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Festa Major Petita 2015
Com cada any, Vacarisses ha celebrat la seva Festa Major Petita - 
Festivitat de Sant Felip Neri i Festa de la Vaca, amb una programació 
que, de nou, s’ha distribuït en dos caps de setmana del passat mes 
de maig. El primer, del 16 al 17, va incloure la Fira de Maig de la ur-
banització de Can Serra, així com diversos actes per la Diada de la 
Gent Gran del municipi. També va haver-hi espai per al jovent, amb 
una jornada d’SkatePark i una cursa i caminada per al viatge de 6è de 
l’Escola Pau Casals, a més de la cloenda del cicle de concerts Va de 
Música, amb l’actuació d’Alba Careta Trio, que va omplir de música 
els Jardins del Lladern.

El segon cap de setmana de Festa Major es va encetar divendres, 
amb un concert coral i el festival VIMVA (Vivències Musicals a Vacaris-
ses). La programació de dissabte va estar marcada per la Fira del se-
gle XVIII, que ens va transportar a la Vacarisses de fa 300 anys i que, 
com a novetat d’enguany, va allargar-se fins al vespre. L’ambientació 
es va aconseguir gràcies a la fira d’època i a un seguit d’activitats 
complementàries, com jocs infantils del 1700 i recorreguts amb car-
ros de rucs. També s’hi van organitzar unes visites guiades a l’edifici 
més emblemàtic del municipi, El Castell, i unes altres al Museu-Arxiu 
de l’Església de Sant Pere.

A la programació de la Festa Major Petita de 2015, també hi va tenir 
cabuda l’esport, amb el VI Cross Escolar i la V Crono pujada El Cingle, 

i el teatre, amb la representació de La Blancaneus, a 
càrrec del Grup de Teatre Jove de Vacarisses.

Una celebració llegendària
Al vespre del mateix dissabte, la festa va continuar 
amb la Baixada de la Vaca, on, entre altres activi-
tats, va escenificar-se la Llegenda de la revolta de la 
Vaca, que, l’any 2008, va servir per recuperar aques-
ta celebració. Després de baixar una vaca des d’El 
Castell de Vacarisses fins al nucli, es va coure durant 
tota la nit de dissabte per oferir-la al dia següent, al 
dinar popular de l’Aplec de la Vaca.

Festa d’Interès Local
Al ple extraordinari del passat 28 d’abril, l’Ajuntament 
de Vacarisses va acordar, per unanimitat, iniciar els 
tràmits per declarar la Festa Major Petita - Festivitat 
de Sant Felip Neri i Festa de la Vaca com a Festa 
d’Interès Local i que s’inclogui al Catàleg del Patri-
moni Festiu de Catalunya. L’objectiu és aconseguir 
que la Festa Major Petita esdevingui una celebració 
de referència a la comarca.

Diada de la Gent Gran
La Gent Gran també ha volgut celebrar la Festa Major 
Petita, amb una diada dedicada al col·lectiu. Així, el 
diumenge 17, un cop finalitzada la missa a l’Església 
de Sant Pere, els Amics de l’Òpera i la Sarsuela de 
Terrassa van deleitar-nos amb el seu repertori ben 
variat i que va entusiasmar el públic assistent. I al 
migdia, la Sala Gran de La Fàbrica va acollir el ja 
tradicional Dinar de la Gent Gran, on van assistir 265 
persones i que va cloure’s amb ball per a tothom.

Resultats eleccions municipals 2015
Partit polític Vots Regidors/es

Unió Independent per Vacarisses (UIPV) 653 4

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 581 4

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) 418 2

Veïns per Vacarisses (VxV) 372 2

Movem Vacarisses 223 1

Partit Popular de Catalunya (PP) 136 -

Convergència i Unió (CiU) 126 -

Compromesos amb Vacarisses 94 -
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Vacarisses estrena plànol

Sanitat

Ensenyament

Acció Social, Cooperació i Solidaritat

S’amplien els horaris del 
CAP de Vacarisses

L’escola Pau Casals guanya 
el Concurs Escolar de l’ONCE 
de Catalunya

L’Ajuntament de Vacarisses ha actualitzat el plànol del municipi, que po-
deu adquirir per 1 euro a la Recepció del mateix consistori. L’aportació 
econòmica es destinarà al Rebost Solidari de Vacarisses.

El plànol, de què s’han imprès 5.000 exemplars, inclou un mapa general 
del terme municipal, on es detallen les diferents vies de comunicació i 
elements del patrimoni natural, entre altres informacions. A més, conté 
mapes específics del nucli urbà i les urbanitzacions, amb un nomenclàtor 
dels carrers i la ubicació de llocs d’interès, com equipaments munici-
pals, parcs i jardins o parades d’autobús. El material es completa amb 
un llistat de telèfons d’interès, informació general sobre Vacarisses i uns 
apunts sobre la seva història i el seu paisatge.

Després de diverses reunions amb els responsables de la Gerèn-
cia Territorial de l’Institut Català de la Salut de la Catalunya Central, 
l’Ajuntament de Vacarisses ha aconseguit una reivindicació de feia 
temps. En funcionament des del passat mes de març, l’horari de con-
sultes del CAP de Vacarisses s’ha ampliat tots els dimarts, dimecres 
i dijous, fins a les 19h.

D’aquesta manera, tots els professionals del centre (metges, pediatre, 
infermeria, ATS i personal administratiu) hi són almenys una tarda, 
evitant que les consultes del matí quedin col·lapsades. L’objectiu de 
tot plegat és oferir un millor servei i un horari més adequat a les ne-
cessitats de la ciutadania.

L’alumnat de 4t de primària de l’escola Pau Casals de Vacarisses 
ha estat el guanyador de la seva categoria en la Fase provincial de 
Barcelona i en l’autonòmica de la 31ª edició del Concurs Escolar de 
l’ONCE. Enguany, s’ha tractat l’economia social, sota el lema Perso-
nes que ajuden a persones: una altra forma de fer. L’objectiu és sensi-
bilitzar, des dels centres educatius, sobre la importància i la necessitat 
de la igualtat d’oportunitats entre persones, amb i sense discapacitat, 
a través de conceptes com la inclusió, la integració, la igualtat i el 
desenvolupament, sobretot al lloc de treball.

Per treballar-ho, l’alumnat d’Educació Primària ha hagut d’elaborar la 
portada d’un diari amb tots els elements habituals (capçalera, titulars, 
notícies, fotografies, etc.), vinculats a un conjunt de termes clau, com 
igualtat, economia social, treball o persones amb discapacitat.

A l’actual edició del concurs, s’hi van presentar 9.143 escolars i 125 
professors de 93 centres educatius de la província de Barcelona. Com 
a guanyadora de la seva categoria, l’escola Pau Casals de Vacarisses, 
va passar a la fase autonòmica. La següent fase del concurs és la 
d’àmbit estatal.

Vacarisses amb el 
Nepal
Fa uns dies, el Nepal, un dels països més pobres i 
vulnerables del món, va patir un terratrèmol de mag-
nitud 7,8 graus a l’escala de Richter, que va oca-
sionar més de 6.200 morts. Davant la catàstrofe, el 
govern nepalès va declarar l’estat d’emergència a 
les zones afectades i va sol·licitar ajut internacional.

A través del Fons Català de Cooperació, l’Ajuntament 
de Vacarisses ha volgut sumar-se a aquest procés 
de reconstrucció i suport a la població damnificada, 
aportant-hi 3.000 euros.

Urgències
CAP de Castellbell: dimarts, dimecres i dijous, de les 7 a les 21h.; dilluns, de les 
17 a les 21h., i divendres, de les 15 a les 21h.
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El diumenge 17 de maig, el Club de Patinatge Artístic (CPA) de Va-
carisses va organitzar el I Trofeu Montserrat. Va tenir lloc al pave-

lló municipal de Sant Vicenç de 
Castellet i hi van participar dife-
rents clubs, a banda del vaca-
rissenc: CPA Viladecavalls, CPA 
Sentmenat, Escola Vedruna i Club 
Egara. En total, sumaven més de 
60 patinadors i patinadores convi-
dades.

Per al CPA Vacarisses, va ser una 
jornada molt especial, ja que era la 
primera vegada que organitzaven 
un esdeveniment d’aquestes ca-
racterístiques. La valoració final és 

Medi Ambient

Esports

Finalitzen les tasques de 
neteja del Torrent del Llor
Davant l’informe favorable de l’Ajuntament de Vacarisses, l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) va autoritzar Hera Tratesa, empresa gestora 
de l’abocador de Coll Cardús, per dur a terme tasques de neteja i 
manteniment del Torrent del Llor. L’actuació ha abastat 2.000 metres, 
des de la zona on estan ubicades les bases de lixiviats de l’abocador 
fins al Molinot.

Aquestes tasques, que han finalitzat en el termini previst de nou 
mesos, han consistit en la neteja de vegetació de tipus arbustiu i her-
baci (matolls i brolles) i d’aquells elements que havien reduït la capa-
citat de desguàs de la llera. L’execució dels treballs s’ha dut a terme 

Entitats

Drapaires de Vacarisses 
recapta 2.000 euros per a 
projectes socials
El passat mes d’abril va tenir lloc la Fira de Drapaires, organitzada per 
l’alumnat de 5è i 6è de primària de les dues escoles públiques de Va-
carisses, Pau Casals i Font de l’Orpina. Els dies anteriors, es van anar 
recollint objectes per poder revendre’ls a la fira i destinar els beneficis 
a projectes solidaris. En total, van recaptar-se 2.000 euros, la meitat 
dels quals s’han destinat a Drapaires d’Emmaús i l’altra, al Rebost So-
lidari de Vacarisses, a través dels aliments que siguin més necessaris.

A banda de vendre els objectes recuperats, els Drapaires van dina-
mitzar la parada Calculadora de CO2. Una aplicació permetia que 
cada comprador calculés les emissions de CO2 que s’havien deixat 
d’emetre gràcies a l’objecte adquirit, pel fet de reutilitzar-lo en comp-
tes de llençar-lo a la deixalleria.

La fira, ubicada a la Sala Gran de La Fàbrica, va animar-se amb mú-
sica. Ja des de bon matí, els joves Drapaires van fer una cercavila pel 
poble, acompanyats per la Colla Gegantera de Vacarisses, els Timba-
lers i Vacatukada, amb la voluntat de despertar tothom i convidar-lo a 
la fira. Tot seguit, l’Escola Municipal de Música de Vacarisses va oferir 
un concert de saxos i guitarres, mentre que el Cor S’Estel de Ciuta-

della i el Cor de Vacarisses van actuar a l’Església de 
Sant Pere. Des de l’organització, també es vol agrair 
la col·laboració de l’Ajuntament i d’altres entitats del 
municipi, algunes amb parada a la fira, així com la 
de les AMPEs de les escoles Pau Casals i Font de 
l’Orpina, que van ajudar a organitzar l’esdeveniment.

Tot plegat pretén conscienciar els infants de valors 
socials com la solidaritat, el reciclatge i el compro-
mís amb la societat i amb un mateix. Per ampliar-ho, 
Drapaires de Vacarisses havia organitzat, uns dies 
abans, una xerrada a les escoles sobre el Rebost So-
lidari i Emmaús, que va comptar amb la participació 
de la Regidoria d’Acció Social i Càritas Vacarisses.

molt positiva, “gràcies a la col·laboració de tots els 
pares i mares del club”, tal com s’assenyala des del 
CPA Vacarisses.

El club de patinatge vacarissenc va fer 5 pòdiums, 
repartits en les diferents categories:
Sylvia Muñoz: 2a classificada categoria Minis
Geneva López: 1a classificada categoria Iniciació C
Paula Yoldi: 2a classificada categoria Iniciació C
Núria López: 2a classificada categoria B2
Lenna Martínez: 3a classificada categoria B2

Des del club, es vol agrair la tasca dels col·laboradors 
i patrocinadors del trofeu; “l’esforç i la dedicació” de 
les entrenadores del CPA Vacarisses, Esther Gonzá-
lez i Marta Álvarez, i el treball de la seva junta.

I Trofeu Montserrat del Club de Patinatge Artístic de 
Vacarisses

seguint les indicacions de l’ACA, emprant les tècni-
ques menys agressives amb l’entorn i respectant els 
períodes de reproducció de les espècies protegides 
que habiten la zona.

Les patinadores del CPA Vacarisses que van 
pujar al pòdium del I Trofeu Montserrat.
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Connecta amb l’Ajuntament a Internet!

L’Ajuntament té pàgina al Facebook! Busca‘ns i fes un m’agrada!

www.facebook.com/vacarisses

Tota la informació al web municipal

www.vacarisses.cat

Mira tot el que passa a Vacarisses a la galeria d’imatges!

www.flickr.com/vacarissesTirada de 3.500 exemplars.

El paper de la revista és ecològic i reciclat.

Connecta’t

Edita:

Dipòsit legal: DLB-49450/2003

Maquetació: Mercè Torres

Impressió: Felip Unigrafic, S.L.

Busques feina?

Ensenyament
Matrícula a les escoles 
bressol municipals
Del dilluns 8 al divendres 12 de juny

Cultura
Revetlla de Sant Joan
Dimarts 23 de juny
• Sopar
• 24h.: encesa de la foguera amb la Flama 

del Canigó
• 00:30h.: música per a tothom
Lloc: Pista Poliesportiva de Can Serra

Biblioteca El Castell
Taller de lectura infantil
Divendres 12 i 19 de juny, a les 18h.
Adreçat a nens i nenes de 3r a 6è de 
primària que vulguin triar les millors 
lectures per a l’estiu. 
Inscripció: al taulell de l’Àrea Infantil

Club de lectura 1
Dijous 18 de juny, a les 18:30h.
La Rambla fa baixada, de Néstor Luján.

Club de lectura 2
Dijous 25 de juny, a les 18:30h.
La Rambla fa baixada, de Néstor Luján.

Escola Municipal de 
Música
Període de matriculació 
alumnes de nou ingrés
Del dimecres 3 al dijous 18 de juny

Concert itinerant de fi de 
curs
Dissabte 13 de juny, a les 12h.
Recorregut per tot el municipi i diferents 
punts musicals.
Lloc de sortida: Plaça de les Moreres

Medi Ambient
Setmana de l’Energia

Exposició Respostes al 
canvi climàtic. El paper 
dels municipis
Del dilluns 8 al diumenge 14 de juny
Lloc: Biblioteca El Castell

Taller de granissats a pedals
Dissabte 20 de juny, a les 10:30h.
Lloc: Plaça de les Moreres

Taller de contractació 
elèctrica
Dissabte 20 de juny, a les 10:30h.
Lloc: Sala Sotacoberta esquerra d’El 
Castell

Puja la teva foto de la 
#SetmanaEnergia a 
l’Instagram i guanya 
nits d’hotel!

Consulta 
les actes 
dels Plens 
municipals

Propostes i mocions aprovades pel Ple municipal 
extraordinari de 28 d’abril de 20151

Proposta/moció A favor En contra Abstencions

Designació, per sorteig públic, dels presidents i vocals que han de conformar les meses electorals per a la celebració 
de les eleccions locals

Unanimitat - -

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació de la revisió del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2015 Unanimitat - -

Proposta del regidor de Serveis Municipals de concessió de pròrroga del contracte de gestió del servei municipal 
de neteja viària, gestió de la deixalleria del municipi i el servei de recollida de residus sòlids urbans que consta dels 
serveis següents: recollida de fracció orgànica, recollida de la fracció resta, recollida de paper/cartró, vidre, envasos, 
mobles/trastos/estris, i servei de neteja i desinfecció dels contenidors de cada fracció

Unanimitat - -

Proposta del regidor d’Ensenyament d’aprovació inicial de les bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i 
informàtic per al curs escolar 2015-2016

UIPV i VpV - PSC, ERC i CiU

Proposta del regidor de Cultura, recollint una moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana, per iniciar 
els tràmits per declarar la Festa Major Petita-Festivitat de Sant Felip Neri i Festa de la Vaca com a Festa d’Interès Local

Unanimitat - -

1 El regidor del PP, Mariano Méndez, va excusar la seva absència.

Joventut
Ja t’ho faràs!
Dijous 28 de maig i 4 i 11 de juny, de 
les 18 a les 19:30h.
Taller de treballs manuals amb material 
reciclat.
Preu: gratuït
Inscripcions: al Punt de Vol

Vine a la Patum!
Diumenge 7 de juny, a les 18h.
Sortida: Pavelló poliesportiu
Preu: 12 € (anada i tornada)
Inscripcions: 
associaciodejovesvacarisses@gmail.com 
Organitza: Associació de Joves de 
Vacarisses

Curs de pre monitores i pre 
monitors
13, 20, 25 i 26 de juny, de les 9 a les 
14h.
Adreçat a joves de 14 a 17 anys. Certificat 
acadèmic de la Fundació Pere Tarrés.
Preu: 55 euros (l’Ajuntament de Vacarisses 
bonifica el 50% a l’alumnat empadronat al 
municipi)
Lloc: La Fàbrica
Inscripcions: fins al divendres 5 de juny, a 
l’Àrea de Serveis a les Persones

Reunió Pack Jove
Dimecres 17 de juny, a les 20h.
Vine a conèixer l’equip de monitors!

Mostra’t
Divendres 19 de juny, a les 19h.
Mostra dels tallers del Punt de Vol i, a 
partir de les 20h., l’Associació de Joves 
organitza un aperitiu electrònic.

Inici del Pack Jove 2015
Dilluns 29 de juny, a les 9:30h.

Horari d’estiu al Punt de Vol
A partir del dimarts 30 de juny,
de dimarts a divendres, de les 18 a les 21h.


