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Editorial
Us donem la benvinguda al nou curs escolar 2018-
2019!

La comunitat educativa reprèn la seva activitat, 
en un curs protagonitzat per noves actuacions de 
participació i millora que tenim previstes des de 
l’Ajuntament de Vacarisses.

A l’octubre, s’iniciaran les sessions del curs de pre-
paració per accedir al Grau Mitjà. L’objectiu és que 
el nostre municipi disposi, cada cop més, d’acci-
ons formatives per facilitar l’aprenentatge al llarg 
de tota la vida i amb un acompanyament personal. 

El mateix mes, l’Escola Municipal de Música cele-
brarà el seu 10è aniversari, estrenant unes aules 
amb millor aïllament acústic. El nou sistema de 
tarifació social i l’ampliació de bonificacions con-
tribuiran, encara més, a afavorir l’accés als estu-
dis musicals que ofereix l’equipament. A més, el 
projecte Sons del Vent s’estendrà a l’alumnat de 
tercer i quart de primària de les escoles Font de 
l’Orpina i Pau Casals. 

També es milloraran les instal·lacions d’altres cen-
tres escolars, quant a eficiència i estalvi energètic, 
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adequació d’espais d’ombres i elaboració de plans 
de prevenció i manteniment. A més, el servei de 
menjador de les escoles, ja licitat i adjudicat, supo-
sarà un estalvi en el preu dels menús, així com 
major presència de productes ecològics i frescos, 
entre altres millores.

Després de l’experiència de la passada edició, 
continuarà l’Espai de Debat Educatiu, amb trobades 
mensuals de diferents agents de la comunitat 
educativa: professorat, famílies, responsables d’en-
titats socioeducatives, personal tècnic de l’ajunta-
ment, etc. Després de resumir i visualitzar les apor-
tacions sobre l’autonomia, es proposarà una nova 
temàtica per al nou curs.

D’altra banda, des de la Regidoria d’Educació, se 
seguirà col·laborant en la continuïtat d’iniciatives 
com el festival de curtmetratges Green Planet, el 
projecte Life Montserrat de l’Associació Can Mimó i 
el foment de l’emprenedoria i el cooperativisme 
entre l’alumnat dels nostres centres educatius.

En definitiva, un clar compromís de l’Ajuntament 
de Vacarisses amb el paper decisiu de l’educació. 
I és que educar és una tasca de tots i totes.

Fotografia de coberta:
Josep Palou

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

Vacarisses assoleix
un 82% de recollida selectiva

Medi Ambient

La implantació del Porta a Porta ha suposat 
una millora molt considerable en la gestió 
dels residus al municipi

Les dades disponibles del primer semestre de 
2018 mostren un augment molt significatiu de la 
recollida selectiva (és a dir, dels residus que es 
destinen a reciclatge), que ha passat del 36% el 
mateix semestre de 2017 al 82% d’enguany, molt 
per sobre de la mitjana catalana, que és del 39%.

Aquest augment s’ha notat, sobretot, en la reco-
llida selectiva de la fracció orgànica, que s’ha més 
que doblat. També s’han incrementat de forma 
molt notable la recollida selectiva dels envasos 
(que ha pujat un 77%), del paper/cartró (un 53% 
més) i del vidre (un 43% més).

Per contra, la recollida de resta s’ha reduït un 
80%, de manera que ara ja es recullen més residus 
orgànics que resta.
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A punt per engegar diversos 
projectes participatius

Participació

Aquest darrer trimestre de l’any, es
constituirà el Consell de Vila, se celebrarà
la III Taula d’entitats i es durà a terme
una prova pilot perquè la ciutadania 
pugui escollir entre diferents propostes 
per als pressupostos participatius de 2018

Els darrers mesos, des de la Regidoria de Partici-
pació, s’ha estat treballant en diferents projectes 
que aposten per la democràcia participativa, amb 
l’objectiu de donar més veu a la ciutadania per 
decidir el dia a dia de Vacarisses.  

Pressupostos participatius 
Per primer cop, l’Ajuntament destinarà 30.000 
euros del capítol d’Inversions a diferents propos-
tes que escolliran directament els vacarissans i 
les vacarissanes. Aquesta serà una prova pilot, 
amb la intenció que, l’any vinent, sigui la matei-
xa ciutadania qui pugui aportar algunes de les 
propostes per sotmetre després a votació.

Preparant el Mes
de la Gent Gran

Gent Gran

La cloenda de tota la programació serà un 
dinar de germanor, en què s’homenatjaran 
els matrimonis que celebren les noces 
d’or el 2018

Des de la Regidoria i el Casal de la Gent Gran, ja 
estem preparant les activitats del Mes de la Gent 

III Taula d’entitats
A l’octubre, tindrà lloc la III Taula d’entitats, on 
s’explicarà, precisament, el procés de pressu-
postos participatius que es durà a terme abans 
que acabi l’any i com es plantejaran els de 2019. 
A més, es tractaran els temes treballats en rela-
ció al Consell de Vila, així com l’elecció de repre-
sentants d’aquest òrgan. A la trobada, també es 
preveu parlar sobre el Portal d’Entitats, una pà-
gina web per a les associacions vacarissanes que 
desitgin visibilitzar més les seves activitats, i la 
plataforma Decidim, una nova eina per a proces-
sos participatius online, que facilita la recollida, 
valoració i seguiment de propostes, així com la 
seva posterior votació, si s’escau.

Consell de Vila
Després de diverses trobades amb entitats i veïns 
i veïnes a títol individual, el Consell de Vila es 
constituirà abans no acabi 2018. Aquest darrer 
trimestre de l’any es preveu celebrar la primera 
reunió d’aquest òrgan participatiu per poder
començar a plantejar i debatre noves propostes.

La fibra òptica arriba
a Vacarisses

El delegat del govern català 
visita Vacarisses

Serveis
Municipals

Política Municipal

L’Ajuntament arriba a un acord amb una 
empresa per contractar els seus serveis i 
que permetrà el desplegament a diversos 
nuclis habitats

Una de les majors demandes dels darrers anys a 
Vacarisses ha estat la instal·lació de fibra òptica. 
Després d’un període de negociacions, l’Ajunta-
ment ha arribat a un acord perquè aquest servei 
sigui una realitat.

Durant l’estiu, es duran a terme els treballs ne-
cessaris per instal·lar fibra al Polígon Industrial 
de Can Torrella. El següent pas serà cablejar el 
nucli per oferir servei a a aquesta zona, que in-
clou l’edifici de l’Ajuntament.

I al setembre, l’empresa encarregada de la 
instal·lació es reunirà amb veïnat de les urbanit-
zacions per analitzar el desplegament de la fibra 
també en aquests nuclis habitats. I és que, preci-
sament, l’acord a què ha arribat l’Ajuntament 
amb l’empresa és contractar els seus serveis a 
canvi de comprometre’s a estudiar la instal·lació 
de fibra òptica en aquelles zones del municipi 
on sigui possible.

Juli Fernàndez recorre El Ventayol després 
de reunir-se amb l’alcalde del municipi

A mitjans de juliol, Juli Fernàndez va ser nome-
nat delegat de la Generalitat a Barcelona. La seva 
primera visita oficial va tenir lloc el 3 d'agost, a 
Vacarisses, on va reunir-se amb l’alcalde del mu-
nicipi, Antoni Masana, que li va transmetre les 
principals reivindicacions de la població.
 
Un dels àmbits principals que van tractar és la 
mobilitat. Per exemple, van parlar sobre la fre-
qüència de pas de la línia R4 de Rodalies, de la ne-
cessitat d’instal·lar pantalles acústiques a la C-16 
al seu pas per la Colònia Gall i dels diferents acces-
sos de la C-58 a les urbanitzacions de Vacarisses.
A més, es va comentar la possibilitat que pacients 
del CAP vacarissà puguin decidir ser derivats als 
hospitals de Terrassa o Manresa.
 
Masana també va sol·licitar que la Generalitat re-
cuperi el programa d’ajuts per a zones no urbanit-
zades, de manera que l’Ajuntament de Vacarisses 

Sessions informatives per al veïnat:

Dissabte 15 de setembre

Hora: 10.30 h
Lloc: local de l’AAVV de Can Serra

Dissabte 22 de setembre

Hora: 10.30 h
Lloc: Casal de Cultura

Gran, el proper mes d’octubre. Com cada any, la 
cloenda serà un dinar de germanor, en què home-
natjarem tots els matrimonis que celebren les 
seves noces d’or durant enguany. Els matrimonis 
interessats en participar-hi podeu contactar amb 
el Casal de la Gent Gran abans del 14 de setem-
bre, presencialment o trucant al 93 828 10 30.

pugui tenir-ho en compte de cara a confeccionar 
els pressupostos de l’any vinent. I per tal de conèi-
xer aquesta necessitat de primera mà, el delegat 
del Govern va visitar El Ventayol, on l’alcalde va-
carissà li va mostrar les mancances que el veïnat 
pateix des de fa anys i les millores que l’actual 
equip de govern preveu dur-hi a terme.
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CONSCIÈNCIA,
AIGUA

Una piscina plena és un tresor,
cal mantenir-la

els 365 dies de l'any.

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.

Cobertor:
redueix l'evaporació
fins a un 70%

Fer tractament
d'hivernatge
per mantenir-la
fora de temporada.

Cobertor:
manté l'aigua neta
de la matèria orgànica
que la malmet

-70%

Propostes del Ple municipal ordinari
de 26 de juliol de 2018   

Proposta/moció

Proposta del regidor de Participació Ciutadana d’aprovació 
inicial de la modificació del Reglament de Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament de Vacarisses

Proposta de l’Alcaldia de concessió de l'ús privatiu de domini 
públic per a la instal·lació d’un CPD al pavelló poliesportiu 
municipal

A favor

Unanimitat

ERC, PSC, 
VpV i MV

En contra

–

UIPV

Abst.

–

–

Consulta
les actes dels 

Plens
municipals

Vacarisses en imatges
Perspectiva del carrer Major. Any 1954.
Font: Farrés Trias, J.M. (textos). Retrats de Vacarisses. 
Vacarisses: Ajuntament de Vacarisses, DL 1999.

Envia les teves imatges de Vacarisses, d’ara o d’altres èpoques.
Per fer-ho, només has d’afegir una breu descripció del lloc i indicar el 

nom de l’autor/a de la fotografia. Les esperem a:  elterme@vacarisses.cat

Cartes a El Terme
Envieu-nos les vostres cartes per correu electrònic a: elterme@vacarisses.cat
O per correu convencional a: Revista El Terme, Ajuntament de 
Vacarisses C/Pau Casals, 17 08233 Vacarisses. Tot i que només es 
publicarà el nom del remitent, cal que aquest s’identifiqui amb el nom
i cognoms, document d’identitat, adreça i telèfon de contacte. 
L’extensió màxima recomanada és de 2.000 caràcters, però dependrà 
de l’espai disponible en cada número. El Terme es reserva el dret de no 
publicar escrits amb contingut de caràcter ofensiu.
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A principis d’any, i en col·laboració
amb l’Ajuntament de Vacarisses, es van 
organitzar unes jornades de promoció 
del tir amb arc amb la voluntat de crear 
una associació al voltant d’aquest 
esport. I així ha estat. A mitjans de 
maig, va nàixer el Vacarisses Arc Club, 
que compta amb 15 membres fixos, 
d’entre 4 i 70 anys. Parlem amb la 
rubinenca Alicia Vargas, instructora
del club i campiona de Catalunya de tir 
amb arc en la seva modalitat (Sala).

Com va sorgir la idea de crear l’entitat?
Quan es va inaugurar l’escola bressol El Xic, fa uns 
9 anys, vaig treballar-hi com a educadora. Per a La 
Marató, vaig proposar oferir l’activitat de tir amb 
arc i hi hem participat any rere any, on gent inte-
ressada m’ha preguntat per què no ho portàvem a 
Vacarisses. En aquells moments, no disposava del 
títol d’instructora, però el vaig aconseguir a la con-
vocatòria de fa un parell d’anys. Llavors, vaig con-
tactar amb el regidor d’Esports, Pere Casas, i vaig 
proposar-li la idea. Al gener d’enguany, vam orga-
nitzar cinc dissabtes de promoció gratuïta del tir 
amb arc, d’on ja van sortir unes quantes persones 
interessades. Primer, vam començar com a escola 
municipal, però, al cap de dos mesos, ja vam cons-
tituir-nos com a associació.

Vacarisses Arc Club
“El tir amb arc és un esport molt inclusiu”

Qui en pot formar part? Es requereix tenir
alguna habilitat específica i/o disposar d’un 
arc propi?
Com tots els esports, s’aprèn. Sols calen curiosi-
tat i ganes d’aprendre. De fet, tenim alumnes dels 
4 als 70 anys, tant dones com homes. Tothom hi 
té cabuda, fins i tot, persones amb discapacitat.
I és que el tir amb arc és un esport molt inclusiu.
El club disposa de material suficient per a la inici-
ació. Si algú ho prova i vol continuar, ja decideix 
si prefereix comprar material propi. Sí que dema-
nem que cadascú porti les seves fletxes perquè 
solen trencar-se amb freqüència i el club no pot 
assumir aquesta despesa. La primera sessió és 
gratuïta i s’hi ofereix tot el material necessari per 
provar. Si agrada, llavors es paga una quota men-
sual de 16 euros, que inclouen la instructora. 

Quin tipus d’activitats organitzeu?
A banda de les pràctiques setmanals, hem fet algu-
na sortida a altres clubs per conèixer altres moda-
litats. Nosaltres practiquem la modalitat de Sala, 
amb dianes situades a 18 metres. Però també hi 
ha la modalitat de Recorregut de bosc, amb dia-
nes 3D. A més, anem informant els membres del 
club sobre activitats en què poden participar. 

Quins beneficis aporta practicar el tir amb arc?
La principal diferència amb altres esports és que és 
individual. Per tant, tu et marques la fita. Això aju-
da a desconnectar perquè necessites concentració,

Entrevista

Un lloc de Vacarisses
Qualsevol indret des d’on es pugui gaudir
de les vistes de les muntanyes

Un record vacarissà
El meu pas per l’escola bressol El Xic
i el casament del meu fill

Una activitat vacarissana
El tir amb arc, per donar-lo a conèixer i anar-lo 
introduint a l’oferta d’esport municipal

Una millora per al municipi
Anar treballant, tal com es fa, per fer més i millor

Un llibre
Papillon, d’Henri Charrière

Una pel·lícula
Leyendas de pasión

Un personatge de ficció
Pedro Picapiedra

Un personatge real
Pedro Cavadas

Un plat
Si és de peix, ja m’està bé

QÜESTIONARI VACARISSÀ

disciplina i harmonia amb tu mateixa. De fet, és 
molt recomanable per a infants amb problemes 
de concentració, TDAH, autisme, agressivitat...

Des de fa uns anys, sembla que la pràctica 
d’aquest esport ha proliferat més. A què pen-
seu que es deu?
Es tracta d’un esport minoritari i, com a tal, la nos-
tra primera feina és donar-lo a conèixer. En canvi, 
en altres països, sobretot nòrdics, és un esport es-
colar i això fa que el número de persones federa-
des sigui molt més elevat que aquí. No obstant 
això, cada cop som més gent perquè s’ha fet molta 
difusió, especialment, als centres educatius.

Algun projecte o esdeveniment futur
del Vacarisses Arc Club que es pugui avançar?
La propera temporada, volem organitzar una 
competició de la lliga catalana de tir amb arc en 
la modalitat de Sala. El primer pas és iniciar el 
tràmit per homologar un espai del poliesportiu. 
La resta d’objectius que ens marquem són captar 
més socis i poder disposar d’un espai fix per prac-
ticar-lo i no haver de carregar cada cop tot el ma-
terial. Tot i això, estem molt agraïts a l’Ajunta-
ment de Vacarisses pel seu ajut i per haver donat 
cabuda al tir amb arc dins l’oferta esportiva del 
municipi.

Si algú té interès per apuntar-s’hi, on us pot 
trobar?
Ens trobem els dissabtes, de les 9.30 a les 11 h. 
Habitualment, som a La Fàbrica i, si l’equipament 
es necessita per a una altra activitat, al camp de 
futbol de la Rectoria o al poliesportiu. Si hi ha 

més de 15 persones, es fa una segona sessió de les 
11.30 a les 13 h, ja que els grups no poden superar 
aquesta xifra.
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De la Casa Nova
a la Casa Vella de l'Obac
Un itinerari de natura apte per a tothom

Aquest itinerari adaptat es troba a la part nord-
oriental del terme de Vacarisses, dins del Parc 
Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Discor-
re per un camí encimentat, planer, molt ombrí-
vol i agradable, limitat per una barana i un guar-
da-rodes de fusta. Fa 615 metres i és degudament 
senyalitzat.

És apte per a tothom: persones que hagin d'anar 
amb cadira de rodes, amb crosses o amb camina-
dor, persones cegues o amb discapacitat visual, 
nens petits amb cotxet, pacients que no puguin 
fer esforços, etc.

A la Casa Nova de l'Obac, s'accedeix per la carre-
tera que surt del carrer de la Barceloneta en di-
recció als Caus, o bé per la carretera de Terrassa 
a Rellinars. Els vehicles particulars que transpor-
tin persones discapacitades poden accedir a un 
aparcament reservat utilitzant un intèrfon situat 
al costat de la barrera perquè els l'aixequin.

Fotografia: Carlos Iborra

Natura
Viu Vacarisses

Al Centre d'Informació del Parc, situat a la Casa 
Nova, hi ha un servei de préstec de material 
adaptat: handbikes o bicicletes mogudes a mà, ca-
dires joëlette tot terreny, bicicletes tàndem, terce-
ra roda adaptable a una cadira de rodes normal, 
barres direccionals per a persones cegues, i dos-
siers de flora i fauna en braille. El préstec és gra-
tuït i se’n pot trobar més informació a parcs.diba.
cat/web/accessibilitat. 

L'itinerari comença a la Casa Nova de l'Obac, on es 
pot visitar, els dissabtes i diumenges, una interes-
sant exposició sobre el paisatge i la natura de Sant 
Llorenç del Munt i l'Obac. Aquesta casa senyorial 
fou bastida a finals del segle XVIII, per encàrrec de 
Jaume Ubach, l'amo del predi. És d'estil italianit-
zant i possiblement fou dissenyada per l'arquitec-
te Domenico Bugatti. Un xic més amunt, hi havia 
un forn de vidre, una de les dependències del qual 
ha estat transformada en restaurant.

És impossible detallar totes les plantes existents 
en aquest esplèndid camí, tan ric en flora. Els ar-
bres més abundants són l'alzina i el pi blanc. 
També hi apareix algun roure martinenc i algun 
server. És destacable la presència, quan ens acos-
tem a la Casa Vella, de l'auró negre, un arbre es-
càs en el conjunt del parc. Al llarg del recorregut, 
trobem la majoria dels arbustos, lianes i subar-
bustos típics mediterranis: romaní, estepa blanca, 
roldor, matabou, matapoll, mallenquera, boix, 
marfull, lloreret, ginesta sessilifòlia, coronil·la 
boscana, càdec, espantallops, heura, vidiella. etc. 
I una infinitat d'herbes: plantatges, trèvols, gra-
mínies, prímules, tripons, prunel·les, lletsons, 
clinopodi, rementerola, jonça, etc. Entre les crip-
tògames, trobem molses, líquens i algunes fal-
gueres: falzia de bosc, falzia roja i dauradella.

La fauna és també molt rica. Són nombrosos i va-
riats els insectes i altres artròpodes que hi viuen. 
Els mamífers són difícils de veure per la seva 
vida principalment nocturna i perquè defugen

la presència humana. Durant la primavera, sobre-
tot, una plètora d'ocells ens alegren la passejada 
amb els seus cants: mallerengues, tallarols, mer-
les, pinsans i el melodiós rossinyol, i també sovint 
gaudirem de la fidel companyia del pit-roig.

Arribats a la Casa Vella de l'Obac, podem admirar 
les restes d'aquest antiquíssim mas, del qual és 
conserven la torre, la capella de Sant Antoni, el 
colomar i fragments de parets, algunes de les 
més antigues fetes segons la tècnica medieval de 
l'opus spicatum. 

Les persones que puguin caminar bé per munta-
nya poden arribar-se a la font de la Portella, se-
guint l'itinerari SL-C63, ben senyalitzat amb mar-
ques de color verd i blanc. Podran visitar el Pou 
de Glaç de Baix, construït al segle XVIII, durant 
l'època de més esplendor de l'antiga masia, i veure 
el curiós Turó Roig, efecte de l'erosió diferencial.

Àngel M. Hernández Cardona
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Novel·la
Quan surt la reclusa
Fred Vargas

El melancòlic comissari Adams-
berg, de mirada emboirada, ja 
és tot un clàssic de la literatu-
ra negra actual. Apareixent per 
primer cop a L’home dels cercles 
blaus, el personatge de Fred Var-
gas ja presentava alguns dels 
seus trets més característics, 
com aquella intuïció que, més 
enllà dels fets i les proves, i fins 
i tot del sentit comú, l’acaben 
portant a la resolució dels més 
tenebrosos crims. A través de 
les diferents novel·les, hem 
anat coneixent la resta del seu 
equip: l’erudit i caòtic inspector 
Danglard, complement perfec-
te d’Adamsberg, o la tinent Re-
tancourt, una dona d’acció que 
ha salvat la Brigada Policíaca 
més d’un cop. 
En la nova entrega de la sèrie 
Adamsberg, que publica Ara 
Llibres, Vargas aconsegueix dur 
la seva obra més enllà i conti-
nuar sorprenent els seus lectors 
i lectores. I és que el comissari 
decidirà investigar un cas que 
realment no sembla seriós. Una 
aranya (la reclusa) de picada 
assassina? És realment un cas 
per a la Brigada? Com en una 
teranyina, Adamsberg es veurà 
enredat per un cas que sembla 
no dur enlloc... però el més cru 
encara està per descobrir!
Recomanable per a tots els se-
guidors i amants del misteri i la 
novel·la negra, però també per 
a qui busca literatura que vagi 
una mica més enllà del gènere.
I és que Fred Vargas ha teixit 
una novel·la culta, crua, còmi-
ca, però sempre entretinguda.

La Biblioteca
recomana

Infantil
Llegim? Com fer lectors entusiastes
Joan Portell Rifà 

Una recomanació molt adient 
per al setembre i l’inici del curs 
escolar. Una eina imprescindi-
ble per potenciar la lectura, ple-
na d’orientacions i experiències 
que la fan més amena. A més
 a més, constantment, proposa 
exemples de llibres i contes. 
L’autor, escriptor i pedagog, ens 
dóna moltes eines i estratègies 
per acostar la lectura i els llibres. 
I personalment, ens agrada 
molt el capítol que dedica a 
com utilitzar la biblioteca pú-
blica i els beneficis que aquesta 
aporta a qualsevol infant.
Perquè, com diu Joan Portell, 
“El temps dedicat als fills és el 
més ben invertit” i “la constàn-
cia –als llibres, a la lectura, a les 
biblioteques…– és imprescin-
dible per a l’èxit”. Quin èxit? 
Doncs, simplement, el de tenir 
una vida més plena.

Programa com un geni. Crea els 
teus videojocs amb scratch 
Coder Kids

Programació, robòtica, disseny... 
Els nous termes. La tecnologia 
ja fa temps que ha arribat per 
quedar-se i donar vida a les nos-
tres idees. En conseqüència, 
també és molta la bibliografia  
que està generant al seu vol-
tant. A la biblioteca, en tenim 
varis i aquesta és una de les dar-
reres novetats. El lector/a (d’en-
tre 9 i 13 anys) es podrà familia-
ritzar amb el llenguatge de la 
programació, en aquest cas, 
Scratch 2.0, i podrà crear els 
seus videojocs.
El llibre inclou un enllaç per 
descarregar tots els materials i 
les imatges que es necessitin 
per crear el videojoc.

DVD 
Fawlty Towers
(Hotel Fawlty)

A la biblioteca de Vacarisses, 
apostem per les sèries i recupe-
rem alguns dels títols clàssics 
d’humor que ens van acompa-
nyar a la televisió pública du-
rant els 80-90. Hotel Fawlty és 
una d’elles. Introduïu-vos en 
aquest caòtic hotel, regentat 
pel matrimoni que conformen 
en Basil i la Sybil, amb l’ajut de 
la cambrera Polly, així com en 
Manuel, un dels primers bar-
celonins que va provar sort a 
la Gran Bretanya! Ens trobem 
davant una de les grans comè-
dies britàniques, creació de 
John Cleese (membre també de 
Monty Python), plena de mo-
ments absurds i hilarants amb 
els quals és inevitable acabar ri-
ent pels descosits. Recomanem, 
sempre que sigui possible, visu-
alitzar-la en versió original, on 
les veus i el to dels personatges 
són un valor afegit. 

Bases XXV Concurs
de Fotografia de Vacarisses
Període de Presentació 
Del dilluns 17 de setembre al dimecres 10 d’octu-
bre (ambdós inclosos), en horari de 9 a 14 hores, 
a l’Àrea de Serveis a les persones.

Procediment
Es podran presentar fotografies realitzades en 
qualsevol procediment, tant en blanc i negre com 
en color; ara bé, hauran de ser en format horit-
zontal o apaïsat; sinó, no seran acceptades. Cada 
participant podrà presentar un màxim de 2 foto-
grafies, i es presentaran sense cap mena de su-
port que les enquadri.

Tema
El tema serà Vacarisses en qualsevol del seus as-
pectes; ara bé, hi haurà 4 premis especials per als 
següents temes: Fonts, Festivitats, Masies i Patri-
moni històric i cultural de Vacarisses.

Format
La mida de la imatge es mourà entre un màxim 
de 30x40 i un mínim de 18x24, en format horit-
zontal o apaïsat. 

Identificació
Es presentarà un sobre per fotografia. A banda de 
la fotografia en paper que servirà per a l’exposi-
ció, caldrà presentar-la també en un USB amb un 
mínim de resolució de 200 dpi. A l’exterior del 
sobre i al dors de la fotografia, hi ha de constar: 
“XXV Concurs de Fotografia”, juntament amb el 
títol o lema de la imatge, i especificar si la foto-
grafia està dedicada a algun dels temes especials 
esmentats. A més, dins de cada sobre, hi ha d’ha-
ver un altre sobre tancat, on constaran nom, cog-
noms, adreça, telèfon i correu electrònic de l’au-
tor de la fotografia.

Exposició
Una selecció de les fotografies presentades, tria-
da pel mateix Jurat, serà exposada a la Biblioteca 
El Castell, a partir del dimecres 7 i fins al diven-
dres 30 de novembre.
Les fotografies no premiades s’hauran de recollir 
a partir del 4 i fins al 22 de desembre, a la Regido-
ria de Cultura. Les fotografies que no es recullin 
durant aquestes dates passaran a ser propietat de 
l’Ajuntament.

Cultura

Jurat i veredicte
El Jurat estarà format per dues persones enteses 
en fotografia i el regidor de Cultura. L’acte de lliu-
rament de premis es farà a la Biblioteca El Castell 
el dimecres 8 de novembre, a les 19 h, a la Sala 
d’adults.

Obres premiades
Les fotografies guanyadores restaran en propie-
tat de l’Ajuntament, així com aquelles no premi-
ades que no s’hagin recollit dins el termini es-
mentat a la base d’exposició.

Premis
S’atorgaran 12 premis en total, dels quals 4 són 
reservats a fotografies dedicades a Fonts de Vaca-
risses, Festivitats de Vacarisses, Masies de Vacaris-
ses i Patrimoni històric i cultural de Vacarisses.
El jurat pot decidir declarar desert qualsevol dels 
premis especials.    
Cada persona premiada rebrà 60 euros per domi-
ciliació bancària i les fotografies premiades seran 
publicades al Calendari de Vacarisses de 2019 (cal 
tenir en compte que serà necessària una resolu-
ció mínima de 200 dpi).

Protecció de dades
Les fotografies que es presentin hauran de respec-
tar el dret a la intimitat de les persones. L’Ajun-
tament pressuposa l’autorització de les persones 
que apareixen en les imatges presentades i, per 
tant, no es responsabilitza de la possible vulnera-
ció d’aquest dret en la realització de la fotografia. 
Les dades personals seran tractades per l’Ajun-
tament de Vacarisses d'acord amb la normativa 
vigent.

Acceptació i propietat intel·lectual
La participació en aquest concurs pressuposa la 
total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol fet 
imprevist o detall no contemplat en aquestes ba-
ses serà resolt pel Jurat. L’acceptació del premi 
comporta la cessió gratuïta dels drets d’explota-
ció a favor de l’Ajuntament de Vacarisses, el qual 
sempre citarà l’autoria de la fotografia i sempre 
s’usarà sense fins lucratius.
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Agenda
Setembre 2018

Dissabte 1 

Concert d'agost
Fool of music, trio de músics 
format per Mariona Pallach, 
German de la Riva i Jordi 
Armengol.
Hora: 21 h
Lloc: Jardins del Lladern
Organitza: Esbart Dansaire
de Vacarisses

Dimecres 5

Compra els teus contes
amb la biblioteca
Trobada a la llibreria Parcir
de Manresa per triar novetats.
Sortida: a les 10.30 h, des de 
l’estació RENFE de Can Serra

Dilluns 3

Oficina Mòbil d’Informació 
al Consumidor
Informació i assessorament 
sobre temes de consum.
Hora: 10.30-11.30 h
Lloc: Plaça de la Dona

Dimarts 25

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

Inscripcions:

A partir del 6 de setembre:

Taller d’escacs: Dirigit a infants 
de 6 a 12 anys.

Bibliocontes: X edició
del programa de foment de
la lectura. Adreçat a infants
de P5, 1r i 2n de primària.
Lloc: Biblioteca El Castell

Del 12 al 28 de setembre:

Reforç escolar: vine i informa’t 
dels diferents grups i horaris.

Tallers de música jove:
tots els dimarts, bateria (18 h)
i guitarra (19 h).
Lloc: Punt de Vol

Dijous 27

Taller de smoothies
i sucs reparatius
Recupera’t de l’estiu!
Hora: 17 h
Lloc: Punt de Vol

Club de lectura 2
Campanades de boda,
de Teresa Solana.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Divendres 28

Hora del conte
El follet pastisser,
a càrrec d’Eva Gonzàlez.
Contes a partir de 3 anys.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dissabte 29

Taller d’iniciació als escacs
Dirigit a infants de 6 a 12 anys
Hora: 11 h
Lloc: Biblioteca El Castell 

Festa fi d’estiu
Hora: 21 h
Lloc: Pista poliesportiva

Diumenge 30

Cicle de teatre infantil
Xarivari, de la companyia
Teatre Mòbil.
Hora: 17 h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 3 €
(menors de 2 anys, gratuït)

Dimecres 12

Obertura del Punt de Vol

Divendres 7

Sessió informativa
de la Borsa de Treball
Hora: 9.30-11 h
Lloc: Sala Neus Català d'El Castell

Dijous 20

Club de lectura 1
Carol, de Patricia Highsmith.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Divendres 21

Sessió informativa
de la Borsa de Treball
Hora: 9.30-11 h
Lloc: Sala Neus Català d'El Castell

Va de Música
I Concurs de Creació Musical.
Hora: 20 h
Lloc: Pl. de l'Església
de Torreblanca

Del 17 de setembre
al 3 d’octubre:

Espai dels Infants:
Horari: dilluns i dimecres,
de les 16.30 a les 19 h,
a l’escola Font de l’Orpina.
Preu: 30€ trimestrals/infant
Lloc: Punt de Vol (dilluns i 
dimarts, de les 10 a les 14h)

Del 3 al 7 de setembre

Activem les neurones!
Reptes, enigmes i preguntes
per a infants a partir de 5 anys.
A finals de setmana, es donarà 
un premi a qui més respostes 
hagi encertat!
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dissabtes 15 

Taller d’iniciació als escacs
Dirigit a infants de 6 a 12 anys
Hora: 11 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dissabtes 15 

Sessió informativa
fibra òptica
Hora: 10.30 h
Lloc: local de l’AAVV
de Can Serra

Dissabtes 22 

Sessió informativa
fibra òptica
Hora: 10.30 h
Lloc: Casal de Cultura

Taller d’iniciació als escacs
Dirigit a infants de 6 a 12 anys
Hora: 11 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Exposicions del mes
de la Biblioteca El Castell

A partir del 3 de setembre: 
Contes de la Diada

A partir del 15 de setembre: 
Nova col·lecció Bola de Drac

A partir del 21 de setembre: 
Contes pel Dia Internacional
de la Pau

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.

Dissabte 1 - Diumenge 2

Festa Major La Barceloneta

Divendres 21 - Dissabte 22

Festa del Mussol
Torreblanca I


