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Editorial
En els darrers temps i des de diferents sectors,
s’està apostant per un model que substitueixi la
democràcia representativa per noves formes on la
ciutadania tingui una major participació en la
presa de decisions polítiques. És el que s’anomena
democràcia participativa, que reforça la capacitat
d’organitzar-se i associar-se per poder decidir col·
lectivament.
A més de la celebració de referèndums i consultes, la democràcia participativa preveu mecanismes de deliberació col·lectiva com assemblees de
barri o consells de vila i altres processos, que permeten un paper més actiu del veïnat en les decisions que afecten tota la població. Tot plegat amb
l’objectiu d’empoderar el poble.
Des de la Regidoria de Participació Ciutadana, fa
mesos que es treballa en aquest sentit. Un dels
fruits més recents és la creació del Consell de
Vila, un espai per millorar els canals de participació i la relació dels veïns i veïnes en tots aquells
temes que afecten el dia a dia del municipi.

També s’han endegat diversos processos participatius. L’any passat ja es va poder decidir en què
s’invertien 30.000 euros del pressupost d’entre
tot un seguit d’opcions. Una iniciativa que continua enguany, afegint la possibilitat que la ciutadania proposi aquelles actuacions que consideri
més necessàries.
La democràcia participativa suposa treballar per
a tothom i una manera de fer-ho és lluitar contra
l’androcentrisme i visibilitzar més les dones, que
suposen la meitat de la població. Per això, es continua amb la línia endegada des del principi de la
legislatura per feminitzar l’espai públic i, en motiu del Dia de la Dona, que es commemora el 8 de
març, s’obre una convocatòria per posar nom a
la placeta que hi ha entre el C/ Rossinyol i l’Av.
Muriel Casals.
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Proposa noms per
a la plaça del C/ Rossinyol
Com ja venim fent des de l’any 2016, aquest 8
de març, Dia Internacional de la Dona, tornem
a apostar per feminitzar l’espai públic. Si fa tres
anys donàvem nom a la Plaça de la Dona, el
2017 tres dones donaven nom a les tres sales de
la sotacoberta del Castell. L’any passat i mitjançant un procés participatiu, es va proposar i escollir el nom de Muriel Casals per a l’avinguda
d’accés a Vacarisses. Enguany, és el torn de la
plaça que hi ha al carrer Rossinyol i que està
previst remodelar.

Per poder votar telemàticament, caldrà registrar-se
a l’aplicació habilitada per a aquesta finalitat. Per
fer efectiu el vot presencial, caldrà identificar-se
a la recepció de l’Ajuntament, amb nom, cognoms i DNI, per després verificar que només s’ha
emès un sol vot per persona. En cas de detectar
més d’una proposta per persona o duplicitat en el
vot, es consideraran nuls tant els noms proposats
com els vots emesos. Només podran participar a
la votació els veïns i veïnes amb empadronament
a Vacarisses, a partir de 16 anys.
5. Una vegada escollit el nom, es col·locaran les
plaques corresponents a la plaça.

Calendari del procés participatiu

Criteris

1. S’acceptaran propostes de l’1 al 15 de març,
fins a les 14 h, via correu electrònic a participacio@
vacarisses.cat o bé presencialment, a l’urna que hi
haurà a la recepció de l’Ajuntament. Cada persona podrà fer una sola proposta i podrà participar
en el procés tothom major de 16 anys i que consti
al padró. A banda de la proposta, caldrà indicar
nom, cognoms i DNI.

1) Personatge femení.

Participeu-hi i decidiu!
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4. La votació es portarà a terme del 18 al 31 de
març, mitjançant el formulari que l’Ajuntament
posarà a disposició, a través del web municipal o
presencialment, a la recepció de l’Ajuntament.

2) Persona relacionada amb el municipi de Vacarisses o amb la comarca o comarques veïnes o bé
amb Catalunya.
3) Persona que s’hagi significat per la lluita a favor
de la igualtat i la defensa dels drets individuals i
col·lectius.
4) Persona de la qual es destaquin mèrits o prestigi i sigui suficientment acreditada i reconeguda o
que hagi contribuït a honrar el nom del municipi, la comarca o el país.
5) Persona relacionada amb la història, cultura i/o
ciència, procedent del camp de les arts, les lletres,
les ciències, la política, la tradició i la història.
6) No es podran repetir noms ja existents al
nomenclàtor actual dels carrers de Vacarisses.

Web
www.vacarisses.cat
Edita
Regidoria de Comunicació
Ajuntament de Vacarisses
C/ Pau Casals, 17
08233 Vacarisses

App
Viu Vacarisses

Dipòsit legal
DLB-49450/2003

Flickr
www.flickr.com/vacarisses

Disseny i maquetació
Estudi Martín

Instagram
@viuvacarisses

Impressió
Imprintsa
Tirada
3.500 exemplars
Paper ecològic i reciclat
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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)

Fotografia de coberta:
Josep Palou
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Vacarisses, dintre
el Parc Rural del Montserrat
El ple de desembre de l’Ajuntament va
aprovar que el municipi formi part de
l’associació que gestionarà el primer
parc rural d’Europa
Els darrers anys, l’espai per a cultiu ha anat desapareixent del territori que envolta Montserrat,
mentre que el bosc hi ha anat guanyant terreny.
De fet, en 60 anys, s’ha passat de 10.000 a 4.000
hectàrees agrícoles, amb una reducció dràstica
de la pagesia, comportant un augment dels incendis i la pèrdua de la biodiversitat.
Per evitar-ho, al 2004, es va iniciar un procés per
constituir el Parc Rural del Montserrat. Aquest,
però, va quedar estancat fins al 2016, quan diversos
ajuntaments promotors del projecte, Vacarisses
entre els quals, van signar un manifest per impulsar-lo. Llavors, també es va acordar incorporar-hi
la Diputació de Barcelona, amb un paper clau per
reactivar la iniciativa.
El maig de 2018, la Diputació i els consistoris impulsors van decidir que la figura de l’associació
seria l’instrument jurídic per gestionar el parc
rural. Ara, sols cal que tots els ajuntaments adherits aprovin als seus plens la inclusió i els estatuts,
un tràmit imprescindible perquè la Generalitat
doni llum verda a l’Associació de Municipis del
Parc Rural del Montserrat i que aquest esdevingui
el primer parc rural d’Europa.

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) són entitats sense afany de lucre, formades per propietaris forestals, ajuntaments, voluntaris i voluntàries,
i entitats conservacionistes. Els seus principals
objectius són protegir la natura i vigilar i prevenir
els incendis forestals, a més de donar suport al cos
de bombers en l’extinció.

Cinc persones aturades de Vacarisses han trobat
feina gràcies al programa Treball i Formació del
Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC).
L’objectiu és afavorir la inserció laboral i millorar
l’ocupabilitat de qui es troba en situació d’atur,
especialment de llarga durada. A més, es combina el contracte de treball amb formació professionalitzadora.

Protegir l’entorn del Montserrat
D’aquesta manera, es disposarà d’un instrument
integrador de les característiques que configuren
l’entorn emblemàtic del Montserrat (agràries, forestals, paisatgístiques, naturals i culturals), millorant i desenvolupant l’àmbit de què forma
part. Així, es pretén posar en valor la incidència
de la pagesia com a agent productiu econòmic,
preservador del medi i d’arrelament al territori; a
més de la diversificació econòmica, impulsant
noves fonts creadores de riquesa, com l’agroturisme, l’artesania alimentària i l’educació mediambiental. Les principals línies d’actuació del Parc
Rural del Montserrat són la recuperació de terrenys agrícoles, la consolidació i l’augment de la
producció agrària, l’elaboració de productes de
qualitat sota la marca Montserrat, el foment de
l’agricultura ecològica o la prevenció d’incendis.

reben formació en els àmbits de la prevenció i
extinció d’incendis forestals, comunicacions, cartografia i orientació, medi natural, ús i seguretat,
coordinació i primers auxilis, entre d’altres.

Feina per a 5 persones aturades,
al Consell comarcal i l’Ajuntament
Es tracta del projecte Treball i Formació,
del CCVOC, que pretén afavorir
la inserció laboral, sobretot en casos
d’atur de llarga durada

A la darrera sessió plenària de 2018, l’Ajuntament
de Vacarisses ja va aprovar, per unanimitat, formar-ne part, juntament amb 15 poblacions més
de l’entorn, pertanyents a les comarques del Vallès Occidental, el Bages, el Baix Llobregat i l’Anoia. El representant de Vacarisses a l’Associació
Parc Rural del Montserrat serà el seu alcalde, Antoni Masana.

L’ADF de Vacarisses necessita voluntaris/es
Uneix-te a l’entitat per contribuir a
preservar el nostre entorn privilegiat

Alcaldia

En el cas de Vacarisses, dues persones s’han incorporat al Consell comarcal, prestant servei a diferents projectes, mentre que la resta ha començat
a treballar a l’Ajuntament del municipi per optimitzar els serveis de Promoció Econòmica i millorar els espais públics i les infraestructures. Les cinc
persones estan contractades pel CCVOC, amb contractes temporals d’entre 6 i 12 mesos.
El projecte està finançat pel Servei d'Ocupació de
Catalunya (SOC) i el Servicio Público de Empleo
Estatal, i cofinançat pel Programa Operatiu del
Fons Social Europeu.

Lliurament del CIF
a les dues cooperatives
de l’escola Font de l’Orpina

Entitats

Borsa de treball

Borsa de treball
i Educació

En el marc del projecte Cultura emprenedora a les escoles, adreçat a alumnes
de 5è de primària

competències, com responsabilitat, treball en
equip, organització, confiança, etc., habilitats que
també els serviran personalment i al llarg de tota
la vida.

Un curs més, l’escola Font de l’Orpina de Vacarisses ha volgut participar en el projecte Cultura
emprenedora a les escoles, adreçat a alumnes de 5è
de primària. L’objectiu és crear una cooperativa,
amb el suport del centre educatiu, les famílies,
l’Ajuntament i el Consell Comarcal. El programa,
però, va més enllà de la creació i gestió d’una cooperativa, ja que l’alumnat també hi aprèn altres

Al febrer, l’Ajuntament de Vacarisses va lliurar
els CIF a les dues cooperatives creades enguany,
Coopivaques i Vaquetes Cooperadores. Ara hauran de treballar de valent per poder idear els productes que vendran a la Fira del segle XVIII, després de sol·licitar els permisos corresponents.

Si tens entre 16 i 70 anys i vols unir-te a l’ADF
de Vacarisses, pots contactar-hi als telèfons:
600 793 728 / 609 890 934
O per correu electrònic, a:
adfvacarisses.voluntaris@gmail.com

Vacarisses és un municipi amb un patrimoni natural i una biodiversitat excepcionals, un tresor que
cal conservar i protegir. L’ADF vetlla perquè puguem continuar gaudint d’aquest entorn privilegiat i, per fer-ho, necessita augmentar el seu equip.
Per formar part del voluntariat de l’ADF, cal tenir,
primer de tot, estima per la natura i ganes de treballar en equip. Els compromisos que es demanen són una mínima capacitat de treball i dedicació en el temps de lleure, així com participar a les
activitats pròpies de l’entitat. Els voluntaris/es
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Matemàtiques i música
a l’Aula de Formació d’Adults
El curs acull la sessió Les fraccions
musicals, que ha comptat amb
la col·laboració de l’Escola Municipal
de Música de Vacarisses
El passat 18 de gener, el curs de prova d’accés de
Grau Mitjà de l’Aula de Formació d’Adults (AFA)
de Vacarisses va acollir la sessió Les fraccions musicals.
Es tracta d’una unitat didàctica dissenyada entre
la docent de matemàtiques, Gemma Argelaga, i la
pedagoga musical Olga Puigbò, de l’Escola Municipal de Música de Vacarisses (EMMV).

Educació

D’una banda, l’activitat pretenia facilitar a l’alumnat la visió més funcional, pràctica i divertida de
les matemàtiques, tot treballant les fraccions amb
exemples pràctics i visuals, i amb la música com a
element conductor. D’altra banda, volien crear sinergies entre els dos serveis educatius municipals.
I és que aquesta activitat de matemàtiques i fraccions, que ha estat molt ben rebuda per part de
l’alumnat, ha estat una pràctica enriquidora per a
ambdós serveis, donant-los a conèixer a les participants del curs, a més de comprovar la complementació pedagògica que es poden aportar.

Alumnes de l’Escola de Música
graven un CD a l’ESMUC

10è aniversari
de l’escola bressol El Xic
L’escola bressol El Xic assoleix 10 anys d’història.
La inauguració de l’escola bressol, al gener de 2009,
va crear força expectativa a Vacarisses. Al poble,
es va fer un concurs per escollir el nom de la nova
escola bressol. Es va triar el nom de “El Xic” d’entre
moltes altres propostes, doncs fa al·lusió a una llegenda del poble que explica que, fa molts i molts
anys, hi havia un gegant per aquestes contrades
conegut com el Xic de Vacarisses. L’escola Font de
l’Orpina, concretament els infants d’educació infantil i les seves mestres, ens van fer un preciós
regal de benvinguda: el nostre gegant, el Xic.

Educació

El grup de conjunt coral 1 participarà
a la cantata Patuflash, que s’estrenarà
a Manresa el proper 24 de març

I, uns anys més tard, una de les seves mestres, la
Susana Sánchez-Fortún, ens va fer un altre regal
molt valuós, una cançó per a la nostra escola. Des
d’aquell primer curs, hem fet un munt d’activitats
conjuntes, entre escola i escola bressol, i la majoria ja han esdevingut una tradició entre nosaltres.
Al llarg d’aquests anys, El Xic sempre ha mantingut una línea pedagògica de treball basada en la
creació d’un context que permet el desenvolupament harmònic de les capacitats dels infants, a
través d’una experiència socialitzadora en un
marc de relacions de qualitat. Compartim amb
les famílies l’educació dels infants des d’una relació de confiança i d’intercanvi d’opinions, criteris i experiències, tenint com a punt de partida la
visió de l’infant com a ésser competent, protagonista actiu dels seus aprenentatges i únic en les
seves característiques.

El diumenge 20 de gener, el grup de conjunt coral
1 de l’Escola Municipal de Música de Vacarisses va
traslladar-se a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) per enregistrar el CD de la cantata
Patuflash, juntament amb altres alumnes de les escoles de música de la Catalunya Central. Amb música de David Martell i lletra de Manel Justícia, la
cantata s’editarà amb un conte, adreçat a alumnes
de 3 a 7 anys. L’estrena tindrà lloc el diumenge 24
de març, al teatre Kursaal de Manresa.

Propostes del Ple municipal ordinari
de 31 de gener de 2019

Educació

L’equip d’educadores hem treballat i ens hem
anat formant en aquesta mateixa línia de treball,
destacant, com a experiència formativa, el viatge
que vam compartir amb les nostres companyes
de l’escola bressol El Cuc a Pistoia (Itàlia). També
hem participat al grup de debat educatiu de Vacarisses, creat entre les quatre escoles del poble gràcies a l’empenta de la Marta Guzman, qui, al seu
pas com a mare de la nostra escola, ens va mostrar tot un ventall de possibilitats de formació de
la mà de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.
A més, durant aquesta dècada, hem mantingut
una relació en xarxa d’intercanvis i col·laboracions
amb diferents equipaments del poble, com l’escola
bressol El Cuc, l’escola Font de l’Orpina, l’Escola
de Música, la biblioteca i el CAP de Vacarisses.
Des del curs 2014-15, l’escola bressol El Xic és la
seu dels Espais Familiars de Vacarisses, una proposta de relació i joc per a infants no escolaritzats
i les seves famílies. Un nou projecte de l’Ajuntament de Vacarisses per donar resposta a les diferents necessitats de les famílies del nostre poble i
que enguany es troba en el seu cinquè curs de
funcionament.
L’equip d’El Xic estem molt contentes de poder
celebrar aquest aniversari i volem compartir-ho
amb tothom, especialment amb totes les famílies, infants, educadores i persones o entitats que
han tingut relació amb l’escola al llarg d’aquests
10 anys.

Política Municipal

Proposta/moció

A favor

Proposta del regidor de Cultura, Festes i Patrimoni de
declaració de la Masia Torreblanca com a Bé Cultural
d’Interès Local (BCIL)

Unanimitat

–

–

Proposta de l'Alcaldia d'elecció de jutgessa de pau substituta

Unanimitat

–

–

En contra

Abst.

Consulta
les actes dels
Plens
municipals
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Audicions instrumentals
de l’Escola de Música
El centre vacarissà també va participar
a la trobada de pianos Sala Piano,
juntament amb alumnat de clarinet
i saxo, que feien l’acompanyament
La setmana del 4 de febrer, la Sala dels Cups d’El
Castell va acollir les audicions instrumentals de
l’Escola Municipal de Música de Vacarisses (EMMV),
tant per part de l’alumnat infantil com de l’adult.
D’aquesta manera, es va poder mostrar la feina
feta durant el primer quadrimestre de curs, a més
de ser una bona oportunitat per viure l’experiència de tocar en públic. Totes les audicions van rebre
una nombrosa assistència. La propera convocatòria serà al juny, del 17 al 21.

Educació

Millores en
equipaments culturals
S’actuarà a La Fàbrica, la Biblioteca
El Castell i el Casal de Cultura, a més de
restaurar un conjunt de barraques
de pedra seca i crear un itinerari digital
per difondre’n el seu valor arquitectònic

I el 10 de febrer, l’EMMV va participar a la trobada
de pianos Sala Piano, que té lloc cada any a la Masia
La Garriga de Castelladral, un espai amb molt encant. En aquesta novena edició, titulada Piano &
Company, el piano continuava sent el protagonista,
però amb l’acompanyament d’altres instruments.

Des del mes de gener, s’està realitzant tot un seguit d’obres de millora en diferents equipaments
culturals del municipi. La primera actuació ha
consistit en instal·lar un espai d’emmagatzematge, al darrera de l’escenari de la Sala Gran de La
Fàbrica. D’aquesta manera, es dona resposta a
una de les principals demandes de les entitats vacarissanes.

Així, es va poder gaudir de pianistes solistes,
acompanyats de diferents instruments, amb varietat d’estils i de formacions, tocant conjuntament i compartint una peça musical. Del centre
vacarissà, va ser-hi l’alumnat de clarinet, saxo i
piano, juntament amb el d’altres escoles de música de la Catalunya Central. La jornada va finalitzar amb un aperitiu per a les famílies assistents.

També s’intervindrà a la sala de lectura de la
Biblioteca El Castell, on es millorarà la resistència de les bigues de fusta de la coberta. Es preveu

Cultura

que l’espai estigui condicionat a finals de març.
I pel que fa al Casal de Cultura, s’hi instal·laran
unes portes acústiques amb funció de tallafocs.
El projecte està finançat pel Servei d'Ocupació de
Catalunya (SOC) i el Servicio Público de Empleo
Estatal, i cofinançat pel Programa Operatiu del
Fons Social Europeu.

Recorregut per les barraques
de pedra seca
D’altra banda, aquest mes de març es preveu finalitzar la restauració d’un conjunt de barraques
de pedra seca, al sector de Can Torrella. Aquesta
acció es complementarà amb la creació d’un itinerari digital a través de l'app Natura Local, per
donar a conèixer aquest element del nostre patrimoni cultural i històric.

Vacarisses en imatges

Venda d’entrades online
Els tiquets dels actes culturals
de l’Ajuntament es poden adquirir
amb antelació, a través de
la plataforma digital Entràpolis
A mitjans del mes de febrer, l’Ajuntament de Vacarisses va posar en marxa un nou sistema online
de venda d’entrades, a través de la plataforma digital Entràpolis. D’aquesta manera, es vol facilitar

Cultura
la compra d’entrades a la població, a més de contribuir a millorar les previsions d’assistència.
De moment, el nou sistema es limitarà als actes
culturals de pagament organitzats per l’Ajuntament, amb possibilitat d’ampliar-ne l’ús en un
futur. Tanmateix, es mantindrà la venta d’entrades a taquilla, el mateix dia de cada acte.

Grup de costura a Vacarisses (segle XIX). Autoria desconeguda.
Font: Arxiu d'Enriqueta Prats Roiget.
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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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Dani Ramírez

Entrevista

“Vacarisses és una estima, una necessitat,
una petjada a la meva personalitat”

roques i cingles vermellosos, rieres i serralades.
Cada dia feia excursions, bé fos amb la família,
amics o jo sol. Amb 10 anys, ja m’escapava a la
muntanya a fer experiments, peripècies i petites
aventures a la Natura. Aquí i a Sant Llorenç del
Munt, em vaig iniciar a fer escalada. A córrer per
la muntanya, fer la Matagalls-Montserrat (que
ens passa pel terme) i, quan nevava, trineu i esquí
nòrdic alguna vegada. Així em van captivar l’esport i la muntanya. Em vaig fer soci del Centre
Excursionista de Terrassa (CET), em vaig federar i
vaig sortir als Pirineus i als Alps, vaig participar
en algunes competicions i també en dues expedicions als Andes de Bolívia i al Karakorum, al Pakistan. Tot va començar trescant per Vacarisses,
lògicament.

Un personatge de ficció
De petit, m’agradava en Tarzán.
Un personatge real
Cap, potser Bruce Dickinson
(cantant d’Iron Maiden).
Un plat
Pèsols de Llavaneres o cigrons de Mura.

Gràcies al col·laborador d’El Terme David Hernández, coneixem la barraca de Cal Torres o
cabana de "la Peülla", tal com la vau batejar
amb la colla d’amics, cap als anys 80. Amb
aventures viscudes com aquesta, suposem que
deus guardar bons records de les estades a Vacarisses. Recomanaries estiuejar-hi?
És clar, perquè m’ho estimo. També amb algunes
penes i algunes reticències com tenir tantes urbanitzacions, alguns incendis viscuts o el crònic i
polèmic abocador de Coll Cardús (ara CTR). Per la
resta, és un lloc fantàstic, no per estiuejar, sinó
per viure-hi sempre.

L’egarenc Dani Ramírez és un dels
homes del temps de TV3. Actualment,
podem veure’l als telenotícies dels cap
de setmana. Durant molts anys, ja des
de petit, va estiuejar i viure a Vacarisses
i encara hi manté vincles familiars.
L’hem entrevistat per saber més sobre
la seva professió i què el lliga al nostre
municipi.
Per què vas decidir dedicar-te a la meteorologia?
Mai m’ho vaig plantejar, va aparèixer la possibilitat després de molts anys. M’hi vaig aficionar
quan en tenia 12 i cada cop hi tenia més interès,
més vivències de nevades a Torreblanca i Vacarisses o tempestes a l’estiu. Això em va marcar molt
i, de ser una mena de hobby, poc a poc vaig fer
estudis, cursets i conferències fins a tenir una
oportunitat laboral.
Sortir a la televisió i ser una cara coneguda
afecta en el teu dia a dia?
Gens, en general. En alguns casos, es poden presentar fets simpàtics o de reconeixement vers la
meva feina o persona, com una salutació, una broma, una rialla, una pregunta tòpica (que plourà?)
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o una explicació del temps de la zona. Fets que
agraeixo i encaixo amb amabilitat. Forma part de
la meva feina.
Quin és el teu vincle amb Vacarisses?
Vaja, no és cap vincle ben bé... és una estima, una
necessitat, una petjada a la meva personalitat. Els
meus avis van tenir una de les primeres “torres”
a Torreblanca, a tocar de la plaça de l’església. Segons m’han explicat de petit, fou la tercera casa,
cap allà als anys 60. De fet, tinc fotos de 1971 al
pati de casa. Els avis pujaven en tren. Mil aventures m’havien explicat: la festa del Mussol, el descarrilament del cremallera de Montserrat, els aiguats de 1962 i del setembre de 1971, quan
s’esfondrà el pont de la Riera de Sant Jaume. La
meva infantesa i joventut són a Torreblanca primer i, després, uns 12 anys al poble de Vacarisses
(a la Barceloneta); aquí hi passàvem tots els caps
de setmana de l’any, festius i estius. Fins que, al
final, els meus pares i germans hi van establir la
seva residència, a principis dels 90. Tots són vacarissencs, menys jo, curiosament.
Sabem que ets excursionista i amant dels esports de muntanya. Creus que hi han influït
les teves vivències vacarissanes?
I tant, completament. Aquí tot és muntanya, tot

QÜESTIONARI VACARISSÀ

Un lloc de Vacarisses
La punta del Cingle Petit, “sobre el Trono”.
Un record vacarissà
Reconstrucció-excavació d’una cova entre la Cova
Penjada i la Cova Cremada; la Cova del Gripau la
vam batejar.
Una activitat vacarissana
Actualment, la cursa de la Campana.
Abans, esports a la Festa Major.
Una millora per al municipi
Tancar Collcardús
(sembla un somni que mai arriba).
Un llibre
Cap, algun de científic potser.
Una pel·lícula
Cap en especial;
en tot cas, d’acció, aventura o terror.
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Una passejada botànica
per la serra de l’Obac

Viu Vacarisses

Caminant
per Vacarisses

La Serra de l’Obac és un racó del terme de Vacarisses força desconegut. El podem descobrir tot fent
una excursió amb diferents mirades: des del paisatge, des de la fauna, però també des de la vegetació. Aquesta mirada botànica per al mes de
març és ideal, ja que és imminent l’esclat primaveral. Per a aquesta edició d’El Terme, us proposem resseguir l’itinerari 3 del llibre Caminant per
Vacarisses, anomenat Trescant per la Font del Solitari
i les talaies de l’Obac.
Aquest és un itinerari que s’endinsa en la frondositat de l’Obac, resseguint elements patrimonials
d’excepcional bellesa com l’Obac Vell, el Turó
Roig de Vacarisses, la masia de la Calsina, la font i
el forn del Solitari, però també aquell patrimoni
natural que s’aixeca imponent davant nostre,
com la rocallosa Roca Salvatge des del punt de
vista geològic. Nosaltres, però, suggerim, per a
aquest capítol, fer-ho amb una mirada des del patrimoni natural i, en concret, la vegetació.
La comunitat vegetal que predomina en aquesta
vall és l’alzinar que encercla, principalment, les
agrestes cingleres del Paller de Tot l’Any, la Roca
Salvatge i el Castellsapera. Ara bé, a dalt d’aquestes cingleres, són pocs els arbres que s’hi arrelen,
sinó que més aviat ho fan plantes rupícoles i, si
trobem arbusts, són de poca grandària. A les valls,
també hi trobem afloraments de roca conglomeràtica nua amb clapes de vegetació arbustiva i
12

variada, principalment romaní, estepa, bruc i altres. A les zones boscoses més obagues, trobem
taques de roure martinenc, però, a les zones assolellades, també hi veiem sobretot pi blanc.
Veurem que la vegetació que envolta el Turó Roig
és ben diferent a la vegetació que podem trobar al
torrent de la Font del Solitari i també molt diferent a la que trobarem a les parts altes, a les talaies de l’Obac. Una bona guia per identificar la flora i interpretar-la pot ser un bon acompanyant
per passar un matí o bé una tarda en aquest paratge inhòspit de Vacarisses.
Finalment, volem destacar singularitats vegetals
que podem trobar per aquestes contrades del municipi, com els plataners de la Font de la Portella,
essent element identitari i de referència visual
gràcies al seu cromatisme i particularitats, com
el vell (i bell) Teix de l’Obac a prop de la Casa
Nova de l’Obac. Fora del terme de Vacarisses,
també podem trobar singularitats vegetals interessants a visitar i fàcilment localitzables en guies especialitzades.

Proposem gaudir també, mentre resseguim la
ruta, del paisatge pretèrit d’aquesta regió, en què
tota la vegetació que avui contemplem no hi era.
L’aprofitament de recursos dels boscos de l’Obac
per part de la finca homònima per les activitats
preindustrials que s’hi desenvolupaven (forns de
calç, places carboneres, pous de glaç, conreus,
etc.) va configurar, d’una manera molt intensiva,
un paisatge altament antropitzat.
Marc Sàmper Gispert, cartografia
Joan Soler Gironès, redacció

Vegetació del Parc al
Terme de Vacarisses
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La Biblioteca
recomana
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Adults

Infantil

Cinema

La volta a Catalunya
en 50 formatges artesans

Carnestoltes
Pilarín Bayés

Call me by your name

Un llibre que ha entrat per la
porta gran a la Biblioteca El Castell, doncs ja forma part de la
nostra col·lecció local: La volta a
Catalunya en 50 formatges artesans,
d’Antoni Chueca. Ens permet
descobrir el nostre territori, sent
una excel·lent guia per conèixer
Catalunya de formatge en formatge i evocar paral·lelament
els paisatges que conformen la
nostra terra. Ens fa especial il·
lusió el capítol dedicat al Vallès
Occcidental i centrat en la formatgeria local La Frasera i el
seu deliciós Cingle.
Una obra que presenta, d’una
manera amena i pràctica, aquest
producte artesà, de qualitat i de
proximitat. Un llibre que reivindica molts valors necessaris
avui, perquè, tot i esmentar-los,
la voluntat, el compromís o
l’emprenedoria estan al darrera
de cadascun d’aquests mestres
formatgers. En fi, un gust de
lectura i de paladar.

Pilarín Bayés ens diu al seu blog
( https://pilarin.cat/la-pilarin/ ):
“Un llibre és un contenidor de
paper i tinta d’alta seguretat
per guardar idees, per saber,
per divertir-se… Sentir-me protagonista i servidora d’aquest
invent és l’impuls per continuar
treballant-hi”. I efectivament,
aquesta col·lecció de contes dedicats a les festes i tradicions del
nostre territori, en aquest cas
Carnestoltes, representa aquests
“contenidors” de què parla la il·
lustradora, que ens aporten saber, ens permeten conèixer i
entendre les tradicions, fet que
porta a estimar-les i que els infants, en un futur adult, les puguin transmetre.

Guanyadora de l’Oscar de l’any
2017 al millor guió adaptat, Call
me by your name va ser sens dubte una de les pel·lícules més interessants d’aquell any. Un film
que porta a la nostàlgia (ambientada a l’estiu de 1983) i que
versa sobre l’amor, l’autodescobriment, la decepció i tot aquell
conjunt de sensacions que suposen viure l’adolescència.
Call me by your name explica la
història de l’Elio, un jove de 17
anys que gaudeix de l’estiu amb
la seva família, en una casa de
camp a l’idíl·lic nord d’Itàlia. La
seva rutina escoltant música,
llegint o nedant es veurà trencada amb l’aparició d’un jove
americà que s’uneix a la família
com a assistent de recerca del
pare de l’Elio. Un visitant a qui
l’Elio tractarà amb certa distància i fredor a l’inici, però, a mesura que avanci l’estiu, naixerà
certa atracció que portarà la
seva relació molt més enllà del
que es podia imaginar.
A banda de la història, el film
també ofereix imatges i paisatges del nord d’Itàlia, que ens
faran viatjar amb els protagonistes cap a aquell estiu inoblidable. Una pel·lícula molt
especial, que despertarà tots els
vostres sentits.
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Agenda Març 2019
Dissabte 2

Dissabte 9

Dijous 21

Dissabte 30

Carnestoltes

Teatre

Avui parlem amb…
Càrites

Festa del 10è aniversari
d’El Xic

Hora: 17.30 h
Lloc: sortida de la rua des de la
Pl. Joan Bayà, C. Pau Casals, Ctra.
d'Olesa, C. Calvari, Pl. de la Creu,
C. Major, Pl. Major, C. Pau Casals
i fins davant l’Ajuntament, on es
farà el lluïment de les comparses
i les carrosses.

Revolta de Bruixes, a càrrec del
Grup de Teatre Jove de Vacarisses.
Hora: 21 h
Lloc: Casal de Cultura
Diumenge 10

Teatre

Què fan a Vacarisses?
Activitat oberta a tothom.
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

Dia Mundial de la Poesia

Per dur el vostre sopar!
Hora: 21 h

Revolta de Bruixes, a càrrec del
Grup de Teatre Jove de Vacarisses.
Hora: 18 h
Lloc: Casal de Cultura

Recital de poesia amb Cristina
López i Pep Cortés, seguit d’un
tast de formatges i vi, gentilesa
de La Frasera.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dilluns 4

Dilluns 11

Narracions orals

Oficina
d'Assessorament Agrari

Club de lectura 1

Espai pícnic

Mujeres estremecedoras, a càrrec
de la narradora i actriu Sandra
Rossi. Obert a tothom major
de 18 anys.
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Dimecres 6

Enterrament de la sardina
I sardinada gratuïta!
Hora: 19 h
Lloc: Plaça Joan Bayà
Inscripcions: cal recollir un
tiquet a l’Ajuntament o a la
recepció de La Fàbrica, fins
al divendres 1 de març
Dijous 7
Xerrada

Resiliència i estratègies
d’afrontament en el camí
per a la igualtat de gènere:

una perspectiva de la Psicologia,
a càrrec de Carme Espelt i Roser
Nadal, de l'equip d'investigadores
de la Fundació Parc Taulí de
Sabadell i de l'Institut
de Neurociències de la UAB.
Hora: 17 h
Lloc: Sala Neus Català d’El Castell

Joc del Quinto

Activitat oberta a tothom.
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

Mostra de Films de Dones

Presentació del cicle i projecció
de 3 films dirigits per dones:
Fricciones entre el trabajo y
la vida, Estimada vida diària
i Nobody is perfect. A càrrec
de l’entitat Drac Màgic.
Hora: 19.30 h
Lloc: Casal de Cultura
Divendres 8

Sessió informativa
Borsa de Treball

Hora: 9.30-10.30 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Inscripcions: Borsa de treball
93 835 90 02, ext. 460
promocio@vacarisses.cat)

Teatre

Revolta de Bruixes, a càrrec del
Grup de Teatre Jove de Vacarisses.
Hora: 21 h
Lloc: Casal de Cultura

Hora: 17-20 h
Lloc: Aula d'estudi de
la Biblioteca El Castell
Dimarts 12

Taller:Troba feina amb
el teu mòbil

Dirigit a persones usuàries
de la Borsa de Treball.
Hora: 9.30-10.30 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Inscripcions: Borsa de treball
93 835 90 02, ext. 460
promocio@vacarisses.cat

Formentera lady, de Jordi Cussà.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Divendres 22

Sessió informativa
Borsa de Treball

Hora: 9.30-10.30 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Inscripcions: Borsa de treball
93 835 90 02, ext. 460
promocio@vacarisses.cat

Fòrum jove

Vine i porta les teves propostes!!!
Hora: 19 h
Lloc: Punt de Vol

Dijous 14

Festival Internacional
de Jazz de Terrassa

Concert de
Meritxell Neddermann.
Hora: 20 h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 10 euros. Venda d'entrades
online, a www.entrapolis.com,
i a taquilla.
Dissabte 16

Sortida a la neu

Anem a esquiar a la Masella!
Inscripcions: fins al 7 de març,
al Punt de Vol
Diumenge 17

Calçotada veïnal

Hora: 14 h
Organitza: Associació
de Propietaris d’Els Caus
Informació i reserves:
Braseria el Teix - 635 88 16 86

Xocolatada i grup d’animació,
amb Cançons de butxaca,
de Carles Cuberes.
Hora: 11 h
Lloc: escola bressol El Xic

Dissabte 23

Festival Internacional
de Jazz de Terrassa

Esmorjazz, amb Four Little Birds.
Hora: 10.30 h
Lloc: Plaça Major
Preu: gratuït
Dimarts 26

Ateneu Cooperatiu

Hora: 18-20 h
Lloc: Primera planta de
la Biblioteca El Castell
Dijous 28

Excursió

A l’Espai Xocolata Simón Coll,
de Sant Sadurní d'Anoia.
Hora: tot el dia
Inscripcions: places limitades,
per a persones majors de 60 anys
Organitza: Casal de la Gent Gran

Tots els divendres

Skate i scooter

Hora: tarda
Lloc: Plaça del Punt de Vol
Fins al 15 de març

Inscripcions
III A l’abril llibres mil!

Programa de foment a la lectura,
adreçat a nens i nenes de 3r a 6è
de primària.
Lloc: àrea infantil de
la Biblioteca El Castell
De l’1 al 15 de març

Continuem feminitzant
l’espai públic!

Volem donar nom a l’espai situat
entre el C/ Rossinyol i l’Av. Muriel
Casals (Torreblanca I).
Proposa els teus noms!
+info: www.vacarisses.cat

Exposicions a
la Biblioteca El Castell
Tot el mes
Elles també hi tenen dret
Setmana del 18 de març
Dia Mundial de l’Aigua

Dijous 28
Diumenge 17

Cicle Gaudí

Projecció de la pel·lícula
Entre dos aguas.
Hora: 19 h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 4,5 euros (venda d’entrades
online, a www.entrapolis.com,
i a taquilla)
Dilluns 18

Club de lectura 2

Stoner, de John Williams.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Divendres 29

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.

Hora del conte

Barrim Barram, contes que venen
i van, a càrrec de Miqui Giménez.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Espai de debat educatiu
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala Antònia Verdura
d’El Castell
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