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Editorial
Doncs sí! Ja hi tornem a ser... comença l’octubre i comen-
ça el vostre mes, el Mes de la Gent Gran. Uns dies de re-
coneixement a totes i tots vosaltres, que acumuleu expe-
riència, coneixement, ganes de fer i ganes d’ensenyar
i a qui moltes vegades no se us fa el cas que mereixeu. 
Només per l’experiència acumulada us mereixeu ser es-
coltades, però també cal que seguiu escoltant, cal que 
seguiu oberts a tot allò que us envolta. Perquè cada dia 
que passa és un dia per continuar aprenent i, en això, 
l’edat no ha de ser mai una limitació!

Encetem un mes carregat d’activitats que no us podeu 
perdre. Seguiu el programa que us fem arribar en paper 
i tots aquells i aquelles que us heu atrevit amb les noves 
tecnologies presteu atenció també a les publicacions que 
anirem fent a la nostra pàgina de Facebook:
https://www.facebook.com/CasalGentGranVacarisses/ 

Començarem, per no perdre el costum, amb una bona 
botifarrada! Però, atenció, ja que, degut a diverses obres 
de millora en alguns espais municipals, alguns actes hau-
ran de canviar d’ubicació, com en aquest cas. Farem la 
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botifarrada al “nostre territori”, al mateix Casal. I conti-
nuarem amb una mica de tot: excursions, xerrades, mú-
sica i la possibilitat de compartir algun àpat i algun re-
fresc amb qui  vulgueu.

Desitgem que en aquest Mes de la Gent Gran –i sempre, 
per què no?– s’impliquin infants i joves. Perquè és allò 
que us deia al principi, vosaltres teniu molt per oferir, 
però mai és tard per aprendre!

Agraïm la participació de totes aquelles entitats, associa-
cions i altres àrees de l’Ajuntament que fan possible l’or-
ganització dels diferents actes. I també gràcies, molt es-
pecialment, a les tècniques de Gent Gran per la seva 
implicació  i per tenir tanta cura de tots i totes vosaltres.
Participeu dels actes, convideu les amistats, gaudiu tot el 
que pugueu i ens retrobem durant tots aquests dies!!

"Sàviament, els anys omplen l’espai dels somnis."

Olga Serra Luque
Regidora de Gent Gran

Fotografia de la coberta: 
Quico Ortega
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Reclamem una atenció digna
i més serveis al CAP de Vacarisses

Nou pàrquing a l’estació de tren de Vacarisses

Sanitat

Obres i
Serveis

Els propers dies, es reincorporarà
la pediatra i, en breu, s'oferiran nous 
serveis, com infiltracions, ecografies
i crioteràpia

Durant els darrers mesos, l’Ajuntament de Vacaris-
ses ha seguit treballant per avançar en les reivindi-
cacions de millora al CAP del nostre municipi. 
Així, s’ha anat reunint amb  diferents interlocu-
tors i interlocutores de l’Àrea Bàsica, a més de 
mantenir un contacte estret amb la nova directora 
de l’Equip d’Atenció Primària de Montserrat.

Una de les darreres millores aconseguides és la 
reincorporació, l’última setmana de setembre, de 
la pediatra del CAP. A més, després de l’aturada 
per la pandèmia, s'oferiran nous serveis, previs-
tos a partir de les properes setmanes:

· Infiltracions: es preveu obrir les agendes du-
rant el mes d’octubre, amb atenció dos dies al 
mes per assumir pacients pendents.
· Ecografia: l’ecògraf s’ubicarà a Vacarisses a par-
tir de finals de setembre.
· Crioteràpia: s’està formant personal d’inferme-
ria en aquest mètode. Es preveu obrir les agendes 
a finals d’octubre.

L’espai compta amb 14 places
per a cotxes i 5 per a motocicletes

Al setembre van finalitzar les obres del nou pàr-
quing a l’estació de tren de Vacarisses, una reivin-
dicació del veïnat de la zona des de fa molts anys. 
L’espai compta amb 14 places per a cotxes i 5 per a 
motocicletes, dotant, així, de més lloc d’aparca-
ment per a les persones usuàries del transport fer-
roviari. Alhora, es pretén millorar la seguretat vià-
ria d’aquest punt, reduint el nombre de vehicles 
que aparcaven en trams del carrer de les Petúnies.
 

Resta pendent l’obertura del CAP a la tarda, una 
qüestió en què l’Ajuntament es mostrarà inflexi-
ble. I és que entenem la manca generalitzada de 
personal mèdic i sanitari, però arrosseguem una 
situació injusta per a Vacarisses, el municipi de 
l’Àrea Bàsica amb més població. Tant pel número 
d’habitants com per la seva ubicació geogràfica, 
el CAP Vacarisses hauria de ser la capçalera de 
tota l’àrea.

Reunió al Parlament de Catalunya
El passat dijous 22 de setembre, l’alcalde de Vaca-
risses, Toni Masana, i la regidora de Sanitat, Olga 
Serra, es van reunir al Parlament de Catalunya 
amb el diputat Juli Fernández, portaveu del grup 
parlamentari d’ERC a la comissió de Salut del Par-
lament. L’objectiu era fer arribar les reivindicaci-
ons del municipi a aquelles persones que real-
ment poden prendre decisions sobre aquest tema 
i donar-hi solució. En els propers dies, l’Ajunta-
ment també es reunirà amb la gerència territori-
al de l’Institut Català de la Salut (ICS) i amb la 
subdirecció general de Coordinació de Salut Pú-
blica a la Catalunya Central. A més, s’unirà a to-
tes aquelles iniciatives que serveixin per pressio-
nar a l’hora de millorar l’atenció sanitària del 
nostre municipi.

Properament, està previst condicionar l’espai 
verd, arreglant els arbres i plantant plantes au-
tòctones, així com instal·lant-hi diversos ele-
ments de mobiliari urbà.



4

S’avancen els primers busos
del matí de les línies M5 i M5B

Mobilitat

Medi Ambient

L’objectiu és que les persones usuàries 
arribin puntuals a la feina i als centres 
educatius, a causa dels retards acumu-
lats els darrers dies per l’afluència de 
vehicles i les obres a Terrassa

Des del començament del curs escolar, l’Ajunta-
ment de Vacarisses ha rebut nombroses queixes 
sobre els retards d’entre 15 i 20 minuts a les línies 
M5 i M5B de bus a primera hora del matí. Aquests 
es deuen a l’afluència de vehicles, juntament amb 
les obres d’entrada a Terrassa.
 
Conscient de les molèsties que poden causar 
aquests retards per arribar puntuals a la feina o als 
centres educatius, la regidoria de Mobilitat ha es-
tat treballant per evitar-los. Així, s’ha optat per 
avançar 21 minuts l’horari de sortida dels primers 
busos de les línies M5 i M5B, que donen servei
a qui va fins a Terrassa i a l’estació de Renfe de
Torreblanca, respectivament.

Queden 138.602,74 Tn
per tancar l'abocador

Total de 440.801 Tn acordades.

302.198,26 Tn
set 2020- set 2022
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Situació del subministrament 
d’aigua a Vacarisses

Tot i la lleugera millora que s’ha detectat, 
encara no es pot garantir el servei 
continuat durant les 24 hores

Vacarisses continua en situació d’emergència per 
la manca d’aigua als aqüífers que abasteixen el 
municipi. És cert que s’ha detectat una lleugera 
millora respecte als mesos anteriors, deguda 
principalment a la reducció del consum, les plu-
ges de les darreres setmanes i l’augment de 
l’aportació de Mina, Aigües de Terrassa, que arri-
ba via Els Caus. No obstant això, encara no es pot 
garantir el servei continuat durant les 24 hores.
 
Alguns dies del mes de setembre s’ha tingut ai-
gua a qualsevol hora i nucli habitat de Vacarisses. 
Això no vol dir, però, que hagin finalitzat les res-
triccions, sinó que es deu a les proves que s’estan 
realitzant en diversos àmbits: per disminució o 
augment de pressió a la xarxa, pel treball de re-
ducció de fuites en punts crítics, per control i 
manteniment dels nivells dels pous, etc.
 
La previsió és que, un cop el pou nou d’El Palà es-
tigui en funcionament i segons el seu rendiment, 

es puguin reduir encara més o eliminar les res-
triccions. Es preveu que les obres de connexió 
d’aquest nou pou a la xarxa general finalitzin en 
uns dies.
 
En breu, s’iniciarà una altra actuació: la connexió 
del pou de Torreblanca directament al pou de 
capçalera del nucli, per tal de millorar-ne el ren-
diment i la capacitat hídrica de tota la xarxa. 
Aquestes obres es portaran a terme als carrers 
Fonts de Sant Pere i Barceloneta.
 
A més, a l’espera de la connexió en alta des de Vi-
ladecavalls/Terrassa, l’Ajuntament seguirà treba-
llant i planificant com s’encara el proper any, ja 
que, de moment, no hi previsió d’un augment dels 
registres totals de pluges. Recordem que, a la nos-
tra vila, els registres històrics són de 600 l/m2 de 
mitjana, mentre que, tant al 2021 com enguany, la 
quantitat és molt inferior, d’uns 350 l/m2.
 
Per tot plegat, seguim demanant prudència i re-
cordem que cal mantenir un consum responsa-
ble de l’aigua. Gràcies de nou per la vostra com-
prensió i conscienciació sobre aquest tema.

Obres i 
Serveis
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Estudi sobre biodiversitat
a Vacarisses

Medi Ambient

Liderat per l’Oficina de Biodiversitat
i Emergència Climàtica, se centrarà en
el Connector  Biològic Terrestre Comple-
mentari (CTC075) del nostre municipi

L’Oficina de Biodiversitat i Emergència Climàtica 
(OBEC) de l’Ajuntament de Vacarisses ha iniciat un 
estudi, gràcies a un recurs tècnic de la Diputació 
de Barcelona, per inventariar hàbitats i biodiversi-
tat de l’espai integrat al Connector Terrestre Prin-
cipal Sant Llorenç del Munt i l'Obac - Serra de Coll-
cardús - Montserrat. Aquest actua de pont entre els 
dos espais naturals protegits i amb un alt patrimo-
ni biològic.
 
En aquest connector, s'hi troben fins a 5 hàbitats 
d'interès comunitari, un dels quals es considera 
prioritari per la presència del Pi Pinassa (Pinus ni-
gra subs. salzmannii). Alhora, s’hi estableixen es-
pècies animals amenaçades i amb situacions po-
blacionals vulnerables o bé el fan servir com a via 
per arribar a espais naturals protegits més grans. 
Hi destaca la possible presència de l'Àguila Cua-
barrada (Aquila fasciata), un dels rapinyaires més 
amenaçats d’Europa. Per tant, la seva conservació 
és de vital importància.
 

Les dades obtingudes de l'estudi permetran conèi-
xer l’estat de conservació actual d’aquest espai de 
Vacarisses, així com la seva funcionalitat. Tot ple-
gat facilitarà la bona gestió futura de l’espai, a par-
tir del coneixement d’aquells punts que requerei-
xin intervenció. 

Associació per a la Cultura
i El Lleure de Vacarisses
Activitats Curs 2022- 2023

Nova programació d'activitats
al local de l'Associació del Veïnat
de Can Serra de Vacarisses

Entitats

Inscripcions a:
activitats@veinatcanserra.cat

Web: culturailleure.wordpress.com
Mail: culturailleure@gmail.com
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Recuperació d’espais oberts
i millora de la biodiversitat

Medi Ambient i 
Responsabilitat 

amb l'Entorn

S’actuarà a l’entorn de Puigventós i Pla 
del Fideuer, on es recuperarà una població 
de conill de bosc, es construiran dues 
vedrunes de pedra seca i s’instal·laran 
abeuradors, entre altres actuacions

L’Ajuntament de Vacarisses inicia el projecte Recu-
peració d’espais oberts, de la població de conill de bosc i 
millora de la biodiversitat a l’entorn de Puigventós i Pla del 
Fideuer, dins l’EIN Montserrat i el connector principal 
Sant Llorenç – Serra de Collcardús – Montserrat, 
gràcies a la subvenció de la Generalitat de Catalu-
nya als espais naturals, els hàbitats i espècies.

L’abandonament rural propicia la pèrdua d’es-
pais oberts, que experimenten el que s’anomena 
la successió natural, és a dir, que han passat de 
ser espais oberts i amb una activitat agrícola o de 
pastura a boscos més o menys joves o zones ar-
bustives. El resultat de tot plegat és la pèrdua 
d’un paisatge divers, on els espais oberts se succe-
ïen amb altres més tancats per la vegetació i amb 
una gran diversitat biològica lligada a cada tipus 
d’hàbitat. En l’actualitat, proliferen les espècies 
animals més lligades als ambients tancats, men-
tre que es redueix el nombre d’aquelles que es 
desenvolupen en espais oberts.

Precisament, les actuacions que encetarà l’Ajun-
tament s’emmarquen en la recuperació d’hàbi-
tats oberts per tal de diversificar els ambients de 
la zona de Puigventós i el Pla del Fideuer, així 
com recuperar-hi una població de conill de bosc 
(Oryctolagus cuniculus) que serveixi de base per a les 
espècies de rapinyaires que utilitzen l’espai per 
caçar-hi. D’entre aquestes, es vol afavorir l’àguila 

cuabarrada (Aquila fasciata), espècie de la zona al-
tament amenaçada i que s’ha vist afectada per la 
pèrdua de zones obertes on caçar i per la falta de 
les seves preses tradicionals. Aquesta és conside-
rada una espècie paraigües i la millora i/o recupe-
ració dels hàbitats que li són propicis afavorirà la 
resta d’espècies que hi estan lligades. Així doncs, 
també es veuran beneficiades altres espècies típi-
ques d’aquests espais, com moltes papallones 
(amb pèrdues de fins al 50% dels efectius de les 
poblacions), petits mamífers mediterranis com el 
ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) o la musaranya 
vulgar (Crocidura russula), un ampli llistat d’espè-
cies d’ocells i tota la biodiversitat associada 
aquests entorns. 

Amb aquest objectiu, es realitzarà una desbrossa-
da de zones amb coberta arbustiva, respectant 
aquells indrets on ja s’hagi format una coberta ar-
brada. En cap cas es procedirà a fer una esbrossada 
que comporti crear grans zones obertes sense cap 
mena de coberta o refugi vegetal. Aquest tipus de 
gestió permet crear illes de vegetació arbrada que 
serveixen de refugi a les diferents espècies d’ani-
mals presents a l’espai, podent saltar d’illa en illa 
amb seguretat i tenint l’oportunitat d’escapar dels 
depredadors en un moment donat.

Alhora, es construiran dues vedrunes mitjançant 
la tècnica de pedra seca, reduint d’aquesta manera 
l’impacte paisatgístic i augmentant la seva durabi-
litat en el temps, i s’instal·laran fins a 8 abeura-
dors de fauna salvatge. Finalment, es durà a terme 
una repoblació amb 30 conills de bosc a cada ve-
druna i es realitzarà un seguiment extensiu de la 
seva dinàmica i possible expansió pel lloc. 
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Castells de sis a Vacarisses Entitats

Potes Roges, la colla castellera de Vacarisses, va 
carregar i descarregar el 3 de 6 i el 4 de 6 per la 
Festa Major d'enguany, acompanyats dels Falcons 
de Vilafranca. Aquesta gesta, tan esperada per 
tots els membres de la colla, va fer emocionar 
grans i petits i els anima a continuar assajant per 
aconseguir carregar tres castells de sis i un pilar 
de quatre en una mateixa actuació, i així passar a 
ser colla reconeguda dins el món casteller.

Cada dimarts i divendres, Potes Roges assaja a la 
plaça de la Dona. Són assajos on es treballa tècni-
ca, però també s'hi posen en joc valors importants, 
i es convida tothom que en tingui ganes a partici-
par i provar. No hi ha pilar, torre ni castell sense 
pinya, tronc o enxaneta; per tant, tothom hi és 
benvingut: alts o baixos, petits o grans, molt com-
promesos o no tant. Faran tres assajos especials 
abans de la seva diada: l'11, el 13 i el 14 d'octubre 
a les 19:45 h, i totes les mans seran benvingudes.

La diada de Potes Roges serà  el 14, 15 i 16 d'octu-
bre, amb actes per a tots els gustos. El divendres 
14 hi haurà refrigeri per a tothom qui hagi vingut 
a l’assaig especial. Farem un sopar compartit de 
carmanyola a la Fàbrica, seguit de concerts i ba-
llaruga. El dissabte, a partir de les 17:30 h a la 
pista de Can Serra, hi haurà gimcana castellera, 
xocolatada i espectacle infantil. Diumenge a les 
12 h, hi haurà l'actuació castellera a la Plaça Ma-
jor, amb els Castellers de Santpedor i els Caste-
llers de la Il·lusió com a colles convidades.

Potes Roges vol ser una colla gran de persones i 
de valors, que enlairi castells i que faci vibrar tot-
hom. És per això que fa una crida a participar en 
els actes de la seva diada.

La Diada, a Vacarisses Cultura

Els actes, tant de dissabte com
de diumenge, van tenir una bona 
participació

Com cada any, els actes de la Diada Nacional de 
Catalunya es van encetar amb la penjada de la Se-
nyera a El Cingle, a càrrec de l’Associació Eskalava-
ka. Dissabte al vespre, la plaça Joan Bayà va acollir 
una ballada de sardanes amenitzada per la cobla 
La Principal de Terrassa. Tot seguit, va haver-hi so-
par, concerts i lectura del manifest de l’ANC de 
Vacarisses, entitat que col·laborar amb l’Ajunta-
ment en l’organització de la vetllada. I a mitjanit, 
es va il·luminar la Senyera.
 

La programació de diumenge, 11 de setembre, es 
va obrir amb un acte de cultura popular amb actu-
acions de la Colla Gegantera, Grallers, l’Esbart 
Dansaire i Potes Roges, amb dos pilars de quatre. 
A continuació, va tenir lloc l’acte institucional, 
amb la lectura del manifest de l’Associació de Mu-
nicipis per la Independència (AMI) i l’ofrena floral 
al monòlit commemoratiu de la batalla de Coll 
Cardús, on van participar diverses entitats i algu-
nes formacions polítiques. Ciutadans i Movem 
Vacarisses van refusar la invitació de l’Ajuntament 
i Veïns per Vacarisses van excusar la seva absència 
per motius personals. L’acte institucional va estar 
amenitzat per l’Escola Municipal de Música.
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La Diada en imatges Fotografies: Quico Ortega
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Continuen les actuacions per millorar 
l’aïllament de La Fàbrica

Cultura

En breu, s’hi instal·laran plaques 
fotovoltaiques, se substituiran les 
finestres i es realitzarà una rehabilitació 
integral de la façana

A l’abril, es van iniciar les obres d’aïllament de la 
Sala Gran de La Fàbrica, impermeabilitzant la co-
berta plana i millorant els equips de climatitza-
ció. El procés continuarà en breu amb la instal-
lació de plaques fotovoltaiques i la intervenció en 
altres elements de l’equipament.

D’una banda, es demoliran les actuals finestres 
de formigó per substituir-les per unes amb fus-
teria d’alumini, vidres laminars i cambra d’aire. 
De l’altra, es durà a terme una rehabilitació inte-
gral de la façana. Després de reparar esquerdes, 
coronaments i ampits, els paraments es tractaran 
superficialment, aplicant-hi suro projectat natu-
ral i triturat, procedent de l'escorça de l'alzina 
surera, un revestiment ecològic i respectuós amb 
el medi ambient.

Carta de les educadores de l'Espai dels 
Infants a les famílies de Vacarisses 

Acció 
Social

Hola, famílies!
Comencem nou curs a l'Espai dels Infants! 

Som un servei municipal de Vacarisses que ofe-
rim un espai per aprendre i treballar les emoci-
ons, les habilitats socials i els valors a través del 
joc, activitats creatives, dinàmiques de grup, ce-
lebracions de festes populars, sortides pel poble 
i acompanyant i donant suport amb els deures i 
l'aprenentatge escolar. També fem activitats fa-
miliars un cop al trimestre perquè volem que 
formeu part de l'Espai. 

Tenim un grup ben divers amb infants de P3 a 6è 
de primària, i tots i totes juntes formem una 
gran pinya.

Ens trobem els dilluns i els dimecres a la tarda, de 
16:30 a 19 h, a l'escola Font de l'Orpina. Partici-
par-hi té un cost de 30€ al trimestre. 

Si teniu ganes que els vostres fills i filles vinguin, 
no dubteu en contactar-nos al número de telè-
fon 667 92 20 69 o al correu electrònic:
 espaiinfants@sumaracciosocial.cat . 

Us hi esperem!

Marta i Núria
Educadores de l'Espai dels Infants 
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Tancament curs del Cau Entitats

Per donar per tancat el curs 2021-2022, des de 
l’Agrupament Escolta i Guia de Vacarisses, el Cau, 
s’han fet durant l’última setmana d’agost i la pri-
mera de setembre els campaments d’estiu de les 
diferents unitats.

Castors i Llúdrigues, amb infants d’entre 5 i 7 
anys, van passar tres dies a Begur, lligant totes les 
activitats amb un eix d’animació relacionat amb 
les festes majors tradicionals, tractant valors com 
la cohesió i la cooperació, l’esforç i el compromís. 
Els campaments es van cloure amb un dinar con-
junt amb les famílies.

Llops i Daines, amb infants d’entre 7 i 11 anys, 
van fer els campaments al local d’un agrupament 
escolta veí, a Sant Llorenç Savall. El seu eix d'ani-
mació estava basat en la pel·lícula de Peter Pan.  
A través de diverses activitats, vam treballar va-
lors com la cooperació i la cohesió de grup, per 
arribar finalment a la conclusió que tots i totes 
ens fem grans i hem d'afrontar noves situacions 
com l'inici de curs o canvis d'escola.

Ràngers i Noies Guia, entre els 11 i els 14 anys, 
van anar a Montblanc, a un terreny d’acampada 
envoltat de natura. En el seu cas, es va realitzar 
un eix d’animació titulat Les olimpíades interga-
làctiques, que van permetre unir les diverses acti-
vitats al voltant d’un mateix tema i els valors que 
s’hi van voler treballar.

Finalment, la unitat més nombrosa del Cau, Pio-
ners i Caravel·les, amb joves de 14 a 17 anys, van 
apostar per fer una ruta per la Costa Brava.  
Van encetar els campaments a Begur, compartint 
espai amb el grup de menor edat; van seguir fins 
a Palafrugell i van acabar a Palamós. Van ser uns 
campaments plens d’emocions i sentiments per 
ser els últims de gran part dels i les joves com a 
Pioners i Caravel·les.

Aquest octubre el Cau inicia el nou curs 2022-
2023 amb noves inscripcions d’infants i joves,  
i joves que passaran a ser caps!

Coneix el teu comerç

Laura Moreno – Servicios digitales
Si se't trava la tecnologia o encara no tens el teu negoci 
amb una presència en línia forta, la Laura és la teva perso-
na. Des de comerç en línia, pàgines web o màrqueting. 
Amb més de 20 anys en el món de la tecnologia, la teva 
transformació digital no se't resistirà.

www.lauramoreno.net
laura@lauramoreno.net | 681 62 62 69

El Concurs! 
Què fa la Laura tots els matins?
(una pista: trobareu la solució a l’apartat
Sobre mi del web www.lauramoreno.net) 

Comerç

Els premis per a les persones encertants són gentilesa de les empreses  

que apareixen en aquest concurs.

En aquest número, Laura Moreno ofereix un assessorament digital.

Envia’ns la resposta 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 28 d’octubre!
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Barraca de la Vinya del Mandingó (Torrella)
Les famílies pageses de Vacarisses i les seves barraques de vinya, per David Hernández Hernández

Viu Vacarisses

A cal Mandingó, una casa vacarissana 
del carrer de Montserrat, menaven 
una vinya en contracte de parceria 
(1/4 part de la collita) amb el propie-
tari de Torrella. Segons el Plano geo-
métrico del término jurisdiccional de 
Vacarisas de l'any 1856, la careneta 
on està bastida aquesta barraca for-
mava part d'una gran peça de terra 
boscosa de Torrella; per tant, en 
aquella data, els vessants que envol-
ten el sot de l'Aigua encara no s'havi-
en arrabassat i parcel·lat perquè els 
menessin parcers. Molts anys des-
prés, a l'Amillarament del 1926 apa-
reix en Francesc Codina i Còdol de 
cal Mandingó, en qualitat de parcer, 
pagant la contribució rústica per 
dues finques de nova creació planta-
des amb vinya a l'heretat de Torrella. 
Sembla que, després del tràngol de la 
fil·loxera de l'any 1895 i següents, 
l'amo de Torrella va decidir rompre i 
parcel·lar tot el sot de l'Aigua i el tor-
rent de l'Obaga, per tal d'establir-hi 
nous parcers que plantarien noves 
vinyes de peu americà. Un d'aquests 
nous parcers del sot de l'Aigua va 
er en Mandingó. Per aquest motiu, 

aquesta barraca i moltes altres del sot 
de l'Aigua tenen un bon estat de con-
servació, ja que van ser bastides a prin-
cipi del segle XX i conservades fins a
la dècada dels 30, aproximadament.
En Jordi Torrella, que era un gran co-
neixedor del terme Torrella, va ser 
qui em va assenyalar que aquesta era 
la barraca de la vinya del seu veí de 
cal Mandingó.

  
Descripció:
Barraca de planta rectangular de 2 m 
per 2,25 m. Té una altura interior mà-
xima de 2,35 m. La porta mesura 0,58 
m d'amplada per 1,15 m d'altura.
El gruix de les parets és de 0,65 m.
El voladís es conserva en perfecte estat.

  
Ubicació:
Vessant hidrogràfic dret del torrent 
de l'Orpina. Al sot de l'Aigua, una pe-
tita vall formada per dos torrentols 
que tributen al torrent de l'Orpina 
pel vessant dret. S'hi accedeix des de 
la pista que puja a l'obaga Negra des 
de la masia de Torrella. Situada al ves-
sant nord-est d'una petita carena que 
fa de divisòria entre el sot de l'Aigua i 
l'obaga Negra. A prop del gran Roure 
de Torrella
      

 
Data de visita:  26-12-2013

   
Numeració:  056

  
Tipus de construcció:
Aèria adossada la marge    

 
Forma: Planta rectangular

  
Coberta: Falsa cúpula 

  
Tipus de porta: Llinda plana

    
Estat de conservació:
Perfecte estat

    
Coordenades (Datum WGS 84 = ETRS 89):
N 41º 34.984' E 001º 54.266'

   
Altitud: 375 m

   
Orientació de la porta: Sud-est

  
Restaurada: No

    
Font d'informació
Jordi Torrella de cal Cargol (al cel sia). 
La pàgina web https://patrimonicultural.
diba.cat/municipi/vacarisses (Jordi Piñero).
La pàgina web http://wikipedra.catpai-
satge.net/ (Joan M. Vives). Ortofotos de 
l'ICGC o Google Maps.
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Programa Mes de la Gent Gran
Gent Gran

Inauguració del Mes de la Gent Gran
Botifarrada, esmorzar gratuït.
Hora: 10 h | Lloc: Casal de la Gent Gran
Cal inscriure’s abans del 27 de setembre (places limitades)

Quinto.
Hora: 17.30 h | Lloc: Casal de la Gent Gran

Exposició de maquetes de l’Avi Joan (Sr. Joan Cortada)
Hora: 18 h | Lloc: Biblioteca municipal El Castell

Cicle de xerrades dins l'Escola de Salut*
Hora: 11 h | Lloc: Casal de la Gent Gran
Activitat organitzada amb el CAP de Vacarisses

Passegem i coneixem La Frasera.
Masia amb més de 5 segles d'història.
Hora: 9.30 h | Lloc: sortida des del Casal de la Gent Gran
Cal inscriure’s abans del 5 d’octubre (places limitades)

Excursió a la Colònia Güell
visitant La Cripta de Gaudí, i dinar
Hora: 8.30 h (veure cartell amb detalls)

Concert alumnat de l’Escola Municipal de Música de Vacarisses
Hora: 17.30 h | Lloc: Casal de la Gent Gran

Recepció de parelles que fan 50 anys de casades
Hora: 11.30 h | Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

Aperitiu i dinar popular
Hora: 14.15 h | Lloc: Casal de la Gent Gran | Preu: A consultar
Cal comprar el tiquet abans del 17 d’octubre (places limitades)

Actuació: Mistela, Candela, Sarsuela – Epidèmia Teatre
Hora: 19 h | Lloc: Casal de Cultura | Preu: 6€/persona.
Cal comprar l’entrada a entrapolis.com o bé mitja hora abans a la taquilla

Campionat de rumikub i de billar. Posterior refresc per a tothom.
Activitat organitzada per l’Ass. de Joves i Ass. de la Gent Gran
Hora: 17 h | Lloc: Casal de la Gent Gran
Cal inscriure's abans del 20 d'octubre

Havaneres amb el grup Montjuïc
Hora: 17.30 h | Lloc: Casal de la Gent Gran

Dilluns 3 d'octubre

Dimarts 4 d'octubre

Dimecres 5 d'octubre

5, 9 i 26 d'octubre*

Divendres 7 d'octubre

Divendres 14 d'octubre

Dijous 20 d'octubre

Dissabte 22 d'octubre

Dimarts 25 d'octubre

Dijous 27 d'octubre

Mes de la Gent Gran



14

L’Arxiu 
La Fàbrica. Data desconeguda.
Font: Arxiu municipal

Envia el teu document a L'Arxiu, d’ara o d’altres èpoques.
Per fer-ho, només has d’afegir una breu descripció i indicar el nom de l’autor/a
o l'arxiver/a del document. Les esperem a: elterme@vacarisses.cat



15

Recomanacions de lectures 
pel Mes de la Gent Gran

La Biblioteca 
recomana

Per fer un petit tastet, us proposem quatre 
lectures ben diferents per passar una bona 
estona.

A la biblioteca municipal, podreu trobar un gran 
ventall de lectures per a tots els gustos.
Us hi esperem!

Mecanoscrit del segon origen
Manuel de Pedrolo

Versió (LF): Núria Martí Constans

*(LF) Llibre de lectura fàcil on els continguts 
han estat resumits i el llenguatge és senzill i clar.

Aquest clàssic de ciència ficció ens explica la vida de dos 
adolescents, l’Alba i en Dídac, que, després d’un atac de 
platets voladors, es troben sols en el món.
Seran l’origen d’una nova generació d’humans al planeta 
Terra i hauran d’aprendre a sobreviure pel seu compte.  
Els llibres que llegiran seran clau en el seu aprenentatge  
i la seva superació enfront les dificultats que trobaran al 
llarg de les seves vides.
Un llibre on la superació convida a reflexionar sobre els 
valors de la societat actual.
És un llibre on entres i empatitzes moltíssim amb la història.

acTIC Nivell 1 – bàsic
Julio f. Cuartero i Susana Bujalance

 AcTIC és un manual de formació informàtica 
autodidacta.

 Aquest manual està preparat per tal que qualsevol perso-
na usuària que en segueixi les instruccions acabi amb un 
excel·lent domini del contingut. A la biblioteca, disposem 
de tots els nivells. Al nivell 1, trobareu:
· Cultura, participació i civisme digital.
· Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
· Navegació i comunicació en el món digital.
· Tractament de la informació escrita.
· Tractament de la informació gràfica, sonora
i de la imatge en moviment.
· Tractament de la informació numèrica.

Pedra de tartera
Maria Barbal

Lectura +: Llibre de lectura amb lletra gran.

Aquesta novel·la ens explica la vida de la Conxa, una ado-
lescent que deixa la seva llar del Pallars per anar a viure  
i ajudar la seva tia a una altra població de la mateixa co-
marca. Allà s’enamora i es casa amb en Jaume, paleta i 
fuster d’un poble veí, amb qui formarà una nova família. 
Una sèrie de successos durant l’època de la República i, 
mes tard, de la Dictadura, faran que la vida de la Conxa 
canviï duna manera inesperada.

El gran libro de la costura
Alison Smith

A la biblioteca municipal, també disposem de 
revistes sobre costura.

De la mà d’Alison Smith, que va ser professora d’art i 
moda tèxtil entre moltes altres coses, aquest llibre dividit 
en tres grans parts reuneix tota la informació necessària 
per poder guiar tant les persones que es volen iniciar en el 
món de la costura com aquelles que ja tenen experiència 
o són professionals de la confecció. Hi trobareu:
· Informació bàsica sobre eines i utillatges de costura, per 
aprendre de forma senzilla a utilitzar-los correctament, 
tant si cosim a mà com si ho fem a màquina.
· Més de 300 tècniques explicades pas a pas amb fotografi-
es detallades i alternatives per fer variacions de models 
originals.
· 18 projectes de moda de diferents peces de vestir tant per 
a grans com per a infants o roba de la llar.
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Agenda Octubre 2022

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.

Exposicions del mes
de la biblioteca municipal
El Castell

 Joan Triadú a la ciutat dels llibres

Carros, carruatges i carretes
de l’avi Joan, a càrrec del vacarissà 
Joan Cortada

 
Programació Jove
Estiu 2022
Activitats dirigides a joves 
d'entre 12 i 30 anys.
Consulteu-la al perfil
d'Instagram: @puntdevol

 
Celebració de les noces d’or
L’octubre és el Mes de la Gent 
Gran. Les parelles que 
compleixen enguany 50 anys
de casades i vulguin celebrar-ho 
poden contactar amb el Casal
de la Gent Gran, abans del 12 
d'octubre (per telèfon, al 93 828 
10 30 o presencialment).

Del 30 de setembre al 2 d’octubre
Festes de Primavera d’Hivern
+info: festesvacarisses.cat 

Divendres 7 d’octubre
Passegem i coneixem
Castellet de Dalt – La Frasera.
Hora de sortida: 9.30 h
Lloc de sortida:
Casal de la Gent Gran
Inscripcions:
casalgentgran@vacarisses.cat

Sessió informativa
de la Borsa de Treball
Hora: 10-11 h
Lloc: online
Inscripcions: https://bit.ly/ajv_borsa

Dissabte 8 d’octubre
Jornades Europees
de Patrimoni
Casa Vella de l’Obac, a càrrec
de l’arqueòleg i historiador 
Xavier Font Segura.
Hora: 10 h
Punt de trobada:
Casa Nova de l’Obac
Inscripcions: fins al 7 d’octubre 
a les 14 h, a cultura@vacarisses.cat 
o al 610 411 881

Vacavolta
Organitza:
Moto Clàssic Vacarisses

Berenar de forquilla
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Preu: pasta petita per fer sopa
i llaunes de sardines
Organitza:
Amics Solidaris de Vacarisses

Teatre per a persones adultes
E.R., de Josep M. Benet i Jornet,
a càrrec de Teatre Jove
de Vacarisses.
Hora: 20.30 h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 6 euros

Diumenge 9 d’octubre

Teatre per a persones adultes
E.R., de Josep M. Benet i Jornet,
a càrrec de Teatre Jove
de Vacarisses.
Hora: 18 h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 6 euros

Dimarts 11 d’octubre
Assaig especial
de Potes Roges
Obert a tothom.
Hora: 19.45 h
Lloc: La Fàbrica

Dijous 13 d’octubre
Xerrada sobre
la crisi de l’aigua
Situació actual, previsió de futur 
i mesures d'estalvi.
Hora: 18 h
Lloc: Sala de Plens i en directe 
per YouTube.
https://youtu.be/lYpYmlGgqdU

Assaig especial
de Potes Roges
Obert a tothom.
Hora: 19.45 h
Lloc: La Fàbrica

Fins a l’1 de novembre
Inscripcions al taller
“Suport i corresponsabilitat
de les cures”
Expressió artística a través
de la (co)creació de càpsules 
testimonials entorn de les cures 
(audiovisual o fotorelat).
A càrrec de la il·lustradora
Marta Bellvehí. Obert a tota
la població.
Horari: dijous 3, 10 i 24
de novembre, a les 10 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

Del 3 al 17 d'octubre
Inscripció Curs
de fulls de càlcul
Nivell intermedi. 15 hores.
Horari: dijous 10, 17 i 24 de 
novembre, i 1 i 15 de desembre, 
de 9.15 a 12.15 h
Lloc: a www.vacarisses.cat
o a l’OAC amb cita prèvia

Dimecres 5, 19 i 26 d’octubre
Club de feina digital
Hora: 10-12 h
Lloc: sala multimèdia Biblioteca 
municipal El Castell
Inscripcions: https://bit.ly/3vNhbuf

Fins al 14 d’octubre
XXIX Concurs de fotografia
de Vacarisses
Presentació de fotografies.
Lloc: OAC
+info: www.vacarisses.cat 

Divendres 14 d’octubre
Diada de Potes Roges
Assaig especial obert a tothom
i refrigeri, sopar compartit
de carmanyola, concerts i 
ballaruga.
Hora: 19.45 h
Lloc: La Fàbrica

Dissabte 15 d’octubre
Diada de Potes Roges
Gimcana castellera, xocolatada
i espectacle infantil.
Hora: 17.30 h
Lloc: pista de Can Serra

Diumenge 16 d’octubre
Dona sang
Hora: 10-14 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Reserva d’hora:
donarsang.gencat.cat 

Diada de Potes Roges
Actuació castellera, amb
els Castellers de Santpedor
i els Castellers de la Il·lusió
com a colles convidades.
Hora: 12 h
Lloc: Plaça Major

Cicle Gaudí
Projecció d’Alcarràs.
Hora: 19 h
Lloc: Casal de Cultura
Entrades: www.entrapolis.com

Dijous 20 d’octubre
Concert de l’Escola
Municipal de Música
Hora. 17.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

Miquel Crusafont
i l’origen de l’home
Parlem amb l’autor, sabadellenc 
i vacarissà, Creu de Sant Jordi 
2017, sobre quan es deia que 
l’home venia del mono. 
Hora: 18.30 h
Lloc: biblioteca municipal
El Castell

Divendres 21 d’octubre
Sessió informativa
de la Borsa de Treball
Hora: 10-11 h
Lloc: online
Inscripcions: https://bit.ly/ajv_borsa

Dissabte 22 d’octubre
Formació per a les famílies
Massatge infantil i vincle.
Hora: 10 h
Lloc: escola bressol El Xic
Inscripcions:
del 5 al 19 d'octubre

Teatre per a persones adultes
Mistela, Candela, Sarsuela,
a càrrec d’Epidèmia Teatre.
Hora: 19 h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 6€
Entrades: www.entrapolis.com 

 
Diumenge 23 d’octubre
Clean up
Netegem el nostre bosc.
Cal dur guants de casa.
Hora: 10.30 h
Lloc: Parc de la Coma

Teatre familiar
Galetes de formatge,
a càrrec de Txo titelles.
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: a partir de 3 anys, 5€ 
(menors gratuït)
Entrades: www.entrapolis.com 

Dilluns 24 d’octubre
Dia Internacional
de la Biblioteca
Tastet de contes,
amb la Marta Guzman.
Hora: 18 h
Lloc: biblioteca municipal
El Castell

Dimarts 25 d’octubre
Club de lectura juvenil
L’assassina de Venècia,
de Pol Castellanos.
Hora: 17.30 h
Lloc: biblioteca municipal
El Castell
Inscripcions:
b.vacarisses.ec@diba.cat 

Club de lectura infantil
Sunakay, de Meritxell Martí
i Xavier Salomó.
Hora: 18.30 h
Lloc: biblioteca municipal
El Castell
Inscripcions:
Places exhaurides

Dijous 27 d’octubre

Club de lectura de novel·la
L’elegància de l’eriçó,
de Muriel Barbery.
Hora: 18.30 h
Lloc: biblioteca municipal
El Castell
Inscripcions:
b.vacarisses.ec@diba.cat

Divendres 28 d’octubre

Hora del conte
Contes ben torrats,
a càrrec de Mercè Martínez.
Hora: 17.30 h
Lloc: biblioteca municipal
El Castell

Dissabte 29 d’octubre

Visita guiada a El Castell
Hora: 12 h
Lloc: biblioteca municipal
El Castell

(Re)Descobrint Vacarisses
Sortida nocturna Les Espases
de Foc i Sant Salvador.
Hora: 17.30-21.30 h
Inscripcions:
fins al 26 d’octubre,
a https://bit.ly/ajv_redescobrint 


