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Editorial
Com cada juliol, arriba el cicle d’arts escèniques 
de carrer Dijous a la Fresca, a la terrasseta del Punt 
de Vol. Amb aquest espai, es volen apropar dife-
rents propostes culturals al jovent de Vacarisses i 
a la població en general. De fet, el cicle va comen-
çar fa 10 anys, adreçat exclusivament al col·lectiu 
jove, però el seu èxit any rere any l’han fet créi-
xer fins esdevenir una programació de referència 
al municipi per a totes les edats.

Durant aquests anys, els Dijous a la Fresca han ofert 
espectacles de màgia, monòlegs còmics, dansa, 
teatre d’improvisació, circ, etc. Enguany, com a 
novetat, el cicle s’inaugurarà el dijous 5 de juliol 
amb titelles. Sota el títol La poubelle plus belle, la 
protagonista és una bosseta de brossa que sem-
pre havia somniat ser una artista, però com evi-
tar el destí de les coses? Ho descobrirem en 
aquesta tragicomèdia!
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El dijous 12, repetirà la companya de teatre im-
provisat Impro Acatomba, després de la bona rebu-
da de l’any passat. A la següent sessió, la protago-
nista serà la màgia i el cicle es clourà amb dansa, 
a càrrec de la companyia jove Moveo. L’espectacle 
que ens presentaran, Conseqüències, explora, a tra-
vés del moviment, les relacions entre la vida quo-
tidiana i el temps accelerat en què vivim.

Fotografia de coberta:
Oriol Aunós
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Escalfant motors
per a la Festa Major!

Cultura,
Joventut i Esports

El pregó estarà protagonitzat per la 
Biblioteca El Castell i la Lliga del Llumillu 
tornarà a ser l’activitat vertebradora
del programa

Queda tan sols un mes per a la Festa Major de 
Vacarisses, que tindrà lloc entre l’1 i el 5 d’agost. 
Com sempre, s’encetarà amb el pregó inaugu-
ral, que enguany tindrà el desè aniversari de la 
Biblioteca El Castell com a protagonista. Una al-
tra novetat és que enguany s’engega una Campa-
nya de Prevenció lligada a la Festa Major en rela-
ció a possibles conductes de risc entorn al 
consum d’alcohol en menors, agressions sexu-
als, conductes incíviques o violentes. Aquesta 
campanya està formada per diferents accions, 
com cartes amb recomanacions per a joves i les 
seves famílies per a gaudir d’una festa sense in-
cidents, cartells amb missatges visuals penjats 

en diferents espais amb actes o vetlladors itine-
rants durant les nits de Festa, que realitzaran 
una tasca preventiva i educativa entre el jovent. 
També s’organitzarà una xerrada amb les famíli-
es amb adolescents per parlar sobre quan aquest 
col·lectiu de joves comença a sortir de festa. 
D’aquesta manera, s’abordaran les principals 
problemàtiques i es donaran diferents consells 
per afrontar-ho. 

Torna la Lliga del Llumillu
L’any passat, la Lliga del Llumillu va aplegar més 
de 100 participants a les 5 proves que es van orga-
nitzar. La gimcana ha esdevingut una de les prin-
cipals activitats de la Festa Major, aportant un ca-
ràcter transversal i també un tret diferencial 
respecte a altres municipis de la zona. Enguany, 
arriba a la 3a edició, carregada de proves ben di-
verses i per a totes les edats. Inscriu el teu equip!

Festes i activitats d’estiu 2018
Juliol
7 i 14-15
Torreblanca II

14-15 i 21-22
La Carena Llarga

21
Torreblanca I (Sopar de Germanor)

20-21-22 
Colònia Gall

27-28-29
Can Serra

Agost
De l'1 al 5
FESTA MAJOR VACARISSES 2018

11-12 / 14-15
El Palà

Del 13 al 19
El Ventayol

25-26
L'Eixample

25-26
Els Caus

Setembre
1-2
La Barceloneta

21-22
Torreblanca I (Festa del mussol)

Més informació als programes
de cada associació.
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Formació en perspectiva de gènere

Acompanyament
a adolescents i joves

Igualtat

Joventut

Personal de l’Ajuntament de Vacarisses
ha assistit a un curs de conscienciació
per eradicar el sexisme i fomentar l’ús 
d’un llenguatge no sexista

Al juny, personal de diferents regidories de l’Ajun-
tament de Vacarisses va rebre una formació en 
comunicació amb perspectiva de gènere i llen-
guatge no sexista, impartida per la cooperativa 
Almena Feminista. Durant les 4 hores de curs, es 
va aprendre a identificar el sexisme en la societat 
amb diversos exemples, es van tractar els tipus de 
violències que pateixen les dones, es van analitzar 

L’Ajuntament de Vacarisses ha iniciat
un projecte transversal per millorar
la qualitat de vida del col·lectiu, a través 
de les necessitats que detecta un equip
de professionals

Ja fa mesos que l’Ajuntament de Vacarisses apos-
ta per augmentar el vincle amb el jovent de les 
diferents urbanitzacions del municipi. Ara, s’ha 
volgut sistematitzar aquesta tasca, mitjançant el 
projecte transversal Intervenció socioeducativa en 
medi obert. 

El títol de la iniciativa ja indica que es vol sortir 
dels àmbits formals educatius, buscant espais al-
ternatius de trobada, com el carrer, altres equipa-
ments, etc. Al capdavant, hi ha un equip de dos 
professionals, que ofereix acompanyament indi-
vidual i grupal a adolescents i joves de Vacarisses, 
amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de 
vida, implicant tota la comunitat del municipi. 
Aquest acompanyament pot ser acadèmic, labo-
ral, emocional o relacional, segons les necessitats 

bones i males pràctiques de comunicació institu-
cional i, finalment, es van donar eines per utilit-
zar un llenguatge no sexista ni estereotipat.

Aquesta formació s’emmarca en la voluntat de la 
Regidoria de Polítiques d’Igualtat i LGTBI per fo-
mentar la igualtat entre dones i homes, i preve-
nir i atendre casos de discriminació. Per a qualse-
vol dubte o assessorament sobre aquests temes, 
la ciutadania vacarissana pot adreçar-se als Serveis 
Socials de l'Ajuntament (La Fàbrica)
93 835 90 02, ext. 204 | s.socials@vacarisses.cat). 

que es detectin en cada cas i més enllà de les 
explicitades per cada jove, que pot acudir-hi per 
iniciativa pròpia o bé a petició de la seva família, 
l’Institut o els Serveis Socials. Ara bé, aquest 
acompanyament no pretén ser cap mecanisme de 
vigilància ni tampoc aportar receptes màgiques 
als problemes de l’adolescència i la joventut.

L’equip de professionals està disponible dues tar-
des a la setmana en diferents espais de Vacaris-
ses, a més dels dimecres al matí, a l’Institut del 
municipi. En aquest cas, són presents a l’hora del 
pati i també després, a l’anomenada zona VIP 
(Vine i Parlem), un servei d’acollida per tractar 
obertament qualsevol tema, prèvia sol·licitud al 
professorat del centre educatiu. A més a més, es 
dinamitzen activitats de lleure per a tots els gus-
tos, amb l’objectiu de crear vincles amb el jovent 
i generar suficient confiança.

De tots els casos tractats, s’elabora un pla de tre-
ball i es fa un seguiment. Més informació i sol-
licitud del servei a joventut@vacarisses.cat.

Pla d’Acció Cultural
S’ha iniciat la primera fase d’aquest 
projecte, que pretén crear xarxa entre
les entitats de Vacarisses

Al juny, s’ha endegat la primera fase del Pla 
d’Acció Cultural de Vacarisses. La tasca es durà a 
terme entre les àrees de Cultura de l’Ajunta-
ment de Vacarisses i la Diputació de Barcelona, 
mentre que l’empresa EDAS s’encarregarà del 
treball de camp.

Cultura

La primera part del projecte consistirà en redac-
tar una diagnosi, a partir de les aportacions de 
diferents entitats, així com de persones vincula-
des a la cultura en general. Per exemple, es tindrà 
en compte la necessitat d’espai de les entitats, 
s’estudiarà com optimitzar els equipaments mu-
nicipals de què es disposa, s’identificaran els 
punts forts i febles per al desenvolupament cultu-
ral, entre altres aspectes. Un dels principals ob-
jectius de tot plegat és crear eines que ajudin a  
generar xarxa entre les entitats i els diferents 
agents culturals del municipi.

Festival Green Planet 
Barcelona

Medi Ambient

El certamen internacional
de curtmetratges i documentals sobre 
medi ambient va tenir lloc a Vacarisses, 
al maig, i va comptar amb 250
participants

Del 7 al 12 de maig, Vacarisses va acollir el festival 
internacional Green Planet Barcelona, de curtmetrat-
ges i documentals sobre medi ambient. L’Institut 
de Vacarisses va ser-ne el creador, impulsor i or-
ganitzador; una gran aposta de l’Escola Verda en 
defensa de la protecció del nostre entorn. L’Ajunta-
ment del municipi va participar en l’assignació 
econòmica dels premis.

En total, van presentar-s’hi 250 curtmetratges. 
Ecorepresentants de l’Institut vacarissà van fer 

una tria dels 48 millors films. L’alumnat dels cicles 
mitjà i superior de les escoles Font de l’Orpina i 
Pau Casals, i de l’Institut, van visionar totes les 
cintes i també van participar en les votacions.

Finalment, els guardons es van atorgar
als següents curtmetratges:

· Dream, de Zombie Studio
· Vargonia, de Fergaht Productions
· Refugiados, de David Rodriguez Muñiz
· A passion of gold and fire, de Sébastien Pins

El jurat van formar-lo la regidora de Medi Ambi-
ent, Clara Fuster; el professor d’audiovisuals Martí 
Urroz; la professora i tutora de l’Institut de Vaca-
risses Dulce Medina, i el tècnic de l’Ajuntament 
Oriol Aunós.
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CONSCIÈNCIA,
AIGUA

I recorda:
No obris les aixetes al màxim

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.

Aigua freda 
mentre esperem 
la calenta

Aigua de bullir 
aliments

Aigua de netejar 
aliments

Aprofita-la 
per regar

Vacarisses acull el I Dia de
la prevenció d'incendis forestals

Medi Ambient

El matí del 5 de maig va haver-hi diverses 
activitats, tallers i jocs per sensibilitzar 
sobre la necessitat d’adoptar mesures 
preventives per evitar focs al bosc

El dissabte 5 de maig, Vacarisses va acollir la pri-
mera edició del Dia de la prevenció d’incendis 
forestals amb diverses activitats, tallers i jocs 
adreçats a persones de totes les edats, per sensi-
bilitzar-les sobre la necessitat d’adoptar i realit-
zar mesures preventives per evitar focs al bosc. 
El I Dia de la prevenció d’incendis forestals va 
estar organitzat per la Diputació de Barcelona i 
la Pau Costa Foundation, amb la col·laboració de 
la Federació d’Associacions de Defensa Forestal 
(ADF) i l’Ajuntament de Vacarisses.
 
Entre les activitats realitzades, es va fer el recor-
regut de descoberta Com ens protegim del foc? per 
diferents punts del municipi, amb explicacions 
sobre les actuacions de prevenció dutes a terme a 
Vacarisses, que aplega un conjunt de 18 urbanit-
zacions i està inclòs dins el Parc Rural de Mont-
serrat. També es va celebrar una fira d’entitats, 
amb mercat de productes del Parc Rural i amb 
l’animació de l’Esbart Dansaire, els Grallers i els 
Geganters de la vila, a més de l’exposició Art&Fire, 
així com tallers i activitats infantils.
 
L’objectiu de la celebració del Dia de la prevenció 
d’incendis forestals és que s’estengui per totes les 
poblacions catalanes situades en entorns forestals, 

conjuntament amb les altres administracions i 
entitats que treballen en la prevenció i extinció 
d’incendis al bosc. En aquesta línia, la jornada vol 
ser un punt rellevant per sensibilitzar i implicar 
el conjunt de la població en la importància de fer 
front als incendis forestals a partir d’accions pre-
ventives al llarg de l’any, com arranjar i mantenir 
els camins, disposar de punts d’aigua suficients, 
fer planejament forestal supramunicipal, gestio-
nar el bosc, fomentar l’ús de la biomassa, així 
com la protecció de les zones urbanes, especial-
ment les urbanitzacions.

El bosc necessita persones 
voluntàries per a l'estiu.
Col·labora amb l'ADF!

Agrupació de Defensa Forestal de Vacarisses
639 78 77 49  |  adfvacarisses.voluntaris@gmail.com
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Seria deshonest no escriure quatre coses d’una 
persona que, sense ser del poble, ha influït mol-
tíssim, amb una bona harmonia entre diferents 
nuclis i persones vingudes de fora. Era un noi 
amb molta cultura i un tracte senzill. No sé com, 
mes havia aconseguit grupets d’amics amb el joc 
de la petanca. Sé que recordareu en Lucas. Era 
amic de tots. A Can Serra, ara encara em pregun-
ten per ell, gent no tan jove, mes sincers amb 
l’amistat. Lucas, sense haver format una família 
de sang, tu vas fer que molta gent se sentís lliure 
i estimada. 

Fins sempre,

David i Roger

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.

Propostes del Ple municipal ordinari
de 31 de maig de 2018   

Proposta/moció

Proposta de la regidora d’Educació d’aprovació inicial de les 
bases específiques reguladores de l’atorgament de subvenci-
ons de l’Ajuntament de Vacarisses per a l’adquisició de llibres 
de text i material didàctic complementari i informàtic per
al curs escolar 2018-2019

Proposta  de l’Alcaldia d’aprovació provisional de la modifica-
ció de l’ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per 
l’expedició de documents i símbols municipals; de l’ordenança 
fiscal núm. 21, reguladora de la taxa per la prestació del servei 
d’escola bressol, i de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de 
la taxa per la prestació del servei d’escola de música

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació inicial d’expedient de 
canvi de finançament, de modificacions de crèdit per 
suplements de crèdit i crèdits extraordinaris finançats amb 
el romanent líquid de tresoreria

Proposta de la regidora d’Educació d’adjudicació del 
contracte de gestió del servei de menjadors escolars dels 
centres docents públics de Vacarisses

Moció presentada pels grups muncipals ERC-AM, MV-E, UIPV, 
PSC-CP i VPV de suport a la candidatura de la sardana a la 
llista representativa del patrimoni cultural immaterial de
la humanitat, de la Unesco

Moció presentada pels grups muncipals ERC-AM, MV-E, UIPV, 
PSC-CP i VPV de suport a la Cursa de la Campana de Vacarisses

A favor

Unanimitat

Unanimitat

ERC, PSC, 
VpV i MV

Unanimitat

Unanimitat

Unanimitat

En contra

–

–

–

–

–

–

Abst.

–

–

UIPV

–

–

–

Consulta
les actes dels 

Plens
municipals

Èric Iborra va aconseguir una incontes-
table primera posició, amb la victòria 
de totes les rondes

El 2 de juny, es va celebrar la final del Campio-
nat de Catalunya Escolar d’Escacs, dins dels Jocs 
Esportius Escolars de Catalunya. Disputada al 
Centre Cultural i Lúdic de Les Cabanyes del Pene-
dès, va consistir en 5 rondes de 25 minuts, més 5 
segons d’increment per jugada pel sistema suís.

En la categoria de benjamí, el vacarissà Èric 
Iborra va aconseguir una incontestable primera 
posició, guanyant les cinc rondes del campionat. 
De fet, Iborra s’ha revelat com un jugador amb 
molta projecció. Les properes cites seran el cam-
pionat d’Espanya al juliol i l’europeu a l’agost.

Aquest any, des de la Regidoria de Medi Ambient, 
s’ha tornat a celebrar la Setmana del Medi Ambi-
ent i l’Energia Sostenible, de l’1 al 7 de juny. 
A Vacarisses, us hem proposat un recull d’activi-
tats relacionades, amb la fita de promoure i divul-
gar actituds i comportaments de ple respecte al 
medi natural i un millor aprofitament dels recur-
sos que arriben a les nostres mans. 

Després del tràfec de la ballada de la Festa Major 
Petita i l’èxit aconseguit  en la tradicional actua-
ció a la residència d’avis El Serrat,  volem conti-
nuar amb la mateixa intenció de participar en 
els actes on ens convidin. El passat dia 2 de juny 
el grup dels picarols i els juvenils de l’Esbart van 
anar a ballar a Esplugues del Llobregat dins del 

Un vacarissà guanya el Campionat
de Catalunya Escolar d’Escacs

Setmana del Medi Ambient
i l’Energia Sostenible

L'Esbart a Esplugues

Campió també del Calculín
Una setmana més tard, Èric Iborra també es va pro-
clamar campió del Grup Or del VI Obert Calculín 
de Promoció d’escacs en categoria sub-10. L’Èric 
va finalitzar primer amb 6 punts de set possibles. 
Iborra havia assolit el passi a la final d’aquest 
prestigiós torneig en quedar segon en categoria 
sub-10 a la fase prèvia. Més de 200 jugadors van 
participar en els diferents grups.

Festival Infantil de Dansa, organitzat per l’Esbart 
Vila d’Esplugues. Hi havia força públic i tant uns 
com els altres ho van fer d’allò més bé.
L’Esbart Dansaire de Vacarisses us desitja un bon 
estiu i unes vacances ben merescudes i us en-
gresca a formar part del nostre Esbart que, com 
ja sabeu, té 10 anys. | Carme 

Entitats

Medi Ambient

Agraïm la vostra participació a les activitats orga-
nitzades, fent palesa la vostra preocupació, i alho-
ra desig, per avançar en el canvi d’hàbits i normes 
per millorar el nostre entorn. Són aquelles peti-
tes grans coses!
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Grallers de Vacarisses és una de les 
entitats més actives a Vacarisses.
Participa en diferents actes i acompanya 
la Colla Gegantera i l’Esbart Dansaire. 
Ara celebra el 25è aniversari i hem 
volgut conèixer millor la seva història
i com afronten aquesta important 
efemèride.

Abans de res, enhorabona pels 25 anys de 
Grallers. Com va sorgir l’entitat?
Moltes gràcies! Va començar l’estiu de 1993 fruit 
d’una iniciativa de la Colla Gegantera de Vacaris-
ses. Es va realitzar un curs a través del Consell de 
la Joventut de Terrassa, al local dels Minyons de 
Terrassa, durant part de 1992, per tal de perme-
tre que els Gegants disposessin de grallers propis 
per acompanyar les seves activitats.

Qui forma Grallers i com us organitzeu?
En forma part gent vinculada d’inici als Gegants 
de Vacarisses i, posteriorment, a altres entitats i 
grups de cultura tradicional i popular dels po-
bles i ciutats veïnes, com Olesa de Montserrat, 
Viladecavalls, Terrassa... Sereu benvinguts si en 
voleu formar part.
Organització? Ens ho passem bé fent el que fem. 
La resta surt sol. 

Grallers de Vacarisses
“És un premi poder participar en l’activitat cultural del poble”

Entrevista

Un lloc de Vacarisses
La Fàbrica

Un record vacarissà
L’aigua fresca del Pou de Ca la Quima

Una activitat vacarissana
El Ball dels Gegants de Vacarisses per Festa Major

Una millora per al municipi
Incorporar nous instruments d’arrel tradicional 
catalana, com el flabiol, a l’escola

Un llibre
El llibre Vermell de Montserrat

Una pel·lícula
Mary Poppins

Un personatge de ficció
Assurancetourix

Un personatge real
Sebastià d’Arbó

Un plat
Una carmanyola de macarrons de la Gemma
(Floreta)

QÜESTIONARI VACARISSÀ

Grallers és una entitat molt activa a Vacaris-
ses. Participeu en moltes activitats i poseu mú-
sica a les cercaviles de la Colla Gegantera i les 
ballades de l’Esbart Dansaire, de què, a més, 
sou padrins.
Per a nosaltres, és un premi poder participar i 
formar part de l’activitat cultural del poble; en 
definitiva, fer poble tot acompanyant regular-
ment els Gegants de Vacarisses, col·laborant 
amb l’Esbart de Vacarisses (per cert, felicitats pel 
vostre 10è aniversari) i amb altres entitats del 
poble i de la comarca. Vam ser els padrins dels 
Grallers de Viladecavalls.

Tant a la primera edició com a la d’enguany, 
vau inaugurar el festival de música tradicional 
Entreparcs. Com valoreu aquesta iniciativa?
Positivament. De fet, són aquest tipus d’iniciati-
ves les que ens permeten posar nous reptes al 
nostre repertori i ens fa sentir valorats com a en-
titat. Esperem  poder presentar repertori propi i 
recuperar peces vinculades al poble en properes 
edicions. També ens agradaria veure-hi altres 
formacions musicals de Vacarisses, que hi po-
guessin participar dins l’àmbit de la música tra-
dicional i popular. Esperem que sorgeixin nous 
projectes en aquesta direcció. 

Com esteu celebrant el 25è aniversari
de l’entitat?
Tenim previst fer una petita exposició de fotogra-
fies de moments i/o imatges de part dels 25 anys 
dels Grallers amb alguna petita sorpresa addicio-
nal. Apunteu: del 29 de juliol al 5 d’agost, a La 
Fàbrica. El 29, esteu convidats a assistir a la inau-
guració. Tot i ser una entitat petita, volem fer un 
homenatge a tots els que han passat pels Grallers 
(més de 40 persones, entre grallers, tabalers...), a 
la Colla Gegantera especialment i també a tot-
hom que ens ha fet confiança.

I per acabar, si algú que ens llegeix s’anima
 a apuntar-se a Grallers, on us pot trobar?
Per assajar, ens trobem de manera regular a
La Fàbrica, cada divendres, de les 19  a les 21 h, i 
ens podeu visitar quan vulgueu. Però on ens 
agrada que ens trobeu és a les cercaviles i actes 
on participem.

Contacta amb Grallers de Vacarisses
Correu electrònic: grallers.de.vacarisses@gmail.com  
També a les xarxes socials, al Twitter i l’Instagram 
(@grallersvac) i al Facebook de la Colla Gegantera.

Fotografia: Josep Palou

La construcció del ferrocarril
i el seu pas per Vacarisses
(2a part)

Viu Vacarisses

La construcció del tram entre Terrassa i Manresa, 
amb el seu difícil traçat, va posar a prova la inci-
pient enginyeria ferroviària, doncs encara no feia 
ni deu anys que s’havia posat en funcionament el 
primer ferrocarril a l’estat espanyol. En aquell 
moment, presentava més dificultats tècniques la 
perforació d’un túnel que la construcció d’un pont. 
Per això, durant la construcció de les primeres líni-
es ferroviàries, abundaven més els viaductes i els 
ponts que no pas els  túnels i més si havien de ser 
de longitud considerable.

La companyia del ferrocarril, al seu pas per Vaca-
risses, va voler estalviar-se, en els primers estu-
dis de traçat, la construcció del túnel de Torrella 
per la complexitat de l’obra, però va topar amb 
els interessos dels terratinents de l’època, com 
el propietari de les terres de La Torre (masia de 
Torreblanca), ja que s’estava vivint un bon mo-
ment en el conreu de la vinya i va moure els seus 
contactes per aconseguir que el traçat no passés 
per les seves terres. Segurament, si no arriba a 

ser per aquesta decisió, el ferrocarril hauria pas-
sat més a prop del poble de Vacarisses i la compa-
nyia s’hauria estalviat una de les obres més tècni-
ques i difícils dins d’aquest tram de línia.

Un dels altres tres túnels més que es van cons-
truir al terme de Vacarisses és el conegut com a 
Túnel de la Mina dels Morts (també conegut com 
a del Boixadell per la companyia RENFE), anome-
nat així perquè s’hi va patir un accident,  ja dins 
de l’última fase de construcció de la via al 1859, 
on van morir 5 treballadors: els va caure a sobre 
part de la volta del túnel que encara no estava 
protegida. Els morts van ser enterrats al cementi-
ri de Vacarisses.

Una de les curiositats durant la construcció en els 
diferents trams va ser la utilització de treballadors 
que estaven complint condemna per diversos de-
lictes i que estaven sota el sever règim de “Reden-
ción de Penas por Trabajo”; el govern els va cedir a la 
companyia mantenint-los sota vigilància militar. 
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Novel·la
Historias de Terramar
Ursula K. Le Guin

El cicle de Terramar és una saga 
de ciència ficció que comprèn 5 
novel·les diferents i que va reu-
nir l’editorial Minotaurio l’any 
2008 en un sol volum. Es trac-
ta d’una de les grans obres de 
la recent traspassada Ursula K. 
Le Guin i cal reivindicar-la junt 
amb Els desposseïts, que ha editat 
aquest any Raig Verd Editorial. 
A través d’escenaris i planteja-
ments típics de la novel·la fan-
tàstica, Le Guin crea un potent 
univers per criticar alguns dels 
problemes actuals més urgents: 
la guerra, els rols sexuals, el 
malbaratament de recursos... i 
és que la població del planeta 
Terramar no és gaire diferent 
de nosaltres. Una lectura per a 
perdre’s en un altre univers du-
rant aquest estiu!

Infantil
Alana i Alada
Text: Bel Olid
Il·lustracions: Mercè Canals

L’Alana s’ha de sotmetre a una 
operació per a poder caminar 
com la resta d’infants. Durant 
la seva convalescència, gaudirà 
de la companyia i amistat d’una 

La Biblioteca recomana

cadernera, l’Alada, que li regala 
el seu pare. La relació que nai-
xerà entre les dues posarà de 
manifest valors com l’amistat i 
la superació, així com també la 
llibertat, que durà l’Alana a pren-
dre una decisió. Un conte per 
aprendre, en companyia d’uns 
dibuixos senzills i clars, però al-
hora plens de detalls!

CD
The Whole Story
Kate Bush

Kate Bush és una de les artis-
tes més oblidades dels anys 80, 
però alhora potser és una de les 
més originals i innovadores de 
tots els temps. Amb una veu in-
confusible, les seves cançons es 
caracteritzen sempre per una 
producció musical exquisida i 
plena de detalls instrumentals. 
The Whole Story repassa els seus 
anys més productius, de 1978 a 
1985, amb èxits com Wuthering 
Heights, inspirada en el clàssic 
Cims borrascosos d’Emily Brön-
te; Babooshkao, i el seu gran èxit 
Running Up That Hill, que potser 
algú reconeixerà per la inobli-
dable melodia de sintetitzador.  

Boca d’entrada direcció Barcelona del túnel de la Mina dels Morts, situat al punt quilomètric ferroviari 
324,4 de la línia Barcelona – Zaragoza. Foto de la primera dècada del segle XX, quan encara era via única. 
Foto de l’arxiu particular d’en Rafel Comes.

No està clar on van estar instal·lats, però segura-
ment fou en alguna de les masies més properes a 
les obres de la línia, com la de Can Torrella o la de 
l’Orpina. Al tram del veí poble de Castellbell i el 
Vilar, sabem que el  grup de treballadors presos i 
el contingent militar que els vigilava van estar 
instal·lats al Puig del Vilar.

El 3 de juliol de 1859 s’inaugurava, finalment, el 
tram entre Terrassa i Manresa després de tres in-
tensos anys de treball. Al voltant de 2/4 de 9 del 
matí, sortia de Barcelona el primer tren que arri-
baria fins a Manresa; hi viatjaven membres de la 
Junta de la Companyia Zaragoza-Barcelona, així 
com el director del traçat, l’enginyer Pere de An-
drés i Puigdollers i altres personalitats.

La companyia va decidir no construir cap estació 
que donés servei a la població de Vacarisses;

és per això que, el dia de la inauguració, una re-
presentació de gent del poble va acostar-se a la 
via al costat on s’havia construït una casella-habi-
tatge de vigilància situada al lloc anomenat Clot 
de Torrella. Allà, el tren va alentir la marxa per 
saludar els assistents que, a partir d’aquell mo-
ment, per poder utilitzar el tren, s’haurien de 
desplaçar fins a l’estació d’Olesa.

El que sí que van construir dins del terme de Va-
carisses van ser  tres edificacions ferroviàries: les 
caselles-habitatges, conegudes en castellà com a 
“Casillas”, de les quals dues han arribat fins als 
nostres dies: la casella de l’Orpina i la del Fresno, 
també coneguda com a Cal Trampa.

Eduard Martínez Hernández

DVD 
Estiu 1993,
dirigida per la Carla Simón

Una de les revelacions del pas-
sat 2017, guanyadora de diver-
sos premis Goya i Gaudí, Estiu 
1993, és el debut de la directora 
Carla Simón. Un film autobio-
gràfic que retrata el que suposa 
la pèrdua dels pares per a una 
nena de sis anys, que afronta el 
seu primer estiu amb una nova 
vida, uns nous pares, canviant 
la ciutat pel poble. Un viatge a 
la infantesa retratat amb mol-
ta sensibilitat i intel·ligència 
emocional i que, malgrat la du-
resa del relat, es converteix en 
una pel·lícula apassionant en 
la qual floreixen tota mena de 
sentiments.
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Agenda Juliol 2018

Dimarts 3

Lletres amb tampons
Refresca't amb la Biblioteca!
Tardes de tallers. De 3 a 10 anys.
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Taller de sushi
Hora: 19 h
Lloc: Punt de Vol

Dimecres 4

Ioga en família
Tardes de relax
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dimecres 11

Ioga en família
Tardes de relax
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dimecres 18

Tastet d’escacs
Tardes de relax
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Visita del jovent del Casal 
La Kampana de Manresa
I després... jocs d'aigua!
Lloc: Punt de Vol

Dimecres 25

Jocs de taula
Tardes de relax
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dimarts 10

NaturART
Refresca't amb la Biblioteca!
Tardes de tallers. De 3 a 10 anys.
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Juliol lila*

Dimarts 17

75 anys del Petit Príncep
Refresca't amb la Biblioteca!
Tardes de tallers. De 3 a 10 anys.
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Juliol lila*

Dimarts 24

Contes, lectures i molt
més dels Parcs Naturals
 de Montserrat i Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac
Refresca't amb la Biblioteca!
Tardes de tallers. De 3 a 10 anys.
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Juliol lila*

Dijous 5

Titelles
Dijous a la fresca
Lloc: Al Punt de Vol

Divendres 6

Sessió informativa
Borsa de Treball
Hora: 9.30 h
Lloc: Sala Antònia Verdura
d'El Castell
Inscripcions: b.treball@vacarisses.cat 

Foc
Controlem el foc i descobrim els 
seus misteris.
Monogràfics científics d’Explòrium, 
de 6 a 13 anys. Inscripció prèvia.
Hora: de 18 a 19 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dissabte 7

Story Time
English saturdays, amb Kids’n’us
Lloc: Piscina municipal
Hora: 12 h

Divendres 6

Concert del professorat
de l'EMMV
Hora: 19 h
Lloc: Jardins del Lladern

Dissabte 14

Arts & Crafts
English saturdays, amb Langeurop
Lloc: Piscina municipal
Hora: 12 h

Dissabte 21

Arts & Crafts
English saturdays, amb Langeurop
Lloc: Piscina municipal
Hora: 12 h

Divendres 13

Aire
Fem un coet, que ens enlairem!
Monogràfics científics d’Explòrium, 
de 6 a 13 anys. Inscripció prèvia.
Hora: de 18 a 19 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Divendres 20

Campionat de rummikub 
Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol

Aigua
Flota o mulla’t
Monogràfics científics d’Explòrium, 
de 6 a 13 anys. Inscripció prèvia.
Hora: de 18 a 19 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Divendres 27

Terra
Compte, que tremola la terra!
Monogràfics científics d’Explòrium, 
de 6 a 13 anys. Inscripció prèvia.
Hora: de 18 a 19 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Diumenge 29

Donació per al Banc de sang
Hora: 10-14 h
Lloc: La Fàbrica

Dijous 19

Màgia
Dijous a la fresca
Lloc: Al Punt de Vol

Dijous 26

Pizza i lectura
a la terrasseta
Dijous joves
Hora: 20 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dansa
Dijous a la fresca
Lloc: Al Punt de Vol

Dijous 12

Concert coral 
El Cor de Vacarisses acollirà tres 
cors infantils, en el marc del XLII 
Congrés Internacional de Pueri 
Cantores.
Hora: 19 h
Lloc: Església de Sant Pere

Teatre improvisat
Dijous a la fresca
Lloc: Al Punt de Vol

Dimarts 31 

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

Divendres 20

Sessió informativa
Borsa de Treball
Hora: 9.30 h
Lloc: Sala Antònia Verdura
d'El Castell
Inscripcions: b.treball@vacarisses.cat 

Fins al 13 de juliol

Inscripcions a:
· Curs de preparació per a la 
prova d'accés a Cicles Formatius 
de Grau Mitjà (de dilluns a 
dijous, de les 9.30 a les 13 h)
· Aula de reforç per a les proves 
per obtenir el títol equivalent a 
l'ESO mitjançant l'IOC (horari a 
determinar)
Horari: del 10 d'octubre de 2018 
al 10 de maig de 2019
Lloc inscripcions: Serveis a les 
Persones
Preu: 35 euros
+info: www.vacarisses.cat
o 93 835 90 02

Del 2 al 31 de juliol

Exposició del mes
A càrrec del pintor vacarissà 
Joan Sala.
Lloc: Biblioteca El Castell

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.

* Juliol lila
Espai per a dones: parlarem 
sobre la diversitat de gènere, 
sexual i afectiva, sobre el plaer, 
l’amor, la gelosia... Vine!
Hora: 19.30 h
Lloc: Punt de Vol

Fins al 13 de juliol

Inscripcions a
la Lliga del Llumillu
Equips de 10 a 15 persones. 
Places limitades.
Lloc: Serveis a les Persones, 
presencialment o a:
serveispersones@vacarisses.cat 
+info: www.vacarisses.cat

Tots els dies

Vine a llegir a la fresca!
Hora: a partir de les 19 h 
Lloc: Biblioteca El Castell


