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Editorial
El passat mes de maig, la biblioteca de Vacarisses,
la Biblioteca El Castell, va complir 10 anys. 10
anys que han comportat un seguit de canvis en
els hàbits i l’ús de l’edifici d’El Castell que ens
porten encara a més anys enrere. Perquè parlar
d’El Castell és parlar de la història de Vacarisses,
a l’igual que parlar de la Biblioteca és parlar de
l’evolució de la cultura a la nostra vila.
Aquest proper 24 d’octubre i dins el Dia Internacional de les Biblioteques, farem un acte institucional en què celebrarem el 10è aniversari de la
Biblioteca i on reviurem, amb un petit documental, una part de la història recent d’aquest edifici,
amb protagonistes directes de la seva evolució
durant les darreres dècades: les famílies que hi
van viure, persones que hi van treballar en la producció de vi i d’altres que hi guarden molts records d’infantesa de l’època en què s’utilitzava
com a escola, així com els alcaldes que han viscut
aquesta transformació.

Aquesta efemèride també ens ha de permetre
continuar evolucionant el concepte de biblioteca
que hem tingut fins ara. De fet, a la nostra vila, ja
ha anat canviant durant l’última dècada: des de la
visita periòdica del Bibliobús que teníem abans
de l’obertura de l’equipament com a tal, fins a la
realitat actual, que ha suposat una millora de
l’accés cultural de les vacarissanes i els vacarissans. I ara, conforme a l’evolució social i cultural,
hem de continuar treballant totes i tots plegats
per fer d’aquest equipament un punt de trobada
cultural transversal amb iniciatives diverses, convertint l’equipament de la Biblioteca El Castell en
un punt de referència cultural de la vila i de l’entorn més immediat.

Editorial
3

5

Mostra de pintura
de Joan Soler Tobella

La tecnologia més avançada
per controlar incendis

6

Més tasques per
a la prevenció d’incendis

7

4

8

Es reubiquen alguns espais
de la biblioteca
La Fundació Mina lliura
aliments al Rebost Solidari
Primers passos per a
un nou Pla Local de Joventut

Entitats
Consciència, aigua
Política municipal

12

Viu Vacarisses
14

Coneix el teu comerç
Vacarisses en imatges
15

La Biblioteca recomana...
16

Agenda

La instal·lació a Vacarisses va ser acuradament
dissenyada, tenint molt en compte el calibratge
dels equips i realitzant un estudi previ de la topografia del terreny per tal de determinar la ubicació exacta i cobrir el màxim de territori amb el
rang de captació d’imatge de les càmeres.
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Cartes a El Terme

App
Viu Vacarisses

Dipòsit legal
DLB-49450/2003

Flickr
www.flickr.com/vacarisses

Disseny i maquetació
Estudi Martín

Instagram
@viuvacarisses
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Vacarisses ha apostat per instal·lar la tecnologia
més avançada a l’hora de fer front als incendis
forestals. Es tracta d’una solució de l’empresa
Alphanet, instal·lada per primer cop a Catalunya,
que vigila de forma ininterrompuda una àmplia
extensió de terreny forestal, avisant la policia
local en cas de detecció d’incendis.

Entrevista

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

Tirada
3.500 exemplars
Paper ecològic i reciclat

En aquest sentit, el treball conjunt i coordinat
amb l’Ajuntament de Vacarisses i els diferents actors implicats en la seguretat del municipi ha sigut molt important per a l’èxit de la implementació de la solució.
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Més tasques per a
la prevenció d’incendis

Web
www.vacarisses.cat

Impressió
Imprintsa

Vacarisses és el primer municipi
de Catalunya en instal·lar un sistema
d’anàlisi intel·ligent de vídeo
per detectar automàticament el foc

Un dels grans valors d’aquesta és la combinació
de precisió i cobertura del rang de captació, arribant a localitzar petits punts de foc a llargues distàncies de fins a 8 km (segons les condicions de la
topografia). A més, s’emeten avisos instantanis
que ofereixen informació associada sobre la geolocalització o la intensitat del foc detectat. Així,
aquesta eina ofereix prestacions d’alt valor afegit, que contribueixen a una ràpida reacció per
tal d’evitar la propagació del foc i, per tant, ajudant a preservar la integritat de les àrees forestals. Per tot plegat, pot establir un canvi de paradigma en la lluita contra els incendis forestals.

Índex
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La tecnologia més avançada
per controlar incendis

Seguretat
Ciutadana

L’Ajuntament de Vacarisses ha contractat noves
tasques de prevenció d’incendis, que es duran a
terme entre finals de setembre i finals d’octubre.

Facebook
www.facebook.com/ajvacarisses

Correu
elterme@vacarisses.cat
Telegram (notificacions Ajuntament)
@ajvacarisses

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

Una part d’aquestes consisteix en el manteniment i arranjament dels camins on s’han detectat punts crítics, per tal que els vehicles d’emergència, en cas d’incendi, hi puguin accedir sense
problemes. Es tracta del camí de Can Còdol, el
camí de l’Obac al Serrat dels Ginebrers, el camí
del Serrat dels Ginebrers i el camí entre el torrent
de les Vendranes i la Carena del Roure Monjo.

Medi Ambient

L’altra part de les tasques consisteix en mantenir
i ampliar la franja de protecció d’incendis a la
carretera entre el nucli de Vacarisses i la urbanització Els Caus.
Aquest conjunt d’accions estan finançades per la
Diputació de Barcelona i formen part del projecte
Boscos del Vallès, elaborat pel Consell Comarcal
del Vallès Occidental.
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Es reubiquen alguns
espais de la biblioteca
Una actuació a les bigues de la Sala
d’adults per esquerdes ha obligat
a tancar-la
Al juliol, i després de detectar esquerdes en algunes de les bigues de la Sala d’adults de la Biblioteca
El Castell, es va decidir tancar-la al públic i apuntalar les bigues més afectades. A l’agost, s’hi va fer
una inspecció tècnica i una diagnosi, que van indicar que el motiu més probable de les esquerdes
eren els canvis sobtats de la humitat de l’espai i
els contrastos tèrmics entre l’exterior i interior de
la teulada, que afectarien la fusta de les bigues.

Cultura

La situació s’hauria vist agreujada pels forts contrastos de temperatura, derivats de l’ús de l’aire
condicionat, en les darreres onades de calor i les
temperatures rècord d’aquests últims estius.
Per prevenció, s’ha decidit actuar a totes les bigues de la sala, col·locant-hi perfils que les reforcin. Per aquest motiu, la Sala d’adults de la Biblioteca El Castell romandrà tancada. El fons més
consultat, Novel·la, es redistribuirà per altres espais de l’equipament i els punts d’estudi es reubicaran a les sales de revistes i audiovisuals, L’Aula
i el vestíbul.

La Fundació Mina lliura
aliments al Rebost Solidari

Acció Social

Mostra de pintura
de Joan Soler Tobella

Llet, oli, brou, sucs i sardines en llauna
són els productes més demandats
La Fundació Mina d’Aigües de Terrassa ha lliurat
més de tres tones de queviures als bancs d’aliments de Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. El Rebost Solidari del nostre municipi ha
rebut llet, oli, brou de pollastre, sucs de fruita i
sardines en llauna, els productes més sol·licitats.
A l’acte de lliurament, va assistir-hi la regidora
d’Acció Social de l’Ajuntament de Vacarisses, Olga
Serra, que va lamentar que les situacions de necessitat que pateixen algunes famílies del municipi
s’estiguin enquistant considerablement, tot i haver
disminuït les actuacions de gran emergència. Per
això, agraeix l’aportació de la Fundació Mina, a pesar
de desitjar que deixi de ser necessària en el futur.

Primers passos per a
un nou Pla Local de Joventut
El procés comptarà amb la participació
del jovent vacarissà i es preveu
finalitzar-lo cap a l’abril de 2019

Tot seguit, s’elaborarà el nou PLJ, que comptarà
amb la participació del jovent vacarissà. La previsió és finalitzar el procés cap a l’abril de 2019.

L’alcalde de Vacarisses i regidor de Joventut,
Antoni Masana, s’ha reunit amb una tècnica de la
Diputació de Barcelona i l’empresa Portacabot
per parlar sobre un nou Pla Local de Joventut (PLJ)
per al municipi. El primer pas serà redactar una
diagnosi, de què se n’encarregarà Portacabot.

El PLJ és un document que es renova cada 4 anys,
tot i que l’actual està prorrogat. El primer Pla
Local de Joventut de Vacarisses es va elaborar durant el mandat 2007-2013.
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Gent Gran

Joventut

L’exposició es podrà visitar durant
aquest mes d’octubre, a la Biblioteca
El Castell

Salbris (França); 2n premi «Les Amis de Montmartre»; 1r premi de pintura a l’Exposició Franco-Espanyola de Llívia, etc.

En Joan Soler Tobella neix a Terrassa l’any 1930.
Des de ben petit, rep una completa formació en
dibuix i pintura i els seus reconeguts mestres
aprecien el seu talent per l’art. Ja als 14 anys, guanya el primer premi de dibuix a les festes de la
Creu Gran, a Terrassa. Domiciliat a Barcelona,
treballa al costat del pintor Jaume Bernades, a
l’estudi instal·lat en el taller del mestre escenògraf Andreu Vallbé. Realitza importants murals,
faceta molt important en la seva carrera artística,
per exemple, participant en el mural de l’església
de Sant Elies de Barcelona.

Ara ja fa uns 15 anys que viu a Vacarisses, a la casa
d’estiueig dels seus avis. Us convida a visitar una
petita mostra dels seus quadres, en motiu del
Mes de la Gent Gran 2018. Podreu trobar-los a la
Biblioteca El Castell. Us hi esperem!

L’any 1960 fixa la seva residència a Sant Feliu de
Guíxols, on té un estudi i una important galeria
d’art. Durant més de 30 anys, realitza nombroses
exposicions individuals per diferents ciutats de
l’Estat espanyol i capitals d’Europa. El seu estil
figuratiu post-impressionista està present en les
grans col·leccions. Col·labora en moltes exposicions col·lectives i biennals d’art. Pinta marines,
bodegons, paisatges urbans i rurals. Els premis
són nombrosos: Médaille d’argent Mérite Artistique Européen, Koksijde; Mention Honorable 24
Salon International, Béziers; Prix du Marquis de
Nyres 1980, França; Mention Spéciale du Jury
Gran Prix, Salbris (França); Médaille d’argent, Dijon; Cruz al mérito Belgo-Hispánico; Étoile d’argent Internationale des Arts; 1r premi de pintura
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Fool of Music

Entitats

El dissabte 1 de setembre, l’Esbart Dansaire de Vacarisses va tenir l’honor de comptar amb el trio
Fool of Music, en el concert que fa uns anys que
l’Esbart organitza a finals d’estiu.
El marc és el jardí del Lladern que, molt amablement, ens cedeixen. L’assistència va ser nombrosa, com cada any, i el públic va gaudir de cançons
de diversos musicals força coneguts i que els músics van interpretar fantàsticament bé. Les veus
de la soprano Mariona Pallach i del baríton German de la Riva, junt amb l’acompanyament del
Jordi Armengol al piano, varen omplir l’espai de
música per a tots els gustos.
Sembla ser que la gent que va assistir va marxar
amb un bon gust de boca. Volem agrair, principalment, a totes aquelles persones que ens han ajudat
a portar a terme aquest acte, a l’Ajuntament i als
propietaris del jardí. Esperem que l’any vinent puguem gaudir altra vegada del tradicional concert.
Moltes gràcies a tothom.
Carme Cornet i Susana

Vols ballar amb nosaltres?
Vine a provar-ho aquest mes d'octubre
i després et decideixes:
Els divendres, de les 18.15 a les 19.15 h. De 4 a 11 anys.
Els dijous, de les 20 a les 21.30 h. De 12 a 17 anys.
Els dimecres, de les 20 a les 21.30 h. A partir de 18 anys.
T'esperem a La Fàbrica !
Per a més informació, contacta amb nosaltres a:
esbartvacarisses@gmail.com

Canvis al Cor de Vacarisses
Com cada any, el Cor de Vacarisses va iniciar el
curs al mes de setembre, amb una novetat important: s’ha fet la renovació de la Junta. L’anterior
va presentar la dimissió perquè creuen que havien complert un cicle i que la coral necessitaria
nous projectes.
Vacarisses està en deute amb ells. És bo recordar
que es van fer càrrec del cor en un moment molt
delicat. En l’actualitat, la coral ha millorat força i
té un bon nivell, com van demostrar els concerts
dels 25 anys. La nova junta té el repte de mantenir el nivell i, si pot, superar-lo.
Per fer aquest nou projecte, tenim una nova directora, l’Anna González Albalà, professora de cant
coral a l’Escola Municipal de Música de Vacarisses

(EMMV), en substitució de l’Andreu Brunat, que,
amb infinita paciència, ens ha dirigit durant 10
anys. En aquest canvi, esperem poder aprofundir
en més col·laboracions amb l’EMMV.
El Cor de Vacarisses farem les jornades de portes
obertes els dies 2 i 9 d’octubre, a les nou en punt,
a la sala G de La Fàbrica. Fora vergonya, fora no
sé cantar, junts s’arriba molt més lluny. Qui vulgui assistir-hi, ha de posar-se en contacte amb la
Stefania (637 777 458 o stefania.zanier@gmail.com).
Esperem poder continuar treballant per la cultura
de Vacarisses.

Rentar cotxe amb
mànega significa un
consum de fins a 350 l.
Millor túnel de rentat
o esponja i galleda.

Aixetes
monocomandament
signifiquen fins a
40% estalvi.

Cada descàrrega
buida entre 9 i 12
litres d'aigua.

Cor de Vacarisses

CONSCIÈNCIA,

AIGUA
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El vàter no és una
paperera.

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.
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Els partits
opinen
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Política
Municipal
UIPV

ERC

PSC

VpV

MV

Unió d’Independents per Vacarisses
grupmunicipal@uipv.cat

Esquerra Republicana de Catalunya
vacarisses@esquerra.cat

Partit dels Socialistes de Catalunya
vacarisses@socialistes.cat

Veïns per Vacarisses
veinspervacarisses@gmail.com

Movem Vacarisses
movemvacarisses@gmail.com

Moció trampa!!
L'equip de govern i el PSC van
presentar una moció per demanar el compromís de tots els
partits polítics amb representació al consistori per desenvolupar les obres d'urbanització del
sector del Ventayol. Després de
tres anys de govern, no han estat capaços de gestionar les
obres del Ventayol i la Creu, demostrant un cop més la seva
incompetència. Van presentar
una moció trampa, per tapar la
seva inacció i amb la voluntat
de fer comprometre qui no està
governant.
En aquesta moció, es demanava
el "compromís dels partits polítics de tirar endavant les obres
d'urbanització del Ventayol
abans del 2022”.
Cal recordar els compromisos
del Pla d'Actuació Municipal
2015-2019, aprovat per ERCPSC-MOVEM. "Iniciar contactes
amb veïns i veïnes del Ventayol
i la Creu per tal d'iniciar les
obres d'urbanització, gestionarem ajuts i fraccionaments de
les quotes per a les famílies
que ho necessitin"; aquest és el
seu gran compromís amb el
Ventayol.
UIPV va presentar vàries propostes: demanàvem, en primer lloc,
"que s'iniciïn les obres abans
d'acabar la legislatura". Acordar
el sistema d'execució del projecte d'obres d'urbanització
que s'adapti millor a les necessitats reals dels veïns i adquirir
el compromís que el projecte
serà el més favorable i viable
econòmicament per als interessos dels veïns. L'Alcalde no va
acceptar el primer punt, on demanàvem que s'iniciessin abans
d'acabar la legislatura.
UIPV, al programa electoral,
ens comprometíem a licitar les
obres d'urbanització del Ventayol i la Creu, amb un projecte
conjunt, el màxim consens
AMB ELS VEÏNS/ES i amb el millor preu possible.

Deia la poetessa i novel·lista nicaragüenca Gioconda Belli que
la solidaritat és la tendresa dels
pobles.
Els catalans i catalanes ho sabem i així ho exercim amb els
nostres presos i preses polítiques i exiliats i exiliades. Un
grup de persones, ostatges polítics, que paguen en la seva pròpia carn el fet que un poble, el
català, volgués exercir lliurement i democràticament el dret
a l’autodeterminació. Un dret,
val a dir, reconegut internacionalment i exercit per diversos
països al llarg de la història.
Ara fa un any de l’1 d’octubre,
ara fa un any que un govern escollit democràticament amb el
suport de la majoria de catalans
i catalanes va tirar endavant un
referèndum per preguntar al
poble, que és qui ha de decidir,
si volíem seguir formant part
del Regne d’Espanya o esdevenir una República independent.
El resultat, malgrat la violència
exercida per part de l’estat i la
seva policia, va ser un sí rotund.
A partir d’aquí, la repressió de
l’estat no s’ha aturat, ni contra el
poble amb les seves diferents organitzacions, ni contra els partits independentistes, ni contra
els nostres líders polítics.
Aquella gesta no s’hagués pogut
fer, en aquest cas a Vacarisses,
sense la col·laboració i implicació de desenes de persones de la
nostra vila, gent demòcrata i pacífica que va destinar-hi moltes
hores i se la va jugar perquè tots
i totes poguéssim votar. Des
d’aquí, el nostre més sincer reconeixement.
Des d’ERC, fem una crida a seguir mobilitzant-nos i lluitant
per fer efectiva la República, i a
reconèixer errors que ens han de
fer millorar per esdevenir definitivament un estat lliure i sobirà.

L’espai públic és imatge
del municipi
Els darrers mesos ens trobem a
Vacarisses, com a tantes localitats, un espai públic degradat i
embrutit pel que fa a la seva
imatge i, a la vegada, monopolitzat per llaços grocs i consignes independentistes. El grup
municipal socialista ha demanat en reiterades ocasions al
govern d’ERC que faci netejar
pintades de tot signe que trobem al terra dels nostres carrers i en mobiliari urbà com les
parades d’autobús, senyals de
trànsit, etc. La primera vegada
vam demanar que fossin diligents en la neteja dels llaços
grocs pintats al terra de diversos carrers, especialment per
evitar la confrontació, a més de
mantenir una imatge curosa
del municipi. Al cap de pocs
dies, vam veure que els llaços
grocs ja s’havien convertit en
banderes espanyoles, com era
previsible (hi ha gent amb molta imaginació que pinta les vores en vermell...), a més d’aparèixer també pintades a algunes
parades d’autobús. El mes de
juliol tot seguia igual i novament ens vam adreçar al regidor responsable per insistir en
la neteja i aquest ens va assegurar que estaven donades les ordres. Hem passat l’estiu i tot
segueix igual o pitjor. Aleshores, ens preguntem si el servei
de neteja que paguem amb els
diners de la ciutadania no obeeix les ordres directes d’un regidor? O podem pensar que ens
trobem davant de la més absoluta falta d’interès pel manteniment dels espais públics? O bé
que, per tal de mantenir llaços
grocs, fins i tot mantenen banderes espanyoles? Déu n’hi do
el sacrifici!!

Comença el compte enrere
Encetem un nou curs polític
amb la diferència d’altres que
aquest és l'últim d'aquesta legislatura. Des de Veïns per Vacarisses, l'encetem amb força renovada, entre altres motius, perquè
hem tingut temps de valorar la
legislatura amb serenor i fer
comparacions amb l'anterior.
Aquestes comparacions donen
com a resultat una certa satisfacció avalada per la diferència que
es pot constatar amb fets palpables i visibles als ulls de tots els
veïns de Vacarisses. Hem de fer
entre tots una reflexió molt important sota el nostre punt de
vista: aquest equip de govern
que governa amb minoria ha basat els seus esforços en defensar
la independència de Catalunya,
que és molt lícit fer-ho, i s'ha deixat oblidada la resta de tasques
que té un ajuntament, adquirides amb els seus conciutadans.
El nostre alcalde no ha defensat
els interessos dels nostres veïns
d’igual manera, oblidant per
complet que va ser elegit per ser
l'alcalde de tots i no només
d’uns quants. Això no és una observació de Veïns per Vacarisses,
és el parer de la majoria dels
nostres veïns, que veuen un dia
sí i l'altre també com es va degradant el nostre municipi per falta
de manteniment del mateix, i
no sols els carrers i voreres, sinó
també els equipaments d'esports municipals, els parcs infantils, els edificis municipals,
etc. Tots aquests motius, i d’altres que tindrem temps de denunciar públicament, pensem
que els veïns i veïnes de tot Vacarisses els sabran valorar en la
seva justa mesura. Us desitgem
una bona tornada a la feina.

El passat de l’abocador
i el present del reciclatge
al nostre municipi
Moltes són les gestions que
s’han fet des de l’actual equip
de govern, en el qual MOVEM
VACARISSES ostenta la representació de la REGIDORIA DE
MEDI AMBIENT.
En l’última comissió de seguiment, es va posar de manifest,
per part de tots, la reducció significativa de les pudors al municipi. Les substitucions dels biofiltres de les xemeneies del
CTRV, que van finalitzar el passat mes de febrer, segurament
ho han afavorit.
En aquella mateixa sessió, vam
obtenir el compromís d’activació del protocol de trucades al
CTRV pel veïnat, davant episodis
d’olors, perquè ells siguin els receptors de les mateixes i així puguin resoldre amb més immediatesa la possible causa de les
emissions. Els responsables de
l’abocador es van sumar, també,
a afegir-se en aquest procés.
Des de la nostra regidoria, s’ha
realitzat la primera fase de l’estudi de la qualitat de l’aire, amb
resultats satisfactoris, quedant
pendents les dues últimes fases,
que es culminaran aquest any.
Els responsables de l’abocador i
el CTRV també han assumit el
compromís de realitzar, a posteriori, estudis de seguiment de
la qualitat de l’aire.
Paral·lelament, estan previstes
mesures de control més exhaustives en el procediment d’autorització del CTRV, que s’està
tramitant per l’Agència Catalana de Residus.
El nostre municipi ha passat de
ser un recol·lector de tots els residus de la comarca en l’abocador a aconseguir-ne el seu tancament i situar-se, finalment,
com a capdavanter en el reciclatge, amb la implantació del
sistema de recollida de residus
porta a porta.
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Samuel López,
director de la Biblioteca El Castell

Entrevista

“La biblioteca ha evolucionat
i s’ha incorporat en la vida de més gent”
La Biblioteca El Castell compleix deu
anys. Actualment, compta amb 2.428
persones usuàries inscrites i rep una
mitjana d’unes 100 visites al dia.
El gandesà Samuel López n’és el director
des de l’any 2015. Aprofitem la commemoració del 10è aniversari de l’equipament per entrevistar-lo i saber què
suposa complir aquesta efemèride,
com s’està celebrant i com veu el futur
de les biblioteques públiques.

Què et va fer escollir la professió de bibliotecari? Ho tenies clar des de petit o va ser una decisió més tardana?
La meva primera opció era periodisme, però sempre m’ha agradat molt llegir. Un company d’Horta
de Sant Joan volia estudiar Biblioteconomia i vaig
informar-me’n perquè mai n’havia sentit a parlar.
En aquell moment, no ho vaig escollir per ser bibliotecari, sinó més aviat documentalista en algun
mitjà de comunicació.
Abans de Vacarisses, havies treballat a la biblioteca de Manresa. Quins canvis vas notar entre una biblioteca tan gran i una de més petita
com la nostra?
En realitat, jo treballava a una biblioteca de barri
de Manresa, però hi ha diferències igualment. Per
exemple, el públic de les biblioteques de poble és
més pròxim i el tipus d’activitats que hi pots fer
també varia per l’entorn. I és que no és el mateix
estar en una biblioteca enmig de la ciutat que entre parcs naturals. També es nota el canvi de ritme,
tot i que aquí som tres persones i ens hem de repartir més tasques.
Què suposa poder commemorar el 10è aniversari de la Biblioteca El Castell com a director
de l’equipament?
Fa il·lusió, tot i no haver-hi estat durant els 10
anys. De fet, cada any, canvien coses; sobretot, es
nota en els nens, que són la base d’usuaris. Així,
t’adones com la biblioteca ha evolucionat i s’ha
anat incorporant en la vida de cada cop més gent.
Per tant, fa molta il·lusió que compleixi 10 anys i
estigui tan integrada al poble.
Abans de l’estiu, ja vau començar a celebrar
l’efemèride, però l’acte central serà el proper
24 d’octubre.
L’aniversari era al maig, quan vam fer la celebració
amb els usuaris. El 24 d’octubre és el Dia Internacional de les Biblioteques i, per això, l’hem escollit
per fer l’acte institucional, amb l’Ajuntament de
Vacarisses i persones implicades amb l’equipament durant aquests anys. A banda dels parlaments, es projectarà un documental sobre els 10
anys de la Biblioteca El Castell.
La Biblioteca El Castell no només és un lloc de
consulta i préstec de diversos materials (llibres, revistes, música, pel·lícules, etc.), sinó
que també s’hi organitzen activitats per a totes les edats i públics. Per què creus que és important oferir aquesta programació?
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La missió que s’està perfilant en general és que les
biblioteques no només siguin un lloc de préstec i
d’estudi, sinó més que això: un espai de trobada de
la població i un equipament que ajudi a la formació i culturització de grans i petits. Per això, els
nostres objectius són oferir formació i activitats
d’oci i lleure.
Des de fa uns anys, hi ha un debat sobre el futur del llibre en paper. Com creus que les biblioteques públiques han d’afrontar el repte de
l’aparició del llibre digital?
Precisament, per la davallada del llibre físic, s’està
replantejant la idea de biblioteca. La lectura segueix sent molt important i, per això, també ens
estem posant al dia sobre l’ebook. De fet, les Biblioteques de la Generalitat ja ofereixen un servei de
préstec de llibres digitals. Per anar més enllà i no
centrar-nos sols en el llibre, intentem oferir serveis basats en experiències, activitats, el tracte
personal, etc.
Alguna novetat que s’estigui coent a la Biblioteca El Castell i que es pugui avançar?
D’una banda, estem treballant per millorar la cobertura wifi de l’equipament per poder oferir
cursos i activitats que impliquin l’ús d’Internet i
les noves tecnologies, tant per a adults com infants. I gràcies a una subvenció de la Diputació de
Barcelona, hi ha el projecte de convertir la sala de
treball en una aula multimèdia, amb ordinadors
i altres materials.

QÜESTIONARI VACARISSÀ

Un lloc de Vacarisses
El Castell
Un record vacarissà
El primer dia que vaig entrar a Vacarisses, per la
carretera vella, i em va sorprendre molt el paisatge
Una activitat vacarissana
La Biblioteca El Castell
Una millora per al municipi
L’accessibilitat a la biblioteca
Un llibre
Els desposseïts, d’Ursula K. Le Guin
Una pel·lícula
El cel sobre Berlín
Un personatge de ficció
Sherlock Holmes
Un personatge real
David Bowie
Un plat
Canelons

Cartes a El Terme
Temps... i temps
Escoltant el cor dels records de coses viscudes ja
fa anys i comparant-les amb fets d’ara, em fa tristor veure aquella frase que diu que l’hom torna i
torna a caure en els seus errors. Serà ja per l’edat,
que ens diu que allò que un dia ens va fer mal la
humanitat torna i torna a fer-ho. Que jo recordi, i
cregueu que en fa moltíssims anys, la mare, amb
mi al coll, va haver de deixar casa i farcell, buscant asil a la Ciutat Vella i sentint els avions enemics com bombardejaven la seva terra.

en veure a qui li tocava rebre i els guardians, que
jo, innocent, creia que eren honestos en repartir.
Tant als diaris com a la tele, m’horroritza veure
els camps de refugiats, sobretot els ulls de cada
infant, que, si sobreviu com jo, recordarà els moments aquells en què l’home fa realitat el ojo por
ojo, diente por diente. No n’hi ha prou amb que tu i
jo estem lluny del Iemen, Síria i demés. Aquí també matem el germà.

Infant encara, de la mà de la mare, feia cua a la
Modelo de Barcelona per portar, més ben dit, per
compartir amb qui ho necessités viandes seves i
d’altres persones. Entrar allí a mi em sorprenia,

Tristament, estic feliç de veurem vella. No diuen
que els vells no pensen? Mentida.

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.

David i Roger
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Les cavitats de Vacarisses
i l’entorn - Part II

Viu Vacarisses

Caminant per Vacarisses

En aquest número de la revista, podeu trobar la
segona part del recull de diferents coves i avencs
que hi ha dins del terme municipal, així com
també altres cavitats fora del terme.
En aquest número, pel que fa a les cavitats de
dins del terme municipal, m’he centrat en dues
que podem trobar als peus del Cingle i que, un
bon dia, vaig conèixer de la mà de l’amic David
Hernández. També surten reflectides a la pàgina
56 del llibre Caminant per Vacarisses (llibre que es
pot adquirir al mateix Ajuntament).

Cavitats dins del municipi de Vacarisses
Aquests cavitats vacarissanes ja surten mencionades al llibre Barceloneta, un barri d’enginy i il·lusió.
La cova del JA
El JA de Vacarisses, vosaltres ja m’enteneu a què
em refereixo, la va descobrir als anys 50 del segle
passat! Està penjada una desena de metres per
sobre del camí que ens hi aproxima i, per arribar-hi, cal fer una grimpada dificultosa.
També, resseguint el camí que hi mena, hi ha un
caos de roques despreses de la muntanya que es
van esberlar i es poden passar pel mig. Una aventura per als menuts i com a alternativa per a totes
les persones que no vulguin ascendir a la cova.
L’escletxa del JA s’emplaça a l’oest del Cingle del
Mig. És una cavitat foradada formada per l’erosió
de diferents estrats de gres just en una diàclasi. Té
una longitud de gairebé 10 metres, però, de fet,
des del camí, no sembla pas que es pugui travessar.
La cova d’en Massana
Aquesta cavitat té una llarga història que donaria per a vàries pàgines, però s’intentarà fer un
resum breu.
Va ser visitada l’estiu del 2014 per la Secció d’Investigacions Subterrànies (SIS) del Centre Excursionista de Terrassa, juntament amb el David
Hernández. Aquell dia, s’hi localitzà, inesperadament, un fragment de ceràmica de superfície llisa. Mesos després, el David em convida a anar-hi
i hi vam localitzar més fragments, aquests, però,

sense decoració. La nostra intenció, però, simplement era posar-nos en forats. Les peces recollides, les vam dur a consultar i, cronològicament, se situen a la prehistòria, segons l’olesà
Jaume Morera, expert en ceràmica.
És acte seguit quan el govern de la passada legislatura del municipi demana una valoració arqueològica als Serveis Territorials de Cultura de la
Generalitat de Catalunya. La sorpresa no acaba
aquí: aquest organisme sol·licita visitar la cavitat
novament i apareix un cordó digitat, trobat per
la responsable del Pla d’Espais de Protecció Arqueològica de la Generalitat, Araceli Martin, en
el curs d’inspecció de la mateixa cova.
S’acaba confirmant que el fragment digitat pot
atribuir-se a la Primera Edat del Ferro (750-550
a.C.) i, així, a una possible datació d’ús d’aquesta
cavitat, entre altres hipòtesis, com a sepulcre i no
pas per viure-hi, donades les petites dimensions.
La cova, però, avui dia ja està inspeccionada totalment pels arqueòlegs i no han aparegut noves
peces, per la qual cosa l’actuació es va donar per
finalitzada.

Cavitats a l’entorn del municipi
de Vacarisses
Avenc del Castellsapera (Terrassa)
Als peus del majestuós Castellsapera, trobem
aquest pou natural de 84 metres de profunditat
perforat entre conglomerat. La boca d’entrada fa
respecte i mesura 7x2 metres. De fet, en apropar-se, cal anar amb compte, sobretot perquè la
vegetació pot amagar l’entrada i trobar-la per sorpresa. I a més, al llarg dels anys s’han hagut de lamentar diferents accidents, alguns d’ells mortals.
Se sap que es va explorar per primera vegada el
12 d’octubre del 1913 per Marià Faura i altres
amics del Centre Excursionista de Catalunya, del
Centre Excursionista del Vallès i del Centre Excursionista de Terrassa. A partir d’aquí, la visita
espeleològica de la cova va anar augmentant.
Com a informació d’advertència, durant uns mesos de l’any, l’accés a l’interior està restringit
atès que hi habiten ratpenats i, així, es pot conservar aquest ecosistema.

Avenc Nadal del 72 /
Forat del Vent (Viladecavalls)
Batejat en un inici com a “Avenc Nadal del 72”
pels espeleòlegs Joaquim Boada i Jaume Morera
del SIS de Terrassa i la respectiva secció d’Olesa
de Montserrat, al llarg dels anys, el nom ha canviat i ara s’anomena “Forat del Vent” o “Avenc
del Vent”. “Nadal del 72” perquè es va descobrir
aquell dia, tot fent una inspecció arqueològica
per la serra de Collcardús. Dia que també van descobrir les esmentades “Cova de les Pedres” i
“Cova de les Tres Boques” (donarà peu a una tercera part). I “Forat del Vent” perquè, certament,
hi ha corrent d’aire! Des d’un punt de vista geomorfològic, essent una cavitat formada en roca
calcària, és del tot possible que l’aigua, com a
agent erosiu, hagi format una altra connexió
amb l’exterior.
A la cavitat, amb una boca de gairebé 1 metre i 8
metres de fondària, en èpoques hivernals i amb
inversió tèrmica, hi fumeja vapor. Qui sap si
aquest fou el motiu del seu descobriment atès
que, a aquesta cavitat, s’hi ha d’anar expressament, ja que queda a més de 50 metres resseguint la carena embardissada del Turó d’en Ros
en direcció oest.
A la pàgina 132 del llibre Caminant per Vacarisses,
es pot trobar informació al respecte.

Referències bibliogràfiques
• Es descobreix un jaciment arqueològic
a la Cova d’en Massana de Vacarisses
http://www.vacarisses.cat/pl14/comunicacio/id1324/es-descobreixun-jaciment-arqueologic-a-la-cova-d-en-massana-de-vacarisses.htm
• La Barceloneta de Vacarisses, un espai d'enginy i d'il·lusió
CRUSAFONT, Miquel. PADRÓS, Camil.
TOBELLA, Mercè. BOIX, Pere. Vacarisses. 2003.
• JA, cova del
http://caudelguille.net/caus/746-ja-cova-del
• Duc (Vacarisses), Cova del
http://caudelguille.net/caus/850-duc-vacarisses-cova-del
• Espeloindex. Avenc del Castellsapera
http://www.espeleoindex.com/crearPDF.php?id=1262
• Forat del Vent
http://www.geb.cat/forat-del-vent-viladecavalls-valles-occidental/

Joan Soler Gironès

Cova d'en Massana
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Coneix el teu comerç

La Biblioteca recomana

El Racó de Can Serra
El Concurs!
Quantes taules hi ha
a la terrassa interior?
El bar de l’AAVV de Can Serra ha canviat de mans i
estrena una imatge més actual. Carta d’entrepans
(clàssics i especials), tapes, amanides i pizzes.
Compta amb dues terrasses i un espai infantil,
que el fa ideal per a famílies amb infants.
Horari: de dimarts a divendres, de les 7.30 a les 14 h
i de les 17 a les 22.30 h, i els dissabtes i diumenges,
de les 8 a les 15 h i de les 19 a les 23.30 h
(horari flexible en cas de retransmissió esportiva).

C/ Garraf, 4 – Can Serra
610 46 76 76
elracodecanserra@gmail.com

Vacarisses
en imatges
Caramelles.
D'esquerra a dreta:
Martí Codina, Xavi Baucells,
Cisco Codina i Cisco Badia.
Imatge cedida per:
Conxita Codina
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
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Els premis per a les persones encertants són gentilesa
de les empreses que apareixen en aquest concurs.
En aquest número, El Racó de Can Serra ofereix un
esmorzar per a dues persones.
Envia’ns les respostes i les teves dades (nom, cognoms
i telèfon de contacte) a elterme@vacarisses.cat, indicant
a l’assumpte “Concurs Comerç de Vacarisses”, o bé en
un sobre tancat a l’Ajuntament, a l’atenció de la revista
El Terme. Tens temps fins al proper 31 d’octubre!

Novel·la

Infantil

DVD

Els desposseïts
Ursula K. Le Guin

L’avi de la Martina
Guillem Terribas

Fahrenheit 451
François Tuffaut

Vam recomanar fa uns mesos
les novel·les del cicle de Terramar de la traspassada Ursula K.
Le Guin. Des d’aquest setembre, disposeu a la biblioteca de
la reedició al català de la seva
obra Els desposseïts que n’ha fet
l’editorial Raig Verd i no podem
deixar de recomanar-la. Allunyada dels mons de fantasia de
Terramar, Els desposseïts és tota
una novel·la de ciència-ficció,
una utopia (o distòpia) que,
a estones, ens pot fer pensar
en 1984 o en Un món feliç, però
que va molt més enllà gràcies
al mestratge de Le Guin en retratar els seus personatges i les
societats en què viuen. Urras i
Anarres són dos planetes bessons, considerat un la lluna de
l’altre segons el planeta des
d’on t’ho miris. Dues societats
germanes, però separades durant mil·lennis per concepcions
diferents sobre com organitzar
la societat. A través de la visió
d’en Shevek, un científic que
viatjarà d’un planeta a l’altre
per compartir un descobriment
molt important, se’ns revelaran
les bondats i els horrors dels
dos sistemes, amb una profunda reflexió sobre la humanitat,
l’amor, la corrupció i, és clar, les
possessions. Publicada originalment el 1974, es tracta d’una
novel·la completament rellevant avui dia, on la participació ciutadana en la política, el
replantejament del capitalisme
o la reivindicació del paper de
la dona en la societat són temes
d’allò més vigents. Una obra revolucionària, tant en el seu moment com en ple 2018.

Per a aquest mes d’octubre dedicat a la gent gran, des de
l’àrea infantil volem recomanar
un llibre molt dolç que un avi
dedica a la seva néta Martina.
L’autor, Guillem Terribas, és un
respectat llibreter gironí i aquest
relat sembla ser una mica autobiogràfic. La seva protagonista,
la Martina, passa moltes estones amb el seu avi (mirant pel·
lícules, fent passejades…), però
el que més li agrada és anar a la
llibreria on treballa el seu avi.
El final del conte és trist, però
tan real com el relat mateix.
Una història curta per llegir a
l’infant o perquè aquest la llegeixi a l’avi o l’àvia (està en lletra lligada). Una història senzilla i molt bonica.

En un futur distòpic, els llibres
són quelcom prohibit que el cos
de bombers es dedica a eradicar
de la societat. Farenheit 451 és
la temperatura a la que crema
el paper quan un llibre és trobat i requisat pels bombers. En
aquesta adaptació clàssica del
llibre homònim del mestre de
la ciència-ficció Ray Bradbury,
el protagonista, un bomber en
plena crisi existencial, es debat
entre el seu deure de servir a un
govern manipulador i totalitari
o deixar-se endur pel temptador
però clandestí dret a la lectura.
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Agenda Octubre 2018
Mes de la Gent Gran
Dimarts 2

Dijous 11

Diumenge 21

*Botifarrada

*26a Mostra Internacional
de Films de Dones

(Re)descobrint Vacarisses

Inauguració del Mes
de la Gent Gran.
Hora: 10 h
Lloc: La Fàbrica
Preu: gratuït
Inscripcions:
abans del 24 de setembre

*Inauguració mostra pintura
de Joan Soler Tobella
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Projecció del documental Maria
Moliner, tendiendo palabras,
dirigida per Vicki Calavia.
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Biblioteca El Castell
Divendres 12

Jornades Europees
de Patrimoni

Hora: 21 h
Lloc: Sala G de La Fàbrica

Visita guiada a La Sagrera.
Hora: 11 h
Inscripcions:
fins a l'11 d'octubre a les 14 h,
a cultura@vacarisses.cat

Dijous 4

Diumenge 14

*Quinto especial
Mes de la Gent Gran

Vaca Bike

Portes obertes
al Cor de Vacarisses

Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Divendres 5

Sessió informativa
Borsa de Treball

Dos itineraris, de 28 i 49 km.
Hora: 9 h
Lloc: El Palà
Inscripcions i pagament:
www.cronosports.com
Dilluns 15

Hora: 9.30 h
Lloc: Sala Neus Català d’El Castell
Inscripcions:
promocio@vacarisses.cat
93 835 90 02 (ext. 460)

Espai de debat educatiu

Taller familiar NaturART

*Concurs de montaditos

Es té en compte l’entorn natural
de la biblioteca i apropa aquesta
als més petits en forma de
lletres. Activitat oberta i
gratuïta. Cal portar un cistell.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Dimarts 9

*Excursió i caminada
fins a la Masia Castellet
de la Frasera

Visitarem la masia
i la formatgeria.
Sortida: des del Casal de
la Gent Gran. A peu, a les 9.15 h;
amb autocar (places limitades),
a les 9.45 h.
Inscripcions:
abans del 24 de setembre

Portes obertes
al Cor de Vacarisses

Hora: 21 h
Lloc: Sala G de La Fàbrica
Dijous 11

Exposició fotos de l’estiu

Fins al dimecres 10 d’octubre,
penja la teva millor foto
d’aquest estiu a l’Instagram,
amb l’etiqueta #vadefotopdv
I dijous 11, vine a muntar
l’exposició i a triar la millor foto.
Hora: 17 h
Lloc: Punt de Vol

Hora: 19.30h
Lloc: sala sotacoberta d’El Castell
Dimarts 16

Sortida familiar guiada al Casalot
del Guinardeu, el curiós
aqüeducte i la masia de la Torre.
Dimarts 23

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

Acte central del 10è aniversari
de la Biblioteca El Castell.
Projecció d’un documental
sobre l’equipament i l’edifici
que l’alberga.
Hora: 19 h
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell
Dijous 25

*Havaneres

Amb el grup Bon dia.
Rom cremat i pastes.
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

Club de lectura 2

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

Dimecres 17

A càrrec de Susagna Navó.
A partir de 3 anys.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dijous 18

*Taller pràctic de bona
correcció postural

Amb l’osteòpata Àngels
Altimira. Obert a tothom.
Hora: 18 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

Club de lectura 1

L’home de la maleta,
de Ramon Solsona.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Divendres 19

Sessió informativa
Borsa de Treball

Hora: 9.30 h
Lloc: Sala Neus Català d’El Castell
Inscripcions:
promocio@vacarisses.cat
93 835 90 02 (ext. 460)
Dissabte 20

Volem agrair l’ajuda en les
diferents activitats programades de les persones grans
usuàries del Casal i també de
l’Associació Casal de la Gent
Gran.

Dia Mundial
de les Biblioteques

Divendres 26

Obert a tothom.
Lliurament premis.
Hora: 17 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Punt de Vol

Inscripcions i més informació
al Casal de la Gent Gran,
presencialment o trucant
al 93 828 10 30.

Dimecres 24

Lliurament de premis.
Hora: 11.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

*Campionat de futbolí

Més de la Gent Gran*

Hora del conte

Del 6 al 21 d’octubre

Votació pressupostos
participatius

Lloc: online i presencialment
(més informació al díptic
adjunt).
Del 6 d’octubre al juny

Meditació per la Pau

Es recomana dur coixí i estora.
Horari: dissabtes alterns, 18 h
Lloc: sala C de La Fàbrica
Preu: gratuït
Organitza: Associació Madre
Tierra (Mercè Blasco, 630 62 78 92)
Fins al dimecres 10 d’octubre

Presentació XXV Concurs
de Fotografia de Vacarisses
Consulta les bases a
www.vacarisses.cat
Hora: 9-14 h
Lloc: Serveis a les Persones
de l’Ajuntament

Dissabte 27

*Dinar de germanor i
celebració de les noces d’or
Hora: 14 h
Lloc: La Fàbrica
Inscripcions i pagament del
dinar: abans del 18 d’octubre

Exposicions del mes

de la Biblioteca El Castell
Del 22 al 26 d’octubre:
Llibres que parlen de llibres

Diumenge 28

Cicle de teatre infantil

Les sabates noves de l'emperador,
de la companyia Anna Roca.
Hora: 17 h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 3 euros
(menors de 2 anys, gratuït)
Dimarts 30

Taller de panellets
Bona castanyada!
Hora: 17 h
Lloc: Punt de Vol

Aquelles entitats de Vacarisses que
vulgueu publicar la vostra agenda a
El Terme podeu fer-ho enviant un correu
electrònic a elterme@vacarisses.cat,
abans del dia 5 del mes anterior
al de la celebració de l’activitat.

Dimecres 31

Festa de la Castanyada
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Festa 10 anys de l'EMMV
Hora: 12.30 h
Lloc: Plaça de la Dona
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