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Editorial
Aquest mes de novembre fa un any de la implan-
tació del sistema de recollida de residus PORTA A 
PORTA! Ha estat una decisió molt valenta i les xi-
fres ens confirmen gratament l’encert en la seva 
definició i posada a terme.

Vacarisses ha assolit, més que sobradament, els 
objectius de recollida selectiva fixats de cara al 
2020 per les normatives europees, estatals i auto-
nòmiques, situant-nos, en l’actualitat, en un 82%. 
Mentre que la fracció resta s’ha reduït un 80%, la 
fracció orgànica s’ha duplicat.

El balanç econòmic també resulta positiu. D’una 
banda, pels ingressos del retorn del cànon de 
l’Agència de Residus de Catalunya i el Consorci de 
Residus del Vallès Occidental. D’altra banda, pel 
generós estalvi en el tractament de la fracció resta, 
un cost molt elevat i que, anualment, continuarem 
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reduint de forma considerable. A més a més, 
s’han incrementat la demanda del servei de reco-
llida de residus voluminosos i poda, així com l’ús 
de la deixalleria municipal, un equipament que 
s’està reorientant cap a la reutilització dels pro-
ductes que hi arriben.

El resultat de tot plegat és un municipi net i en-
dreçat de residus, en què el veïnat participa acti-
vament. I és que, gràcies a la seva conscienciació 
del respecte a l’entorn, els vacarissans i les vaca-
rissanes són un exemple a seguir per a molts mu-
nicipis i les noves generacions.

Així doncs, hem de felicitar-nos perquè iniciati-
ves com aquesta ens demostren que tenim la ca-
pacitat de treballar conjuntament per millorar el 
nostre municipi en sostenibilitat i eficàcia.

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

Nou curs al poliesportiu
amb millores

Esports

A banda d'haver condicionat les instal·
lacions i reduït considerablement la 
despesa energètica, es reprèn l’horari 
matinal i es multiplica l’oferta esportiva

Comença el nou curs al Poliesportiu Municipal, 
amb moltes millores, tant en infraestructures 
com en l’oferta esportiva i l’estalvi energètic de 
l’equipament. Precisament, al gener de 2016, es 
va decidir tancar-lo al matí per poder actuar-hi i 
millorar les instal·lacions i el servei per a la pràc-
tica esportiva.
 
Des de llavors, s’hi han destinat més de 300.000 
euros, import que augmentarà per elevar la qua-
litat que l’equipament ofereix a les persones usu-
àries. Alhora, es treballarà per reduir les despeses 
globals que comportava el poliesportiu, 250.000 
euros de mitjana cada any, durant el període de 
2010 a 2015.
 
Una part de les inversions efectuades ara s’ha 
destinat a substituir el ferm de la pista polies-
portiva per parquet, condicionar nous vestidors 
i noves sales per a activitats dirigides, adquirir 
cistelles de mini bàsquet i bicicletes de spining, 
instal·lar plaques fotovoltaiques i reparar el sos-
tre de l’equipament. D’altra banda, s’ha treba-
llat per aconseguir reduir el consum energètic. 
La despesa elèctrica ha disminuït en un 60% i el 
consum d’energia fòssil, en un 54%, xifra que 
passarà a ser quasi nul·la amb la futura instal-
lació d’una caldera de biomassa. Per reduir tots 

aquests consums, s’ha canviat l’enllumenat per 
tecnologia led, s’ha revisat tota la instal·lació 
elèctrica per detectar despeses innecessàries, 
s’han corregit les pèrdues tèrmiques per mancan-
ces constructives i s’han millorat les instal-
lacions d’aigua i refrigeració.
 
Es reprèn l’horari matinal
i es multiplica l’oferta esportiva
Gràcies a aquest estalvi energètic i la millora de 
diferents espais, s’han pogut reprendre les activi-
tats matinals del poliesportiu 4 dies a la setmana. 
A més, s’han incrementat les activitats dirigides 
de la tarda. Així, de dilluns a divendres, se n’ofe-
reixen 24 a la tarda i 11 al matí. També s’ha diver-
sificat l’oferta esportiva, a través d’entitats ja 
existents i altres de noves. De fet, les xifres parlen 
per sí soles, ja que, en 2 anys, l’oferta esportiva 
s’ha multiplicat, arribant a 330 persones que 
practiquen esports com futbol, futbol sala, 
korfball, bàsquet, handbol, patinatge, hoquei, tir 
amb arc o karate.
 
Més inversions
De cara als propers pressupostos, es preveu conti-
nuar invertint en el poliesportiu municipal, sem-
pre amb la voluntat d’oferir un servei de millor 
qualitat en un equipament més modern. A més, 
es treballarà per donar resposta a mancances en-
cara existents quant a infraestructures, materials 
i diversificació i ampliació d’activitats dirigides. 
Tot plegat perquè el poliesportiu esdevingui el 
centre esportiu de referència per als vacarissans i 
les vacarissanes i el seu entorn immediat.

Fotografia de coberta:
Estudi Martín
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Dues cites participatives 
aquesta tardor

Participació

Aquest mes de novembre, hi haurà
la III Taula d’entitats i la primera sessió 
del recent creat Consell de Vila

El dissabte 10 de novembre, es convoca la tercera 
edició de la Taula d’entitats per explicar els dife-
rents projectes que s’han engegat des de la Regido-
ria de Participació. D’una banda, s’explicarà el pro-
cés que s’ha seguit per crear el Consell de Vila i 
s’escolliran les persones representants de les enti-
tats en aquest òrgan. D’altra banda, s’informarà 

sobre els pressupostos participatius, la plataforma 
Decidim i el Portal d’entitats, com a eines i recursos 
adreçats a les mateixes associacions vacarissanes.

El dilluns 26 de novembre, se celebrarà la primera 
sessió del Consell de Vila, on es nomenaran diver-
sos representants de l’òrgan. També es debatran 
els temes que s’hi vulguin treballar. Us recordem 
que les sessions del Consell de Vila són obertes a 
tota la ciutadania, que, a més, pot transmetre-hi 
les seves propostes.

Voluntaris de lectura
per a la gent gran

Dia Internacional
dels Drets dels Infants

Cultura

Infància

Es tracta d’un nou projecte de la 
Biblioteca El Castell per llegir en veu 
alta a aquelles persones que ja no 
poden fer·ho per la seva edat

 
La Biblioteca El Castell ha endegat un projecte de 
voluntariat: Voluntaris de lectura per a la gent gran, 
coincidint amb el mes dedicat a aquest col·lectiu. 
Consisteix en escollir un lot de llibres o contes 
per llegir-los a gent gran que ja no pot fer-ho o 
que no hi veu bé i que, per tant, agraeix molt 
aquest gest.
 

L’Espai dels Infants ha organitzat
el taller “Un cel de somnis”
a la Biblioteca El Castell

El proper 20 de novembre es commemora el Dia 
Internacional dels Drets dels Infants i, com ja és 
habitual, l’Espai dels Infants ho celebrarà a la Bi-
blioteca El Castell. L’activitat, que tindrà lloc el 
19 de novembre i que estarà oberta a tota la po-
blació infantil, consistirà en un taller per recor-
dar als infants quins drets tenen i l’obligació de 
les persones adultes de vetllar per aquests drets.

La primera sessió del projecte va tenir lloc ahir, a 
la residència El Serrat, i l’experiència va resultar 
molt positiva per a tothom. La gent gran que hi va 
participar es va mostrar molt agraïda per la lectura, 
però també per la companyia i les converses a què 
van donar peu els textos. La valoració també va ser 
molt bona per part de les dues voluntàries al capda-
vant del projecte i el personal de la biblioteca.
 
Vols participar-hi? Només has de trucar a la Bibli-
oteca El Castell (93 828 11 14), on coordinaran un 
dia i una hora adequada per a tothom. Des del 
mateix equipament, prepararan el material per 
llegir i comentar.

En aquesta ocasió, el títol escollit per a l’activitat 
és Un cel de somnis. I és que el passadís de l’àrea 
infantil de la biblioteca esdevindrà un cel ple 
d’estrelles, que contindran somnis a complir pels 
infants de Vacarisses. Aquest cel romandrà expo-
sat fins a la tercera setmana de desembre, de ma-
nera que hi puguin participar també altres in-
fants. Us hi esperem! Fem brillar les estrelles i els 
somnis que porteu dintre!

Canvis a les línies M5B i M5 Mobilitat

Els objectius són donar resposta a 
l’elevada demanda, millorar els temps de 
trajecte i evitar problemes de seguretat

La línia M5B de bus s’ha hagut de desdoblar en 
el seu horari de tornada. El canvi es deu al gran 
augment de persones usuàries, fomentat per les 
polítiques de promoció de la T16 que s’han fet a 
Vacarisses els darrers anys.
 
Així, a les 14.50 h, surten 2 autobusos des de l’Ins-
titut: un va directe a Els Caus, mentre que l’altre 
fa el recorregut habitual per la Ctra. d’Olesa. 

Aquest desdoblament pretén donar resposta a 
l’elevada demanda d’enguany, a més de millorar 
els temps de trajecte d’ambdues línies.
 
Canvis a la línia M5
D’altra banda, també s’han introduït canvis en el 
recorregut del bus de la línia M5. En aquest cas, 
s’ha anul·lat la parada del C/ Venècia a les 14.52 h. 
L’objectiu és evitar problemes de seguretat, ja que 
l’alumnat usuari creuava l’avinguda Muriel Casals 
per diferents punts, per tal de pujar abans al bus i 
assegurar-s’hi un seient.
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Comencen les formacions
per a persones adultes

10 anys de l’Escola
Municipal de Música

Educació

A les sessions de preparació per
accedir a Cicles Formatius de Grau 
Mitjà, hi ha 17 inscrites i, a les classes
de català bàsic, 15

El passat 1 d’octubre es van iniciar les classes de 
preparació per a la prova d'accés a Cicles Forma-
tius de Grau Mitjà, on hi ha inscrites 17 persones. 
D’aquesta manera, Vacarisses comença a oferir 
formació per a persones adultes, amb el compro-
mís d’augmentar-ne l’oferta. L’objectiu és que 
l’aprenentatge sigui més motivador i personalit-
zat, fomentant el gust d’ampliar coneixements.

El mateix 1 d’octubre també va ser el toc de sortida 
de les sessions d’aprenentatge de català bàsic.
En aquest cas, són 15 les persones inscrites.

El centre educatiu va començar
a celebrar l’efemèride a l’octubre,
amb un vermut·concert

El passat dissabte 20 d’octubre, l’Escola Municipal 
de Música de Vacarisses (EMMV) va celebrar el seu 
desè aniversari, amb un vermut amenitzat per la 
banda de grans. A la festa, s’hi van unir les famílies 
de l’alumnat, l’equip docent del centre, entitats i 
associacions vacarissanes, i regidors i regidores de 
l’Ajuntament. A més, van intervenir-hi la directora 
de l’EMMV, Núria Pagés; la regidora d’Educació, 
Clara Fuster; el diputat de Cultura de la Diputació 
de Barcelona, Oriol LLadó, i l’alcalde de Vacarisses, 
Antoni Masana.

La següent celebració dels 10 anys de l’EMMV tin-
drà lloc per Santa Cecília, quan s’interpretarà una 
missa composada pel Francesc Torras. També hi 
participaran el Cor de Vacarisses i el professorat 
del centre a la secció instrumental. El concert es 
clourà amb un berenar per al públic assistent.

L’EMMV va ser inaugurada el 4 d’octubre de 2008 
per l’alcalde del municipi de llavors, Carles Canon-
gia. El primer curs del centre es va encetar amb 
128 alumnes. Avui dia, n’hi ha al voltant de 170, 
tot i que les activitats de l’EMMV arriben més en-
llà: a les escoles bressol, amb el projecte Farcells de 
Sons; als centres de primària, amb Els Sons del Vent, i 
també al jovent, a través de tallers organitzats al 
llarg del curs.

Associació per a la Cultura i el Lleure de Vacarisses
Activitats curs 2018-2019

Ceràmica
Dimecres, de les 17 a les 20 h
Lloc: sala A de La Fàbrica
Més informació: Àngels, 938 281 015

Costura
Dimarts, de les 17 a les 20 h
Lloc: sala B de La Fàbrica
Més informació: Àngels, 938 359 285

Ioga
Dimarts i dijous, de les 10.30 a les 11.45 h o de
les 17.45 a les 19 h (classes d’1 o 2 dies/setmana)
Lloc: sala C de La Fàbrica
Més informació: Lali, 616 315 579 (matí)
Àngels, 938 281 015 (tarda)

Pintura i dibuix
Dilluns, de les 9.30 a les 12.30 h
Lloc: sala A de La Fàbrica
Més informació: Àngels, 938 359 285

Per realitzar qualsevol de les activitats, caldrà abonar una quota anual de soci de 20€/família.

També estem preparant diferents tallers puntuals de tast de cerveses, de vins, elaboració de pa, 
bonsais, etc. Ja us n’anirem informant!

Web:  culturailleure.wordpress.com   |   Mail:  culturailleure@gmail.com

Postural train
Dilluns, de les 17 a les 18 h,
de les 18 a les 19 h i de les 19 a les 20 h
Dimarts, de les 15.15 a les 16.15 h
Dijous, de les 15.15 a les 16.15 h
i de les 19 a les 20 h
Classes d’1 o 2 dies/setmana.
Lloc: sala C de La Fàbrica
Més informació: Maria, 605 244 834

Puntes de coixí i patchwork
Dijous, de les 17 a les 20 h
Lloc: sala B de La Fàbrica
Més informació: Anna, 938 280 044

Restauració
Dimarts, de les 17 a les 20 h
Lloc: sala A de La Fàbrica
Més informació: Montse, 610 459 738

Torna la Marató
de TV3 a Vacarisses

Entitats

La Marató tindrà lloc a Vacarisses
el cap de setmana del 15 i 16
de desembre de 2018.

Serà la tercera marató dedicada a la lluita contra 
el càncer.

Els organitzadors volem agrair la participació de 
tot el municipi en les activitats dels últims anys. 

També volem encoratjar qui ho desitgi a fer-se 
voluntari en alguna de les activitats programades.

Us hi esperem!

maratovacarisses@gmail.com
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Menys residus, més salut!

Celebrem un any
del Porta a Porta

Medi
Ambient

Del 17 al 25 de novembre, Vacarisses 
s’omple d’activitats per conscienciar
en la prevenció de residus

El residu més ecològic és aquell que no es produ-
eix. Per això, enguany participem de nou a la Set-
mana Europea de la Prevenció de Residus, una 
setmana en què, a tot Europa, escoles, empreses, 
administracions i associacions organitzen activi-
tats per conscienciar en la prevenció de residus.

Ja fa deu anys que se celebra i enguany es vol visi-
bilitzar la prevenció de residus perillosos, que, en 
comparació amb la resta, suposen un risc major 
per al medi ambient i la salut. Són, per exemple, 
els residus dels productes de neteja de la llar, de 
les pintures, dels pesticides, de les bombetes i 
dels aparells elèctrics. De mitjana, generen 200 
quilos de residus per persona i any!

En aquesta edició, la Setmana Europea de la Pre-
venció de Residus té lloc del 17 al 25 de novembre 
i, a Vacarisses, hem preparat un munt d’activi-
tats: tallers de reparació de mobles i de bijuteria 
a partir de materials recuperats, un taller de com-
postatge casolà, un altre de reducció de residus 
plàstics i una xerrada-taller sobre com podem re-
duir els residus perillosos a casa. També pintarem 
un grafit sobre els residus, que amenitzarem amb 
música i activitats diverses.

Totes les activitats són gratuïtes i obertes a tot-
hom. Consulta’n les dades a l’agenda d’El Terme 
o de www.vacarisses.cat.

En motiu del primer aniversari del nou 
sistema de recollida de residus, es 
lliurarà un pack de tres bosses per 
reciclar a cada habitatge de Vacarisses

Aquest mes de novembre es compleix el primer 
aniversari del sistema de recollida de residus Porta 
a Porta. Per celebrar-ho, es lliurarà, a cada habi-
tatge de Vacarisses, un pack Tricicla de tres bos-
ses de ràfia per separar el vidre, el paper i els 
envasos a casa. Es podrà adquirir a partir del 19 
de novembre, a l’oficina del Porta a Porta (edifici 
de l’Ajuntament), en l’horari següent: els dilluns, 
de les 16 a les 18 h; els dimecres, de les 9 a les 13 h, 
i l’últim dissabte de mes, de les 10 a les 14 h.

Torna el projecte
"Cultura emprenedora a l’escola"

Educació i Promoció 
Econòmica

L’escola Font de l’Orpina treballarà
amb l’alumnat de 5è per fomentar el 
cooperativisme i competències bàsiques

El curs passat, l’alumnat de 5è de primària de l’es-
cola Font de l’Orpina va participar al programa 
Cultura emprenedora a l’escola (CuEmE), que orga-
nitza la Diputació de Barcelona per fomentar la 
cultura emprenedora i les competències bàsiques 
en el cicle superior d'educació primària. Dos 
grups del centre educatiu van crear les cooperati-
ves Els Herois i Els Vacarissencs.

L’escola Font de l’Orpina tornarà a participar en-
guany en aquest projecte que reforça valors com 

Vídeo del curs 
2017-2018

la solidaritat, la igualtat d’oportunitats i l’equi-
tat, a més de constituir una eina d’inclusió social. 
I és que la cooperativa centra l’activitat empresa-
rial en la persona i no en el capital, es gestiona de 
manera democràtica i participativa i dóna part 
dels beneficis a projectes socials.

D’altra banda, la participació de l’Ajuntament de 
Vacarisses és cabdal en el projecte perquè facilita 
la relació de les escoles amb l’entorn i promou la 
implicació dels agents locals en la dinàmica quo-
tidiana de les cooperatives. Així, les regidories de 
Promoció Econòmica i Educació actuen com a 
dinamitzadores i coordinadores del projecte, po-
sant els seus recursos al servei de l’esperit empre-
nedor de l’alumnat.

Lliurament d’embolcalls
reutilitzables a les escoles

Medi
Ambient

Infants de les escoles bressol i de 
primària de Vacarisses reben boc’n’roll
i snack’n’go amb l’objectiu de reduir 
envasos i promoure hàbits alimentaris 
més saludables

Els dies 9 i 11 d’octubre, la regidora de Medi Am-
bient, Clara Fuster, va lliurar boc’n’roll i snack’n’go 
als infants grans de les escoles bressol El Cuc i
El Xic i a l’alumnat de P3 i P4 de les escoles Pau 
Casals i Font de l’Orpina, respectivament. Es trac-
ta d’embolcalls reutilitzables per dur l’esmorzar i 
el berenar, amb l’objectiu de reduir els envasos i 
alhora proposar avançar cap a hàbits alimentaris 
més saludables.
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El pintor egarenc Joan Soler Tobella viu 
a Vacarisses des de fa uns 15 anys, a la 
casa d’estiueig dels seus avis. En motiu 
del Mes de la Gent Gran, a l’octubre, 

Joan Soler
“M’agrada expressar el que veig
d’una manera diferent a la realitat”

Sabem que, ja des de ben petit,
va començar a pintar.
Un tiet de la meva mare pintava molt bé. De fet, 
vivia de la pintura i encara en guardo dibuixos. De 
petit, l’acompanyava i m’agradava veure com pin-
tava. Els estudis vaig començar-los a Terrassa, amb 
en Ramon Cortés, que feia classes de pintura i di-
buix a Els Escolapis. A més, ell també estiuejava a 
Vacarisses.

Un dels formats més habituals de les seves cre-
acions és el mural, intervenint, per exemple, a 
l’església de Sant Elies de Barcelona.
Aquí vaig anar-hi d’aprenent quan era jove. He fet 
molts decorats, per exemple, en restaurants i ho-
tels de Barcelona. Jo tenia l’estudi al taller de l’An-
dreu Vallvé, que també era professor de l’Institut 
del Teatre, on vaig estudiar escenografia. Vaig te-
nir la sort de tenir molt bons mestres pintors. Des-
prés, vaig dedicar-me sobretot a la pintura, amb 
marxants dels Estats Units i França com a clients. 
De fet, va arribar un moment en què era més cone-
gut a França, on em van concedir diversos premis. 
A mi m’agradava molt córrer per tot arreu.

Entrevista

Quant a l’estil, la seva obra es podria considerar 
dintre el figuratiu post-impressionista. Quines 
són les principals influències que ha rebut?
Sempre m’ha agradat l’impressionisme i he estu-
diat els pintors d’aquest corrent, sobretot els fran-
cesos. Per aquest motiu, les meves pinzellades 
eren ràpides per no detallar. Vaig tenir un mestre 
que em va dir: “Costa més fer un gos amb quatre 
pinzellades que amb quaranta”.

En general, què pretén transmetre a través
de la seva pintura?
Expressar allò que tu veus d’una manera diferent 
de la realitat. Un mateix paisatge va canviant, a 
causa del sol, la llum... i m’agrada plasmar-ho.

Des de 1960, fixa la seva residència a Sant Feliu 
de Guíxols, on tenia el seu estudi i una impor-
tant galeria d’art.
Pintava per tota la Costa Brava i, a l’hivern, anava 
al sud de França, que m’agradava molt. A Sant Fe-
liu de Guíxols, vaig organitzar moltes exposicions, 
a més de muntar la Fira del Dibuix i una escola de 
pintura amb un amic arquitecte. Allí hi feia molta 

es va poder visitar una petita mostra 
dels seus quadres. Ho hem aprofitat per 
parlar amb ell i conèixer millor la seva 
llarga trajectòria com a artista.

Propostes del Ple municipal ordinari
de 27 de setembre de 2018   

Propostes del Ple extraordinari
de 18 d'octubre de 2018   

Proposta/moció

Proposta del regidor de Cultura, Festes i Patrimoni, de donar 
suport al Correllengua 2018

Proposta del regidor de Cultura, Festes i Patrimoni d’aprova-
ció inicial del Reglament del Servei d’Arxiu Municipal de 
Vacarisses

Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del 
PGOU de Vacarisses, en l'àmbit de restauració d'una activitat 
extractiva, mitjançant un dipòsit de terres i runes, i el 
manteniment d'una planta d'aglomerat asfàltic lligada a 
l'explotació

Proposta de la regidora d’Indústria, Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme de ratificació de l’aprovació inicial de la 
dissolució del Consorci de Turisme del Vallès Occidental

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació del compte general
i compte de patrimoni de l’exercici de 2017

Moció presentada pel grup municipal PSC-CP sobre la 
redacció d’un document explicatiu del procediment a seguir 
fins a l’execució de les obres d’urbanització dels sectors
La Creu i El Ventaiol

Moció presentada pel grup municipal ERC-AM per a
la commemoració del referèndum d’autodeterminació
de l’1 d’octubre de 2017

Proposta del regidor de Serveis Municipals d’aprovació 
definitiva del projecte d’instal·lació de bombament del nou 
pou de Torreblanca i canalització d’impulsió fins al dipòsit 
de distribució de la Torre, situades dintre del terme munici-
pal de Vacarisses i  de la relació definitiva del béns i drets 
afectats

Proposta/moció

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació provisional de la modificació 
de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals

A favor

Unanimitat

Unanimitat

ERC,
PSC i MV

Unanimitat

ERC, PSC, 
VpV i MV

UIPV, ERC, 
PSC i MV

UIPV, ERC, 
VpV i MV

ERC, PSC, 
VpV i MV

A favor

ERC,
PSC i MV

En contra

–

–

–

–

–

–

–

–

En contra

–

Abst.

–

–

UIPV
i VpV

–

UIPV

VpV

PSC

UIPV

Abst.

UIPV
i VpV

Consulta
les actes dels 

Plens
municipals

Política Municipal
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Edifici de l’estació de Vacarisses als anys 50 del segle XX.
Fotografia de l’arxiu del Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova.

Espanyoles, va fer d’intermediari entre l’ajunta-
ment i la companyia ferroviària. Al juliol d’aquell 
mateix any, es rebé la comunicació del director 
general de la companyia Caminos de Hierro del Norte 
notificant que tiraria endavant la construcció de 
l’estació si es complien les següents condicions:

· Primer: cedir gratuïtament a la companyia del 
ferrocarril, per part de l’ajuntament, el terreny 
necessari per a la construcció de l’estació.

· Segon: pagar totes les despeses de les obres de la 
construcció de l’estació, que es faria amb els plà-
nols realitzats per la companyia i sota la direcció 
tècnica del personal qualificat de l’empresa ferro-
viària.

· Tercer: fer-se càrrec de les despeses del personal 
de l’estació si aquestes fossin superiors als ingres-
sos obtinguts. A més, si l’estació de Vacarisses 
produís una baixada d’ingressos a les estacions 
colaterals d’Olesa i Monistrol, també se n’hauri-
en de fer càrrec.

Aprovades aquestes condicions per tots els assis-
tents a aquella reunió, a l’Ajuntament de Vacarisses 

van començar a treballar per poder finançar la 
tan desitjada estació de ferrocarril. Així va ser 
com, l’1 de novembre, la companyia ferroviària 
del Nord obria al públic l’estació de Vacarisses, 
fent parar els primers trens.

El 5 de novembre de 1898 es va celebrar la inau-
guració a casa del Sr. Domenech. A la festa, van 
assistir personalitats de l’època com el governa-
dor civil de Barcelona, Ramón Larroca; el diputat 
a les Corts Espanyoles Alfons Sala, i el diputat 
provincial Juan Barata, conjuntament amb els re-
gidors i l’alcalde de Vacarisses, José Gibert Vives, 
entre altres convidats.

La festa d’inauguració, celebrada a casa del Sr. 
Domenech, va ser grossa i el menjar i el beure 
van fer que els il·lustres convidats, als seus brin-
dis, a més dels agraïments, no paressin de repar-
tir-se noms de carrers i places i de prometre un 
nou edifici per a les escoles del poble.

Eduard Martínez Hernández

Un lloc de Vacarisses
El Cingle

Un record vacarissà
El ball amb els amics quan érem joves

Una activitat vacarissana
Jugar al dòmino al Casal de la Gent Gran

Una millora per al municipi
Res; s’hi viu estupendament bé
i tothom de fora ho diu

Un llibre
Biografies de pintors

Un personatge real
Els pintors impressionistes

Un plat
Paella

QÜESTIONARI VACARISSÀ
vida social. Vaig sortir fins i tot a la revista Hola, 
amb la Carmen Thyssen. També coneixia el músic 
Xavier Cugat, a qui vaig regalar un quadre de la 
casa on va nàixer, a la Plaça de l’Oli de Girona, 
quan van homenatjar-lo al Ritz de Barcelona.

Fa uns 15 anys, però, s’estableix a Vacarisses. 
Què li fa prendre aquesta decisió?
El meu avi tenia una casa aquí i a mi ja m’hi van 
portar recent nascut. De petit, anàvem a veremar 
el raïm, collíem ametlles, ens banyàvem a Can Cò-
dol... Hi tenia una colla d’amics i hi tinc molt bons 
records d’aquella època, també del ball que es feia 
a casa, amenitzat amb un piano de maneta. Ja de 
gran, durant una temporada, vaig estar malament 
dels pulmons i, com vivia a ran de mar amb molta 
humitat, el metge em va recomanar marxar a la 
muntanya. Al principi, passava els estius a Vacaris-
ses i, a l’hivern, marxava a la costa, però m’anava 
tan bé el clima d’aquí que m’hi vaig quedar. 

Un dels actes inaugurals del Mes de la Gent 
Gran va ser una exposició dels seus quadres, a 
la Biblioteca El Castell. Què va suposar aquesta 
proposta?
Ja estic retirat, encara que continuo pintant, però 
em falla la vista. Després de molt insistir, vaig ac-
ceptar la proposta i vaig obrir les portes de casa 
perquè poguessin triar els quadres de l’exposició. 
Ara n’estic molt agraït perquè m’ha recordat al-
tres temps, quan feia exposicions a Madrid, Sant 
Sebastià, París...

120è aniversari de la 
inauguració de l’estació de 
ferrocarril de Vacarisses
A partir de 1859, el ferrocarril va començar a pas-
sar per les terres del terme municipal de Vacaris-
ses. Era una època en què hi havia poques carre-
teres i camins, i l’únic mitjà de transport per 
desplaçar-se eren les diligències i els carros tirats 
per animals. És per això que, des del primer mo-
ment, la població de Vacarisses i les autoritats 
locals no van parar de demanar a la companyia 
que explotava la línia la construcció d’un baixa-
dor (en aquella època, tothom l’anomenava amb 
el nom en castellà, apeadero) perquè donés servei 
al poble. 

L’estació d’Olesa, situada al costat del viaducte 
del Boixadell, es va convertir en l’estació més uti-
litzada pels vacarissencs i les vacarissenques. Un 
dels problemes que es trobaven per a la seva uti-

lització, a més de la distància, era que no existia 
cap camí digne que portés fins a l’estació des del 
nucli urbà de Vacarisses.

Al llarg dels 30 anys que van passar entre la inau-
guració de la línia de ferrocarril de Terrassa a 
Manresa i la inauguració de l’estació del poble, 
l’Ajuntament de Vacarisses va reclamar, insis-
tentment, dues demandes: la construcció d’una 
estació dins del terme municipal de Vacarisses i 
la construcció d’una carretera que connectés Va-
carisses amb l’estació d’Olesa. 

Després de diferents negatives a les demandes 
per poder aconseguir l’estació dins del terme mu-
nicipal de Vacarisses, el 1897, el cacic de Terrassa 
Alfons Sala, en aquell moment diputat a les Corts 

Viu Vacarisses
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Novel·la
Afores  
Ramon Mas

Al poble de Puigsech, tothom 
parla del mateix: el suïcidi d’un 
dels seus joves veïns. Tothom 
en té la seva opinió, els seus re-
cords. Però sembla que aquest 
suïcidi no és el més obscur que 
amaga aquest poble, ple de se-
crets, dobles vides i personatges 
misteriosos... I és que Afores no 
és una novel·la a l’ús. La confor-
men 8 narracions, amb punts de 
vista diferents, amb relats que 
aparentment no tenen res a veu-
re els uns amb els altres, excepte 
que succeeixen durant el mateix 
dia, al mateix poble. I a través de 
cada narrador i cada detall que 
anem descobrint, ens anem fent 
un quadre del que és Puigsech. 
Ramon Mas aconsegueix cap-
tivar i interessar el lector amb 
històries molt ben explicades, 
però que alhora mantenen el 
seu misteri. Una novel·la diver-
tida, però també fosca i sòrdida 
en alguns moments, realis-
ta, però alhora flirtejant amb 
elements fantàstics que, tot i 
així, encaixen perfectament en 
aquest micro-univers que crea 
Afores. Una novel·la completa-
ment recomanable, que, a més, 
devorareu abans no us n’ha-
gueu donat compte!

La Biblioteca
recomana

amb unes il·lustracions precio-
ses de Giovanni Manna (premi 
Andersen d’il·lustració). 

Un excel·lent àlbum il·lustrat 
d’aquest clàssic per introduir 
als infants temes mediambien-
tals i la relació de l’ésser humà 
amb la natura. A la vegada, és 
un crit en defensa de la vida 
lliure i salvatge, després de l’ex-
periència d’aquest escriptor vi-
vint en una cabanya al llac Wal-
den, a Concord, Massachusetts.
A més a més, és un bon llibre 
per tractar un tema tan recor-
rent a les escoles com pot ser el 
canvi de les estacions. Una obra 
essencial per parlar del terme 
ecologia. Un llibre que farà pen-
sar grans i petits: “Era ric no pas 
de diners sinó d’hores de sol i dies 
d’estiu, i els gastava en generositat”.

Cinema 
Mother!

El darrer film de Darren Aro-
nofsky (director, entre d’altres, 
de Cisne negro o Jackie) va ser con-
cebut per crear polèmica i no 
deixar indiferent. Una obra per-
torbadora amb una brillant Jen-
nifer Lawrence duent gairebé 

tot el pes de l’actuació, acompa-
nyada d’un Javier Bardem ben 
posat en el seu paper. Junts in-
terpreten una parella instal-
lada recentment en una mansió 
enmig de la natura, la casa fa-
miliar d’ell, un poeta passant 
pel típic bloqueig creatiu en 
cerca d’inspiració. Ella (no obvi-
em els noms expressament; 
senzillament, no els sabem) es 
dedica a restaurar i pintar la 
casa, que sembla que s’havia in-
cendiat sota estranyes circums-
tàncies. La visita d’un peculiar 
doctor, que diu haver confós la 
casa amb un hostal, començarà 
a desencadenar tot d’esdeveni-
ments, al principi fins i tot un 
pèl còmics, però que aniran in-
quietant cada cop més la prota-
gonista, transmetent aquest 
patiment a l’espectador. Tot per 
desembocar en una part final 
que posa els pèls de punta i que 
va rebre tants aplaudiments 
com esbroncades en la seva es-
trena al Festival de Venècia.  

Plena de moments surrealistes 
i aterradors, la pel·lícula per-
met milers de segones lectures 
i interpretacions per part de 
l’espectador. Ara, si el que vo-
leu és passar una estona agra-
dable, potser no és el film més 
recomanable de la biblioteca... 

Infantil
Un any als boscos
Henry David Thoreau 

Walden o la vida als boscos fou 
l’obra més important i conegu-
da de Henry David Thoreau, au-
tor nord-americà, filòsof i natu-
ralista. Ara en tenim una edició 
infantil feta per Símbol editors i 

Participants a la Festa del Mussol de Torreblanca, 
a Cal Galobardes. Foto cedida per en Pere Serrat.

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

Vacarisses en imatges

Coneix el teu comerç
Finques Majes 

El Concurs!
Quants anuncis hi ha a l’aparador de l’oficina?

Des de finals d’abril, Finques Majes disposa d’ofici-
na a Vacarisses. Tant si busques casa, pis o un ter-
reny com si vols vendre o llogar, t’ho gestionen, 
amb ofertes al terme municipal de Vacarisses, 
però també per les zones de Castellbell, Rellinars, 
Monistrol i una part del Bages. Col·laboren amb 
els principals portals immobiliaris i ofereixen un 
sistema de broker financer, és a dir, aconseguei-
xen finançament en casos no concedits pel banc.
 

Horari: de dilluns a divendres, de les 9.30
a les 13.30 h i de les 16 a les 20 h.

C/ Major, 21 baixos 1a – Nucli
930 002 159  -  637 348 826 
finquesmajes.vacarisses@gmail.com 

Els premis per a les persones encertants són gentilesa
de les empreses que apareixen en aquest concurs.
En aquest número, Finques Majes ofereix material de 
papereria.

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 30 de novembre!
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Agenda Novembre 2018

Dimecres 7

Lliurament premis XXV 
Concurs de Fotografia
Hora: 19 h
Lloc: Sala de revistes
de la Biblioteca El Castell

Divendres 9

Sessió informativa
Borsa de Treball
Hora: 9.30 h
Lloc: Sala Neus Català d’El Castell
Inscripcions:
b.treball@vacarisses.cat

Dissabte 10

III Taula d’entitats
Hora: 9.30 h
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell

Presentació de llibre
Vacarisses: un poble amb dues 
estacions de ferrocarril,
d'Eduard Martínez.
Hora: 12 h
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell

Dilluns 12

Oficina
d'assessorament agrari
Hora: 17-20 h
Lloc: aula d'estudi de la 
Biblioteca El Castell

Dijous 22

Club de lectura 1
El quinto en discordia,
de Robertson Davies.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Divendres 23

Sessió informativa
Borsa de Treball
Hora: 9.30 h
Lloc: Sala Neus Català d’El Castell
Inscripcions:
b.treball@vacarisses.cat

Lectura del manifest pel
dia internacional per a 
l'eliminació de la violència 
contra les dones
i minut de silenci per les 
víctimes.
Hora: 12 h
Lloc: al davant de l'Ajuntament

Fem el nostre 25N
17 h: projecció de curtmetratges 
contra la violència masclista
18 h: taller de defensa personal 
per a noies
20 h: actuació musical de la 
Mabel Flores, cantautora amb 
perspectiva de gènere
Lloc: Punt de Vol 

Des del festejador,
diem NO!
Exposició i taller familiar en 
motiu del Dia internacional
per a l'eliminació de la violència 
contra les dones.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dimarts 13

Oficina de consum
Hora: 10.30-11.30 h
Lloc: Plaça de la Dona

Taller de tapes de tardor
Hora: 17 h
Lloc: Punt de Vol

Dissabte 17

Taller de formatge
Lloc: La Frasera
Organitza:
Associació Massís de Montserrat
Inscripcions:
pagesia@montserrati.cat 

Diumenge 18

Taller de cistelleria 
tradicional catalana
Lloc: Mas Mimó
Organitza:
Associació Massís de Montserrat
Inscripcions:
pagesia@montserrati.cat 

Dilluns 19

Taller infantil:
Un cel de somnis
En motiu del Dia Internacional 
dels Drets dels Infants. 
Hora: 18 h
Lloc: Àrea infantil de
la Biblioteca El Castell
Organitza: Espai dels Infants

Diumenge 25

Dia internacional per a 
l'eliminació de la violència 
contra les dones
Lectura del manifest i minut
de silenci per les víctimes.
Actuació musical a càrrec
de Jo Jet i Maria Ribot.
Hora: 12 h
Lloc: plaça del Casal de Cultura

Cicle de Teatre Infantil
Roig Pèl Boig,
de la companyia Mimaia Teatro.
Hora: 17 h   Preu: 3€
Lloc: Casal de Cultura

Dilluns 26

Consell de Vila
Obert a tothom.
Hora: 19 h
Lloc: Sala Neus Català d’El Castell

Dijous 29

Club de lectura 2
El quinto en discordia,
de Robertson Davies.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Divendres 30

Hora del conte
A càrrec de l’Ada Cusidó.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Tarda picant
Vine a recollir la teva invitació
al Punt de Vol.
Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol

Del 10 de novembre
al 10 de desembre

Inscripcions curs
de monitors/es de lleure 
infantil i juvenil
Curs intensiu de Nadal.
Lloc: Àrea de Serveis a les 
Persones de l’Ajuntament
+info: Punt de Vol i Borsa
de Treball | www.vacarisses.cat 

Del 16 al 30 de novembre

Exposició
Què pinta la sida
Lloc: Punt de Vol

Exposicions del mes
de la Biblioteca El Castell

Tot el mes:

Paisatges contemporanis
de l’Helena Kotnik.

Del 7 al 30 de novembre:

XXV Concurs de Fotografia
de Vacarisses

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.

Setmana Europea de Prevenció de Residus

Dissabte 17

Els mobles vells
com a nous
Aprèn a reparar
mobles fàcilment.
Adreçat a tots els públics.
Hora: 11 h
Lloc: local de l’AAVV
de Torreblanca II
Inscripcions:
mediambient@vacarisses.cat
93 835 90 02 (ext. 303)

Diumenge 18

Taller de
compostatge casolà
Per qui disposi de compostador
o en vulgui adquirir un.
Hora: 10 h
Lloc: escola Font de l’Orpina.
Inscripcions:
mediambient@vacarisses.cat
93 835 90 02 (ext. 303)

Pintada d’un grafit sobre
la temàtica dels residus
Amb punxadiscos i activitats 
paral·leles.
Adreçat a tots els públics.
Hora: 11 h
Lloc: Colònia Gall (C/ Petúnies, 
sota el pont de la C-16)

Dimarts 20

Taller de mòbils i tauletes
Trucs per allargar-ne la vida:
bateria, aplicacions, neteja i 
canviar la pantalla.
Adreçat a tots els públics.
Hora: 17:30 h
Lloc: Sala Neus Català d'El Castell
Inscripcions:
mediambient@vacarisses
93 835 90 02 (ext. 303) 

Dimecres 21

Taller L’ombra dels plàstics
Per a alumnes de 3r de primària.
Hora: 9 h
Lloc: escola Font de l’Orpina

Taller residu zero
Com reduir a casa els residus 
d’higiene personal, de neteja
de la llar i de cosmètica.
Adreçat a persones adultes.
Hora: 18 h
Lloc: Sala Neus Català d'El Castell
Inscripcions:
mediambient@vacarisses.cat
93 835 90 02 (ext. 303) 

Dijous 22

Xerrada sobre
prevenció de residus
Hora: 18 h
Lloc: Casal de la Gent Gran 

Divendres 23 

Taller de cuina
d'aprofitament
Com aprofitar els aliments. 
Adreçat a tots els públics.
Hora: 18 h
Lloc: escola Font de l'Orpina.
Inscripcions:
mediambient@vacarisses
93 835 90 02 (ext. 303) 

Dissabte 24

Taller de bijuteria
i complements a partir
de materials reciclats
Adreçat a tots els públics.
Hora: 11 h
Lloc: local de l’AAVV de Can Serra
Inscripcions:
mediambient@vacarisses.cat
93 835 90 02 (ext. 303)


