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El Nadal a Vacarisses
Com tots els anys, Vacarisses ha volgut celebrar les 
festes nadalenques amb una programació atapeïda 
d’activitats per a totes les edats, però especialment 
adreçades als més menuts de casa. Com ja és tradi-
cional, les festes van inaugurar-se amb el pessebre 
de la Plaça Joan Bayà i la cantada dels Nicolaus, a 
càrrec de l’Escola Pau Casals i l’Escola Municipal de 
Música, que, l’endemà, també va oferir un concert, 
a més de participar, juntament amb el Cor de Vaca-
risses, en una actuació solidària per La Marató de 
TV3. Tampoc podien faltar el Tió, organitzat per la 
Colla Gegantera; l’espai lúdic Juga a Vacarisses, i les 
representacions d’Els Pastorets, a càrrec del Grup 
de Teatre Jove de Vacarisses.

Un any més, es va celebrar la Fira de Nadal, que va 
omplir els carrers del nucli vacarissenc de paradetes 
amb tot tipus de productes. A més, s’hi van organit-
zar tallers infantils i es va rifar una panera, gentilesa 
dels comerços del municipi. Vacatukada va voler 
posar-hi també el seu granet de sorra, amb una tro-
bada de tabals solidària. I com a novetat d’enguany, 
les persones assistents a la fira van poder escollir els 
tres guanyadors del 1r Concurs d’aparadors de Na-
dal, convocat per la Regidoria de Comerç i Turisme: 
L’Alfàbrega, L’Estoneta i El Forn – M.Alavedra.

La programació va completar-se amb el sopar i la 
revetlla de Fi d’Any, a La Fàbrica, i diverses sessions 
de quinto, una a l’Associació de Veïns d’Els Caus i 
les altres al Casal de la Gent Gran, organitzades per 
la Colla Gegantera. Per la seva banda, Cul-Actiu ens 
va convidar a cantar i tocar nadales al voltant del 
caliu del foc i acompanyats d’un caldo ben calentó.

Nadal Jove, al Punt de Vol
El jovent també ha pogut gaudir de les festes nadalenques amb diver-
sos tallers, espais de joc i malabars, campionats i una festa de Nadal, 
organitzada per l’Associació de Joves de Vacarisses. Tanmateix, hi ha 
hagut temps per a la formació, amb el Curs de premonitor/a de lleure, 
que ha tingut una rebuda molt bona.

Es redueix el consum energètic de l’estrella d’El Cingle
El diumenge 13 de desembre, un grup de membres d’Eskalavaka 
va penjar la tradicional estrella de Nadal a El Cingle. Enguany, s’han 
substituït les 160 bombetes que formen la figura per unes de plàstic i 
LED. D’aquesta manera, es redueix el consum energètic del conjunt, 
a més d’evitar-ne el trencament, ja que les anteriors bombetes eren 
de vidre, amb els conseqüents riscos que això comportava per als 
components d’Eskalavaka i per al medi ambient. Les bombetes són 
gentilesa d’una de les empreses subministradores de l’Ajuntament de 
Vacarisses, La Eléctrica de Terrassa, S.A.

La cantada dels Nicolaus, a la Plaça Joan Bayà. Autor: Josep Palou

Representació d’Els Pastorets, al Casal de Cultura. Autor: Josep Palou

La Fira de Nadal 
pels carrers del 
nucli. 
Autor: Quico 
Ortega

El Nadal de 
Vacarisses en 
imatges
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Acció Social, Educació i Infància

Promoció Econòmica

S’inaugura l’Espai 
dels Infants

1r Concurs d’Aparadors de Nadal

Les regidories d’Acció Social, Educació i Infància 
han engegat L’ESPAI DELS INFANTS, un projecte 
que oferirà, durant dues tardes a la setmana (dimarts 
i dijous), un espai de relació, joc, tallers i activitats 
de diferent caire, amb la finalitat d’afavorir la cons-
trucció del projecte vital i el desenvolupament inte-
gral dels infants que hi participin. En aquest espai, 
també es vol donar suport acadèmic i reforç escolar, 
de manera que, una part de la tarda, es destinarà a 
aquesta activitat, de la mà d’una monitora que podrà 
resoldre dubtes, ensenyar tècniques d’estudi, mar-
car rutines i hàbits, i ajudar a preparar els exàmens.

El calendari del nou espai coincidirà amb el del curs 
escolar i l’equip educatiu que el gestionarà estarà 
format per dues professionals de l’àmbit socioedu-
catiu: una educadora social i una monitora de reforç.

El paper de les famílies també serà un punt impor-
tant en aquest projecte, ja que es vol que hi siguin 
presents i que participin en diferents moments al 
llarg del curs.

Animem tots aquells nens i nenes de Vacarisses que 
vulguin gaudir d’unes tardes diferents a participar 
a l’Espai dels Infants. Al cartell, trobareu tota la in-
formació sobre inscripcions, preu, dates, etc. Us hi 
esperem!!

La Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Vaca-
risses, recollint la iniciativa d’alguns comerciants, ha 
convocat el 1r Concurs d’Aparadors de Nadal, amb 
l’objectiu de promoure i dinamitzar els comerços, 
les empreses de serveis i els bars i restaurants del 
municipi, a més de contribuir perquè el Nadal sigui 
una festa als carrers i als establiments vacarissencs. 
Per aquest motiu, la temàtica dels aparadors eren 
les festes nadalenques.

Els guanyadors van ser escollits pel públic assistent 
a la Fira de Nadal de Vacarisses. Els tres primers co-

merços van obtenir un premi 
econòmic de caràcter sim-
bòlic per valorar la seva tasca.

3r premi: 
El Forn – M. Alavedra 2n premi: L’Estoneta 1r premi: L’Alfàbrega

Comerços participants
Forn Alavedra, Bar AAVV Torreblanca II, Bar Cal Xavi, Can Expres, 
Condis, Diferent, El Talleret, Estanc Cal Perdet, Farmàcia Martí-
nez Folch, Farmàcia Yolanda, Jardineria Puigdevall, L’Alfàbrega, 
L’Estoneta, L’Herboristeria, La Maduixa, La Siona, Outlet Vacarisses, 
Restaurant-bar La Bona Brasa i Tot Estètic.

Comerços guanyadors



Entitats

L’Associació per la Cultura i el Lleure de Vacarisses ha tornat a parti-
cipar al Concurs Nacional de Vestits de Paper de Mollerussa, que ja 
ha arribat a la 50a edició. La gala, presentada per l’actriu Sílvia Bel, va 
comptar amb la desfilada de 85 vestits de paper. En representació de 
l’Ajuntament de Vacarisses, va assistir-hi el regidor de Cultura, Pere 
Casas.

L’entitat vacarissenca va participar-hi en dues categories: la d’Època, 
amb un vestit dels anys 20 brodat amb fil de paper, i la de Moda Ac-
tual, amb un dues peces i barret. Van lluir-los les models de Vacaris-
ses Jana Flotats i Iona Duran. 

Els vestits no van obtenir cap guardó, tot i l’elogi que van rebre per 
part del cèlebre dissenyador Antoni Miró, present a la desfilada. Tan-
mateix, des de Cultura i Lleure, remarquen el fet de dur Vacarisses a 
tot arreu, tenint en compte el caràcter internacional que ja ha adquirit 
el certamen.

Programa de formació per a les famílies 
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Divendres 22, a les 17.15 h

Com eduquem la 
llibertat
A càrrec de Teatre Del Buit.

febrer 
Dijous 18, a les 17.15 h

Com acompanyar 
els nostres fills a fer 
deures
A càrrec d’Educaweb.

març 
Dimecres 9, a les 19 h

Acostem-nos a les 
emocions
A càrrec d’Anna Hugas, educadora 
i terapeuta gestalt familiar.

Cultura i Lleure de Vacarisses al 50è Concurs 
Nacional de Vestits de Paper de Mollerussa

Els vestits presentats per Cultura i Lleure. Autor: Xavier Roselló

Llibre commemoratiu
Per commemorar una data tan assenyalada, 
l’Ajuntament de Mollerussa ha publicat el llibre 50 
anys de vestits de paper a Mollerussa, escrit per 
Miquel i Carme Polo. A l’interior de la seves pàgi-
nes, s’esmenta la participació, des de fa 13 anys, de 
l’Associació per la Cultura i el Lleure de Vacarisses, 
guardonada en diverses ocasions. Per exemple, va 
aconseguir el primer premi d’Època de 2006, amb la 
reproducció d’un dels vestits i l’ombrel·la que l’actriu 
Audrey Hepburn va lluir a My Fair Lady i que va teixir 
Maria Àngels Serrasolsas. L’any 2011 van obtenir el 
tercer guardó de la mateixa categoria, amb un vestit 
inspirat en la pel·lícula L’edat de la innocència. I un 
any més tard, Serrasolsas i Àngela Ter es van ins-
pirar en la moda americana de finals del segle XIX 
per confeccionar un vestit que va rebre el premi d’El 
Corte Inglés de 2012. A la passada edició, la inspi-
ració va ser la madrastra de la Blancaneus a l’hora 
de crear Mirallet, mirallet..., qui és la més bella?, de 
Serrasolsas, que va obtenir el tercer premi de la ca-
tegoria de Fantasia.

Agraïments per la panera solidària dels alumnes de 
sisè del Pau Casals
El passat dia 22 de desembre, es va celebrar el sor-
teig de la panera solidària que van organitzar els 
alumnes de sisè de l’escola Pau Casals, en benefici 
del viatge de fi de curs. Les famílies i tots els alum-
nes de sisè volem donar les gràcies especialment a 
l’escola, per cedir-nos l’espai, així com a les perso-
nes anònimes i els comerços del poble, que, amb 
els seus donatius, van fer possible que la panera so-

lidària fos un èxit, amb més de 70 productes i xecs regal. Agraïm la 
participació de supermercat Condis, Farmàcia Miguel Martínez Folch, 
Forn Alavedra, Cal Xavi, L’Estoneta, La Maduixa, L’Alfàbrega, Cal Per-
det, Tot Estètic, Diferent Moda, Pastisseria la Moreneta, El Talleret, 
l’empresa Cody i La casa de la Chipa.

A tots, moltes gràcies i al guanyador, moltes felicitats!!!!!!!!!!                                                                            

Alumnes de sisè curs 2015-16 Escola Pau Casals



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/vacarisses
Tirada 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?
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abril 
Dimarts 12, a les 19 h

Són coses de nens!
Temàtica: assetjament escolar. 
A càrrec de Forn de teatre 
Pa’tothom.

maig 
Dijous 28 d’abril i 5 de maig, a 
les 17.15 h

Valors per fer-los 
créixer
Xerrada en dues sessions, 
a càrrec de Roser Sellés, de 
Coaching i pnl.

Col·labora:

Lloc: Sala 
Sotacoberta 
d’El Castell

Organitza: Comissió Escola 
de pares i mares 
de Vacarisses

Hi haurà 

servei de canguratge
que caldrà reservar 
prèviament, trucant al 
Departament de Serveis a les 
Persones de l’Ajuntament. 
El servei s’oferirà si hi ha un 
mínim de 5 infants inscrits.

Consulta 
les actes 
dels Plens 
municipals

Propostes aprovades pel Ple municipal ordinari de 26 
de novembre 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 i transferències de crèdit

ERC, PSC i MV - UIPV i VPV

Proposta de la regidora d’Educació d’acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, per al sosteniment del funcionament de les escoles de música i/o dansa, per al curs 2014-2015

Unanimitat - -

Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra-AM, de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya (votació 
secreta)

5 vots 2 vots 6 vots

Moció presentada pels grups municipals Esquerra-AM, PSC-CP, MV-E i VPV, en defensa de la rebaixa de l’IVA cultural que 
afecta la creació i producció de proximitat i l’accés a la cultura en l’àmbit local

Unanimitat - -

Moció presentada pels grups municipals Esquerra-AM, MV-E, i VPV, pel Dia Internacional per a l’eliminació de la violència 
envers les dones. Per una societat lliure de violència masclista

UIPV, ERC, VPV 
i MV

- PSC

Moció presentada pels grups municipals Esquerra-AM, PSC-CP, MV-E i VPV, d’adhesió al manifest local per a l’habitatge 
digne i contra la pobresa energètica

Unanimitat - -

Moció presentada pel grup municipal d’UIPV per la renovació de l’autorització excepcional per a la caça de senglars i per 
prevenir els danys als camps de conreu i garantir la seguretat en la mobilitat viària dels veïns de Vacarisses

Unanimitat - -

Educació
Fe d’errades (pàgina 1, Terme 94)

La quota de menjador a les escoles 
bressol municipals és de 3,78 eu-
ros/dia, tant per al servei permanent 
com esporàdic i independentment 
dels dies a la setmana que s’utilitzi.

Biblioteca El Castell
Laboratori de contes 
infantils
Dimarts 5 de gener, a les 11 h 
Per a infants de 3 a 6 anys.
Cal inscripció prèvia, places limitades.

Club de lectura 1
Dijous 21 de gener, a les 18.30 h
El final del joc, de Gemma Lienas.

Club de lectura 2
Dijous 28 de gener, a les 18.30 h
Crónica de una reina, de Anna 
Tortajada.

Hora del conte
Divendres 29 de gener, a les 17.30 h
Contes d’aixafar raïm, a càrrec de Clara 
Gavaldà. A partir de 3 anys.

Medi Ambient

Taller de compostatge
Dissabte 23 de gener, a les 10 h
Per qui es vulgui introduir al món del 
compostatge i per qui ja composti i 
vulgui resoldre dubtes.
Lloc: Escola Font de l’Orpina

Taller d’estalvi energètic
Dissabte 30 de gener, a les 10 h
S’explicarà el nou sistema de facturació 
de l’electricitat a la llar i com estalviar 
en les factures.

Inscripcions: 93 835 90 02 (ext. 332) | 
mediambient@vacarisses.cat

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 15 del mes anterior al de 
la celebració de l’activitat.

Reforç escolar
Dilluns 11 de gener
Començament de les classes.

Campionat FIFA Play
Divendres 15 de gener
Organitza: Associació de Joves de 
Vacarisses

Taller de guitarra
Dimarts 19 de gener
Inscripcions: fins al 14 de gener, al Punt 
de Vol

Taller de hip hop
Dimecres 20 de gener
Inscripcions: fins al 14 de gener, al Punt 
de Vol

Activitats de la no violència
Divendres 22 de gener
Organitza: AEIG Vacarisses

Taller de pastissos
Divendres 29 de gener
Organitza: Associació de Joves de 
Vacarisses

Joventut


