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Editorial
El mes de maig ens porta, com cada any, la Festa
Major Petita. En aquesta ocasió, arribarà amb alguna novetat i sorpresa, refermant de nou l’aposta vilatana de participació en una festa molt nostra, inclusiva i de sensació de pertinença, fet
cabdal per a qualsevol vila i també com a moment de trobada, alegria i, com no, disbauxa per
a tothom.
Però també podrem gaudir de tres entitats que enguany celebren uns aniversaris ben assenyalats:
els Grallers i el Cor de Vacarisses, que compleixen
25 anys i l’Esbart Dansaire, que en celebren 10.
A totes tres entitats, per molts anys i gràcies per la
vostra dedicació i feina! Anys plens de cultura popular a casa nostra que ens han fet fruir (i ho seguiran fent) de la seva activitat desinteressada, a
més d’implicar-se activament en iniciatives culturals i socials sobradament conegudes.

Tampoc hem d’oblidar el 10è aniversari de la
Biblioteca El Castell, que, sens dubte, ha esdevingut un centre neuràlgic de la cultura, en la seva
més amplia concepció. Cada any, hi ha augmentat el nombre d’usuaris i usuàries, fomentant la
lectura i el coneixement dels grans fins als petits,
i apostant sempre per incrementar l’oferta cultural pròpiament bibliotecària, amb un equip de
persones implicades i treballadores.
Maig serà també un mes en què Vacarisses acollirà, durant el matí del dissabte 5, el primer Dia de
la Prevenció dels Incendis Forestals que es fa a
Catalunya i que s’ubica en un dels municipis del
Parc Rural de Montserrat. Anualment, es farà en
altres poblacions, amb la finalitat de donar a conèixer què podem fer per prevenir els incendis
forestals a casa nostra, tant la ciutadania en general com les entitats i les administracions.
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Comencen les obres
de l’illa de vianants
S’ampliaran les voreres per millorar
l’accés als comerços i eliminar barreres
arquitectòniques, a més de canviar
canonades d’aigua i desaigües
El març de 2017, es va iniciar un període de prova per a la futura illa de vianants al nucli urbà de
Vacarisses. L’espai inclou els carrers Torrota i Pau
Casals (entre la Plaça Major i la Plaça Joan Bayà),
a més de trams del C/ Major (entre el C/ Salvador
Flotats i la Plaça Major) i del C/ de l’Església
(entre la Plaça Major i la Plaça de l’Església).
Durant el període de prova, es va fomentar la
participació de la ciutadania per conèixer l’opinió de les persones que transiten per aquests carrers en el seu dia a dia. Així, es van organitzar
sessions informatives, es va crear un grup de treball amb representants del veïnat, els comerços i
altres col·lectius, etc.
Un any després i un cop escoltades totes les veus
implicades en el projecte, a finals d’abril, van començar les obres de l’illa de vianants. La previsió
és que durin uns dos mesos, durant els quals l’Ajuntament demana la col·laboració de la ciutadania.
L’objectiu de tot plegat és millorar aquesta zona
perquè el veïnat pugui gaudir d’un espai dignificat i atractiu, amb prioritat per a les persones

Urbanisme

que van a peu. Per assolir-ho, s’ampliaran les voreres de les vies sense trànsit rodat, millorant
l’accés als comerços de la zona, a més d’eliminar
barreres arquitectòniques per a les persones
amb mobilitat reduïda. Les obres s’aprofitaran
també per canviar canonades d’aigua i desaigües
de fibrociment, ja obsolets.

Afectacions al trànsit rodat
Per poder dur a terme totes les actuacions previstes, es modifica el recorregut habitual del trànsit
rodat, així com la senyalització vertical corresponent. Els canvis s’informen setmanalment, a través dels diversos mitjans de comunicació municipals, perquè es pugui saber amb prou antelació
per on es pot circular i quines són les alternatives possibles. Igualment, es marquen els trams
on no es pot parar ni estacionar temporalment.
Quant a la pavimentació, aquesta també es realitzarà per trams i previ avís. Durant 48 hores,
cap tipus de vehicle podrà circular pel tram pavimentat, ja que podria quedar malmès.

Normalitat en el Porta a Porta
En canvi, el servei de recollida de residus Porta a
Porta mantindrà el seu horari de pas habitual i la
seva periodicitat. Tanmateix, s’avisarà prèviament
de qualsevol afectació puntual.
Telèfon de consultes (agent de civisme):
666 55 02 50
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10 anys de
la Biblioteca El Castell
Enguany celebrem el 10è aniversari
d’aquest equipament municipal
Edifici singular de la nostra vila que, després de
ser masia, escola, ajuntament, presó i de tenir infinitat d’altres usos, va ser restaurat i convertit en
el que coneixem avui dia, la nostra biblioteca, un
edifici espectacular i envejat.
Deu anys on el foment de la cultura i el coneixement s’ha vist assolit any rere any, amb un increment progressiu d’usuaris i usuàries. Sens dubte,
aquest assoliment s’ha aconseguit també pels diversos projectes que s’han tirat endavant durant
aquest temps: els programes infantils de foment
de la lectura, els Clubs de Lectura, els programes
de formació adreçats a les escoles i l’institut, les
visites guiades per al coneixement del nostre patrimoni local, i tot un seguit d’activitats de dinamització de la cultura, com les hores del conte
infantils, tallers, concursos, presentació de llibres,
recitals poètics i exposicions. A més, s’ha volgut
promocionar d’una forma especial la col·lecció
local, ubicant-la en un espai diferenciat que ha
anat ampliant el nombre de llibres i publicacions.
Sens dubte, això tampoc seria possible sense un
equip de persones que, durant aquests anys, ha
fet una molt bona feina, aportant idees, obrint-se

La Diputació de Barcelona ha aprovat la concessió
de subvencions d’un nou programa per ajudar els
governs locals a reformar, millorar i mantenir els
equipaments municipals. Aquest pla, impulsat entre aquest 2018 i l’any que ve, s’incorpora dins del
Pla Xarxa de Governs Locals de la corporació.
La concessió d’ajuts s’ha realitzat per mitjà del
procediment de concurrència competitiva, amb
criteris de valoració generals i específics per a
cada línia de suport. La subvenció és del 100% de
l'import de la sol·licitud.
En el cas de Vacarisses, els ajuts sumen 147.159,31
euros i les actuacions es duran a terme entre
4

El Cuc i El Xic

Educació

Les escoles bressol municipals
Què fem a les escoles bressol?
Oferim als infants la primera experiència de socialització fora de la família, mitjançant un marc
de relacions personals de qualitat. Assumim el
caràcter plenament educatiu de l’etapa d’educació infantil, afavorint l’equilibri personal, cognitiu i social.
Com entenem l’infant?
Pensem que l’infant és un ésser competent i protagonista actiu del seu aprenentatge. Té una curiositat i uns desitjos d’aprendre que aprofitem des
de l’escola, oferint propostes de jocs flexibles i
engrescadores que permetin avançar en el seu
desenvolupament i en l’adquisició de la seva pròpia autonomia.

a altres iniciatives i fent-se-les seves, amb la finalitat d’aconseguir que la Biblioteca es convertís
en l’espai de cultura de referència de Vacarisses.
De ben segur, d’aquí a 10 anys més, quan celebrarem el 20è aniversari, veurem encara amb major
perspectiva la bona feina feta i la quantitat de persones que, en un moment o altre, hem passat per
allí i hem contribuït a fer d’aquest espai el punt de
la CULTURA en majúscula de la nostra vila.

Més de 148.000 euros per
a equipaments municipals
L’ajut prové de la Diputació de Barcelona
i pretén millorar la Biblioteca El Castell,
l’Escola de Música i el poliesportiu

Cultura

enguany i el 2019. D’una banda, es millorarà
l’acústica de les aules de l’Escola Municipal de
Música i es remodelarà el sistema de climatització i ventilació de la zona de vestidors i de la sala
de fitness del poliesportiu municipal.
La resta d’actuacions aniran destinades a la Biblioteca El Castell. Es millorarà el sistema de clima,
així com el servei ofert, creant un espai multimèdia. A més, s’adequarà la cobertura tecnològica i
de seguretat de les diferents àrees i sales de
l’equipament públic.
D’acord amb la convocatòria dels ajuts de la Diputació de Barcelona, les actuacions han de servir
per millorar la seguretat i accessibilitat dels equipaments, així com afavorir-ne l’eficiència, l’estalvi energètic, l’ús d’energies renovables i la millora de la gestió energètica.

Com entenem l’educació?
Potenciar en cada nen i en cada nena totes les
seves capacitats perquè progressin en el desenvolupament equilibrat i global. Per això, cal una
escola on imperin l’afecte i el respecte, on les nenes i els nens se sentin estimats i valorats; fet indispensable perquè puguin afrontar amb seguretat els reptes que l’escola i la vida els plantegen.
Qui educa l’infant a l’escola?
Un equip d’educadors i educadores que compartim amb la família l’educació dels infants, en el
marc d’una relació de confiança i d’intercanvi de
criteris, opinions i experiències. Tot i que cada
cas és diferent, caldrà buscar les estratègies necessàries per assegurar una relació constructiva
entre els dos contextos per optimitzar el desenvolupament dels infants.

Farcell de sons
Aquest curs, tot seguint el compromís per l'educació musical dels més petits a Vacarisses, les escoles bressol i l’Escola Municipal de Música hem
iniciat el projecte Farcell de sons, fruit d'experiències d'altres anys. Amb aquest projecte tan motivador, es pretén donar continuïtat i més contingut al treball de didàctica de la música iniciat des
de les escoles bressol El Xic i El Cuc. I és que volem oferir als infants la possibilitat d’escoltar
música en directe, veient com s’interpreten alguns instruments i promovent la motricitat, juntament amb el so, la cançó i la dansa. En definiti-

va, que l’alumnat pugui percebre totes les qualitats
musicals de manera molt vivencial, a més d’experimentar les diferents sensacions d’equilibri (dansa i moviment), coordinació i control del seu propi
cos, mitjançant la música. El resultat és que, mitjançant cançons, danses, audicions, contes musicats i tot el material que utilitzem, l’infant descobreixi el seu entorn més proper, el propi cos, peus,
dits, mans, així com la imitació de sons d’animals,
onomatopeies, etc. per poder incidir no només en
fets musicals, sinó també en el llenguatge parlat,
el matemàtic i el corporal.

Període de preinscripció
a les escoles bressol
Del 30 d'abril a l’11 de maig.

Espais Familiars
• Espai Nadó (0-1 any):
els dimecres, de les 10.15 a les 12.15 h
• Espai Menut (1-3 anys):
els dimarts i dijous, de les 10.15 a les 12.15 h
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I Concurs de
Guarniment de Balcons
Per donar més vistositat a la Fira d’Artesans del
segle XVIII, del dissabte de la Festa Major Petita,
i per tal que tots els veïns i totes les veïnes sentin com a més pròpia aquesta Festa, la Regidoria
de Cultura convoca el I Concurs de guarniment
de balcons.
Inscripcions
Podeu trobar la butlleta online o bé al departament de Serveis a les Persones. S’haurà de presentar, degudament emplenada, de forma presencial al mateix departament (de dilluns a
divendres, de les 9 a les 14 h), o bé per correu
electrònic, a cultura@vacarisses.cat, abans del divendres 18 de maig.
Participants
Hi podrà participar qualsevol persona veïna de
Vacarisses, amb balcó, finestra i/o terrassa exterior al seu habitatge.

Cultura

Procediment i publicitat
Els balcons, les finestres o les terrasses hauran
d’estar guarnides des del dia 25 fins al 27 de maig
de 2018. Es faran fotografies de tots els balcons
participants i aquestes imatges podran ser utilitzades per part de l’Ajuntament com a element de
promoció de la Festa.
Jurat
L’integraran tres membres de la Comissió de la Fira.
Veredicte i premis
S’atorgarà un premi de 100 € al balcó, finestra i/o
terrassa exterior més ben engalanada, i dos més que
consistiran en una tapa del segle XVIII gratuïta per
a dues persones. Els premis podran quedar deserts
si així ho estima el jurat. El veredicte es farà públic
el dissabte 26 de maig dins la mateixa Fira i, tot seguit, es farà el lliurament dels premis. Es prega l’assistència a l’acte de totes les persones concursants.

CONSCIÈNCIA,

AIGUA
Plantes autòctones

Amics Solidaris de Vacarisses
recull prop de 300 €

Esbart Dansaire

La recaptació, que
es destinarà al Rebost
Solidari, es va aconseguir
en un berenar de forquilla

El passat 22 d'abril, l'Esbart de
Vacarisses va celebrar el seu desè
aniversari. Ens van acompanyar
l'Esbart Manresà, l'Esbart d'Olesa
i l'Esbart Egarenc.
Moltes gràcies a tothom!!!

Creada fa uns mesos, Amics Solidaris de Vacarisses és l’associació que s’encarrega de gestionar el Rebost Solidari del nostre
municipi. Per donar-se a conèi-

6

xer, va organitzar un berenar
de forquilla.
Va assistir-hi una cinquantena
de persones, que van contribuir a
recollir prop de 300 euros, destinats al Rebost. Des de l’entitat, es
vol agrair la generositat vers les
persones de Vacarisses que pateixen dificultats econòmiques.

Entitats

Plantes foranes
Les plantes autòctones necessiten fins a 10 vegades menys aigua!
El gram és un substitut autòcton de la gespa, i més fàcil de mantenir.
Els millors tipus de reg per optimitzar l'estalvi d'aigua són:
Degoteig per a tanques, arbres i arbustos
Aspersió per a conreus, grams i gespes

L'Ajuntament de Vacarisses
ha pres durant aquest últim
any totes les mesures que
han estat a les seves mans
per tal d'optimitzar l'estalvi
d'aquest recurs tan preuat.
Ara, la població vacarissana
hem de prendre consciència
de les nostres accions diàries
per tal que les restriccions
siguin mínimes i no afectin
el conjunt dels nostres veïns
i veïnes.
Per una cultura de l'aigua
més conscient i respectuosa
amb el nostre entorn.

Manual per a terrasses i patis

A l'estiu, cal regar al vespre i, a l'hivern, al matí.
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Arriben les cabres
a la finca El Mimó

Medi Ambient

Caminant per Vacarisses

A través del projecte europeu
Life Montserrat, es pretén prevenir
els incendis forestals, a més de potenciar
el comerç local de proximitat amb
la venda de productes artesanals

Vacarisses, un municipi caracteritzat per la seva
geomorfologia en trobar-se entre el massís de
Montserrat i el massís de Sant Llorenç del Munt,
és molt difícil pensar que no té cap cavitat. En
aquest número de la revista, presento una primera part de diferents coves i avencs que podem
trobar a Vacarisses i als indrets propers del terme municipal.

Vacarisses forma part del projecte europeu Life
Montserrat, amb l’objectiu de prevenir i minimitzar els grans incendis forestals a l’entorn de la
Muntanya de Montserrat, reduint la vulnerabilitat dels boscos. Un dels punts estratègics del projecte és la finca El Mimó, propietat de l’Ajuntament de Vacarisses. Per implementar-lo, s’han
remodelat els antics corrals de la masia, que
s’han assignat a l’Associació Can Mimó, Pastors i
Productors Artesanals.

Des de fa un mes, el ramat, format per cabres
d’entre 4 i 5 mesos d’edat i procedents de Màlaga,
ja es troba al Mimó. La finalitat és que pasturin
un ampli sector estratègic per a la prevenció d’incendis a la zona de Puigventós, entre Vacarisses i
Olesa de Montserrat. De moment, estan reconeixent el terreny.
D’altra banda, l’Associació Can Mimó preveu, per
al proper mes de novembre, la producció de cabrit per les festes nadalenques i de formatges

Cavitats dins del municipi de Vacarisses
Escletxa del Paller de Tot l’any
Amb un desnivell de set metres i vint metres de
recorregut, aquesta escletxa no és molt freqüentada, ja que l’accés és enrevessat per la seva situació (413375, 4610396), concretament, a la paret
de la banda sud-est del Paller de Tot l’Any, al vessant dret del torrent de la Font del Solitari.
(primer, frescos com el mató i, més endavant,
madurats). A més a més, l’associació participa a
les sortides escolars que s’organitzen per la zona
perquè els infants coneguin de primera mà el
projecte Life Montserrat. També realitzen activitats sobre biodiversitat.
La presidenta de l’Associació Can Mimó, Merlès
Martínez, considera que aquest projecte pot reportar molts beneficis a Vacarisses: “L’horta del
Mimó feia temps que estava abandonada i ara
s’ha recuperat. I és que, a banda de prevenir incendis, volem potenciar el comerç local de proximitat. Convidem la gent de Vacarisses a visitar-nos i passejar amb les cabres!”.

Fotografies:
Associació Can Mimó

El nou corral s’ha construït amb fusta per millorar la seva integració en el paisatge i s’han
col·locat canaleres al teulat per poder recollir i
aprofitar les aigües pluvials, minimitzant així el
consum d’aigua de l’únic pou existent a la finca.
La instal·lació està dimensionada per acollir fins
a 130 cabres en règim ecològic.

Les cavitats de Vacarisses
i l’entorn - Part I

Viu Vacarisses

Com a curiositat, a dins podem trobar guano-excrements dels ratpenats. Una altra curiositat,
però més llegendària, és que podria ser la famosa
cova del bandoler Capablanca, un bandit expert
en fer atracaments als passavolants del camí ral
de Barcelona a Manresa que travessava la serra
de l’Obac. El modus operandi era sorprendre les
víctimes estenent la seva famosa capa blanca al
camí i llavors les assaltava amenaçant-les perquè dipositessin tot el que portaven al damunt.
No cal dir que la travessa dels traginers per l’Obac
era força angoixant i no valia entretenir-se!
Cova dels Lladres
Aquesta cova de la vall del Mimó (409233, 4603635)
no deixa de sorprendre tothom qui la visita,
especialment per ser l’indret on, accidentalment,

el 1975, un grup d’espeleòlegs va trobar un important jaciment
arqueològic del neolític amb una gerra funerària amb pedres de
variscita i peces de cardium edule que, suposadament, formaven
un collaret.
L’accés a la cavitat és força intrèpit, ja que l’aproximació requereix trescar camp a través per un pendent amb força vegetació des
de la masia del Mimó Nou en direcció al penyal predominant de la
serra de Torrella, a la vall del Mimó. Un cop als peus de la cova, cal
grimpar per una escletxa uns quatre metres i, després, gatejar per
un túnel de mig metre d’alçada i quatre o cinc metres de llargària.

Cavitats a l’entorn del municipi de Vacarisses
Avenc de Sant Salvador (Esparreguera)
Avenc situat als peus de l’ermita castellera de Sant Salvador de les
Espasses -indret en el qual hi afronten els municipis d’Esparreguera,
Olesa de Montserrat i Vacarisses-. S’ubica al sud-est del turó eremític (406828, 4603302), amb una fondària aproximada de set metres. La seva troballa va ser totalment fortuïta, ja que, just pel costat, passava l’antic camí de bast a l’ermita des de la Puda de
Montserrat. Tot va passar quan, al pas d’un matxo, als anys seixanta o setanta del segle passat, se li va enfonsar una pota i va aparèixer la cavitat. A causa d’aquesta troballa i per minimitzar els riscos, el camí es va desviar per l’altre costat del torrent de l’Afrau
fins una mica més amunt.
Avenc del coll de les Tres Creus
(414329, 4611307)
Avenc de sis metres de fondària format dins d’una diàclasi en materials de conglomerat, emplaçat a la serra de l’Obac, dins del terme municipal de Mura. Es pot arribar des de l’Alzina de Sal·lari -al
quilòmetre 11 de la carretera de Terrassa fins al coll d’Estenalles- i
ens hem de dirigir fins al coll de les Tres Creus i resseguir una carena que apareix a la dreta una cinquantena de metres.
Avenc de les Cantarelles
(414861, 4610926)
Amb 45 metres de recorregut i 37 metres de desnivell, aquest avenc
s’ha format als peus d’un pendent rocós, just al moment on hi ha
un canvi brusc de materials geològics i passa a un sòl més llimós.
En aquest cas, també a la serra de l’Obac, dins del terme municipal
de Terrassa. El seu descens és complicat per l’estretor del pou i alhora perillós per haver-hi detectat manca d’oxigen al seu interior.
Ens hi podem apropar des de la font de les Cantarelles -personalment, un paratge molt encisador- i dirigir-nos direcció al Castellsapera pel seguit de corriols que ens hi apropen vorejant el torrent
dels Ponts. Amb l’ajuda del GPS, el trobarem més ràpidament.
Referències bibliogràfiques
• Escletxa del Paller de Tot l’Any
http://www.espeleoindex.com/crearPDF.php?id=1934
• Avenc del coll de les Tres Creus:
http://www.espeleoindex.com/crearPDF.php?id=2101
• Avenc de les Cantarelles:
http://www.espeleoindex.com/crearPDF.php?id=1577

Joan Soler Gironès
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L’escola Font de l’Orpina
visita l’Ajuntament
L’alumnat de 3r va interessar-se
sobretot per la feina de l’alcalde
A l'abril, l’Ajuntament de Vacarisses va rebre la visita de l’alumnat de 3r de l’escola Font de l’Orpina.
Els nens i nenes van poder recórrer els diferents
departaments per conèixer de primera mà el seu
funcionament i les tasques que s’hi realitzen.

Educació

D’una banda, es van interessar pel seu rol: a partir de quina edat es pot ser alcalde o quant temps
es pot ocupar el càrrec. Les nenes i nens de l’escola Font de l’Orpina també van voler conèixer la
tasca concreta de Masana: qui li escriu els discursos (ell mateix) i què fa per millorar el poble («Intentem treballar les nostres idees amb accions
per ajudar el poble, com intentar que es posin
clavegueres a les urbanitzacions»).

Taller d’oficis
al Casal de la Gent Gran
L’activitat s’inclou al projecte Llibre
de la Vida, que pretén recuperar fets
del passat del nostre entorn
Fa uns dies, el Casal de la Gent Gran va acollir el
taller d’oficis inclòs en el marc del projecte Llibre
de la Vida de Vacarisses. L’objectiu és recuperar
fets del passat, no tan llunyà, del nostre entorn,
amb la voluntat de crear una eina perquè les noves generacions puguin comprendre millor el
passat, entendre el present i construir el futur.
Per aconseguir-ho, es dóna veu a les mateixes persones protagonistes de la nostra història.

La visita va acabar a la Sala de Plens, on els infants
van conversar amb l’alcalde, Antoni Masana.

I és que la memòria és primordial per a la vida
quotidiana i per a la identitat pròpia d’una col·
lectivitat. Tot i que pot passar inadvertida, la seva

Gent Gran

absència és devastadora per mantenir vius els records i els orígens de la nostra existència. Evocar
és recuperar l’experiència reconstruïda del bagul
dels records, però l’evocació d’aquests fets a vegades no és fàcil.
En definitiva, el conjunt de tallers pretén recollir
les vivències de la població que ha viscut unes
èpoques anteriors, per poder transmetre a infants i joves activitats tan quotidianes com anar a
comprar a les botigues d’antany, l’ofici de
botiguer/a i tot un recull de rutines diàries que
impliquen conceptes com les mesures, els utensilis, les monedes, la manera de comptar... i tants
altres aspectes que han canviat amb les noves tecnologies actuals.

Política
Municipal

Propostes del Ple municipal ordinari
de 22 de març de 2018

Urbanisme

Obres per eixamplar
el C/ del Ginebrer
A finals d'abril, es van realitzar unes obres de
millora en un tram del carrer del Ginebrer de la
urbanització La Coma. L’objectiu era eixamplar
la via per millorar l’accés dels vehicles que hi
transiten.

Consulta les actes
dels Plens municipals

Proposta/moció

A favor

En contra

Abst.

Proposta del regidor de Participació Ciutadana d’aprovació
inicial de les bases específiques reguladores de l’atorgament
de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses a entitats
inscrites al registre municipal d’entitats i associacions de
Vacarisses, any 2018

Unanimitat

–

–

Proposta de l’Alcaldia de desafectació de bé de domini públic
i de cessió en precari de l’ús de bé patrimonial a l’Agrupación
de Propietarios de Vacarisses

Unanimitat

–

–

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM i MV-E en
defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística

Unanimitat

–

–

Fe d'errades
En números anteriors, hi ha hagut un
error en l'adreça electrònica de Veïns
per Vacarisses. La correcta és:
veinspervacarisses@gmail.com
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Cor de Vacarisses
“Qui vulgui cantar, que vingui; no fem passar cap examen”
El Cor de Vacarisses es va crear l’any
1993, de manera que enguany celebra
el seu 25è aniversari. El nombre de
cantaires ha variat al llarg dels anys,
des de moments d’esplendor amb 40
components fins a d’altres de més
crítics, amb pràcticament una dotzena
de persones. En l’actualitat, l’integren
23 cantaires, amb edats compreses
entre els 15 i els 82 anys. Parlem amb
la presidenta de l’entitat, una cantaire
que hi és des dels inicis i un membre
d’incorporació més recent, per saber
com viuen una efemèride tan important.
Abans de res, enhorabona pels 25 anys del Cor.
Com va sorgir l’entitat?
Un petit grup cantava a l’església. Llavors, amb
en Marc Marcet, que era escolà de Montserrat,
vam decidir muntar una coral més seriosa. Una
vegada, amb aquest grup d’amics, vam anar a
una casa de colònies a Gréixer (Baixa Cerdanya).
Vam coure mongetes, però les vam deixar tapades amb el suc i van fermentar. D’aquí va sorgir
el nom intern de la “Coral de la mongeta podrida”. Encara ara ens recorda als inicis. D’aquella
època, en quedem 4. És un gran mèrit arribar als
25 anys.
Quin és l’estil de música que soleu cantar?
Molt variat. El Cor va nàixer amb música tradicional catalana, però també fem música religiosa

d’envergadura, com l’Oratori de Nadal de SaintSaens, Glòria de Vivaldi, la Missa brevis en Do M de
Gounod i l’Spatzenmesse de Mozart. També la Missa que ens ha composat en Francesc Torras, que
ha estat al cor des dels inicis fins fa 3 anys. A més,
cantem jazz, cançons gospel, espirituals negres,
música tradicional africana, etc.; de tot una
mica, incloent peces actuals, com de Lluís Llach,
Joan Manuel Serrat, Els Pets o Sopa de Cabra.
Qui escull el repertori?
A principis de curs, el director proposa un repertori nou, amb 7 o 8 cançons, que assagem durant
tot el curs. També n’afegeix algunes a petició.
El Cor és una entitat molt activa al municipi,
no només amb concerts propis, sinó també en
col·laboració amb altres associacions.
Creiem que és una entitat del poble i, per tant,
ha d’estar en les activitats del poble, en la mesura que podem, ja que el director actua també a
altres llocs. Hi ha la voluntat de fer poble. Amb
qui tenim molta relació és amb l’Escola de Música. Per Nadal, cantem amb els nens; també participen habitualment al Xococoncert i, a Santa Cecília, hi ha prevista una altra actuació conjunta. De
fet, són la pedrera.
A banda dels concerts a Vacarisses, sabem que
també actueu fora i que, fins i tot, organitzeu
sortides d’uns quants dies.
Gairebé cada any, fem una trobada de corals,
més coneguda com a Xococoncert perquè es clou
amb una xocolatada. A les corals invitades, intentem retornar-los la visita. Per això, hem voltat

la comarca del Vallès i també fora, com Tarragona,
la Cerdanya... El 2011, va haver-hi una sortida a
Portugalete (Euskadi), després que la seva coral
vingués aquí. Fa 3 anys, va contactar amb nosaltres la Coral Estel de Menorca i, després de venir
a Vacarisses, vam decidir tornar-los la visita, en
una sortida que ens va entusiasmar. I el darrer
lloc on vam anar, el 2016, va ser Campo de Criptana (Castella-La Manxa). Totes aquestes sortides
ens uneixen molt perquè fem molta pinya. Hi ha
moltes hores de convivència a l’autobús, l’avió,
els àpats...
Creieu que aquesta pinya es nota a l’hora de
cantar en grup?
I tant! És que la coral no només som membres
que cantem, sinó amics. De fet, ens ha servit per
conèixer gent de Vacarisses. A més, les sortides
estan obertes a la família i també a qui vulgui
del poble.
Com celebrareu el 25è aniversari de l’entitat?
El 21 d’abril, hem preparat un concert especial
en què ens fa molta il·lusió presentar la Missa
que en Francesc Torras ens ha deixat en herència, per fer-li un reconeixement. Fins ara, sols
ens acompanyava un piano, però, per primer
cop, interpretarem la versió musicada per a 9
instruments, a càrrec de professorat de l’Escola
Municipal de Música. La resta de peces del concert serà d’un estil més aviat clàssic, en concordança amb la Missa. Aquesta actuació la repetirem a Terrassa i a Viladecavalls, el 19 de juliol,
sols amb piano per problemes d’espai. Per celebrar-ho encara més, ens faria molta il·lusió fer
una sortida, però més lluny, a Viena o Croàcia.
I ho tancaríem amb un sopar amb totes les persones que han format part del Cor durant
aquests 25 anys.

I per acabar, si algú que ens llegeix s’anima
a cantar al Cor, on us pot trobar?
Ens trobarà a La Fàbrica, els dimecres, de les 21 a
les 23 h. Els assajos són molt importants i el resultat són els concerts. Qui vulgui cantar, que
vingui; no fem passar cap examen. No fitxem estrelles del cant. De fet, menys del 30% de cantaires sap música. És un handicap, però ens en sortim, amb l’ajuda de qui en sap.

Entrevista

QÜESTIONARI VACARISSÀ

Un lloc de Vacarisses
La Torrota, El Cingle i La Moreneta
Un record vacarissà
Les misses de la Festa Major
Una activitat vacarissana
La Festa Major Petita
Una millora per al municipi
Aparcament i transport públic
Un llibre
Els pilars de la terra, de Ken Follett
Una pel·lícula
La vida es bella
Un personatge de ficció
ET
Un personatge real
Carles Puigdemont
Un plat
Canelons de Ca la Quima

Fotografia: Quico Ortega
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Arriba el Festival
Green Planet Barcelona

Educació
i Medi Ambient

Alumnat i professorat de l’Institut
de Vacarisses han seleccionat els 48
curtmetratges de 20 països diferents
que participaran en aquest certamen
internacional sobre medi ambient

Entre aquests, s’han escollit 48 films de 20 països diferents, com Taiwan, l’Iran, el Brasil, Xile,
França i molts altres. Els curts s’han classificat
en tres categories, segons l’edat del públic a què
van adreçats:

L’Institut de Vacarisses ja té a punt el vídeo promocional del Festival Green Planet Barcelona,
així com la selecció de films que hi participaran.
Han estat uns mesos frenètics, en què l’alumnat
que forma part de l’equip dinamitzador d’Escola
Verda, juntament amb el professorat implicat,
han hagut de visionar 250 curtmetratges.

· Kids Alert – a partir de 6 anys
· Teens Alert – a partir de 12 anys
· Global Alertness – a partir de 16 anys

Vacarisses en imatges
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

Consulta tota la programació al web
del certamen, http://greenplanetbarcelona.cat

La Biblioteca
recomana
Novel·la
Robinson
Vicenç Pagés Jordà
Amb la reedició (i reescriptura)
d’El Món d’Horaci l’any 2016,
Vicenç Pagès Jordà donava per
tancada una etapa, completada
amb les novel·les La felicitat no és
completa (2004), Els jugadors de
Whist (2009) i Dies de frontera
(2014), obres que, directa o indirectament, lligaven el seu món
narratiu a l’Empordà i a la seva
ciutat, Figueres. És per això que,
amb Robinson, Pagès Jordà decideix presentar-nos un personatge sense nom (el coneixerem
com a H.) i una ciutat desconeguda que podria ser qualsevol.
El pes de la narració cau sobre
el personatge, aquest Robinson
modern que prova de sobreviure al pis dels veïns al qual s’infiltra amb l’excusa d’una Operació Comando, de què anirem
coneixent els motius a mesura
que avanci la història.

Una narració dura, però plena
d’humor, amb un personatge
que, si bé sembla inquietant a
les primeres pàgines, l’anirem
comprenent durant el relat, en
la seva estranya aventura. Tot i
ser una de les novel·les més
breus de Vicenç Pagès Jordà, podem dir que Robinson és alhora la
seva obra més intensa i madura.

Infantil
El principi de tot
Manuel de Pedrolo
Il·lustracions de Pep Boatella.
(A partir dels 11 anys)
Aquest 2018 celebrem l’Any
Pedrolo i és per aquest motiu
que l’editorial Comanegra, amb
la col·laboració de l’Ajuntament
de Barcelona, ha decidit acostar-lo als joves lectors a través
d’un dels seus contes, al qual,
juntament amb les il·lustracions
de Pep Boatella i la maquetació
de Virgínia Pol, han sabut donar una nova vida. El principi de
tot és un conte sobre imprevistos
que trenquen de cop la rutina,
però alhora planteja preguntes

que, si bé les plantejava Pedrolo
l’any 1957, encara són vigents
avui dia: Quins són els límits de
la llibertat? Una petita acció individual pot generar una mobilització col·lectiva?

DVD
Calle Cloverfield 10
Després d’un accident de cotxe,
la Michelle desperta en una
mena de búnquer, “acollida” per
en Howard, qui es presenta com
el seu rescatador. Però alguna
cosa no acaba d’anar bé. I és que
la Michelle es troba amb que
tots els seus moviments estan
controlats i que no se li permet
sortir a l’exterior: una explosió
nuclear ha contaminat tot l’aire
i no és segur sortir, o això diu en
Howard. Durant aquest film a
mig camí entre el terror i el suspens, la Michelle haurà de descobrir si aquest Howard, interpretat per un magnífic John
Goodman, és un boig, un paranoic, un sàdic o si realment li
està dient la veritat i intenta
protegir-la. És millor quedar-se
o arriscar-se a escapar? Una pel·
lícula que us enganxarà al sofà
o la cadira, mantenint la tensió
ben bé fins al final!

Sardanes amb l'orquestra Farrés,
a la Plaça Major. Any 1956.
Font: Farrés Trias, J.M. (textos). Retrats de Vacarisses.
Vacarisses: Ajuntament de Vacarisses, DL 1999.

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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Agenda
Maig 2018

Dijous 3

Dissabte 5

Dissabte 5 i diumenge 6

Berenem amb
en Pep Molist!

Dia de la Prevenció
dels Incendis Forestals

Teatre

Sessió informativa
Taller de costura
Fira s. XVIII

El cafè de la Marina
Obra en tres actes,
de Joan Maria de Sagarra.
Hora: a les 21 h (dissabte)
i a les 18 h (diumenge)
Organitza: Grup de Teatre Jove
de Vacarisses

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11 i dissabte 12

Taller de costura
per la Festa Major Petita*

Espectacle de titelles

Green Planet Barcelona

Dilluns 14

Dimecres 16

Divendres 18

Diumenge 20

Punt d’assessorament agrari

Taller de costura
per la Festa Major Petita*

Sessió informativa
Borsa de treball

(Re)descobrint Vacarisses

Dilluns 21

Dijous 24

Del 22 al 27 de maig

Espai de debat educatiu

Club de lectura 1

Festa Major Petita

Qui participa a l’activitat
A l’abril llibres mil tindrà
l’oportunitat de conèixer i parlar
amb un dels autors que ha llegit.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Divendres 4

Sessió informativa
Borsa de treball

Hora: 9.30-11 h
Lloc: Sala Antònia Verdura
de la Biblioteca El Castell

Hora: 17-20 h
Lloc: Aula Biblioteca El Castell
(2a planta)
Dimarts 15

Hora: 10-13.30 h
Lloc: nucli urbà

Sessió oberta per informar-se
del tipus de roba, vestimenta
i complements d'aquella època
per si us voleu fer el vostre vestit
per a la fira.
Hora: 11 h
Lloc: escola Font de l’Orpina

Espectacle de titelles
Dins del cor, un conte propi
de l’Ada Cusidó. Activitat oberta
a totes les famílies de Vacarisses.
Hora: 10 h
Lloc: escola bressol El Xic

Hora: 9.30-11 h
Lloc: Sala Antònia Verdura
de la Biblioteca El Castell

Formació per a les famílies
Necessitats bàsiques d’infants
de 0 a 6 anys, a càrrec de l’Alba
Soler. Servei de canguratge
(reserva prèvia a l’Ajuntament).
Hora: 19 h
Lloc: Sala Neus Català
d’El Castell

Hora: 19.30 h
Lloc: Sala Antònia Verdura
d’El Castell

El blog del inquisidor,
de Lorenzo Silva.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dimarts 29

Dijous 31

Punt d’Informació
Cooperatiu

10 anys de la Biblioteca
El Castell

Hora: 18-20 h
Lloc: Sala Antònia Verdura
d’El Castell

Festival de curtmetratges
i documentals sobre medi
ambient.
Hora: 17-21.30 h
Lloc: Casal de Cultura
+info: www.greenplanetbarcelona.cat

Els plans de Castellet i la font
de l’Orpina. Revivint records!
Recorregut de 9,2 km
i dificultat baixa.
Hora: 10-13 h
Punt de trobada:
Poliesportiu municipal

Consulta el programa en paper
o l’agenda de www.vacarisses.cat

A les 17 h, expliquem els 10
millors contes de la biblioteca
i, a les 18 h, festa d’aniversari.
Lloc: Biblioteca El Castell

Club de lectura 2

Crónica del rey pasmado,
de Gonzalo Ballester.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Del 2 al 14 de maig

Inscripcions Casals
d'estiu i de setembre
i Pack Jove 2018

Lloc: Ajuntament de Vacarisses
Cada divendres

Skate i scooter

Lloc: Plaça del Punt de Vol
El Punt de Vol romandrà tancat
el divendres 25 de maig per
preparar la Festa Major Petita.

Dimecres 9 i 16 de maig

* Taller de costura
per la Festa Major Petita

Per preparar el vostre vestit per
a la Fira d’artesans del segle XVIII.
Cal dur: llibreta, didal, agulles,
fil i la roba de la peça o peces
que vulguis fer.
Hora: 17-20 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Inscripcions: per telèfon,
a Serveis a les Persones de
l’Ajuntament (93 835 90 02, ext.
250) o presencialment, a la sessió
informativa del 5 de maig (a les
11 h, a l’escola Font de l’Orpina)

Del 2 al 14 de maig

Ajuts per a menjador
escolar curs 2018-2019

De P3 a 6è i de 1r a 4rt d'ESO.
Cal concertar dia i hora per
lliurar la sol·licitud.
Lloc: Dep. Serveis Socials
de l’Ajuntament de Vacarisses
(La Fàbrica)
Tel.: 93 835 90 02 (ext. 204)
+info: www.vacarisses.cat

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.

Del 28 de maig al 8 de juny

Exposició 10 de anys
de la biblioteca

Lloc: Biblioteca El Castell
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