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Editorial
Històricament, la majoria d’equipaments munici-
pals es troben al nucli urbà i separats per la carre-
tera BV-1212. Perquè el pas d’una banda a l’altra 
sigui el més segur possible per a vianants, ja fa anys 
que s’està debatent i treballant una millora de la 
cruïlla entre el carrer Salvador Badia i la BV-1212.

Ara, tenim sobre la taula el projecte de millora 
viària d’aquest sector, que modificarà lleugera-
ment el traçat de la carretera. A més, inclou una 
plataforma única, amb preferència de pas per a 
vianants enfront qualsevol vehicle. L’objectiu és 
augmentar la seguretat, la comoditat i la qualitat 
dels desplaçaments a peu entre els diferents equi-
paments municipals de la zona.

Índex

Aquesta millora s’uneix a l’ampliació del pàr-
quing municipal ubicat al costat del CAP. D’aques-
ta manera, un cop finalitzades les obres perti-
nents, els veïns i veïnes de Vacarisses que s’hagin 
de desplaçar a un dels equipaments del nucli po-
dran fer-ho amb major comoditat i seguretat, al-
hora que disposaran de més lloc per aparcar.

Les persones i empreses
interessades en contractar
publicitat a El Terme,
podeu contactar a:
comunicacio@vacarisses.cat
93 835 90 02 (ext. 340)
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L’objectiu és augmentar la seguretat
en els desplaçaments per una zona que 
concentra la major part d’equipaments 
municipals, amb prioritat per a vianants

La carretera BV-1212 travessa la trama urbana de 
Vacarisses. El tram comprés entre el PK 0+000 i el 
0+150 està situat just enmig del nucli, on, a més, 
es concentra la major part dels equipaments mu-
nicipals, com l’escola Pau Casals, l’escola bressol 
El Cuc, el CAP, el Casal de la Gent Gran, La Fàbrica 

UrbanismeProjecte de reordenació
de la cruïlla entre la BV-1212 
i el carrer Salvador Badia

i el Punt de Vol, així com l’oficina de Correus, en-
tre d’altres.

A més a més, en aquest tram, conflueixen les cru-
ïlles de la carretera amb els carrers de La Torrota 
i Salvador Badia, que, pel seu pendent pronunciat 
i per la corba tancada que fa la BV-1212, no oferei-
xen una bona visibilitat. I és que la topografia de 
la zona és abrupta. El pendent longitudinal de la 
BV-1212 en aquest tram és variable, amb un 4% a 
l’oest de la confluència del carrer Salvador Badia 
i un 7,5% a l’est d’aquest vial. S’hi afegeix que, al 
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Cada dia de la primera setmana de 
setembre, va organitzar-s’hi una activi-
tat, especialment per al públic infantil

El setembre va començar amb força activitat a la 
Biblioteca El Castell. El primer dilluns de mes, es 
van aprofitar les vistes que ofereix l’edifici per 
narrar la llegenda de Montserrat en anglès. Així, 
vam poder aprendre molt vocabulari, mentre 
gaudíem d’ambientació en directe amb la munta-
nya de fons. Un cop finalitzada la narració, la ca-
nalla va haver de buscar pistes per la biblioteca i 
cada família es va poder endur un llibret d’activi-
tats editat pel Museu de Montserrat.
 
L’endemà, es va encetar el període d’inscripci-
ons per al taller d’escacs i el programa de fo-
ment de la lectura Biblioparcs. Dimecres, vam 
viatjar en tren cap a la llibreria barcelonina La 
Inexplicable per comprar novetats, desiderates i 
fons per als projectes de les escoles Font de l’Or-
pina i Pau Casals.
 

CulturaLa biblioteca torna
amb molta energia

Dijous, va ser el torn dels enigmes, una activitat 
que va comptar amb 27 participants, d’entre 2 i 
12 anys. Cada infant competia amb enigmes 
adaptats al seu nivell i edat. Van guanyar en Mar-
tí, l’Oller, l’Amélie i l’Ernest, que van resoldre 
correctament els 10 enigmes plantejats! I per tan-
car la primera setmana d’activitat, la biblioteca 
va oferir un espectacle infantil dedicat al poeta 
Joan Brossa, en commemoració del seu centenari.
 
A més, totes les persones que van visitar l’equipa-
ment aquells dies van poder gaudir de diverses 
mostres, barrejades entre les creacions artísti-
ques de l’entitat Cultura i Lleure: novetats, un 
racó sobre la Diada i un altre dedicat a la tornada 
a l’escola. I no us perdeu les programacions dels 
propers mesos, carregades d’activitats molt inte-
ressants!

tram més proper a la BV-1212, aquest mateix car-
rer té un pendent longitudinal de l’11,5%.

Per tant, aquesta cruïlla viària presenta uns des-
nivells que en dificulten la mobilitat, tant de via-
nants com de vehicles. A aquesta dificultat, s’afe-
geixen problemes d’estacionament de vehicles i, 
com a conseqüència de tot plegat, també de segu-
retat viària.

Amb l’objectiu de solucionar aquestes problemà-
tiques, es preveu reordenar la cruïlla de la carre-
tera BV-1212 amb el carrer Salvador Badia. A més, 
al tram amb major trànsit de vianants (als en-
torns de la cruïlla amb el carrer de La Torrota), 
s’instal·larà una plataforma única, que anivellarà 
vorera i calçada.

Actuacions del projecte

· Definir una plataforma única amb la calçada i 
vorera al mateix nivell, en un tram de 30 m de 
longitud a la carretera BV-1212, a l’alçada de la 
cruïlla amb el carrer de La Torrota.

· Definir una plataforma única amb la calçada i 
vorera al mateix nivell, en un tram de 40 m del 
carrer Salvador Badia, just a la confluència amb 
la carretera BV-1212.

· Reordenar la zona de vianants delimitada pel 
carrer Salvador Badia, la carretera BV-1212, el 
Casal de la Gent Gran i el CAP.

· Reordenar l’espai viari de comunicació de la pla-
taforma del Casal de la Gent Gran i el CAP amb la 
Plaça de la Dona.

· Millorar els serveis urbans a l’àmbit d’actuació 
(xarxes de clavegueram, enllumenat viari i fibra 
òptica).

A primers del mes de juny, l’Ajuntament de Vaca-
risses va cedir a l’ADF del municipi un vehicle 
pick-up tot terreny, per a la realització de tasques 
de Prevenció, Vigilància i Suport a l’extinció d’incendis 
forestals. Aquest vehicle necessitava unes repara-
cions i condicionaments per tal de poder estar 
operatiu en cas d’emergència. L’Ajuntament es va 
fer càrrec de la reparació necessària per al seu 
funcionament (part mecànica).

Tot seguit i un cop la reparació mecànica enllesti-
da, és quan ens en fem càrrec els voluntaris de 
l’ADF per acabar de condicionar-lo, amb la col-
laboració de Taller Ángel (xapa i pintura) i amb la 
mà d’obra dels voluntaris de l’ADF, en el raspat 
de la pintura i condicionament abans de pintar. 
També col·laborem en tapar-lo per al seu pintat. 
Un cop pintat i amb la col·laboració del garatge 
Escartin, s’instal·la el pont lluminós i les senyals 
acústiques com a vehicle d’emergències.

Queda com a part principal la col·locació del kit 
d’extinció d’incendis, que, tot i la forta pluja que 
va caure el dissabte 27 de juliol, varis voluntaris 
de l’ADF vàrem aconseguir instal·lar-lo. El vehi-
cle, amb el kit col·locat, ja resta semi operatiu a 
l’espera de la corresponent IVT, que passem el 
dilluns 29 sense cap defecte. És aleshores quan el 
vehicle està del tot operatiu.

EntitatsCessió per part de 
l’Ajuntament d’un vehicle
a l’ADF de Vacarisses

En agraïment a la cessió del vehicle, proposem al 
Sr. Alcalde, Toni Masana, que sigui ell qui doni el 
tret de sortida d’aquest vehicle, fent-nos l’entre-
ga oficial entre els actes de la Festa Major. Cal re-
marcar que aquest vehicle està operatiu gràcies a 
l’Ajuntament, empreses col·laboradores i molt 
especialment al grup de voluntaris/es de l’ADF 
que, amb el seu esforç i dedicació, han fet possi-
ble que aquest projecte de rehabilitació d’aquest 
vehicle sigui tota una realitat. Com a dada signifi-
cativa, cal ressenyar que l’import de la despesa de 
l’adequació d’aquest vehicle (llevat de la part me-
cànica) ha estat a càrrec de la subvenció assigna-
da als voluntaris de l’ADF.

Salut,
Mariano Masana i Torras

Cap Operatiu ADF Vacarisses-Rellinars
(secció Vacarisses)

Vacarisses, 3 d’agost de 2019
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Són cinc nois i una noia, tots músics i dels bons. 
El grup Beating Blues format per aquests fantàs-
tics músics ens han fet gaudir amb temes dels 
Beatles. Música que agrada els joves i els més gra-
nadets, que som més d’aquella època. Música que 
ha servit els més grans per recordar la seva joven-
tut i per fer ballar la gent més jove.

El dissabte 7 de setembre al vespre, aquest és el 
7è any, ens vam trobar força gent als jardinets del 
Lladern per assistir al concert d’estiu organitzat 
per l’Esbart Dansaire de Vacarisses. Varen inter-
pretar moltes peces del grup de Liverpool, que 
van fer aixecar de la cadira més d’un per seguir el 
ritme de les cançons.

Cal destacar que, a més de tenir la mà trencada 
amb la música, la seva simpatia i entrega van fer 
que el públic se sentís molt còmode i animat.

EntitatsConcert d’estiu
als jardinets del Lladern

Després d’una hora llarga cantant i tocant, es van 
acomiadar i unes hostesses de l’Esbart, la Ivet i la 
Bruna, i un assistent, l’Abbai,  els varen fer entre-
ga d’uns rams a cadascun d’ells. Per acabar la fes-
ta, mentre el públic anava fent la xerradeta, es 
van repartir carquinyolis i cava.

L’Esbart vol agrair a la família Lladó que any rere 
any puguem disposar del seu jardí per organitzar 
el concert i també donar les gràcies a totes aque-
lles persones que ens donen un cop de mà desin-
teressadament.

Salut i dansa,
Rita Cornet

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

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

Ioga
Dimarts i dijous
Matí: de 10.30 a 11.45 h
Tarda: de 17.45 a 19 h
Lloc: sala C de La Fàbrica
Classes d’un o dos dies setmanals.
Més informació:
Lali, 616 315 579 (matí) / Àngels, 938 281 015 (tarda)

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

EntitatsAssociació per a la Cultura i 
el Lleure de Vacarisses
Activitats curs 2019 - 2020

Postural Train
Dilluns, de 17 a 18 h, de 18 a 19 h i de 19 a 20 h
Dimarts, de 15.15 a 16.15 h
Dijous, de 15.15 a 16.15 h i de 19 a 20 h
Lloc: sala C de La Fàbrica
Classes d’un o dos dies setmanals.
Més informació: Maria, 605 244 834

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

Per realitzar qualsevol de les activitats, caldrà 
abonar una quota anual de soci de 
25 €/família.

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

També estem preparant diferents tallers puntuals 
de tast d'oli, cerveses, cuina vegana, cosmètica 
natural, etc. Ja us n’anirem informant!!

Cultura i Lleure
“Als cursos, es crea un ambient molt familiar”

Entrevista

L’Associació Cultura i Lleure organitza 
activitats i tallers sobre diferents 
temàtiques per a persones adultes,
com arts plàstiques, ioga o costura, 
entre d’altres. A més, és una entitat 
amb una llarga història al seu darrera. 
De fet, enguany, celebra el seu 30è 
aniversari. Una bona mostra de la seva 
tasca s’ha pogut veure aquest estiu a la 
Biblioteca El Castell, en una exposició 
que ha recopilat tots els treballs de 
l’associació del curs 2018-2019.
En parlem amb algunes representants 
de Cultura i Lleure.

Com va sorgir la idea de crear Cultura i Lleure 
i com ha anat evolucionant l’entitat?
Fa 30 anys, no hi havia AMPES i un grup de mares 
vam decidir organitzar activitats per a infants i, 
fins i tot, casals i colònies. Ara, en canvi, sols po-
dem fer cursos per a adults, per la cobertura de 
l’assegurança. Vam començar a El Castell, on fè-
iem informàtica, jazz, restauració, pintura, costu-
ra... El vam renovar tot, perquè les bigues estaven 
podrides i queien. També hi vam instal·lar un lava-
bo, ja que no n’hi havia. Fins que van rehabilitar La 
Fàbrica i ens van reubicar allí.

Precisament, aquest mes d’octubre, compliu 
30 anys. Quina valoració en feu?
Molt bona. Hem tingut gent i fem coses molt ma-
ques, com ceràmica, costura, làmpades, restaura-
ció de mobles... A més, es crea un ambient molt 
familiar, fent pinya entre els grups. I això dona 
peu també a que vingui gent de les urbanitzacions.

Aquest estiu s’han pogut veure els treballs del 
curs passat a la Biblioteca El Castell. És la pri-
mera exposició que feu en un edifici que, pre-
cisament, està molt vinculat a la vostra enti-
tat. Com ho heu viscut?
Estem molt contentes. Cada any, fèiem una expo-
sició a La Fàbrica per la Festa Major amb tot el que 
havíem fet durant l’any. Hi participava molta gent 
perquè hi posàvem quadres i altres treballs, però, 
en canvi, ens costava que s’hi volguessin moure 
els mobles del curs de restauració. Ara, se’ns va 
presentar l’oportunitat de fer una mostra a la bi-
blioteca i vam decidir aprofitar-ho per promoure 
l’entitat. Pensem que ens coneix tothom, però va 
venint gent nova.

Continua a la pàgina següent  ... / / ...

 

QÜESTIONARI VACARISSÀ 

Un lloc de Vacarisses
Les Vendranes i La Torrota

Un record vacarissà
La gent i caminar fins a les Vendranes per esmor-
zar-hi

Una activitat vacarissana
Les classes de puntes de coixí i ceràmica

Una millora per al municipi
Que hi hagi més vida i botigues al poble, que 
està una mica apagat

Un llibre
El calidoscopi, de Montse Rusiñol, i Pa de llimona 
amb llavors de rosella, de Cristina Campos

Una pel·lícula 
Thelma i Louise i Sempre al teu costat, Hachiko. 

Un personatge de ficció
Mary Poppins i La Caputxeta Vermella

Un personatge real
Dalí i Puigdemont

Un plat
Escalivada amb anxoves i sarsuela
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Política Municipal

Consulta les actes
dels Plens municipals

Propostes del Ple municipal extraordinari urgent
de 5 de setembre de 2019   

Proposta/moció

Proposta de la regidora d’Educació d’acordar la resolució
del contracte de gestió del servei de menjadors escolars
dels centres docents públics de Vacarisses

Proposta de la regidora d’Educació d’aprovació del conveni 
subscrit, en data 5 d’agost de 2019, entre l’Ajuntament de 
Vacarisses i les AMPES de l’escola Font de l’Orpina, escola Pau 
Casals, escola bressol El Xic i escola bressol El Cuc, pel qual
es regula la prestació del servei de menjadors escolars durant 
el curs escolar 2019-2020

A favor

Unanimitat

Unanimitat

En contra

–

–

Abst.

–

–

Odontologia general,
endodòncia,

estètica,
pròtesis,

ortodòncia,
periodòncia,

cirurgia i implants,
odontopediatria,

oclusió i ATM... 

Temps de la verema.
El burro, amb la càrrega a curull.
Font: Farrés Trias, J.M. (textos). Retrats de Vacarisses.
Vacarisses: Ajuntament de Vacarisses, DL 1999.

Envia les teves imatges de Vacarisses, d’ara o d’altres èpoques.
Per fer-ho, només has d’afegir una breu descripció del lloc i indicar el 
nom de l’autor/a de la fotografia. Les esperem a:  elterme@vacarisses.cat

Vacarisses en imatges

Les activitats que organitzeu cada curs solen 
durar uns mesos. També oferiu, però, tastets 
puntuals de poques sessions, sobre diferents 
temàtiques.
Sí i, de fet, volem donar-hi continuïtat. Tenim pre-
vist organitzar tastos de cerveses i olis, i tallers d’ela-
boració de sabons i cosmètics naturals, de reciclatge 
i alternatives als plàstics, i de menjars vegans. La 
idea és oferir més tallers puntuals i, segons l’assis-
tència, convertir-los en cursos.

Com decidiu els cursos que s’organitzaran?
Un cop al mes, ens trobem per passar comptes i 
debatem les noves idees i aportacions. També hi ha 
gent que s’ofereix per organitzar nous cursos. 
Sempre que podem, intentem que el professorat 
dels tallers sigui d’aquí.

Ara bé, una de les activitats amb més renom 
de l’entitat i, fins i tot, de caire internacional, 
són els vestits de paper.
Sí, al concurs de Mollerussa on participem va 
gent de tot el món, com Mèxic o Rússia. Ens hi 
hem presentat durant 19 anys amb models d’aquí 

i hem guanyat molts premis, per exemple, un pri-
mer premi amb un vestit inspirat en la pel·lícula 
My fair lady. De fet, Vacarisses té molt renom al 
concurs. Sempre s’organitza als voltants de Santa 
Llúcia, patrona de les costureres. Enguany, serà el 
14 de desembre i també ens hi presentarem.

I ens podeu donar alguna pista sobre el vestit 
amb què hi concursareu?
La temàtica ha de ser una incògnita, així que no 
podem desvetllar res... Sols podem avançar que 
està costant molt de fer.

Véns?

PRIMERA
VISITA

GRATIS

C/ Montserrat, 44  ·  938 280 720  ·  info@clinicadentalvacarisses.com

Tot a Clínica Dental Vacarisses!
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La Diada 2019 en imatges
Fotografies: Quico Ortega
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Les falgueres són plantes sense flors, que es re-
produeixen per espores. Pertanyen al grup dels 
pteridòfits i la seva aparició a la Terra és anterior 
a la de les fanerògames o plantes amb flors. Se'n 
coneixen unes 9.000 espècies, la majoria pròpies 
de les regions tropicals. A Europa el seu nombre 
a penes supera el centenar, la meitat de les quals 
es troben a Catalunya. Al massís de l'Obac han 
estat consignades vint espècies, el comentari de 
les quals es fa a continuació.

La dauradella (Ceterach officinarum), de fulles amb 
marges sinuosos i densament recobertes d'esqua-
mes pel dessota, és relativament freqüent en ro-
ques i murs. La falguera aculeada (Polystichum acu-
leatum) és molt rara al massís de l'Obac i només 
l'he trobada per damunt de la font de la Cirera, 
encara que recentment sembla que ha desapare-
gut a causa de les estassades inconvenients que 
s'hi han fet. La falguera comuna (Pteridium aquili-
num), una planta alta i de fulles molt retallades, és 
subcosmopolita i sens dubte la falguera més 
abundant a la Península Ibèrica, encara que escas-
seja al massís de l'Obac. La falguera d'avellanosa 
(Polystichum setiferum) es fa en fons de vall humits, 
associada als avellaners silvestres i altres plantes 
de llocs frescals. La falguera mascle (Dryopteris fi-
lix-mas) ha estat citada del terme de Vacarisses per 
Antoni Comellas. La falguereta capil·lera (Adian-
tum capillus-veneris), amb folíols flabel·lats, és a dir, 
en forma de ventall, és una planta de distribució 
subcosmopolita que prospera en fonts i roques 
on regalima l'aigua, i que s'havia emprat en medi-
cina popular contra la tos i per a tonificar el ca-
bell. La falguereta de fenc (Cheilanthes acrostica) rep 
aquest nom per l'olor a fenc o cumarina que fa i 
és bastant rara al massís de l'Obac. La falguereta 
de Madeira (Cheilanthes maderensis), del mateix gè-
nere que l'anterior, també és rara i creix solament 
sobre roques àcides volcàniques. La falguereta 
fina (Anogramma leptophylla) fa fulles de dues me-
nes i és molt escassa al massís de l'Obac, on no-
més l'he trobada en dues localitats. La falguereta 
pèl-roja (Notholaena marantae), amb el revers de les 
fulles densament recobert d'esquames rogen-
ques, només es troba a la serra de les Pedritxes 
sobre riolites, un tipus de roca volcànica. La falzia 
blanca o ruda de paret (Asplenium ruta-muraria) ve-
geta en fissures de conglomerats calcaris i és molt 
escassa a l'Obac. La falzia de bosc (Asplenium onop-
teris), amb fulles de contorn triangular, és comu-
na en tots els boscos de Sant Llorenç del Munt i 
l'Obac. La falzia de font (Asplenium fontanum), com 
el seu nom indica, es troba en fonts i roques molt 
humides. La falzia glandulosa (Asplenium petrarc-
hae) presenta pèls glandulars i es fa en roques as-
solellades. La falzia prima (Asplenium septentriona-
le), de fulles amb folíols estrets, és abundant als 
Pirineus sobre substrats silícics, però és molt rara 

Les falgueres
del massís de l'Obac

al sud del Montseny i a l'Obac només es troba a la 
serra de les Pedritxes. La falzia roja (Asplenium 
trichomanes), amb el raquis de color bru verme-
llós, és bastant comuna a l'Obac en roques humi-
des i declivis terrosos amb molsa. La llengua de 
cérvol (Phyllitis scolopendrium), de fulles lanceola-
des bastant grans, es fa només en llocs molt hu-
mits i ombrívols, com és el cas del racó de la font 
Freda. El polipodi mestís (Polypodium interjectum) 
és bastant rar i es tracta d'un híbrid dels dos poli-
podis esmentats a continuació. El polipodi serrat 
o herba pigotera (Polypodium cambricum), de fulles 
pinnatipartides i de contorn triangular, és bas-
tant freqüent en roques i talussos humits. El poli-
podi vulgar (Polypodium vulgare), de fulles igual-
ment pinnatipartides però de contorn lanceolat, 
és comú a les comarques septentrionals de Cata-
lunya, però és molt escàs a Sant Llorenç del Munt 
i l'Obac, on només apareix en canals i hàbitats 
humits i ombrívols.

Àngel M. Hernández Cardona

Natura
Viu Vacarisses

A dalt:
Falguereta capil·lera

A la dreta a dalt:
Falzia roja

A la dreta a baix:
Falguera d'avellanosa
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Cartes a El Terme

Voldria aprofitar aquest espai per agrair a Vacaris-
ses Corre la feina que fan cada any organitzant les 
curses de festa major: el muntatge i desmuntatge 
del punt de sortida i avituallament d'arribada, les 
inscripcions, les entregues de trofeus, les fotogra-
fies, l'actualització del bloc amb els resultats... 

Castellers de Vacarisses,
un exercici de maduresa social

Vacarisses està immers des de fa ja uns anys en un 
procés de transició política i de maduresa social. 
D'una quinzena d'anys cap aquí, fruit d'haver 
crescut molt en població, hi ha hagut un notable 
creixement envers la identificació col·lectiva 
com a poble. La bona salut de les entitats, malgrat 
els inevitables i naturals alts i baixos, es nota en 
la consolidació de les Festes Majors de la vila i en 
la qualitat de les propostes. Diables, esbart, ge-
gants, grallers, AMPES, corals, associacions veï-
nals, etc. faciliten un tipus de lleure no consumis-
ta comú a les manifestacions de la cultura popular 
d'arrel tradicional de Catalunya, on es propicia la 
participació directa i activa en la festa, i ofereix 
una alternativa a altres propostes de lleure con-
temporànies que únicament ofereixen un paper 
de mers espectadors/consumidors.

Fruit de tota aquesta energia, es planteja la possi-
bilitat de fundar una Colla Castellera a Vacarisses. 
Algun dubte? Anem a pams.

Els castells constitueixen una activitat col·lectiva 
que, a través de l'esforç coordinat i ben organit-
zats, enlairen, al so d'una música tradicional cone-
guda com el toc de castell, unes construccions hu-
manes de característiques predeterminades, que 
requereixen habilitat pràctica i molta preparació.

Una colla castellera és oberta i inclusiva, i desen-
volupa una activitat on tothom és necessari per-
què tothom hi pot aportar alguna cosa sense que 
es doni cap mena de diferenciació per raó de gè-
nere, edat, condició social, raça, origen i creences 
polítiques i religioses. I això ho vull tornar a dir i 

La Biblioteca recomana

Adults
El problema de los tres cuerpos 
Cixin Liu

Wang, un científic especialista 
en nano materials, es veu invo-
lucrat en una trama on cientí-
fics d’alt rang apareixen morts 
en estranyes circumstàncies. En 
una Xina convulsa, els fets es 
van esdevenint sota la llarga 
ombra de la dura Revolució Cul-
tural xinesa, en què molts pro-
fessors, intel·lectuals i científics 
van ser perseguits per les seves 
idees.
Una història de ciència especu-
lativa, on el que avui creiem in-
viable podria estar succeint da-
vant dels nostres propis ulls. 
Wang, amb l’ajut del peculiar i 
polèmic policia Da Shi, haurà 
de resoldre un misteri mitjan-
çant un enigmàtic joc de reali-
tat virtual anomenat Tres cuer-
pos, rere el qual hi ha una 
misteriosa organització que po-
dria tenir el destí de l’ésser 
humà a les seves mans.
El problema de los tres cuerpos va 
ser la primera novel·la no an-
glesa guanyadora del premi 
Hugo de l’any 2015.

Pel·lícules
Tomates verdes fritos

És una pel·lícula sensible i in-
tensa de Joan Avet, estrenada al 
1991, adaptació de la novel·la 
Fried Green Tomatos at the Whistle 
Shop Cafe de Fannie Flagg.
Evelyn Couch, una dona que ja 
no té edat per sentir-se jove 
però que és massa jove per sen-
tir-se gran, visita una parenta 
en un hospital. Allà troba una 
encantadora octogenària, 
Ninny Threadgoode, que li ex-
plica històries viscudes seixan-
ta anys abans. Aquesta trobada 
trastornarà la seva vida. El pa-
per de l’Evelyn és interpretat 
per una fantàstica Katty Bates i 
el de Ninny l’interpreta Jessica 
Tandy, fent d’una dolça velleta,  
difícil d’oblidar.
En definitiva, la pel·lícula ens 
explica una meravellosa histò-
ria sobre l’amistat veritable i 
incondicional.

Contes 
L’illa de l’avi

De l’autor de La Balena, guanya-
dor del premi Oscar’s First 
Book de 2014. Benji Davies ens 
porta ara L’illa de l’avi, una his-
tòria protagonitzada per en 
Leo i el seu entranyable avi. 
Tots dos comencen un viatge 
(simbòlic) a bord d’un vaixell, 
que els conduirà fins a una illa 
d’on l’avi ja no tornarà mai 
més. En Leo torna a casa sol i 
trist, però alhora content, per-
què ha vist que l’avi, on ha de-
cidit quedar-se, és feliç i està 
molt ben acompanyat.
Les il·lustracions  són molt bo-
niques i plenes de detalls amb 
colors molt vius, que despre-
nen molta alegria.
Es tracta d’un llibre ideal per 
parlar amb els més petits del 
dol, de l’acceptació de la mort i 
dels sentiments que es tenen 
en aquest moments tan durs de 
la vida.

Participar en una cursa de festa major no és no-
més viure la festa, sinó que implica un conjunt 
de valors (saber guanyar o perdre, entre els més 
destacats) que avui estan amb crisi i seran total-
ment indispensables en el futur de tots aquests 
nens i nenes.

Gràcies,  Una mare (que sempre està animant)

recalcar, "tothom hi pot aportar alguna cosa sen-
se que es doni cap mena de diferenciació per raó 
de gènere, edat, condició social, raça, origen i cre-
ences polítiques i religioses". Una colla castellera 
constitueix un espai de convivència i comunica-
ció plural i intergeneracional, ofereix una opor-
tunitat única per al lleure familiar i fomenta rela-
cions interpersonals de gran valor formatiu, 
sobretot per als més petits.

És espai de solidaritat, cohesió social i integració, 
especialment de persones nouvingudes, a les 
quals ofereix la possibilitat de relacionar-se, com-
prendre millor els trets propis i els nostres cos-
tums. També és font de recursos per a la resta 
d'entitats, porta d'entrada per a nous membres 
que enriqueixin les propostes generals i particu-
lars, per unes Festes encara més populars i tradi-
cionals.

"Força, valor, equilibri i seny" és el lema casteller 
heretat dels nostres ancestres. Aquí hi podem 
afegir un munt de conceptes més. "Treball, com-
promís, tolerància, respecte, solidaritat, autoesti-
ma, confiança, esforç, superació, acceptació, dis-
ciplina".

En els castells no hi ha resultat ni avaluació indi-
vidual; és una activitat on tothom és necessari, 
però ningú és imprescindible.

Amb tot aquest escenari, em pregunto: cap una 
colla castellera a Vacarisses? Som prou madurs 
socialment per iniciar aquesta aventura amb un 
mínim de garantia d'èxit? Quan comencem? M'hi 
apunto.

Cesc Castellet i Cardona
Activista Cultural
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Divendres 4

Sessió Informativa
Borsa de Treball
Hora: 9.30-11 h
Lloc: sala B de La Fàbrica
Inscripcions:
promocio@vacarisses.cat
93 835 90 02 (ext. 461)

Dissabte 12

Jornades europees
de patrimoni
La Sagrera de Vacarisses.
Hora: 11 h
Lloc: Plaça Major
Inscripcions: Biblioteca El Castell

Diumenge 13

Cinema infantil en català 
El bosc de Haquivaqui.
Recomanada a partir de 4 anys.
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: taquilla inversa
Col·labora: Drac Màgic

Cicle Gaudí
Hora: 19 h
Lloc: Casal de Cultura

Dimarts 15

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

Dijous 17

Trobada gamer
Hora: 17 h
Lloc: Punt de Vol

Divendres 18

Sessió Informativa
Borsa de Treball
Hora: 9.30-11 h
Lloc: sala B de La Fàbrica
Inscripcions:
 promocio@vacarisses.cat
93 835 90 02 (ext. 461)

Diumenge 20

(Re)Descobrint Vacarisses
L'Hostal de la Creu
i el Cul de la Portadora.
Inscripcions:
promocio@vacarisses.cat

Dimecres 23

Campionat de futbolí
Lloc: Casal de la Gent Gran

Dijous 24

Dia de la Biblioteca
Espectacle per a adults Lectorant, 
sobre com la lectura ens 
transforma. A càrrec d’Eugenia 
González La Rosa.
Hora: 18 h
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell

Club de lectura
El baró rampant,
d'Italo Calvino
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Divendres 25

Hora del conte
Contes de castanyada, a càrrec de 
Joan de Boer. A partir de 3 anys.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Diumenge 27

Cicle de Teatre Infantil
Teatre-fòrum sobre transgènere. 
La perruca, a càrrec de Nus 
Processos Socials i Creatius.
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de Cultura
Venda d’entrades online, a
www.entrapolis.com, i a taquilla.

Dimarts 29

Ateneu Cooperatiu
Hora: 18-20 h
Lloc: aula d'estudi
de la Biblioteca El Castell

Dijous 31

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

Mes de la Gent Gran

Dimarts 1

Dia internacional
de les persones grans
Botifarrada per inaugurar
el Mes de la Gent Gran. 
Hora: 10 h 
Lloc: La Fàbrica
Preu: gratuït
Inscripcions:
abans del 25 de setembre  

Inauguració exposició
de Joan Cortada 
El manetes de l’avi Joan.
Carros, carretes i d’altres.
Hora: 18 h
Lloc: Casal de la Gent Gran 

Dijous 3

Recull gràfic
del Casal de la Gent Gran 
(octubre 2018 - setembre 2019)
Presentació de les activitats
del nou curs.
Hora: 18 h 
Lloc: Casal de la Gent Gran 

Dijous 10

Sessió de quinto
Especial lloros.
Hora: 17.30 h 
Lloc: Casal de la Gent Gran

Divendres 11

Passegem i coneixem
El Mas Mimó
Passat prehistòric a Vacarisses.
Hora: 9.30 h, des del Casal
de la Gent Gran, amb microbús.
Inscripcions: abans del 4 
d’octubre (places limitades)

Dilluns 14

Taller de ceràmica
Amb Àngels Lafuente,
de l’Associació Cultura i Lleure 
de Vacarisses.
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions: abans del 4 
d’octubre (places limitades)

Dimarts 15

Taller-xerrada
Envellir amb humor
A càrrec d’Inés Simarro.
Hora: 18 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions: abans del 4 
d’octubre (places limitades)

Dijous 17

Curtmetratge
Benidorm 1987 
Col·loqui posterior
i refresc per a tothom.
Hora: 18 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Biblioteca El Castell

Dilluns 21

Concurs de truites
Lliurament de premis.
Hora: 18 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

Dimecres 23 

Campionat de futbolí
Lliurament de premis.
Hora: 18 h 
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Punt de Vol 

Dissabte 26

Celebració Noces d’Or
i Dinar de Germanor
Hora: 14 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions i pagament del 
dinar: abans del 18 d’octubre
Les parelles que compleixen enguany 
50 anys de casades i vulguin 
participar en aquesta activitat han 
d’inscriure’s fins al 18 d’octubre.

Dimarts 29

Havaneres
Amb el grup Bon Dia. Rom 
cremat, moniatos i castanyes, a 
càrrec del Casal de la Gent Gran.
Hora: 17.30 h
Organitza:
Associació Casal Gent Gran

Més informació i inscripcions:
al Casal de la Gent Gran
o al 93 828 10 30.

Volem agrair l’ajuda en les diferents 
activitats programades de totes les 
persones usuàries del Casal.

De l’1 al 31 d'octubre

Pressupostos participatius
Exposició de propostes
als vestíbuls de La Fàbrica
i el poliesportiu municipal,
i votació telemàtica
a www.vacarisses.cat, o presencial, 
a l’urna de la Recepció de 
l’Ajuntament (horari d’atenció al 
públic) i als següents punts:

Dimarts 1
16-18 h: La Fàbrica

Dimarts 8
16-18 h: Biblioteca El Castell

Dimarts 15
18-20 h: poliesportiu municipal

Dimarts 22
16.30-18 h: Casal de la Gent Gran

Dimarts 29
16-18 h: Punt de Vol

Fins 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

Durant tot el mes

Inscripcions Voluntariat
per la Llengua
Com a aprenent o persona 
voluntària, per parlar en català 
una hora a la setmana.
Durada: 10 setmanes
Lloc: Casal de la Gent Gran

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.


