats que organitzen les
entitats o l’Ajuntament del municipi. Per rebre els ajuts, finançats per la Diputació de Barcelona, calia presentar un informe
dels Serveis Socials que acredités
la manca de recursos econòmics

La Maria Expósito té 13 anys.
Va néixer a Vacarisses i viu a Can
Serra. Fa un any que estudia música a l’Institut de Viladecavalls i
ha estat seleccionada com a solista del certamen anual Com
sona l’ESO?, que, en aquesta edició, tindrà lloc a Amposta.
Es tracta d’una trobada anual d'alumnes i professorat de música
6

d'instituts de secundària públics que, al llarg de quatre dies,
conviuen per dur a terme un
gran repte musical que han treballat prèviament a les aules de
música. Aquest repte és la realització d'un concert conjunt: al
voltant de 1.000 alumnes entre
12 i 17 anys actuant juntament
amb el seu professorat.
A l’escenari, pugen un cor, una
banda, un cos de ball i i diversos
solistes. La vacarissana Maria
Expósito ha estat una de les
cinc cantants seleccionades,
formant part del grup Chemical
Sisters. Es tracta també de la

Mòdul Bàsic Esquerre

Mòdul Bàsic Dret

1 publ. - 50€/unitat
3 publ. - 45€/unitat
6 publ. - 40€/unitat
Maquetació anunci: 20€/unitat

1 publ. - 60€/unitat
3 publ. - 54€/unitat
6 publ. - 48€/unitat
Maquetació anunci: 20€/unitat

Faldó Esquerre

Faldó Dret

1 publ. - 130€/unitat
3 publ. - 117€/unitat
6 publ. - 104€/unitat
Maquetació anunci: 30€/unitat

1 publ. - 150€/unitat
3 publ. - 135€/unitat
6 publ. - 120€/unitat
Maquetació anunci: 30€/unitat

Mitja Pàgina Esquerra

Mitja Pàgina Dreta

1 publ. - 220€/unitat
3 publ. - 198€/unitat
6 publ. - 176€/unitat
Maquetació anunci: 50€/unitat

1 publ. - 250€/unitat
3 publ. - 225€/unitat
6 publ. - 200€/unitat
Maquetació anunci: 50€/unitat

Pàgina Sencera Esquerra

Pàgina sencera Dreta

1 publ. - 360€/unitat
3 publ. - 324€/unitat
6 publ. - 288€/unitat
Maquetació anunci: 60€/unitat

1 publ. - 400€/unitat
3 publ. - 360€/unitat
6 publ. - 320€/unitat
Maquetació anunci: 60€/unitat

76,5 x 61 mm

157 x 61 mm

Esports
per fer front a la despesa que
suposen aquestes activitats esportives, o bé un informe que
les valorés com a eines per evitar l’exclusió social. En aquesta
primera convocatòria, 10 nois i
noies s’han beneficiat de les beques esportives, amb un import
de 95,68 euros per persona.

Una vacarissana,
escollida com a solista d’un certamen musical
La jove Maria Expósito
actuarà al macroconcert
de «Com sona l’ESO?»,
que enguany tindrà lloc
a Amposta

Entitats

Inserció de publicitat
a El Terme

157 x 122 mm

180 x 270 mm

Educació

76,5 x 61 mm

157 x 61 mm

157 x 122 mm

180 x 270 mm

primera vallesana que participa
al certamen.

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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Nadal
a Vacarisses
Fotografies: Josep Palou
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El ple de Vacarisses aprova un
conjunt de millores per al municipi
El suport a l’asfaltat de carrers del
Ventaiol i la reforma del camp de futbol
amb gespa artificial, entre altres, va ser
unànime, excepte els vots contraris
d’UIPV
El ple ordinari de novembre de l’Ajuntament de
Vacarisses va aprovar modificacions de crèdit
perquè el romanent líquid de tresoreria financiï
un seguit de millores al municipi. D’una banda,
s’invertirà en la reposició de l’asfaltat del C/ Llobregat, la via principal de la urbanització del Ventaiol, així com en l’arranjament i manteniment
d’altres camins i carrers del terme municipal.
En l’àmbit esportiu, se’n beneficiaran les pistes
poliesportives de Can Serra i el nucli, que es formigonaran. La resta del romanent aprovat s’utilitzarà en millorar la xarxa de distribució d’aigua,
mantenir les parcel·les municipals i el mobiliari
dels parcs i jardins públics, adquirir un generador per a l’edifici de l’Ajuntament per a situacions d’emergència i en un projecte per mostrar
l’evolució històrica de Vacarisses des del punt de
vista de les dones. Tot plegat suposa una despesa
de 115.435 euros.
D’altra banda, es demanarà un préstec de 300.000
euros per a la rehabilitació i reforma amb gespa
artificial del camp de futbol, una reivindicació

històrica de la població vacarissana. L’alcalde del
municipi, Antoni Masana, va explicar que l’endeutament actual de l’Ajuntament és del 21,6%,
xifra que, després del crèdit per al camp de futbol, augmentaria fins al 24%, Aquest percentatge
continuaria sent inferior a l’existent al 2015,
quan va començar aquesta legislatura. A més,
Masana va afirmar que es preveuen més ingressos que permetrien saldar el préstec de cop i sense comprometre’n altres de previstos, com per a
les obres d’urbanització de La Creu i la reparcel·
lació econòmica del Ventaiol. Paral·lelament, es
farà un requeriment al Grup Hera (empresa que
gestiona l’abocador de Coll Cardús) per incomplir el conveni signat al 2015, en què es comprometia a construir el camp de futbol un any més
tard, a canvi que l’Ajuntament li perdonés un
deute pendent. “Ara diuen que no disposen de recursos ni mitjans. Arribarem fins on calgui, fins i
tot, als jutjats”, va assegurar ahir l’alcalde vacarissà. La previsió és que el camp de futbol de gespa estigui llest l’estiu de 2018.
El conjunt de millores proposades per l’Alcaldia
van rebre el suport de totes les formacions, excepte d’UIPV, que va votar-hi en contra. El tema
que va centrar el debat va ser el camp de futbol.
Salvador Boada va recordar que, des de la presentació dels pressupostos, ja havien avisat que
l’Ajuntament disposaria de més ingressos. A més,

Propostes del Ple municipal ordinari
de 30 de novembre de 2017

Consulta les actes
dels Plens municipals

Proposta/moció

A favor

Proposta de l'Alcaldia d'elecció de Jutge de Pau titular

Unanimitat

En contra

Abst.

–

-

Proposta de l’Alcaldia de ratificació del decret de l’Alcaldia núm.
338/2017, de 9 de novembre de 2017, d’establiment dels drets
econòmics del regidor Albert Salamé i Sabater, d’acord amb
el règim de dedicació i retribucions

ERC i MV

–

UIPV,
PSC i VpV

Proposta de l’Alcaldia de nomenament de regidors com a
representants de la corporació en entitats i organismes dels
quals forma part l’Ajuntament de Vacarisses

ERC, PSC,
VpV i MV

–

UIPV

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació inicial d’expedient de modificacions de crèdit per suplements de crèdit finançats amb el romanent
líquid de tresoreria i operacions de crèdit a llarg termini

ERC, PSC,
VpV i MV

UIPV
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–

“no coneixem cap dels projectes per al camp de
futbol i és la primera vegada que es demana un
crèdit per a unes obres que no són d’urbanització”, va criticar el regidor independent. Tot i el
vot a favor, el regidor de VpV Pedro Serna va puntualitzar: “No creiem que la millor forma sigui
demanar un crèdit perquè, així, el camp de futbol
faria anys que estaria fet”. No obstant això, “acceptem el compromís de fer-lo”, va concloure el
regidor a l’oposició. Per la seva banda, les regidores socialistes van aplaudir tant les millores proposades com el projecte del camp de futbol. “Crec
que és hora que exigim al Grup Hera els diners
que ens deuen, que no són pocs”, va afegir la regidora del PSC Laura Sánchez.

Elecció de Jutge de Pau
El proper 5 de febrer, finalitza el termini de quatre
anys per al qual va ser nomenat l’actual Jutge de
Pau de Vacarisses, Joan Carles Cirera. A la convocatòria per escollir-ne un de nou, s’han presentat set
sol·licituds, dos de les quals procedents de Terrassa, que s’han descartat perquè es prioritza que la
persona elegida estigui vinculada a Vacarisses.
Un cop estudiats els currículums i realitzades les
entrevistes pertinents, la proposta de l’Alcaldia
va ser l’actual Jutge de Pau, per «reunir els requisits exigits, tenir experiència en el càrrec, haver-lo exercit satisfactòriament i tenir arrelament al municipi i, per tant, ser coneixedor del
medi social». La votació a favor va ser unànime.

Redistribució de regidories
Arran la sortida de les dues regidores socialistes
del govern, hi ha hagut un seguit de canvis en les
regidories de l’Ajuntament de Vacarisses, de què es
va donar compte al ple de novembre. A banda de
les que ja gestionaven, l’alcalde del municipi, Antoni Masana, ha assumit la Regidoria d’Hisenda;
la primera tinent d’alcalde, Olga Serra, Sanitat i
Consum; el regidor d’ERC Albert Salamé, Serveis
Municipals, i la regidora de Movem, Clara Fuster,
Mobilitat Territorial. Aquests canvis s’han aprofitat també per fer una redistribució interna, de
manera que la Regidoria de Gent Gran, fins ara
gestionada pel regidor republicà Pere Casas, ha
passat a Olga Serra. D’altra banda, s’ha modificat
la nomenclatura de la Regidoria de Polítiques
d’Igualtat, afegint-hi el terme LGTBI, atès que
l’Ajuntament de Vacarisses està adherit a la Xarxa
de Municipis LGTB.

Lectura de manifestos
El ple de novembre va finalitzar amb la lectura
dels manifestos pel Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones i pel
Dia internacional de la discapacitat, que serà el
proper 3 de desembre.
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Darreres notícies
de la Guerra dels Matiners

Viu Vacarisses

Any 1848
Històries de Vacarisses
El fortí de Monistrol de Montserrat es trobava guardat per vint homes a les ordres d’un subaltern del regiment d’infanteria del Rei,
quan foren atacats la matinada del 21 de març de 1848. Els carlins
obligaren els veïns de Monistrol a portar llenya per a fer cremar
dues de les tres cases on eren les tropes; tres soldats van ser ferits.
A l’acció fou mort el capitost carlí Guidet, altres cinc rebels foren
ferits, al mateix temps que morí un veí de la vila. Els carlins, tanmateix, van saquejar les cases del Gibert i de Francesc Simon.
Des de Terrassa, anunciaven el dia 22 de juliol l’actuació del brigadier Manzano contra les partides carlines o “de trabucaires” comandades per Cabrera i Posas, que tingué lloc a la serra de l’Obac,
arribant els mateixos capitans carlins amb una quarantena d’homes, “entre ginetes é infantes”, a la casa de l’Obac. De Sant Llorenç
Savall sortí també en la seva persecució la tropa del coronel Yauch,
anant per la Mata de Mura, pel Coll i els Hostalets de Daví, i per
Rellinars, “reconociendo bosques, barrancos y caserios, persiguiendo varios
partidas insignificantes sin haber podido dar alcance á trabucaire alguno.
Una jaca abandonada en la huida á sido lo único que ha caido en su poder”.
Diu aquest relat que Cabrera es veié obligat a amagar-se en diferents masies, i encalçat pel brigadier Manzano a l’alçada del Coll de
Daví, el cap carlí aconseguí esmunyir-se. Per altra banda, el brigadier Paredes perseguia una altra facció d’uns cent cinquanta carlins que havien pernoctat a Rocafort, fent-los fugir cap al Pont de
Vilomara, Sant Vicenç de Castellet, Castellgalí i Can Maçana envers
Rajadell, on reposaren les tropes governamentals.
La premsa deia que, l’1 d’agost, les tropes amb seu a Terrassa tornaren a perseguir els carlins d’aquells encontorns, “fusilaron en la
noche anterior un paisano en Baquerisas á quien habian confesado en
Mura”, lloc on havien afusellat altres tres paisans, tots plegats acusats d’espies.
Mentre el Tòfol de Vallirana ordenà fer afusellar dos pagesos d’Olesa de Montserrat, a les acaballes del mes d’agost, una partida de

Ramon Cabrera
i Grinyó al 1850

vint trabucaires, “muy mal armados y vestidos”, es
trobaren a la Puda amb un altre escamot carlí,
comandat per un tal Cortacamps, que havia estat
secretari del partit de Rubí. A les acaballes del
mateix mes, hom sospitava que Cabrera s’amagava en alguna casa propera a Mura i, el mes següent, hi hagué un nou enfrontament armat a la
zona del Coll de Daví entre les tropes governamentals i els homes de Cabrera i de Posas.
El 5 de setembre un grup de 150 carlins sota les
ordres de Picó es dirigiren cap a la masia Vidal i
la masia del Puig de la Barnola, de Mura, quan,
gràcies a la claror produïda per un llamp, foren
descoberts per les tropes del govern, que els
prengueren fusells, carrabines i escopetes, algunes mantes i gorres, i un ruc. Des de Manresa,
anunciaven el dia 15 de setembre l’acció protagonitzada pel comandant Calixte Artaza contra
els tres-cents trabucaires que ocupaven les muntanyes que envoltaven la casa de Sant Jaume de
Vallhonesta, sota les ordres de Posas, Pixot, Cortacans i “dos que se titulan gefes republicanos, Monserrat
y otros dos con sus gavillas”. En aquella acció resultà
ferit de gravetat el capitost republicà Baliarda i,
els darrers dies del mes, hom sabia que la partida
encapçalada per Posas i González es trobava al
Soler de Mura.
Els correus eren atacats freqüentment, com succeí els primers dies d’octubre amb el que fou
apressat a Castellgalí, quan conduïa el correu de
Barcelona a Manresa. Entre l’hostal del Coll de
Daví i Sant Jaume de Vallhonesta hi hagué un nou
enfrontament entre les tropes del coronel Bofill i
les faccions carlines de Borges, Estartús i Posas,
on els governamentals s’endugueren la pitjor
part, ja que hi van morir el coronel Bofill i divuit
soldats. El 15 d’octubre, la premsa deia que el capitost carlí Borges havia donat mort a Joan Casamitjana en el terme de Mura. Aleshores, es temia
un atac contra la ciutat de Manresa, ja que, als
seus encontorns, “á unas tres leguas de esta ciudad”,
s’aplegaren les tropes de matiners de Cabrera,
Tristany, Ramonet, Vilella, Posas i Borges.
Posas, el seu amic Montserrat i Josep Pons, el Bep
de l’Oli, amb tots els seus homes, van entregar-se
voluntàriament, a la primeria de desembre, a les
tropes governamentals del general Manuel de la
Concha, mentre que Cabrera, ara titllat de comunista, anava a prendre cafè a Sabadell.
Joan Valls i Pueyo
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Guerau Orús
«Els escacs ajuden
a reflexionar sobre les
accions del dia a dia»
El jove vacarissà Guerau Orús estudia
a l’Institut de Vacarisses i també toca
el trombó a l’Escola Municipal de
Música. Una altra de les seves passions
són els escacs i, per això, des del passat
setembre, és professor voluntari del
taller per a infants que s’imparteix a
la Biblioteca El Castell. L’activitat té
tant èxit que, aquest mes, s’han obert
nous grups, tres en total, de 8 alumnes
cadascun.
Què estudies? Tens pensat si continuaràs els
teus estudis i com encarrilaràs el teu futur?
Estic fent 4rt d’ESO i, l’any vinent, faré el batxillerat tecnològic. Encara no tinc clar el meu objectiu
després.
D’on ve la teva passió pels escacs?
Quan anava a l’escola Pau Casals, teníem un tutor
al menjador que portava escacs i ens ensenyava a
jugar. Des de llavors, em van interessar i em vaig
continuar formant, a Balaguer i a Vacarisses.
Com va sorgir la idea de fer de professor?
Fa bastant temps que sóc usuari de la Biblioteca El
Castell i van contactar amb mi per preguntar-me
què em semblava la idea.

QÜESTIONARI VACARISSENC

Un lloc de Vacarisses
El Cingle
Un record vacarissà
Els Gegants i els Grallers de Vacarisses
Una activitat vacarissana
L’Esbart Dansaire
Una millora per al municipi
Pel poble que és, crec que Vacarisses té de tot,
però podria faltar-hi una botiga de roba o similar
Un llibre
Diari del Greg
Una pel·lícula
Star Wars
Un personatge real
Mago Pop i Mag Lari
Un plat
Canelons

Què suposa poder ensenyar escacs a infants del
teu municipi?
És una experiència molt xula perquè veus que els
infants s’ho passen bé i, a més, els estàs ensenyant. I tu aprens d’ells i ells de tu. El canvi més
important que he notat és que els alumnes em
saluden pel carrer efusivament i les famílies també em diuen que estan encantades amb l’activitat.

Entrevista

Quins beneficis educatius aporta l'aprenentatge
d'escacs?
Bàsicament, es tracta de veure una cosa des de diferents punts de vista i analitzar què pot passar
després per controlar-ho. Jo intento no fer sempre
el mateix perquè els infants no s’avorreixin. Acostumo a començar les sessions amb un aprenentatge nou, com un moviment, per després aplicar-lo
a la resta de la classe.
Quines capacitats cognitives es treballen i es desenvolupen més?
Quan vam començar a jugar a escacs, els infants
feien moviments sense pensar. En canvi, després
de tres mesos de taller, cada cop que fan un moviment, miren la resta de peces, què poden fer i què
els poden fer. Per tant, aquest és un objectiu assolit. Indirectament, això t’ajuda a reflexionar sobre
les teves accions del dia a dia.
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La Biblioteca
recomana

Vacarisses en imatges
Alzina centenària que donava nom a l'actual
Camí de l'Alzina del Palà (Raval del Bonaire).
Va ser tallada injustament el 1987.
A la foto, apareixen Melchor Simón i Juan Antonio
Pineda, contemplant la seva majestuositat.
Autora: Encarnación Zamora.
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.
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Novel·la
El teu príncep blau
David Safier

DVD

Aquest mes de gener torna el
millor David Safier a la Biblioteca El Castell!
Amb la seva nova novel·la, El teu
príncep blau, ens tornem a trobar
el David Safier de sempre, amb
un llibre divertidíssim i ple de
fantasia sobre l’amor de debò.
Aquest cop, coneixerem la Nellie, una dibuixant de còmics
somiadora i amb alguns petits
problemes amorosos, que un
dia decideix dibuixar el seu
príncep blau en un antic quadern de cuir tibetà. L’aventura
comença quan, al dia següent,
per art de màgia, el noi fort,
amb barbeta de tres dies, posat
noble i sincer que havia dibuixat apareix davant seu convertit en un home de debò...
Amb aquesta novel·la, ens tornem a trobar el David Safier de
l’humor negre, les protagonistes femenines i els diàlegs ràpids i “gags” intel·ligents que
fan que el lector tingui un somriure dibuixat a la seva cara des
del principi.

Aquest mes us volem recomanar
l’última pel·lícula guanyadora
de 6 Oscars al 2017 i la més premiada de la història dels Globus
d’Or, amb 7 guardons.
La La Land: la ciudad de las estrellas,
escrita i dirigida per Damien
Chazelle, és una versió moderna dels clàssics musicals de Hollywood. Els protagonistes són
Emma Stone i Ryan Gosling, un
pianista de jazz i una aspirant a
actriu que es coneixen i s’enamoren a Los Ángeles, Califòrnia.
La cronologia d’aquest amor
entre els dos genis incompresos, així com la seva lluita per
aconseguir les seves ambicions,
és narrada en capítols separats
per les quatre estacions. El relat, però, està subjecte a un altre
tipus de divisió: tres fraccions
(amb un gènere i temàtica diferents en cadascuna d’elles) que
converteixen la narració en tres
pel·lícules independents. La qual
cosa converteix definitivament
Chazelle en una nova promesa
del cinema nord-americà.

La La Land

Infantil
Missió impossible
Xavier Castanyer i Angelet
Lectures de 7 a 10 anys
La primera aventura d’en Roc i la
Bruna, dos germans de la Catalunya Prehistòrica. Un llibre que
demostrarà que la nostra història no és pas avorrida, on en Roc
i la Bruna desafiaran els perills
més inesperats enmig d’un paisatge salvatge i imponent.

Videojoc
Steep
Playstation 4
Steep és una espectacular proposta d’Ubisoft amb què podràs
practicar disciplines esportives
extremes com wingsuit, snowboard o paracaigudisme. Tot recorrent el seu ampli mapa, crea els
teus propis reptes o desafia els
teus amics o altres jugadors de
tot el món a fer les gestes més
extremes i arriscades.
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Agenda Gener 2018
Dimarts 9

Dimecres 10

Divendres 12

Disabte 13

Inici tallers Punt de Vol

Inici taller combo

Sessió informativa
Borsa de Treball

Tir amb arc

Vine a provar la primera classe
gratuïta!!! Guitarra (18-19 h) i
bateria (19-20 h).
Preu: 40 euros trimestrals
(10% de descompte amb
el carnet jove de Vacarisses)
Inscripcions: fins al 12 de gener

Vine a provar la primera classe
gratuïta!!!
Hora: 20.30-21.15 h
Lloc: Escola Municipal de Música
Preu: 15,80 euros mensuals
Inscripcions: fins al 12 de gener

Hora: 9.30-11 h
Lloc: Sala sotacoberta d’El Castell
Inscripcions:
promocio@vacarisses.cat

Jornades de promoció
d'aquest esport.
Hora: 9.30-13.30 h
Lloc: La Fàbrica

Taller d’experimentació
musical
Hora: 17 h
Lloc: Punt de Vol

Dijous 18

Divendres 19

Disabte 20

Club de lectura 1

Reunió skate

Tir amb arc

Entre dues aigües, de Rosa Ribas.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Lloc: Punt de Vol

Inauguració
Escola Famílies 2018

Jornades de promoció
d'aquest esport.
Hora: 9.30-13.30 h
Lloc: La Fàbrica

Xerrada sobre la diversitat de
gènere, a càrrec de L'Etnogràfica, antropologia per a la
transformació social.
Hora: 17 h
Lloc: Sala sotacoberta d'El Castell
*Servei de canguratge
(reserva prèvia al Dep. Serveis
a les Persones de l'Ajuntament).
Dijous 25

Divendres 26

Club de lectura 2

Sessió informativa
Borsa de Treball

La mujer habitada,
de Gioconda Belli.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Hora: 9.30-11 h
Lloc: Sala sotacoberta d’El Castell
Inscripcions:
promocio@vacarisses.cat

Hora del conte

L'arc de la lluna
(cançons i natura),
a càrrec de Raül Beneitez.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Tarda de cinema
i crispetes
Lloc: Punt de Vol
Dimarts 30

Consell de Vila de Vacarisses

Reforç informatiu i darreres
propostes per a la creació
del Consell de Vila.
Hora: 19 h
Lloc: Sala sotacoberta d’El Castell

Del 2 al 5 de gener

Del 15 de gener a l’1 de febrer

Del 22 al 26 de gener

Bústia Reial

Inscripcions comparses
Carnestoltes

Audicions instrumentals
de l’Escola de Música

Per als nens i nenes que no
van poder lliurar la seva carta
al Patge Murriet.
Lloc: Biblioteca El Castell
Horari de Nadal
El divendres 5 de gener,
la Biblioteca El Castell obrirà
només al matí, de les 9 a les 14 h.

Cal enviar un mail a
cultura@vacarisses.cat, indicant:
· Nom de la comparsa
· Nom i telèfon d'un responsable
· Número de participants (adults
i infants)
· Si porteu vehicle o no i, en cas
afirmatiu, indicar el número
de matrícula.

Obertes a tothom.
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell

A partir del 9 de gener
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.

Exposició llibres
Bons Propòsits 2018

Lloc: Biblioteca El Castell
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