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Editorial
Un increment mitjà de la temperatura del planeta per sobre de +1,5ºC seria un punt de no retorn, segons veus expertes. I és que ja no seria
possible recuperar l’estat climàtic anterior a la
crisi que estem vivint i viurem.

substituint els combustibles fòssils per fonts
renovables i locals. Però també és un procés de
canvi progressiu en la manera de gestionar i utilitzar l’energia, incrementant-ne l’ús compartit
i amb una major eficiència.

La llei de canvi climàtic de Catalunya, de 2017,
estableix objectius de reducció d’emissions de
CO2, prenent l’any 1990 com a referència: una
reducció del 40% l’any 2030, del 65% el 2040 i del
100% el 2050. Els estudis més recents parlen,
fins i tot, de la necessitat d’assolir el 100% ja al
2040, ja que l’increment de la temperatura està
sent superior al previst!

A Catalunya, s’està impulsant amb l’anomenat
Pacte Nacional per a la Transició Energètica,
que ha generat un diàleg i un consens entre totes les forces polítiques i representants de la
societat civil per assolir un nou model energètic català renovable, net, descentralitzat, democràtic i sostenible.

Com podem aconseguir-ho? Reduint el consum
energètic, millorant l’eficiència energètica i
fent que aquesta energia consumida sigui d’origen renovable, sense emissions de CO2 associades. Aquest és l’únic camí a seguir per assolir els
objectius necessaris per evitar aquest punt de
no retorn.
La transició energètica representa, principalment, un canvi en la producció de l’energia,

Índex

Per tot plegat, la transició energètica és i serà un
repte majúscul, que ens afecta i de què som responsables; i aquest és només un dels passos a
seguir per mitigar la crisi climàtica actual i, especialment, durant les properes dècades.
L’èxit en l’assoliment d’aquests objectius és només la suma de petites i grans accions que hem
de tirar endavant entre tots i totes. L’esforç no
serà poc, però el cost de no actuar, de no fer res,
seria molt més alt. Som-hi!
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És el primer cop que hi participen
tots els infants escolaritzats als centres
de primària de Vacarisses
Més de 600 alumnes hauran passat per la formació d’usuaris de la Biblioteca Municipal El Castell,
entre mitjans de gener i finals de febrer. És el primer cop que la farà tot l’alumnat escolaritzat als
dos centres de primària de Vacarisses (les escoles
Font de l’Orpina i Pau Casals), juntament amb els
infants de P2 de les escoles bressol El Cuc i El Xic.
És una prioritat de la Regidoria de Cultura que tot
l'alumnat pugui participar i aprendre d’aquestes
formacions.
La formació serà específica per a cada curs. Els
més petits gaudiran d’un espectacle a càrrec de la
conta contes Ada Cusidó, mentre que l’alumnat
de cicle infantil s’introduirà al món dels contes a
través del joc per començar a descobrir tot allò
que ofereix la biblioteca. En el cas del primer cicle de primària, els infants coneixeran els serveis
de l’equipament i treballaran amb el seu fons.
A partir del cicle mitjà, s’hi incorporarà també
l’aprenentatge de l’espai digital i tots els recursos
que ofereixen,
la biblioteca virtual: https://bibliotecavirtual.diba.cat/
i Gènius: https://genius.diba.cat/

D’altra banda, s’explicarà i es treballarà el context històric d’El Castell amb tots els grups per
conscienciar-los sobre el valor patrimonial de
l’edifici. La Colla Gegantera de Vacarisses també
hi ha contribuït, traslladant el gegant Manel
Amat a la mateixa biblioteca.
Amb la voluntat de millorar, un cop finalitzades
totes les formacions, el professorat podrà omplir
una enquesta perquè les sessions s’adaptin cada
cop més als projectes curriculars dels centres
educatius vacarissans. Enguany, les temàtiques
són la Salut, a l’escola Font de l’Orpina, i Superherois i Superheroïnes, a la Pau Casals, representades en dues petites exposicions a partir del fons
bibliogràfic de la biblioteca. Un dels objectius
principals és que, tant l’alumnat com el professorat i les famílies, s’adonin del valor afegit de
l’equipament en l’educació dels infants.

Formacions també a l’Institut
Paral·lelament, s’està treballant en les formacions amb alumnes de l’Institut de Vacarisses, que
finalitzaran al juny, coincidint amb el lliurament
del crèdit de síntesi de 1r de l’ESO. La voluntat, en
un futur, és estendre aquestes sessions fins a 1r
de batxillerat per emfasitzar el paper de la biblioteca pública en totes les etapes educatives.

Viu Vacarisses
Vacarisses en imatges

Agenda

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

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

La Biblioteca Municipal
El Castell forma més
de 600 alumnes

Cultura

Fotografia de coberta:
Unsplash

La biblioteca exposa peces del Museu-Arxiu
Fins l’abril, cada mes se centrarà en
un àmbit, a través d’objectes religiosos,
eines, pintures, fotografies i llibres antics

a l’altra. De fet, una encara conserva gravats els
noms d’algunes de les cases i famílies del nucli
urbà per on passava.

El Museu-Arxiu de Vacarisses ha cedit peces a la
Biblioteca municipal El Castell per exposar-les al
públic. L’objectiu és donar a conèixer el fons del
museu a la població, mostrant peces que formen
part de la història de Vacarisses i que molta gent
desconeix.

Aquest mes, l’equipament exposarà eines del
camp, en record del passat agrari de Vacarisses,
mentre que, al març, serà el torn de pintures i
fotografies antigues, que mostren com era el municipi i com s’ha anat transformant amb el pas
del temps. Finalment, a l’abril, coincidint amb
Sant Jordi, hi trobarem llibres antics de valor que
conserva el Museu-Arxiu vacarissà.

Al gener, vam poder-hi veure capelletes, objectes
religiosos que no fa tants anys corrien d’una casa
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Vacarisses demana connexió
directa de l’R4 amb l’aeroport
Els municipis del Vallès Occidental
amb estació de Rodalies també volen
que es tingui en compte el territori
en la presa de decisions

consells de seguretat

al domicili

accessos

panys i portes

Una balda interior a les portes d’accés és molt útil.

Protegiu-vos per mitjà de portes blindades i reixes a les finestres.

Instal·leu persianes en totes les finestres i balcons.
Hi ha forrellats interiors autoblocants que permeten evitar
l'obertura des de l'exterior.

És recomanable instal·lar un pany que disposi almenys
de tres punts d'ancoratge al bastiment de la porta
(superior, inferior i lateral).

Si fan obres a l’exterior del vostre edifici, assegureu-vos que
no es pot entrar al vostre pis per les bastides o les escales.

Procureu instal·lar panys d'alta seguretat. Al mercat
hi trobareu diferents sistemes.

alarma

Seguiu les recomanacions de professionals amb establiments
oberts al públic.

S’ha d’instal·lar i utilitzar d’acord amb les instruccions
de l’instal·lador i en un lloc de difícil accés.

quan marxeu de vacances

Comproveu que l’empresa instal·ladora compleix tots
els requisits legals.

Deseu els objectes valuosos en llocs segurs.

Cal que estigui connectada a una central receptora d’alarmes.
Aquesta s’encarregarà de verificar els senyals rebuts i,
si s’escau, avisarà la policia.
Recordeu que els sistemes d’alarma s'han de revisar de forma
periòdica.
Connecteu-la sempre, mentre dormiu i quan sou fora de casa:
contribueix a incrementar la seguretat.

Comproveu que portes i finestres quedin ben tancades
i connecteu l’alarma.
Aviseu persones de confiança de la vostra absència.
Demaneu a algú que us reculli la correspondència i faci
un cop d'ull de tant en tant a l'habitatge.
Sigueu discrets a l’hora de comentar l'absència, eviteu donar
detalls a les xarxes socials o comentar-ho amb gent
desconeguda.
No tanqueu del tot les finestres i no deixeu senyals visibles
que facin pensar que sou fora de casa.

Els set municipis del Vallès Occidental per on passa l’R4 de Rodalies i que compten amb estacions
es van reunir, el passat mes de gener, al Consell
Comarcal, junt amb el president i el vicepresident 3r de l’ens supramunicipal per abordar
l’anunci del govern de la Generalitat d’encarregar a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) l’explotació del nou servei ferroviari entre Barcelona i
l’Aeroport del Prat. Els alcaldes i les alcaldesses
vallesanes plantegen una opció més de connexió
amb l’aeroport, mitjançant el perllongament de
l’R4. En representació de Vacarisses, hi va assistir
la primera tinenta d’alcaldia, Olga Serra.
Així, van signar una carta exposant la situació i
que es va fer arribar al conseller de Territori: “Volem deixar palès que hi ha una sèrie de decisions
que, pel seu contingut, les implicacions o conseqüències futures o bé pel nombre de persones a les
quals afecten, requereixen la recerca del màxim
consens possible. I per afavorir aquest consens, la
informació i consulta al territori i els seus alcaldes
i alcaldesses com a representants legítims dels ciutadans i ciutadanes és imprescindible”.
En relació a la proposta vallesana de perllongar
l’R4 fins l’aeroport, la carta especifica: “La realització d’aquest nou servei a través de l’R4 permetria connectar directament les ciutats del Vallès
Occidental, comarca que compta amb gairebé un

Mobilitat

milió d’habitants, amb l’aeroport de Barcelona.
A més, aquesta proposta oferiria altres avantatges per al conjunt dels ciutadans i ciutadanes dels
territoris i de la regió metropolitana, per diverses
raons: permetria un enllaç amb més freqüències
a l’aeroport del Prat; oferiria una opció de transport millor connectada amb la resta de línies de
Rodalies i de serveis ferroviaris; suposaria una
solució més beneficiosa per al conjunt de la xarxa
de rodalies, ja que no ocuparia nous solcs. Mentre
que l’opció d’introduir una nova llançadora congestionaria més la xarxa actual i podria suposar
la supressió d’altres serveis”.

Mateixa freqüència de pas per Vacarisses
Des de Vacarisses, s’aposta per aquesta connexió
amb l’aeroport, sempre que es mantingui la freqüència de pas dels trens pel municipi. En
aquest sentit, el president del Consell Comarcal
del Vallès Occidental, Ignasi Giménez, s’ha compromès a defensar aquesta necessitat dels pobles més petits per on passa l’R4, com són Vacarisses i Viladecavalls.

7 municipis vallesans i 14 estacions
L’R4 és perimetral i comunica el Penedès amb el
Baix Llobregat, Barcelona, el Vallès Occidental i el
Bages, essent la línia de Rodalies més llarga del
servei de Barcelona, amb un total de 143 km i 40
estacions. Al Vallès Occidental, passa per Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Barberà del
Vallès, Sabadell, Terrassa, Viladecavalls i Vacarisses. Un total de 7 municipis, que acullen 14 estacions de la línia.

Propostes del Ple municipal ordinari
de 19 de desembre de 2019

Consulta les actes
dels Plens municipals

Proposta/moció

A favor

En contra

Abst.

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació del compte general
i compte de patrimoni de l’exercici de 2018

ERC, VxV,
PSC i MV

–

UIPV i Cs

Moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos
Vacarisses para la defensa de la igualdad de trato entre
las parejas estables y los matrimonios en el acceso
a la pensión de viudedad

UIPV, VxV,
PSC, MV i Cs

–

ERC

Moció presentada pel grup municipal ERC-AM
per declarar Vacarisses municipi feminista

Unanimitat

–

–

Moció presentada pel grup municipal ERC-AM
pel retorn social del rescat bancari i per garantir
l’accés a l’habitatge social

Unanimitat

–

–
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Venda d’entrades online
i amb targeta
Els tiquets dels actes culturals
de l’Ajuntament es poden adquirir
amb antelació i també el mateix dia
a la taquilla
Us recordem que les entrades dels actes culturals de pagament que organitza l’Ajuntament de
Vacarisses es poden adquirir amb antelació online, a través de la plataforma digital Entràpolis.

Cultura

Aquest mes es farà la primera sessió
organitzada amb l’Institut Català
d’Ornitologia per reforçar la presència
de certs exemplars d’ocells que poden
combatre el mosquit tigre

D’aquesta manera, es vol facilitar la compra d’entrades a la població, a més de contribuir a millorar les previsions d’assistència.
Tanmateix, es manté la venta d’entrades a taquilla, el mateix dia de cada acte. La novetat és que ja
es compta amb un datàfon per poder cobrar amb
targeta.

El dissabte 29 de febrer, al matí, la Sala de Plens
de l’Ajuntament de Vacarisses acollirà el primer
taller organitzat conjuntament amb l’Institut Català d’Ornitologia (ICO). Les protagonistes seran
les caixes niu, amb la finalitat de reforçar la presència de certs exemplars d’ocells que poden
combatre el mosquit tigre. De fet, es tracta d’una
de les propostes guanyadores al procés de pressupostos participatius de 2019.

Visites guiades a l’edifici d’El Castell
Es tracta d’una activitat fixa,
l’últim dissabte de cada mes
Les regidories de Turisme i Cultura enceten l’any
amb una nova activitat fixa: l’últim dissabte de
cada mes, al migdia, es farà una visita guiada per
El Castell. L’objectiu és donar a conèixer aquest
edifici històric, a través del Punt d’Informació
Turística ubicat a la biblioteca municipal.

Taller de caixes niu d’oreneta

La iniciativa sorgeix arran de valorar els comentaris i suggeriments de persones de poblacions
veïnes que van visitar l’equipament el 2019 i que
van demanar informació turística de Vacarisses.
Com que El Castell és un dels elements més emblemàtics del patrimoni local, s’ha considerat interessant oferir la possibilitat de visitar-lo i aprofundir tant en la història de l’edifici com en la del
municipi en general. A l’activitat, també hi poden participar residents a Vacarisses i persones
usuàries de la biblioteca.

Participació
Ciutadana
i Medi Ambient

Al taller de febrer, s’explicarà com instal·lar caixes niu d’oreneta. Més endavant, se n’organitzaran d’altres per atraure ocells de la família dels
pàrids, com la mallerenga, o bé per aprendre a
construir caixes refugi per a ratpenats. Les persones assistents als tallers podran demanar caixes
per poder-les instal·lar segons les pautes explicades a les diferents sessions.
Per inscriure’s al primer taller, cal enviar un correu electrònic a participacio@vacarisses.cat, indicant número de participants i el seu nom i cognoms, edat, mail i telèfon de contacte. Les places
són limitades. Teniu temps fins el dia 21 de febrer.

Xifres

Instal·lacions solars
fotovoltaiques d’autoconsum
en edificis municipals

de Vacarisses

2019 : 22 plaques solars : Potència pic 6,2 kWpic
en 3 edificis municipals: Poliesportiu municipal (10), Escola bressol El Cuc (6) i Escola bressol El Xic (6)

Colla Bastonera de Vacarisses

Entitats

L’1 de febrer comencem a picar.
Anima’t i prova-ho!
Ball de bastons per a tothom.
Vine amb la teva família a passar una bona estona.

Per a qualsevol pregunta,
no dubtis en contactar-nos:

Generació de

Reducció de

Estalvi de

8.220 kWh

- 4,4 Tn de CO2

1.500 €

anuals

Quan: assajos els dissabtes al matí, cada 15 dies
Hora: 11.30-12.30 h
Lloc: vestíbul de La Fàbrica

Correu electrònic: esbartvacarisses@gmail.com
Whatsapp: 690 82 62 33
Instagram: @collabastoneradevacarisses

anuals

anuals

Previsió 2021 : 136 plaques solars : Potència pic 45,36 kWpic
en 5 edificis municipals: Se n'afegiran al Poliesportiu municipal (54), Ajuntament (30) i al Casal de Cultura (30)

Llumineta Associació de Comerciants
L'Associació de Comerciants de Vacarisses va fer
entrega del premi de la llumineta de Nadal el passat 25 de desembre, dins la sessió de quinto al
Casal de la Gent Gran. El premi va ser atorgat a
Anna Callao, que va encertar les tres últimes xifres del 1r premi de la Loteria Nacional. Moltes
felicitats, Anna!!
El premi es va entregar en forma de vals de compra per a tots els comerços que formen part de
l'Associació.
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Generació de

Reducció de

Estalvi de

59.800 kWh

- 32,3 Tn de CO2

10.800 €

anuals

anuals

anuals

(equivalent al consum
anual de 18 cases)*

Pictogrames de The Noun Project.

*consum elèctric domèstic sense calefacció elèctrica

Nadal a Vacarisses en imatges
Fotografies: Quico Ortega i Josep Palou
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Entrevista

Camí de l’Obac
i PUCeduca
Els establiments guanyadors
del Concurs d’Aparadors de
Nadal
Per tercer any consecutiu, l'Ajuntament de Vacarisses va convocar el Concurs
d'Aparadors de Nadal, amb l’objectiu de promoure i dinamitzar el comerç local
i les empreses de serveis i hostaleria. Els premiats, que es van donar a conèixer
a la Fira de Nadal, van ser el bar-restaurant Camí de l’Obac, que es va endur el guardó
del jurat per tercer cop, i PUCeduca, l’establiment guanyador per votació popular.
Com vau decorar el vostre aparador
i amb quins materials?
Obac: Vam fer un pessebre. Les figures eren rotlles
de paper higiènic; l’establia, les bases i un pont
estaven fets a partir de tres cadires trencades.
També vam aprofitar pedres i branques de casa, i
arxivadors per al cel estrellat. Ho guardem tot!
L’únic que vam comprar va ser la molsa.
PUCeduca: Vaig fer uns marcs amb elements naturals del paisatge que recordaven el Nadal per poder-t’hi fer fotografies, com un photocall. Vaig utilitzar l’avet de Nadal i fulles del parc, branques de
bruc i altres plantes autòctones. Tot muntat amb
llistons de fusta. També vaig decorar l’arbre de
fusta de l’Associació de Comerciants. Sóc poc de
Nadal brilli i vaig optar per una decoració neutra,
com a la botiga. Com el carrer fa pendent, vaig
clavar-lo a la paret per motius de seguretat. La
garlanda era un joc de rummikub amb peces petites i, en el cas de l’estrella superior, s’havia de
rumiar quina peça hi anava. De fet, va entrar una
senyora gran per dir-me que ho havia resolt!
D’on va sorgir la idea?
Obac: Sempre intentem utilitzar allò que tenim i
fer quelcom diferent. Internet ajuda molt per
agafar idees de diferents llocs. Per exemple, les
ovelles ens havien fet molta gràcia, amb rotlles
higiènics, cotó al voltant i cartolina per al cap, o
el vestit de Sant Josep, que vam fer-lo amb els sacs
de pa que ens porten al bar. La pistola de silicona
fa miracles! Ja estem pensant idees per a l’any vinent perquè seguim mirant, guardant i motivant-nos.
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PUCeduca: Com que aquí es juga, la idea era que
fos una decoració interactiva. I per dinamitzar-ho
més, vaig organitzar un concurs amb les fotografies que s’hi va fer la gent.
Què suposa rebre un reconeixement
del teu municipi?
Obac: Fa gràcia, també que la gent comenti:
“Han guanyat els de sempre, amb papers reciclats”. Només el fet que la gent en parli ja omple
perquè vol dir que ho estàs fent bé. Suposem que
hem guanyat perquè hem fet una cosa diferent.
Al principi de venir a Vacarisses, cap als anys 90,
ens vam disfressar al casal i vam guanyar tres
cops seguits. Ja no ens vam tornar a presentar
perquè temíem que ens fessin fora del poble!
PUCeduca: Em va fer molta il·lusió. Com que
m’agrada jugar, sóc competitiva. A més, tinc un
germà florista i, durant molt temps, he ajudat a la
seva botiga. Per tant, tinc força idees de decoració
de Nadal.
L’objectiu d’aquest concurs és dinamitzar el comerç local, aprofitant les festes nadalenques.
Creieu que s’aconsegueix?
Obac: Creiem que la gent ve a mirar, comparar...,
sobretot, un cop lliurat el premi per veure què
havia guanyat. A més, han fet moltes fotografies
al pessebre.
PUCeduca: Va ser un reclam per decorar i, de fet,
els dies de Nadal i festius era quan la gent s’aturava més a fer-se fotos amb els infants. La resposta
va ser molt bona quant a la decoració, però no pel
concurs, ja que, almenys a mi, no em demanaven
butlletes per participar-hi.

QÜESTIONARI VACARISSÀ - PUCeduca

QÜESTIONARI VACARISSÀ - Camí de l'Obac

Un lloc de Vacarisses
El teatre, com a nexe d’unió que ens ha fet
conèixer molta gent

Un lloc de Vacarisses
La Torrota

Un record vacarissà
La Festa Major Petita i la llegenda de la Vaca

Un record vacarissà
Jugar amb els amics

Una activitat vacarissana
Sortir a caminar i fer excursions,
sense haver d’agafar el cotxe

Una activitat vacarissana
Les gimcanes de La Coma

Una millora per al municipi
Falten sales i espais per dinamitzar activitats,
tant en l’àmbit públic com privat

Una millora per al municipi
Aparcament al centre per potenciar el poble

Un llibre
La memòria de l’arbre, de Tina Vallès

Un llibre
La sombra del viento, de Carlos Ruis Zafón

Una pel·lícula
Sonrisas y lágrimas

Una pel·lícula
La trilogia d’El Senyor dels Anells

Un personatge de ficció
Ana de las Tejas Verdes, personatge molt potent
per raons de gènere i d’història personal

Un personatge de ficció
Spiderman

Un personatge real
Qualsevol persona anònima que dona la seva
vida i el seu temps pels altres (aquí, al poble,
n’hi ha unes quantes!)

Un personatge real
El meu pare

Un plat
Galetes casolanes, fetes en família i per compartir

Un plat
Arròs a la cubana
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El mapa planimètric de Vacarisses
del 1914

Aquesta secció, amb el títol que l’acompanya,
convida el lector a resseguir itineraris i racons
que es mencionen al llibre Caminant per Vacarisses,
però també vol descobrir la geografia d’aquest
municipi. És per això que, per a aquest número,
us suggereixo anar a “geografiar” el territori.
Com explicàvem en un dels darrers El Terme,
concretament al núm. 114 (agost 2017), l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ens
permet fer un viatge en el temps sense moure’ns
de casa! Si llavors us proposàvem navegar pel visor de l’ICGC, aquest cop us convidem a visitar la
seva cartoteca digital.
Ens fixem en el mapa planimètric del 1914, el
qual és una relíquia que mostra aquells paratges
ja desapareguts o modificats i alguns que encara
sobreviuen el pas del temps. També, la toponímia
té un valor patrimonial incalculable, a cavall entre la geografia i la lingüística, que ens desxifra
una infinitat de curiositats.
No voldríem explicar-vos tots els secrets que podeu desvetllar en aquest mapa –aquest plaer està
reservat per a cadascú–, però sí que us farem un
repàs dels elements més destacats que s’hi poden
observar:
A la franja nord, dins de les valls de l’Obac, podem veure el curiós topònim del Pajé (Paller de
Tot l’Any) i el “camino de las Tres Creus” que connectava la Casa de l’Obac amb el collet de les Tres
Creus i que provenia del barri de la Barceloneta.
També a la Casa Nova de l’Obac podem veure la
presència d’uns corrals i altres dependències.
També crida l’atenció el topònim Montepio.

A la franja central, podem trobar un escampall de
barraques -segurament, la major part de pedra
seca-. Això dona evidència de la riquesa d’aquest
art i d’aquesta tècnica al municipi. Hem de pensar que, al 1914, quan es va elaborar aquest mapa,
el treball del camp estava en decadència, per la
qual cosa aquest patrimoni va romandre oblidat
fins fa pocs anys i, avui dia, gràcies a voluntaris,
s’està recuperant i difonent. També, propers als
12

Viu Vacarisses

Caminant per
Vacarisses

cursos fluvials, podem veure moltes referències a
sínies, que seria bo cercar sobre el terreny si encara hi romanen vestigis. Això també corrobora
que, abans, aquests torrents i rierols portaven
més aigua.
A la franja sud, podem veure, sorprenentment,
un camí que anava al balneari de la Puda de
Montserrat i també un altre viarany que menava
a l’antic camí del “Casarón del Hospicio”, conegut avui dia com l’Hospici, passant per l’actual

Mapa planimètric de Vacarisses (1914).
Instituto Geográfico y Estadístico de España.
Escala 1:25.000
Font: Cartoteca de l’Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya
http://cartotecadigital.icc.cat
Registre: RM.129147
Descripció: còpia manuscrita d'una
de les minutes de més de quatre-cents
municipis de Catalunya a escala
1:25.000 corresponents
a l'aixecament del Mapa de España
a 1:50.000. Les còpies a mà les va
encarregar, entre 1914 i 1936, el Servei
Geogràfic de la Mancomunitat de
Catalunya, per utilitzar-les com a base
del Mapa Geogràfic de Catalunya
a 1:100.000.

Puig de l’Hospici. També podem veure el camí
vell d’Olesa de Montserrat a Vacarisses o bé el de
Vacarisses a Terrassa, travessant Collcardús.
Ara us toca a vosaltres! Contempleu i assaboriu el
mapa. És una mirada fabulosa a cent anys enrere!

Joan Soler i Gironès, geògraf
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La Biblioteca
recomana

Vacarisses en imatges

Llibres
Sólo se puede tener fe en la duda
Jorge Wagensberg

Benedicció dels animals. Se celebrava el 17 de gener
i els pagesos habitualment feien festa perquè assistien
a la festa religiosa, l’ofici i, a continuació, la benedicció.
Any 1952. 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

Cartes a El Terme
Ja és difícil caminar per les voreres de Vacarisses
(sobretot, si vas amb cotxet o tens dificultats de
mobilitat), a causa de l'alçada de la vorera, cotxes
aparcats a sobre, runa, brossa, branques i sorra,
com per a afegir-hi el problema d'aparcar en els
espais reservats a minusvàlids.
Quan una persona malalta intenta aparcar en
una zona de minusvàlids a Vacarisses, se sol trobar que l'espai està ocupat per persones que només hi seran "dos minuts". Sabeu què volen dir
aquests "dos minuts" per a una persona amb problemes de mobilitat? Volen dir que, si hi ha un
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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cotxe en aquesta zona, ella ha de fer mitja volta,
tornar a casa i ja no pot ni fer un simulacre de
vida normal, com seria anar a comprar quatre coses al súper, anar a la biblioteca o al CAP, o fer
una gestió a Correus.
I no crec que la solució sigui que aquestes persones es passin la poca estona que es troben bé trucant la policia o enviant cartes a l'ajuntament; la
solució és una mica de respecte per part de tots i
posar-nos durant una estoneta al seu lloc.
Carla
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.

Realment, no us volem parlar
d’aquest llibre en concret, que
és excel·lent, sinó de la col·
lecció de llibres Metatemas, editada per Tusquets i liderada per
l’autor de l’obra que ens ocupa,
Jorge Wagensberg -un gran divulgador científic, que va morir
el 2018 i que va ser el primer
director del CosmoCaixa-.
Metatemas és una col·lecció on
debat i idees s’uneixen per parlar de ciència i que pretén acostar-nos la ciència d’una manera
simple. D’aquesta manera, la física, la biologia o les matemàtiques, juntament amb altres disciplines, es posen a l’abast de
tothom, independentment dels
seus coneixements. Són llibres
que inciten al pensament crític,
tan necessari avui, i que susciten
noves comprensions de la realitat, ajudant a entendre la complexitat del món actual.
Sólo se puede tener fe en la duda, de
Jorge Wagensberg, és una molt
bona representació de la col·
lecció Metatemas. És un llibre
per prestar primer a la biblioteca
i comprar-se després, tal com ens
ha comentat més d’un usuari.
Per cert, aquesta col·lecció ens la
va fer descobrir també un usuari
de la biblioteca. Gràcies a persones com ell, que comparteixen
el seu coneixement amb nosaltres, podem descobrir cada dia
petites joies com aquesta.

Infantil

Videojocs

Col·lecció Petita&GRAN

New Super Mario Bros
U Deluxe

El dia 11 de febrer el dediquem
a les Dones i nenes de la ciència.
Per això mateix, a la biblioteca,
podreu trobar biografies vàries
centrades en aquest tema, durant tot el mes. A la imatge, teniu una biografia dedicada a Marie Curie, que forma part de la
col·lecció Petita&GRAN de l’editorial Alba, un conjunt de biografies per apropar els infants a
personatges importants de la
història que, per la seva feina,
van ser úniques i de qui podem
aprendre molt. Precisament,
Marie Curie va ser la primera
persona en rebre dos premis
Nobel i la primera dona doctora
en Ciències i professora a la
Universitat de París; un exemple que podem conèixer a través d’aquest conte, amb un text
molt senzill i proper i unes il·
lustracions precioses. Un punt
de partida per conèixer aquestes i moltes altres dones científiques que ja tenen el seu espai en
aquesta joia de col·lecció.

L’any 1985 va aparèixer Super
Mario Bros per a la consola NES,
de Nintendo. En Mario era un
lampista bigotut i rodanxó que
saltava arreu del Regne Xampinyó, agafant monedes i introduint-se per mil i una canonades,
que portaven a zones secretes
subterrànies. El disseny de nivells anava a càrrec de Shigeru
Miyamoto, guru i pare de videojocs com Donkey Kong, Metroid,
Zelda o Star Fox, que han assentat les bases del sector.
Ara, ben entrat el 2020, podem
gaudir d’aquest New Super Mario
Bros U Deluxe per a Nintendo
Switch. El “new” li ve del renovat aspecte gràfic. La “U”, de la
consola per a què fou posat a la
venda originalment, la Wii U. I
el “deluxe”, pel fet de poder-hi
jugar còmodament a la Nintendo Switch. Però tot això ens importarà ben poc de seguida que
ens posem a jugar, ja sigui en
solitari o en companyia, doncs
es tracta del joc de Mario en 2D
més complet mai fet.
Infinitat de nivells molt variats
i plens d’enemics, amb un disseny de plataformes esbojarrat.
Jugar acompanyat donarà lloc a
situacions que us faran cargolar
de riure i que posaran a prova la
vostra capacitat de cooperar si
us voleu passar el nivell sense
perdre massa vides. Sens dubte,
una gran opció que trenca el tòpic de que grans i petits no es
poden divertir plegats. Ja el pots
agafar en préstec amb el carnet
de la biblioteca!
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Agenda Febrer 2020
Dijous 6

Dissabte 15

Dimarts 25

Del 3 al 7 de febrer

Tarda de sèries

Formació per a les famílies

Ateneu Cooperatiu

Setmana d'audicions
instrumentals

Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol
Divendres 7

Sessió informativa
Borsa de Treball

Hora: 9.30-11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Inscripcions:
a la Borsa de Treball
o al 93 835 90 02 (ext. 461)

Curtmetratges BAFTA
i tertúlia cinematogràfica

El British Council presenta
el BAFTA Shorts 2019,
un programa dedicat
a la promoció dels millors
curtmetratges britànics.
No aptes per a menors de 16 anys.
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca Municipal
El Castell
Dilluns 10

Xerrada Els nostres gegants

Vine a conèixer de primera mà
la història dels gegants de
Vacarisses. Qui era en Peret Seró,
la Vaca Xula i quantes persones
calen per fer-la ballar, anècdotes
curioses, etc. A càrrec de
membres fundadors de la Colla
Gegantera de Vacarisses.
Activitat oberta a tothom.
Hora: 18.15 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

Dimarts 11

Conec la meva lluna. La meva
primera menstruació.
Taller per a mares i filles,
a càrrec de Laura Ferrer.
Hora: 10.30h
Lloc: La Fàbrica
Cal inscripció prèvia.
Diumenge 16

Cicle Gaudí

La hija de un ladrón.
Hora: 19 h
Lloc: Casal de Cultura
Venda d’entrades online,
a www.entrapolis.com, i a taquilla.
Dijous 20

Celebrem junts
el Dijous gras

Porta la truita. La resta ho
trobaràs a taula (pa amb
tomàquet, botifarra d’ou,
beguda i coca de llardons).
Activitat conjunta
amb l’Associació.
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

Dijous llarder

Concurs de truites.
Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol

Trobada gamer

Per dijous gras, un videojoc et
menjaràs!! A partir de 6 anys.
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca Municipal
El Castell

Portes obertes
Espai Familiar

Divendres 21

Dijous 13

Hora: 9.30-11 h
Lloc: Sala B de La Fàbrica
Inscripcions:
a la Borsa de Treball
o al 93 835 90 02 (ext. 461)

Hora: 10.15-12.15 h
Lloc: escola bressol El Xic

Tarda de sèries
Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol

Sessió informativa
Borsa de Treball

Dissabte 22
Divendres 14

Dissenyem el skate park
Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol

Carnestoltes

17.30 h, davant l'Ajuntament:
arribada Rei Carnestoltes i inici
de la Rua
21 h, La Fàbrica: Espai pícnic
(per poder portar el sopar)
i música per a tothom
(amb servei de barra)

Hora: 18-20 h
Lloc: Sala d'estudi
de la Biblioteca Municipal
El Castell

de l’Escola Municipal de Música
Hora: 17.30 h
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell

Dimecres 26

Fins al 14 de febrer

Dimecres de cendra

Inscripcions
de les comparses

Enterrament del Rei
Carnestoltes i sardinada
Cal recollir tiquet per
a la sardinada.
Hora: 19 h
Lloc: davant l'Ajuntament
Dijous 27

Club de lectura

Sabates de taló italià,
de Magdalena Tulli.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca Municipal
El Castell
Divendres 28

Hora del conte

El cocodril enamorat,
a càrrec de Raül Benéitez.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca Municipal
El Castell

Enviant un mail a:
cultura@vacarisses.cat
o trucant al 93 835 90 02
(ext.280), i indicant:
· Nom de la comparsa
· Responsable i telèfon
· Nº de participants (concretant
número d’adults i d'infants)
· Nom de la cançó i autoria,
per a la coreografia
· Amb vehicle (nº de matrícula)
o no
Del 19 de febrer al 6 de març

Exposició Flow

Flueix a la teva manera.
Lloc: Punt de Vol
Fins al 18 de febrer

Reserva Espai Pícnic

Taller de caixes niu

Reserva de taules i cadires,
enviant un mail a:
cultura@vacarisses.cat
o trucant al 93 835 90 02
(ext.280), i indicant:
· Nom i telèfon de la persona
responsable del grup
· Número de taules i cadires

Visita guiada a El Castell

Tiquets sardinada

Dissabte 29
Hora: 10 h
Lloc: Sala de Plens
de l’Ajuntament de Vacarisses
Inscripcions: fins al 21 de febrer,
a participacio@vacarisses.cat
Hora: 12 h

Fins al 21 de febrer
Lloc: recepció de l'Ajuntament
i de La Fàbrica
Del 25 de febrer al 25 de març

Inscripcions IV programa
de foment a la lectura
Booktubers
Adreçat a infants
de 3r a 6è de primària.
Lloc: Biblioteca El Castell
Tot el mes

Exposicions
a la Biblioteca El Castell
Passat agrari
del Museu-Arxiu de Vacarisses
La Salut
Projecte de l’escola
Font de l’Orpina
Efemèride
Dones i nenes de la Ciència
Carnestoltes

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.
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