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Editorial
Ja tornem a començar un nou curs escolar! I li
donem la benvinguda amb activitats educatives
que repeteixen un any més i d’altres de noves.
D’una banda, es continuarà apostant per la formació adreçada a la població adulta. Així, a l’octubre,
s’iniciarà un nou curs de preparació per accedir al
Grau Mitjà i, des de la Regidoria d’Educació, també s’està treballant per oferir cursos de català.
Un any més, la música serà un dels pilars dels centres educatius vacarissans. L’Escola Municipal de
Música reprendrà les classes amb una nova activitat per als infants: la dansa. A més, l’alumnat podrà gaudir de les millores realitzades a l’equipament, com la renovació del parquet de les aules.

La música, però, anirà més enllà de l’EMMV. A les
escoles de primària Font de l’Orpina i Pau Casals,
se seguirà amb el projecte Sons del vent perquè
l’alumnat de tercer i quart conegui diferents instruments musicals, i Farcells de sons tornarà a les
escoles bressol El Cuc i El Xic. Quant a l’Institut de
Vacarisses, es preveu iniciar un projecte en la mateixa línia.
D’altra banda, l’Ajuntament seguirà fomentant
valors entre l’alumnat vacarissà com el medi ambient, a través del festival de curtmetratges Green
Planet, i l’emprenedoria i el cooperativisme, mitjançant el Programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE). Igualment, es donarà continuïtat a
l’espai de formació per a les famílies del municipi.
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Tant les sessions de teatre com les de cinema tindran lloc un diumenge al mes, a les 17.30 h, al Casal de Cultura.

Des d’aquest mes i fins novembre, la canalla vacarissana podrà gaudir de dos cicles culturals.
D’una banda, s’engega un cicle de cinema infantil en català. Les pel·lícules que s’hi projectaran
són El regal de la Molly Monstre (15 de setembre),
El bosc de Haquivaqui (13 d’octubre) i Al sostre del
món (10 de novembre). El cicle és fruit de la col·
laboració entre l’Ajuntament de Vacarisses i l’associació Drac Màgic, que treballa en la divulgació
de la cultura audiovisual.

Torna el Cicle Gaudí

També al setembre, torna el Cicle de teatre infantil. La primera sessió (29 de setembre) anirà
a càrrec de la companyia Zum Zum Teatre, que
ens portarà l’obra La gallina dels ous d'or. El 27
d’octubre hi haurà un teatre fòrum sobre temes
de transgènere, a partir de la representació de
La perruca, de Nus Processos Socials i Creatius.
Tancarà el cicle la companyia La Bleda, amb La
Superbleda, el 24 de novembre.

Més informació sobre la programació, a l’agenda
de www.vacarisses.cat

El públic adult també podrà gaudir del seu cicle.
Al febrer, l’Ajuntament de Vacarisses va signar un
conveni de col·laboració amb l’Acadèmia del Cinema Català per poder oferir el Cicle Gaudí, un circuit estable de cinema en català. Després de les
vacances d’estiu, les projeccions es reprendran,
un diumenge al mes, a les 19 h, al Casal de Cultura.

Per al cicle de cinema infantil, hi haurà taquilla
inversa. Les entrades per a la resta de sessions es
podran adquirir amb antelació a www.entrapolis.cat
o bé el mateix dia, a la taquilla del Casal.
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S’amplia l’accés Wi-Fi
de la biblioteca
Amb cinc nous punts, tots els espais
de l’equipament tenen cobertura,
millorant així tant l’experiència de
les persones usuàries com l’oferta
de serveis i activitats

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

La cobertura d’accés a Internet de la Biblioteca
El Castell s’ha ampliat amb 5 nous punts Wi-Fi: a
la sala de revistes i diaris, que dona cobertura
també a una part del vestíbul; a la sala d’audiovisuals; a l’aula, que esdevé un espai multimèdia amb
10 ordinadors portàtils; a la zona infantil, i a l’àrea
d’adults, on s’ha millorat el punt d’accés ja existent.
Es tracta d’una demanda de feia molt temps, ja
que el gruix de les parets d’El Castell dificultava
l’accessibilitat a la xarxa. Amb l’actual millora,
tots els espais de l’equipament disposen de Wi-Fi,
tant per a les persones usuàries com per a l’oferta
de serveis i activitats.

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

Entre setembre i novembre, hi ha haurà
un cicle de teatre i un altre de cinema
infantils, a més de tornar el Cicle Gaudí

Viu Vacarisses

Vacarisses en imatges

Web
www.vacarisses.cat

Cultura per a la canalla!

Cultura

Cultura

S’hi pot accedir de diferents maneres:
Wi-Fi biblioteques: s’hi pot connectar qualsevol
persona amb el carnet de biblioteques i un dispositiu mòbil (ordinador portàtil, agenda personal
digital o PDA, telèfon mòbil de 3ª generació, etc.).
Per fer ús del servei, és necessari tenir una targeta de xarxa correctament configurada, així com
el carnet de biblioteques (el número i el PIN serveixen com a validació).
Wi-fi convidat: ús puntual de la xarxa durant 24
hores, tot i no tenir carnet de biblioteques. En
aquest cas, cal seleccionar la xarxa GUEST_BIBLIOTECA i introduir el nom i el telèfon mòbil al
portal de validació, a més d’acceptar les condicions d’ús del servei. Tot seguit, la persona usuària
rebrà un SMS amb un codi d’accés al telèfon indicat, que caldrà introduir.

Fotografia de coberta:
Debby Hudson
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Tecnologia RFID
a la Biblioteca El Castell
El control de seguretat de l’equipament
passa a funcionar amb un sistema de
radiofreqüència, que permetrà implementar altres millores en un futur
Durant el mes de juliol, la Biblioteca El Castell ha
implementat la tecnologia RFID, amb radiofreqüència, per al control de seguretat. Gràcies a una
subvenció de la Diputació de Barcelona, la nova
tecnologia s’ha incorporat al material de préstec i
als arcs de seguretat de l’equipament, que comptabilitzen les persones usuàries i generen estadístiques de control.

En un futur, es preveu aprofitar la tecnologia RFID
per aportar més autonomia tant a les persones
usuàries com al personal de la biblioteca perquè
pugui destinar el seu temps a altres tasques i, així,
donar més valor afegit a nous projectes. I és que
l’RFID permet posar en funcionament màquines
automàtiques de préstec, retorn i renovació, una
millora que s’estudiarà els propers mesos.

L’Associació Cultura i Lleure de Vacarisses presenta per primera vegada a la Biblioteca El Castell
una mostra de tots els seus treballs. El grup de
costura, amb Àngels Serrassolsas al capdavant,
exposa un vestit de paper amb tots els seus complements; el grup de pintura i ceràmica, una representació de tots els treballs fets pel seu alumnat, mentre que el grup de restauració s’ha atrevit
a pujar sofàs, escriptoris i altres tresors.

Vols llançar-te a parlar català i no saps com fer-ho?
Vols animar altres persones a parlar català?
Apunteu-vos al Voluntariat per la Llengua!
Què és el Voluntariat per la Llengua?
És un programa per practicar català a través de la
conversa entre una persona voluntària, que parla
català fluidament, i una aprenent, que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa.

Quin és el compromís?

Aprenents i voluntaris

L’exposició de l’Associació Cultura i Lleure es podrà visitar fins al 28 de setembre. La col·laboració
amb la biblioteca va permetre, a més, organitzar
un taller de ceràmica, el dimarts 2 de juliol, en el
marc de la programació d’activitats d’estiu de
l’equipament.

Concurs de pintura ràpida
L’altra exposició que es podrà visitar aquest mes
a la Biblioteca El Castell són els dibuixos infantils
presentats al Concurs de pintura ràpida de la Festa Major de Vacarisses. Els trobareu a l’àrea infantil de l’equipament.

Cultura

Si vols llançar-te a parlar català i el vols practicar
de forma natural i distesa, apunta-t'hi com a
aprenent!
Si vols compartir la teva llengua amb algú que
vol parlar-la millor, apunta-t'hi com a persona
voluntària!
Inscriu-t’hi al Casal de la Gent Gran, a partir
del 9 de setembre (pregunta per la Montse).
Activitat oberta a tothom de Vacarisses.

Celebració de les noces d’or
50 anys de convivència
i experiències compartides
L’octubre és el Mes de la Gent Gran. En el marc de
la programació organitzada per commemorar-lo,
tindrà lloc, el 26 d’octubre, un dinar de germanor
i de celebració de les noces d’or de les parelles
casades l’any 1969.

Gent Gran

Les parelles que compleixen enguany 50 anys de
casades i vulguin participar en aquesta activitat
han d’inscriure’s al Casal de la Gent Gran. Teniu
temps fins al 10 d’octubre.

Joventut

El Punt de Vol amplia l’horari
A partir del 12 de setembre,
l’equipament juvenil obrirà
les tardes de dilluns a divendres
L’equipament municipal per a joves, el Punt de
Vol, tornarà de les vacances d’estiu el 12 de setembre i ho farà amb una gran novetat: l’ampliació
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Cooperació
i Solidaritat

Trobar-se una hora a la setmana durant 10 setmanes per parlar en català.

Exposició de l’Associació Cultura i Lleure
Fins al 28 de setembre, a la Biblioteca
El Castell, es podrà gaudir d’una mostra
dels treballs de l’entitat, de costura,
pintura i ceràmica, i restauració

Cultura

del seu horari d’obertura, de dilluns a divendres,
de les 16 a les 20 h. D’aquesta manera, s’incrementen les hores en què s’ofereixen serveis adreçats al col·lectiu jove, com el Punt d’Informació
Juvenil o l’assessorament sobre opcions d’estudis
i el món laboral, entre d’altres.
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Els partits opinen

Política Municipal

ERC

UIPV

VpV

PSC

MV

C's

Esquerra Republicana de Catalunya
vacarisses@esquerra.cat

Unió d’Independents per Vacarisses
grupmunicipal@uipv.cat

Veïns per Vacarisses
veinspervacarisses@gmail.com

Partit dels Socialistes de Catalunya
vacarisses@socialistes.cat

Movem Vacarisses
movemvacarisses@gmail.com

Ciutadans
mesqueunnucli@gmail.com

Prepotència
Hi ha qui ha agafat el mal hàbit
d’etiquetar-nos de prepotents…
Però què és prepotència? Prendre decisions?
Governar vol dir prendre decisions. I governem perquè una
majoria de Vacarisses ho ha volgut. És la gent qui ens ha posat
on som per prendre decisions i
compromisos que portàvem al
nostre programa electoral. No
esperem reconeixement, però
no es pot parlar de prepotència
quan, ja el passat mandat, s’ha
demostrat que volem governar
de la manera més oberta i accessible possible. Quan abans
s’havien obert processos participatius? Quan abans s’havia
preguntat a la gent què volien
fer sense estar en un període
electoral? Som un equip accessible, que atenem tothom sempre que se’ns ho demana.
I hem fet un ajuntament també
accessible als grups de l’oposició, cosa que no passava quan
hi era ERC. Ara mateix, l’ajuntament és obert a tothom que
tingui dubtes, vulgui consultar
projectes, etc. Però estar a l’oposició també significa treballar i
això és el que alguns no entenen. Quan l’equip de govern
presenta qualsevol proposta,
també és feina de qui no l’entén o no en té prou coneixement buscar la informació, preguntar qui calgui. No es pot esperar que portem tota la
documentació que en un ajuntament es genera a casa de tots
els regidors/es de l’ajuntament.
Hi ha qui es dedica a qüestionar
qualsevol decisió que prenem
sense presentar alternatives raonables o fent demagògia amb
propostes que saben perfectament que no es poden realitzar.
Però, vaja, com deia aquell, pels
seus fets els coneixereu.
No som prepotents, prenem decisions com així se’ns ha autoritzat per fer-ho.

Ja han passat 3 mesos des de les
eleccions del 26 de maig i, durant aquest breu període, UIPV
hem continuat treballant, sempre d'acord als nostres compromisos i principis. Sabíem que
no seria fàcil, però és el nostre
deure seguir representant tots
aquells veïns que van confiar en
el nostre projecte, com també
aquells que no ho van fer i avui
ja senten sobre les seves espatlles el pes de la desil·lusió.
Manca de transparència, augments de sous desmesurats, reduccions injustificades en la jornada laboral, sous incongruents
amb la càrrega horària real de
treball, pactes que segueixen donant oxigen a aquestes irregularitats i, per descomptat, aquelles
mancances que ja tots coneixíem del nostre municipi. Neteja
deficient, inseguretat, transport
insuficient, urbanitzacions oblidades, polítiques que perjudiquen el comerciant i l'emprenedor, etc. són avui la realitat de
Vacarisses i d'un equip de govern
que, incapaç de donar explicacions i solucions, intenta justificar-se parlant del passat, actitud
que no ens sorprèn. Ja sabem
que aquest equip de govern no
té visió ni pla d'acció futur.
Aquest no és el millor començament per al nostre poble i, per
això, des d'UIPV, no podem fer
una altra cosa. Hem de multiplicar esforços; també sabem que
no ho podem fer sols, necessitem que la resta de partits a
l'oposició lluitin per tots els que
van dipositar un vot de confiança, necessitem que Vacarisses
sigui una, veïns, comerciants,
joves, grans, dones i homes.
Recordeu que, moltes vegades,
no fem les coses perquè són difícils, quan, en realitat, són difícils perquè no ens vam atrevir a
fer-les.

Primer Ple ordinari
de la legislatura
Un cop hem aterrat en aquesta
legislatura, ens adonem que els
resultats obtinguts a les últimes
eleccions municipals no són tan
bons com inicialment semblaven per a algun partit. VxV vol
analitzar l’actitud de l'equip de
govern a l’inici d’aquesta legislatura: ens trobem amb un ple extraordinari per aprovar el cartipàs municipal, l'eina per donar
les competències als regidors/es
de l'equip de govern i que ens
informa que governaran amb 6
regidors en comptes de 7, arribant a acords puntuals amb
l'oposició, després de no arribar
a un acord amb la regidora de
MV. Això comporta la càrrega de
feina de les regidories que fins
ara portaven els regidors/es. Ens
adonem que alguns estan sobrecarregats de feina i pensem que
serà molt difícil que puguin tirar
endavant totes les propostes del
seu programa electoral. Pensem
que és excessivament optimista
i, en el temps que portem de legislatura, ja hem tingut més
d’un ensurt, com a la piscina
municipal. En el mes i mig que
fa que és oberta, no hi ha hagut
ni un dia per gaudir-la amb la
tranquil·litat que mereixem, i
això que el programa electoral
d’ERC portava, textualment:
"Hem millorat les instal·lacions
de la piscina municipal amb la
salinització de l'aigua". Un altre
punt conflictiu i que, pel que
sembla, no preocupa l'equip de
govern és el manteniment dels
carrers de les urbanitzacions,
tots plens de brutícia i herbes
que sobrepassen els caps de les
persones. L'anterior legislatura
van ser les grans oblidades i, pel
que sembla, aquesta legislatura
anem pel mateix camí. Demanem a l'equip de govern que tingui presents les nostres reivindicacions.

De nou la demagògia d’UIPV
amb el sou de l’alcalde
Des que tenim representació
institucional, en una sola ocasió, l’any 2011, els socialistes
vam votar en contra de les retribucions del govern. Hem de
dir que mai hem entrat a qüestionar els salaris perquè sempre hem dit que el treball i la
responsabilitat s’han de retribuir, això sí, en la seva justa
mesura i atenent que vivim en
un poble de 6.500 habitants.
Per això, davant la demagògia
practicada pel principal grup
de l’oposició, UIPV, en el primer ple de legislatura, volem
fer una mica de memòria històrica. Cal recordar que l’alcalde
Boada (UIPV), quan va finalitzar
el mandat 2003-2007, cobrava
uns 31.000€ bruts anuals per
una jornada parcial de 5h/dia;
sou que aleshores ja estava en
la franja alta per a un poble
com el nostre. La sorpresa va
ser quan recupera l’alcaldia al
mandat 2011-2015 i, després
del govern liderat pels socialistes (l’alcalde Canongia cobrava
25.000€ bruts anuals per plena
dedicació), Boada es proposa
un sou de 53.200€ per una jornada parcial de 5h/dia, un increment de gairebé un 70% respecte al sou de 2007. Cobrava
més que alguns alcaldes/esses
de ciutats de més de 100 mil habitants. Indignant, vergonyós i
reprovable es miri com es miri.
I que, en el primer ple d’aquesta legislatura, haguem de sentir
el sr. Gibert, portaveu d’UIPV,
qüestionar el sou de l’alcalde
Masana, de 42.500€ per plena
dedicació, quan la Llei permet
un salari fins a 47.000 euros, és
per pensar que ha perdut el
nord i la memòria, o que té
molt poca vergonya i bastanta
mala fe. De nou, aquestes són
les actituds que embruteixen la
política.

Obres desmesurades
i innecessàries
Al primer Ple Municipal de la
legislatura, l’Equip de Govern
d’ERC, amb el vot a favor del
PSC, va aprovar la destinació de
quasi tot el romanent de Tresoreria de l’exercici 2018 a fer
dues grans obres al nucli, per
un cost de 869.149,38 euros.
Movem Vacarisses, amb la seva
representant, Clara Fuster, s'hi
va oposar rotundament.
Aquestes dues obres consisteixen, una, en la construcció d’una
cruïlla al nucli, entre la carretera
BV-1212 i el carrer Salvador Badia, amb l’objecte de pacificar
la circulació de vehicles a la
zona i amb un cost inicial de
524.149,38 euros, dels quals
200.000 euros seran finançats
per la Diputació de Barcelona.
Movem Vacarisses considerem
absolutament innecessària i desmesurada aquesta obra, donat
que l’alentiment del pas dels vehicles podria resoldre’s amb altres mesures molt més econòmiques i sostenibles com, per
exemple, amb bandes de seguretat o plataformes de reducció
de la velocitat.
L’altra obra és la construcció
d’un pàrquing, també al nucli,
per un cost de 345.000 euros,
pretensió sobredimensionada
per a l’obtenció d’unes 20 places més d’aparcament; hi ha
opcions també molt més econòmiques i sostenibles, com llogar un terreny proper per a
aquest objecte.
A més a més, aquestes no són les
prioritats de Vacarisses. Hi ha
grans reptes a acomplir sobre la
taula: urbanitzacions pendents
d’executar, transport i habitatge. Hi ha més urbanitzacions
que no el nucli per atendre.
Abans de tot, hem de cuidar i
mantenir adequadament la vila
que tenim perquè tothom pugui viure amb una qualitat de
vida digna.

Una vez más,
las urbanizaciones olvidadas
En el Pleno de julio de 2019, en
el que se aprobó destinar prácticamente la totalidad del remanente al “Nucli”, se demostró
que aún estamos lejos de ver
representadas a las urbanizaciones en Vacarisses.
En ocasiones parece que no somos más que un solo núcleo de
población y por ello se debe invertir todo allí, dejando de lado
al resto de urbanizaciones. Ciudadanos Vacarisses siempre ha
defendido lo contrario: se debe
empezar a invertir en las necesidades de las urbanizaciones y
comenzar a descentralizar los
servicios de un núcleo cada vez
más en estado de claro colapso.
Para ser justos, toca hacer autocrítica y ser capaces, junto con
el resto de partidos de la oposición, de sacar adelante propuestas para todo Vacarisses. Tenemos fe en ello por varias razones:
Los anteriores socios del actual
equipo de gobierno seguramente deban ser los primeros en
querer demostrar que pueden
aportar el máximo a esta coalición, ya que en esta ocasión han
optado por quedarse en la oposición.
Por su parte, los partidos estrictamente municipalistas también
deben demostrar que piensan de
un modo menos centralista, dentro de un municipio con las características de Vacarisses.
Y nosotros, Ciudadanos de Vacarisses, vamos a demostrar desde
ya que nuestro principal objetivo no es únicamente conseguir
que este ayuntamiento cumpla
la legalidad y gobierne para todos los vecinos sin discriminar
por su ideología política, que
también, sino que vamos a aportar ideas para mejorar el estado
del municipio y vamos a dar voz
a todo aquél que nos lo pida.
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Festa Major 2019 en imatges

8

Fotografies: Quico Ortega i Josep Palou
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José Luis Ibáñez

Entrevista
QÜESTIONARI VACARISSÀ

“Gratifica molt perquè parles de literatura i de la vida”
Una de les activitats més longeves de
la Biblioteca El Castell és el Club de
lectura. Fins ara, hi havia una trobada
al mes dels dos grups existents, però,
a partir d’aquest mes, s’inaugura un
nou sistema d’inscripcions mensuals
per ampliar la diversitat de participants. Parlem amb el dinamitzador
del Club, José Luis Ibáñez, també
periodista i escriptor.
En què consisteix el Club de lectura de la Biblioteca El Castell?
Es tracta de llegir una novel·la mensual i comentar-la en la trobada a la biblioteca. Aquesta és la
base de tots els clubs, el que ens diferencia els un
dels altres són les experiències personals dels participants. No és el mateix llegir un llibre sobre la
Guerra Civil a una ciutat gran que a Vacarisses, per
exemple. En el debat sobre el llibre, surten les vivències personals dels participants i les barregem
amb el que ens suggereix la novel·la. Gratifica
molt perquè parles de literatura... i de la vida.
El més estimulant, però, és que pots arribar al
Club tot pensant una cosa d’un llibre –m’ha agradat, o no– i canviar la teva perspectiva un cop has
intercanviat opinions amb els altres.
Quin és el teu paper com a dinamitzador?
D’entrada, faig de moderador, intentant que tothom parli i proposant alguns temes de debat en
relació amb el llibre. En el meu cas, hi ha, potser,
un valor afegit i és que he treballat molts anys a
una editorial i he escrit tres llibres. Puc explicar-los elements narratius que poden passar desapercebuts pels lectors –diguem-ne– normals, els
trucs dels escriptors per guanyar la nostra atenció, descobrir els temes i les figures narratives,
qüestions de màrqueting editorial, etc. Sempre
intento anar més enllà de la simple opinió.
M’agrada també situar la lectura en el seu context literari i històric; amplia molt el nostre punt
de vista.
Com es trien les lectures que es comentaran
al llarg de l’any?
Disposem d’un fons de títols de la Diputació. En
aquest sentit, ens hem de limitar a aquest llistat.
El que passa és que no sempre aconseguim el que
demanem. Amb la bibliotecària, intentem triar
llibres que puguin agradar, però que, al mateix
temps, puguin sorprendre els lectors i lectores
del Club, que no sigui el típic bestseller del qual
tothom parla. També tenim espai per a novel·les
de moda, és clar, però no és l’objectiu. Una de les
nostres satisfaccions més grans és descobrir-los
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Un lloc de Vacarisses
L’entrada per la carretera tot venint des
de Terrassa. Quan ets al túnel i veus retallat
Montserrat com si fos un quadre...
I el Castell, és clar.
Un record vacarissà
La primera noia que va venir al meu institut,
l’Arraona, de Sabadell-Terrassa. Fins llavors,
era masculí i aquesta noia fou una pionera,
una valenta. I era de Vacarisses. Va ser el primer
cop que vaig sentir parlar del poble.
Una activitat vacarissana
Quan m’ho van ensenyar, em va impressionar
molt el tema dels vestits de paper.

autors i autores que no coneixien o llibres dels
quals et diguin: «Mai l’hauria agafat pel meu
compte, i m’ha encantat».
Aquest mes, s’hi introdueix un nou sistema
d’inscripcions. Quin és l’objectiu d’aquest canvi?
Per a la gent habitual, no suposarà cap gir radical. En canvi, permetrà que hi participin persones que fins ara no ho feien. Gent que pot estar
interessada en un llibre concret o en un gènere
o tema i que no volen venir a totes les sessions.
El mateix passa amb lectors i lectores que poden
anar-hi alguns dies, però que, per raons personals
o de feina, no a totes les sessions. Fins ara, havien
de fer el curs sencer; a partir d’enguany, tenim
molta més flexibilitat. Crec que dinamitzarà les
sessions. El sistema ha funcionat molt bé en altres biblioteques.

Una millora per al municipi
Solucionar l’aparcament al centre.
Un llibre
Dos. L’illa del tresor, de R.L. Stevenson,
i El falcó maltès, de Dashiell Hammett.
Una pel·lícula
Cabaret.
Un personatge de ficció
Sempre Sherlock Holmes.
Un personatge real
Nelson Mandela.
Un plat
Ostres, m’encanta el gaspatxo. En beuria litres.

Vacarisses en imatges

A banda de dinamitzar el Club de lectura de la
biblioteca de Vacarisses, també ets periodista.
Com es complementen ambdues professions?
Estic especialitzat en informació editorial i literària. Per tant, les dues feines estan molt relacionades. A més, he repartit el dia. Els matins els dedico a la feina de periodista i les tardes, als clubs de
lectura. De moment, funciona. He hagut de renunciar a la televisió, per exemple; vaig deixar
l’Arucitys perquè m’era impossible de compatibilitzar i vaig prioritzar els clubs. Són molt estimulants per la quantitat de gent amb la qual hi tractes al llarg de l’any.
A més a més, ets escriptor de novel·la negra.
De fet, estàs a punt de publicar un nou llibre.
Ens en pots avançar alguna cosa?
Sí, sortirà l’any vinent. És un no ficció, un assaig,
una història dels primers detectius privats reals
de casa nostra. És un treball pioner perquè no
s’ha escrit res sobre el tema. Ha estat una feina
llarga i feixuga, més de quatre anys només de documentació, però el resultat crec que serà molt
satisfactori.

Les "autoritats" donant la benvinguda a Batistini,
a la Festa del Mussol de Torreblanca I.
Fotografia cedida per: 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
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Les famílies pageses de Vacarisses
i les seves barraques de vinya
Barraca del Sord de l'Espardenyer (cal Ferminet)
Ramon Gibert Vives (à) el Sord de l'Espardenyer
aquí va menar un olivar en contracte de precari
amb el propietari de ca l'Espardenyer (més endavant, anomenat cal Ferminet). El propietari de ca
l'Espardenyer era el seu germà gran i hereu de la
casa, Salvador Gibert Vives. En Ramon, que era
l'avi patern d'Ignasi Gibert de cal Cisco, era sord
de naixement, una malaltia congènita que ha heretat el seu nét. Segons una anotació posterior
feta a l'Amillarament de 1861 i diversos padrons
d'habitants de Vacarisses, Ramon Gibert, la seva
dona i els seus fills vivien en una casa que els de
ca l'Espardenyer tenien a la plaça de l'Església,
fins que l'any 1905 en Ramon la va adquirir en
propietat. Actualment, aquesta casa és la coneguda com cal Cisco, al carrer de l'Església. En el moment de la troballa, la barraca estava completament coberta pels esbarzers i l'heura.
David Hernández

Ubicació: Vessant hidrogràfic esquerre del
torrent de can Vives. En un torrent innominat
que tributa al torrent de can Vives pel vessant
esquerre. Actualment, no existeix cap corriol
obert per arribar-hi.
Data de visita: 14-04-2015

Viu Vacarisses

Propostes del Ple municipal ordinari
de 25 de juliol de 2019

Consulta les actes
dels Plens municipals

Proposta/moció

A favor

Proposta de la regidora d’Educació d’incoació d’expedient per
a la resolució del contracte de gestió del servei de menjadors
escolars dels centres docents públics de Vacarisses

Unanimitat

–

–

Forma: Planta circular

Proposta de l’Alcaldia d’acordar les festes locals de Vacarisses
per a l’any 2020

Unanimitat

–

–

Tipus de porta: ?

Proposta de l’Alcaldia de donar suport al Correllengua 2019

Unanimitat

–

–

Estat de conservació: Enderroc parcial de la
coberta. No queda res del que va ser la porta.

Proposta de la regidora d’Acció Social d’aprovació inicial de
la modificació de la forma de gestió del servei d’intervenció
socioeducativa

Unanimitat

–

–

Proposta del regidor d’Urbanisme de votació de dos
ajuntaments perquè ens representin al Consell Territorial
de la Propietat Immobiliària

Unanimitat

–

–

Proposta del regidor d’Organització Interna d’autoritzar
compatibilitzar l’exercici de càrrec electe amb el de funcionari

Unanimitat

–

–

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

ERC i PSC

UIPV, VxV,
MV i C’s

–

Numeració: 166
Tipus de construcció: Aèria aïllada

Coordenades: (Datum WGS 84 = ETRS 89): N 41º
36.620' E 001º 54.073'

Abst.

Altitud: 300 m
Orientació de la porta: Sud-oest
Restaurada: No
Descripció: Té una finestra.
Font d'informació: Ignasi Gibert de cal Cisco.
Mapa planimètric de Vacarisses de l'any 1920
(Cartoteca Digital de l'ICGC). Amillarament de
Vacarisses de 1861 (Arxiu de l'Ajuntament de
Vacarisses). Ortofotos de l'ICGC o Google Maps.

QUE LA ORTODONCIA
NO SEA UN PROBLEMA,
QUE SEA LA SOLUCIÓN

Pon tu sonrisa mejor
Ortodoncia para niños
Ortodoncia para adultos
Sistema Damon©
Ortodoncia invisible Invisalign©
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En contra

PRIMER
VISITA+E A
STUDIO

GRATIS

Ortodoncia
desde 1990€
FINANCIACIÓN
HASTA EN 36 MESES
SIN INTERESES

Coneix el teu comerç

La Biblioteca recomana

DA-BIT Informàtica

Adults

El Concurs!

Los asquerosos
Santiago Lorenzo

Quin element arquitectònic destaca a l’interior
de l’establiment?
Servei de reparació i venda de material informàtic. Atenció personalitzada i àgil. Aposta per rendibilitzar al màxim els equipaments per evitar
l’obsolescència programada, especialment en el
cas de persones amb pocs recursos. Conscienciació de l’ús de programari lliure. Ajuda al col·
lectiu de gent gran.
Horari: de dimarts a divendres, de les 9 a les 13 h
i de les 16.30 a les 19.30 h, i els dissabtes, de les 10
a les 13 h.
Plaça Major, 3 baixos – Nucli
93 628 95 50 - 621 242 237
dabit.informatica@gmail.com

Els premis per a les persones encertants són gentilesa de
les empreses que apareixen en aquest concurs. En aquest
número, DA-BIT Informàtica ofereix un manteniment
d’ordinador.
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 27 de setembre!

Cartes a El Terme
Quatre ratlles al batlle de Vacarisses
Del ple del 25 de Juliol es poden extreure varies
conclusions:
1er.- Que Vd. per certs assumptes no compte gens
amb l’oposició.
2on.- Que Vd. es i forma part d’un equip de manaires. (Diccionari Alberti. Adverbi gramatical).
3er.- Que a parer meu Vd. i els seus formen un
conjunt que no sols mana sino que imposa.
SEGUIM. Durant el ple i en el torn de paraules
vaig esmentar el de la mala gestió del tractament
de la canya comú a la Avda de Trias Fargas. Aixi
estan els talussats.
1er.- Vaig demanar que es tingue’s en compte que
ni dissabtes ni festius a VACARISSES no hi habia
servei de BUS a Terrrassa.
2on.- La falta de voluntat d’evitar que la musica
de la piscina amb permis del Batlle, es moltforta,
passant així de que com tolerable a turment inacceptable. El mateix amb la colla d’adolescents
sota la volta de la masia. (o es diu castell?).
3er.- Carrer Major i garatges. Al final del carrer,
quant s’arriba a la rotonda (Plaça de la Creu)

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
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tenim un disc de PROHIBIT el PAS així com una
barana metalica, tot i aixo poden passar-hi els veïns de la zona: hi ha una vintena de garatges.
4art.- Al carrer Pau Casals passa el mateix que al
final de l’esmentat Carrer Major, amb dos garatges, pero aquí tenim un greuge, es que a algu que
mana no li plau donar la pertinent autorització.
Discriminació o tal vegada quel com mes greu.
De tot el que hi expressat, resolgui el pugui, Vd.
mana. Però moguis. Respecte al pas dels garatges
del Carrer Pompeu Fabra esperarem un temps
prudencial. Ja sabem que tot costa de fer.
Ja ens veurem si D.V.

En Manuel apunyala, en defensa pròpia, un policia antidisturbis que volia apallissar-lo. Aterrit per les conseqüències del
que ha fet, fuig de Madrid i acaba amagant-se en un dels milers
de pobles abandonats que hi ha
a la Castella profunda, on es
veurà obligat a sobreviure tot
sol, només acompanyat d’una
col·lecció de llibres Austral i
l’ajuda de la petita compra setmanal que el seu oncle li envia.
Allà, allunyat de tot i de tothom, el nostre protagonista començarà a trobar-s’hi a gust i a
adonar-se que, per ser feliç, en
realitat es necessita ben poc. El
problema vindrà quan una família ben nombrosa i sorollosa
d’estiuejants decideix anar a
passar-hi els caps de setmana,
paret per paret amb ell. Aleshores, en Manuel començarà a
veure la seva llibertat de moviments hipotecada i la seva felicitat amenaçada.
Santiago Lorenzo és tot un descobriment dins del panorama
narratiu espanyol actual. Totes
les seves novel·les són divertidíssimes i aquesta és, a més,
una ferotge crítica social als valors de la societat actual que,
sens dubte, no deixa indiferent
ningú.

Infantil
A la biblioteca, tenim molts llibres que parlen de pintors, artistes i les seves obres. I amb el
setembre, comença una bona
temporada per mirar els webs
dels museus i buscar les seves
programacions infantils. Avançar la visita amb algun conte
sobre el que es veurà sempre és
una excel·lent idea. Us oferim
un seguit de propostes de contes que tenim a la biblioteca,
relacionats amb museus i molt
interessants per a infants:
Salvador Dalí, pinta’m un somni,
de Montse Gisbert.
Editorial Serres.
Teatre-museu Dalí de Figueres:
www.salvador-dali.org
Abecedari Miró,
de Mar Morón i Gemma París.
Editorial Gustavo Gili.
Fundació Joan Miró Barcelona
www.fmirobcn.org
Antoni Gaudí,
de Pep Molist. Edicions Baula.
Abecedari Gaudí,
de Gemma París i Mar Morón.
Edicions Gustavo Gili.
La Pedrera - Casa Milà
www.lapedrera.com

Videojocs
Mario Kart 8 Deluxe
Les curses més esbojarrades i
frenètiques ja són a la biblioteca. Escull Mario, Luigi, Peach,
Bowser, Link o, fins i tot, els
calamars del Splatoon o el teu
Mii preferit i competeix contra
la màquina, amb 2, 3 o 4 amics.
O desafia el món sencer, jugant
al seu mode online.
Gaudeix de campionats a 50,
100, 150 o, fins i tot, 200 cc
(aquest últim només per a les
persones més valentes), en mode
contrarellotge o els diversos
modes batalla, amb el millor
Mario Kart creat. Assequible
per a les persones més novelles,
gràcies a les opcions d’assistència en cursa, i exigent per a les
més expertes.
Ja disponible a la biblioteca!

Ah, porteu-hi sempre el carnet
de la biblioteca, doncs molts
museus i les seves llibreries fan
descomptes si l’ensenyeu!

NOTA ADICIONAL: Oblidaba dir-li que al poble
Vd. ha aconseguit que ara sigui un lloc molt pacific (Transit). Aixo si tambe tindrà en el haver el
recort de tancament de botigues:
5 comrços – 2 vredulerie-fruiteries, 1 botiga de
menjar per animals, 1 herboristeria, 1 botiga de
tot 100 i...
Vacarisses, 25 de juliol de 2019
Marti Cos

i cognoms, document d’identitat, adreça i telèfon de contacte.
L’extensió màxima recomanada és de 2.000 caràcters, però dependrà
de l’espai disponible en cada número. El Terme es reserva el dret de no
publicar escrits amb contingut de caràcter ofensiu.
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Agenda Setembre 2019
Dijous 2

Dijous 19

31 d’agost i 1 de setembre

Legends of Montserrat

Joc del quinto

Festa Major d’El Fresno

La llegenda de Montserrat en
anglès, explicada en el millor
escenari. Per a totes les edats.
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Dimecres 4

Anem a comprar llibres

A la llibreria La Inexplicable,
de Barcelona.
Hora: 10 h
Lloc: estació de tren
de Torreblanca
Organitza: Biblioteca El Castell
Dijous 5

Marató d’enigmes
matemàtics

Activa les neurones!
A partir de 2 anys.
Amb premi per qui guanyi.
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Divendres 6

Sessió informativa
Borsa de treball

Hora: 9.30-11 h
Lloc: sala B de La Fàbrica

Espectacle infantil

A de Brossa,
a càrrec d’Assumpta Mercader,
a partir de l’obra de Joan Brossa.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Dissabte 7

Concert Beating Blues

Hora: 21 h
Lloc: Jardins del Lladern
Organitza: Esbart Dansaire

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

Sessió informativa
Borsa de treball

Hora: 9.30-11 h
Lloc: sala B de La Fàbrica
Dissabte 21

(Re)descobrint Vacarisses

Sortida guiada: El camí Ral de
Barcelona a Manresa al seu pas
per Vacarisses.
Dimarts 24

Ateneu Cooperatiu

Hora: 18-20 h
Lloc: aula 1a planta Biblioteca
El Castell
Dijous 26

Club de lectura

Els desposseïts, de Szilárd Borbély.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Divendres 27

Passegem i coneixem
El Pati del Lladern,

un jardí amb molt encant.
Per a majors de 60 anys.
Hora: 9.30 h
Lloc: sortida des del Casal
de la Gent Gran
Inscripcions:
fins al 24 de setembre,
al Casal de la Gent Gran

Hora del conte

Hora: 10.30-11.30 h
Diumenge 15

Diumenge 29

Cinema infantil en català

Cicle de Teatre Infantil

Oficina Mòbil de Consum

Festa Major d’Els Caus

Divendres 20

La zebra Camil·la,
a càrrec de Raül Benéitez.
A partir de 3 anys.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dimarts 10

31 d’agost i 1 de setembre

7 i 8 de setembre

Festa Major de L’Eixample
20 i 21 de setembre

Festa del Mussol
Lloc: Torreblanca I

A partir del 3 de setembre

Inscripcions
Biblioparcs:
IX edició del programa
de foment de la lectura
per a infants de P5,
1r i 2n de primària.
Inscripcions fins al 10 d’octubre.
Taller d’escacs:
a partir de 6 anys.
Horari: dissabtes, a les 11 h.
Des del 14 de setembre.
Club de lectura:
a partir de 16 anys.
Horari: dijous a la tarda.
Lloc: Biblioteca El Castell
A partir del 9 de setembre

Inscripcions
activitats dirigides

Taller de costura, manualitats,
gimnàstica (2 nivells), taller de
memòria, ball en línia, sardanes,
voluntariat per la llengua i
introducció a la informàtica
(nivell bàsic).
Lloc: Casal de la Gent Gran
Del 12 al 27 de setembre

Inscripcions a tallers
i reforç escolar

Lloc: Punt de Vol
Inici: dilluns 2 d’octubre
Horaris i grups:
www.vacarisses.cat
Preu: 45 euros/trimestre
Del 16 de setembre
al 10 d’octubre

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

Exposicions del mes
Cultura i Lleure, Vacarisses

El regal de la Molly Monstre.
A partir de 3 anys.
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: taquilla inversa
Col·labora: Drac Màgic

Cicle Gaudí

Els dies que vindran,
de Carlos Marqués-Marcet.
Hora: 19 h
Lloc: Casal de Cultura

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.

La gallina dels ous d'or,
de Zum Zum Teatre.
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de Cultura
Venda d’entrades online,
a www.entrapolis.com, i a taquilla.

Dibuixos infantils
del Concurs de pintura ràpida
de la Festa Major
Lloc: Biblioteca El Castell

Seguim repensant
el Punt de Vol

Espai chill out, mandales...
Vine i digues com vols
el teu espai!!
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