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Festa Major de Vacarisses
Del 30 de juliol al 2 d’agost, Vacarisses va celebrar la seva Festa Ma-
jor. La programació va estar plena d’actes i activitats per a tothom i 
per a tots els gustos, que han comptat amb una elevada participació.

Amb tot, la Festa ja va començar el dimecres 29, amb el concurs de 
pintura ràpida infantil, en què es van guardonar els treballs de Clara 
Domínguez, Aniol Colomé i Jan Prats, que van rebre un pack amb ma-
terial de pintura. I va continuar dijous, amb la XVIII edició del Concurs 
de Pintura Ràpida. Les obres participants van restar exposades els 
dies de festa, juntament amb els treballs creatius de l’Associació per 
a la Cultura i el Lleure i els treballs manuals del Casal de la Gent Gran.

Després de la tradicional repicada de campanes i una cercavila pels 
carrers del poble, va tenir lloc el pregó, enguany a càrrec dels Diables 
de Vacarisses. Tot seguit, es van proclamar la pubilla i l’hereu 2015, 
Iona Durà i Pol Prats.

La música va ser una de les protagonistes de la festa 
d’enguany. I és que va haver-hi concerts de tots els 
gèneres i gustos, des del pop-folk dels Sense Sal, 
després de la fideuà popular, fins a les havaneres 
acompanyades del rom repartit pel consistori vaca-
rissenc, passant pels sons ballables de l’Orquestra 
Cimarron i dels grups Kaipirinyas, Buhos i Flör del 
Otrö, així com de diversos DJ’s i la Jam Session amb 
Organic Groove Trio, sense oblidar l’actuació del Cor 
de Vacarisses a la missa de Festa Major.

Els més petits de Vacarisses tampoc van tenir 
temps d’avorrir-se. Van poder gaudir d’un taller 
d’estiu d’aventures fantàstiques marines a la Biblio-
teca El Castell, inflables d’aigua, slackline, un parc 
d’escalada infantil, un pati de jocs per a totes les 
edats, un aquatló i teatre i xocolatada. A més, van 
poder participar en activitats esportives, adreçades 
tant a petits com a grans, com la Cursa atlètica i el 
Campionat de natació. Els adults també van poder 
competir al Campionat de petanca.

Després del VI Concurs d’Hortalisses de dissabte, 
vam gaudir de les sardanes i el Correfoc, i diumen-
ge al matí, d’un esmorzar popular i una cercavila de 
grups de cultura popular. A la tarda, va haver-hi tea-
tre infantil i la Baixada d’Andròmines, i a la nit, teatre 
per als grans.

Des de l’Ajuntament de Vacarisses, es vol agrair 
l’elevada participació dels veïns i veïnes del municipi 
en tots els actes, a pesar de les inclemències meteo-
rològiques, així com la col·laboració ben activa de 
les entitats i associacions vacarissenques, sense les 
quals aquesta Festa Major no hauria estat possible.Concert dels Sense Sal.

Baixada d’andròmines. Parc d’escalada infantil. 
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Des de la Regidoria de Joventut, s’ha posat en mar-
xa un nou canal d’informació jove via whatsapp. Així, 
les persones inscrites al servei podran estar al dia de 
les activitats del municipi adreçades al col·lectiu jove 
i d’altres informacions del seu interès.

Per donar-vos d’alta, heu d’enviar un whatsapp al 

Des de finals de juliol, l’Ajuntament de Vacarisses 
disposa de compte a l’Instagram, la xarxa social més 
estesa per compartir imatges i vídeos. D’aquesta 
manera, la Regidoria de Comunicació pretén am-
pliar els canals de contacte amb la ciutadania, a 
més d’ajudar a difondre el municipi des de múltiples 
vessants: naturalesa, comerç, patrimoni, etc. Per 
això, es demana la participació de totes aquelles 

Joventut

Comunicació

Comunicació i Joventut

Un estiu ben jove!

L’Ajuntament de Vacarisses a l’Instagram

Des de finals de juny, la Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Vacarisses ha organitzat un seguit 
d’activitats per a tots els gustos, adreçades al jovent 
del municipi.

D’una banda, han tornat els Dijous a la Fresca, un 
cicle d’arts escèniques, que ha omplert la Plaça del 
Punt de Vol d’espectacles de diferents disciplines 
artístiques (monòlegs, màgia, dansa i circ), que han 
aplegat centenars de persones.

Els joves entre 12 i 14 anys han tingut una oferta 
de lleure educatiu específica: el Pack Jove, organit-
zat per la Regidoria de Joventut i gestionat per la 
Fundació La Xarranca. Hi han participat 27 joves, 
acompanyats per dos monitors. Al llarg del mes de 
juliol, s’hi han programat activitats de tot tipus, com 
surf a la platja, una visita al Tibidabo i una altra a Illa 
Fantasia, una travessa amb bivac a la nit... i moltes 
més! El Pack Jove va cloure’s amb la projecció d’un 
vídeo elaborat pels mateixos protagonistes i que es 
va presentar al Casal de Cultura.

Per la seva banda, el Punt de Vol ha continuat amb 
la seva oferta habitual de tallers. A l’estiu, la prota-
gonista ha estat la dansa, amb un curs de dansa del 
ventre i un altre de hip hop. 

Tanmateix, hi ha tingut cabuda la formació, a tra-
vés de la iniciativa Estiu Enforma’t, adreçada a 
l’alumnat d’ESO de Vacarisses. L’han conformat dos 
espais: l’Aula d’Estiu, per preparar dossiers i exà-
mens de recuperació, i la novetat d’enguany, el Ta-
ller d’Speaking, un taller de conversa, jocs, cançons, 
etc. en anglès per practicar aquest idioma. Amb-
dós espais han tingut molt èxit, especialment l’Aula 
d’Estiu que, per l’elevat nombre de persones inscri-
tes, va haver d’obrir dos grups.

Nou canal d’informació jove

Joves del Ventaiol
En col·laboració amb l’Agrupació de propietaris del Ventaiol, la 
Regidoria de Joventut també ha programat un seguit d’activitats 
en aquesta urbanització, tots els dilluns i dimecres de juny i ju-
liol. Tallers de pintura i fang, zumba, campionat de ping-pong 
i dards, taller de malabars, etc. i un campionat de futbol sala, 
com a cloenda de la programació i que va comptar amb la par-
ticipació de 5 equips de joves. El guanyador va ser l’equip Ven-
taiol Junior, premiat amb una pota de pernil. El segon classificat, 
un equip de Can Trias, va rebre la devolució de l’import de la 
inscripció.

630 46 29 47

WhatsApp

@comparteixvacarisses

La Regidoria de Joventut ha tancat les activitats d’estiu amb la partici-
pació a la Festa Major de Vacarisses. Juntament amb l’Associació de 
Joves, s’hi han organitzat la popular Jam Session, la Nit Jove, la Nit 
dels Arreplegats i la VI Baixada d’Andròmines.

número de telèfon del servei, in-
dicant el vostre nom i cognoms, 
l’any de naixement i la urbanitza-
ció on viviu. Les dades facilitades 
seran tractades amb confidencia-
litat.

persones usuàries de l’Instagram 
perquè promocionin també el mu-
nicipi, amb l’etiqueta 
#comparteixvacarisses.
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Taller Ángel     
(Ronda Shimizu, 2, nau 5 - Pol. Industrial Can 
Torrella) 93 835 90 45 | 606 13 08 78 | 
angel.8@hotmail.es

Reparacions i pintura de tota la carrosseria dels ve-
hicles, inclòs el canvi de vidres. Envernissat de fars 
per 80 euros. Treballen amb totes les companyies 
d’assegurances i ofereixen el servei de vehicle de 
cortesia. Horari: de dilluns a divendres, de les 8 h. a les 13 h. i de les 
15 h. a les 19.30 h.

De-Picnic       
(Carretera d’Olesa, 5 - Nucli) 
610 10 05 33 | 93 835 93 46

Ofereixen plats per emportar o per menjar al ma-
teix local. Podeu escollir entre nombrosos entrants, 
carns (com pollastre a l’ast) i pizzes, o optar pels 
diferents menús disponibles. Tot elaborat amb pro-
ductes casolans i frescos. Les comandes es poden 
fer al moment i es pot sol·licitar servei a domicili (mínim de 14 euros) 
o anar a recollir-ho (10% de descompte). Consulteu el Facebook de 

De-Picnic per gaudir de 
les ofertes i promocions 
setmanals! Horari: tots 
els dies, de les 12 h. a 
les 16 h. i de les 20 h. a 
les 24 h.

El Concurs! 
De quins colors és el 
cotxe del cartell que 
hi ha a l’entrada del 
taller?

El Concurs!
Quina és la filosofia 
de De-Picnic?

Coneix el teu comerç

Els premis per a les persones encertants són gentilesa de les em-
preses que apareixen en aquest concurs. En aquest número, el Ta-
ller Ángel ofereix un val d’una hora de feina (valorat en 40 euros) per 
gastar en qualsevol dels seus serveis i De-Picnic, un sopar per a 
dues persones.

Envia’ns les respostes i les teves dades (nom, cognoms i telèfon de 
contacte) a elterme@vacarisses.cat, indicant a l’assumpte “Concurs 
Comerç de Vacarisses”, o bé en un sobre tancat a l’Ajuntament, 
a l’atenció de la revista El Terme. Tens temps fins al proper 27 de 
setembre!

Educació i Promoció Econòmica Mobilitat Territorial

Un nou curs amb el Tast 
d’Oficis

La T-12, nova targeta 
de transport per a 
infantsDesprés de l’èxit de l’edició passada, l’Institut de Vacarisses 

obre una nova convocatòria per oferir formació professional 
als seus alumnes

El curs passat, l’Institut de Vacarisses, en col·laboració amb 
l’Ajuntament del municipi, va endegar el projecte Tast d’Oficis. 
Consisteix en realitzar estades en diferents empreses i oficis, al 
llarg del curs escolar i en torns successius i rotatoris. L’objectiu 
és motivar l’alumnat amb més dificultats a l’hora d’assolir les 
competències bàsiques de 4rt d’ESO. Tot plegat forma part d’un 
programa d’orientació, que acompanya l’alumne en el seu procés 
d’integració al món del treball o de formació ocupacional.

Davant la satisfacció vers l’experiència viscuda, tant per part de 
les empreses com dels alumnes participants, s’ha decidit obrir-ne 
una nova convocatòria. En aquesta ocasió, s’ha ampliat l’oferta 
de perfils sol·licitats: recepcionista, auxiliar administratiu, conser-
ge, operari de manteniment, peó, mecànic d’automòbils, ajudant 
de cuina, auxiliar de jardineria, auxiliar xapista, mosso de magat-
zem i ajudant de perruqueria. Hi participen diverses empreses 
i comerços locals, a més del mateix Ajuntament de Vacarisses.

La Generalitat de Catalunya ha creat la T-12, una 
nova targeta de transport públic adreçada als nens i 
nenes entre 4 i 13 anys. Amb aquesta, els desplaça-
ments en transport públic del sistema tarifari integrat 
de la zona on es resideix són gratuïts. D’aquesta 
manera, els infants vacarissencs que es desplacin 
pel municipi podran gaudir de la T-12 amb viatges 
il·limitats i amb un únic cost d’emissió i gestió de 35 
euros.

www.t-12.catinfo
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Biblioteca El Castell
Dinolectors II
Dimecres 9 de setembre, a les 17 h.
Tret de sortida de la II edició del 
programa de foment de la lectura, 
adreçat a infants de P5, 1er i 2on de 
primària.
Inscripcions: del 9 de setembre al 10 
d’octubre, a l’àrea infantil.

Club de lectura 1
Dijous 17 de setembre, a les 18.30 h.
Olivetti Moulinex, Chaffoteaux et Maury, 
de Quim Monzó.

Club de lectura 2 
Dijous 24 de setembre, a les 18.30 h. 
El final del joc, de Gemma Lienas.

Hora del conte
Divendres 25 de setembre, a les 17.30 h.

11 de Setembre
Penjada de la Senyera
Dissabte 5 de setembre
A càrrec de l’Associació Eskalavaka 
i amb la col·laboració de la Colla 
Gegantera de Vacarisses.
Lloc: El Cingle

Sardanes
Dijous 10 de setembre, a les 22.45 h.
Amb la Cobla Ciutat de Terrassa.
Lloc: Plaça Major

Cantada del Cor de 
Vacarisses i il·luminació 
de la Senyera
Dijous 10 de setembre, a les 24 h.
Sota la direcció d’Andreu Brunat.
En acabar, carquinyolis i mistela per a 
tothom.

Concert d’Altercat
Dijous 10 de setembre, a la nit
A càrrec de Cal, ANC i JERC de 
Vacarisses.
Lloc: Plaça del Punt de Vol

Acte institucional de 
la Diada Nacional de 
Catalunya
Divendres 11 de setembre, a les 11 h.
Lectura manifest i balls de l’Esbart 
Dansaire de Vacarisses.
Lloc: Plaça Joan Bayà

Educació
Inscripcions a l’Espai 
Familiar
Del dimarts 8 al dimecres 23 de 
setembre. De dilluns a divendres, de 
les 9 h. a les 14 h., i dilluns 21, de les 
16 h. a les 18 h.

Inici del curs escolar
Dilluns 14 de setembre

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
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Busques feina?

Consulta 
les actes 
dels Plens 
municipals

Propostes aprovades pel Ple municipal ordinari de 
29 de juliol de 2015

Proposta/moció A favor En contra Abstencions

Proposta de la regidora d’Hisenda d’aprovació inicial d’expedient de modificacions de crèdit per suplements de crèdit finançats amb el 
romanent líquid de tresoreria

Unanimitat - -

Proposta del regidor de Comunicació de ratificació dels acords de dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local Unanimitat - -

Proposta de la regidora d’Indústria, Promoció econòmica, Comerç i Turisme d’aprovació inicial de la modificació de les bases 
reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses a empreses i autònoms amb seu social a Vacarisses que 
facin efectiva la contractació de persones desocupades del municipi

Unanimitat - -

Proposta de la regidora de Serveis Municipals d’aprovació de la modificació de contracte mixt (obra/subministrament/serveis)  
corresponent al projecte Xarxa de calor distribuït amb caldera de biomassa per a edificis i equipaments municipals i d’aprovació de la 
7ª i última certificació de les obres

Unanimitat - -

Proposta del regidor de Cultura, Festes i Patrimoni d’acordar les festes locals de Vacarisses per a l’any 2016 Unanimitat - -

Proposta del regidor de Cultura, Festes i Patrimoni de suport al Correllengua 2015 Unanimitat - -

Proposta del regidor de Cultura, Festes i Patrimoni de suport a declarar la festa de Sant Joan com a Festa Nacional dels Països 
Catalans

Unanimitat - -

Cultura
XXII Concurs de 
Fotografia de Vacarisses
Del dilluns 21 de setembre al diven-
dres 16 d’octubre, de les 9 h. a les 
14 h.
Lloc: Regidoria de 
Cultura

Consulteu bases i 
premis

Associació Cultura i 
Lleure de Vacarisses

Jornades de portes 
obertes
Del dilluns 21 al dijous 24 de 
setembre
Per conèixer, de primera mà, les 
activitats del curs 2015-2016: Pintura, 
Ioga, Costura, Restauració, Ceràmica, 
Anglès, Francès i 
Puntes i Patchwork.
Lloc: La Fàbrica

Consulteu horaris i 
sales


