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Editorial
Aquestes dates, més enllà de ser moments per 
passar en companyia i fraternitat amb aquells 
que més estimem, són moments per pensar en 
tots aquells i aquelles que ho passen malament, 
a dins i fora del país. Són moments per pensar en 
tota aquella gent que fuig de la guerra i de la fam 
i que la vella Europa no els vol donar acollida. 
Per pensar en aquells que els bancs fan fora de 
les seves cases. Per pensar en totes aquelles per-
sones que malden per viure entre nosaltres. Tam-
bé és el moment de pensar i donar les gràcies a 
tots aquells que, més enllà d'aquestes dates, llui-
ten per la justícia social i per un món on tots i 
totes tinguem les mateixes oportunitats.

Fotografia de coberta:  Quico Ortega

Primer Pla Local 
d’Infància i Adolescència 
de Vacarisses
L’elaboració del document ha comptat 
amb la participació de més de 300 
persones, inclosos els mateixos infants

El ple del passat mes d’octubre va aprovar, per 
unanimitat, el primer Pla Local d’Infància i Ado-
lescència de Vacarisses, una de les grans fites de la 
Regidoria d’Infància, creada a principis d’aquesta 
legislatura i gestionada per l’alcalde del munici-
pi, Antoni Masana. I és que, en els darrers anys, 
la població infantil i adolescent de Vacarisses ha 
crescut considerablement, fet que posa de ma-
nifest la necessitat de desenvolupar actuacions 
adreçades a aquest segment.

El pla ha estat encarregat a la Fundació Francesc 
Ferrer i Guàrdia, sota la coordinació del personal 
tècnic d’Infància de l’Ajuntament de Vacarisses. 
El procés d’elaboració també ha inclòs enquestes 
i un intens debat amb els actors clau en matèria 
d’infància al municipi, així com amb els mateixos 
infants. En total, hi han participat més de 300 per-
sones, a qui l’Ajuntament vol agrair especialment 

la seva implicació, fonamental per poder analit-
zar la realitat infantil i adolescent del municipi.

El resultat és un document estructurat en cinc 
àmbits temàtics: Infants, adolescents i família; 
Educació; Benestar; Vila, i Participació. I és que el 
Pla pretén involucrar la majoria de regidories de 
l’Ajuntament de Vacarisses perquè puguin tenir 
en compte també la perspectiva de la infància i 
l’adolescència.

D’aquests apartats, sorgeix un llistat d’accions 
per dur a terme, entre les quals hi ha la creació 
del Consell d’Infants. El proper pas és establir la 
prioritat de cada proposta, tot i que algunes ja 
s’estan realitzant.

El Pla Local d’Infància i Adolescència de Vacaris-
ses es va presentar a la població el passat 20 de 
novembre, coincidint amb el Dia Internacional 
dels Drets dels Infants. L’acte va comptar amb la 
presència del diputat d’Educació de la Diputació 
de Barcelona, Rafael Homet.

Infància

L’arbre dels desitjos,
per reivindicar els drets infantils
Per commemorar el Dia Internacional 
dels Drets dels Infants, l’Espai dels 
Infants i la Biblioteca El Castell van 
organitzar una activitat per fomentar la 
participació i l’opinió dels nens i nenes

El 20 de novembre va ser el Dia Internacional 
dels Drets dels Infants i, per commemorar-lo, 
l’Espai dels Infants i la Biblioteca El Castell van 
organitzar una activitat conjunta. Els nens i ne-
nes que hi van participar van parlar sobre els seus 
drets, tot llegint contes que ho il·lustraven.
 
A continuació, per tal d’incidir en el dret a la par-
ticipació i a opinar, els infants van crear L’arbre 
dels desitjos, on van penjar fulles de colors repre-
sentades amb la silueta de les seves mans. Sobre 
aquestes fulles, van escriure què millorarien a 
Vacarisses i què volen al municipi.
 
Aquest arbre romandrà a la biblioteca fins al 22 de 
desembre, de manera que els infants que no van 
poder participar a l’activitat puguin tenir també 
l’opció de penjar-hi el seu desig. Participeu-hi!
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L'esperit d'aquests dies s'hauria d’estendre tot 
l'any; només així podem fer un món millor.

A l’igual que aquells savis que seguien un estel, 
nosaltres seguim i seguirem el nostre.

Que tingueu unes bones festes i bon any 2018!

Antoni Masana i Ubach
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EntrevistaCita prèvia a les oficines
de la Diputació
S’ha de sol·licitar des del seu web,  
amb l’objectiu de reduir els temps 
d’espera i gestionar els tràmits d’una 
manera més àgil

Des de l’Organisme de Gestió Tributària de la  
Diputació de Barcelona, s’està impulsant l’admi-
nistració electrònica, amb la finalitat de millorar 
el servei que presta de gestió i/o recaptació dels 
ingressos de dret públic de l’Ajuntament.
 
D’una banda, s’han incorporat un conjunt de mi-
llores als tràmits del web perquè la ciutadania 
pugui relacionar-se electrònicament, sense haver 
de desplaçar-se a les oficines físiques. En tots els 
casos, es garanteix el nivell de seguretat dels sis-
temes d’identificació i signatura necessaris per a 
cada tipologia de tràmit. Les millores més signifi-
catives són:

· Obtenció de duplicats de documents per pagar 
l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), l’Impost so-
bre vehicles i les sancions de trànsit.

· Presentació de sol·licituds: de fraccionament i 
ajornament, de devolució d’ingressos, de benefi-
cis fiscals i qualsevol altre escrit.

· Presentació de recursos i al·legacions.

· Sol·licitud per rebre electrònicament les notifi-
cacions per part de persones físiques i la comuni-
cació dels mitjans d’avís en cas de persones jurí-
diques.

Cita prèvia
D’altra banda, les persones que prefereixen acu-
dir a les oficines de la Diputació han de demanar 
cita prèvia, amb la finalitat de reduir els temps 
d’espera a les oficines, fet que permetrà gestionar 
els tràmits de manera més àgil i prestant un ser-
vei públic de qualitat. Els primers mesos, aquest 
nou servei tindrà un caràcter voluntari, amb vis-
tes d’anar-lo implantant obligatòriament cap a 
començaments del proper exercici.

Oficina de gestió i recaptació
de la Diputació de Barcelona
Adreça: C/ Major, 35
Horari: De les 8.30 a les 14 h
Email: orgt.vacarisses@diba.cat
Web: http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp
Telèfon: 93 828 19 67

Hisenda Sanitat

Medi Ambient

Concurs El millor aparador
de Nadal a Vacarisses

Llum verda
a l’ampliació del CAP

El premi popular s’atorgarà segons el 
resultat de les votacions que podreu 
dipositar en una urna de l’Ajuntament

L'Ajuntament de Vacarisses convoca la 3a edició 
del Concurs d'Aparadors de Nadal.

L’objectiu és promoure i dinamitzar el comerç, 
les empreses de servei i l’hostaleria local i que 
Nadal sigui una festa als carrers i als establiments 
de Vacarisses. La temàtica serà, doncs, les festes 
nadalenques.

L’equip d’arquitectes de la Generalitat 
està estudiant la millor opció  
per dur-ho a terme

Fa uns dies, l’alcalde de Vacarisses i la regidora  
de Sanitat de l’Ajuntament van reunir-se amb

Comerç

Hi haurà dos premis: premi del jurat i premi po-
pular. En aquest darrer cas, les votacions es faran 
mitjançant una butlleta que podreu trobar als 
comerços participants al concurs i a la Recepció 
de l’Ajuntament de Vacarisses. Un cop omplerta, 
aquesta s’haurà de dipositar en una urna situada 
a la Recepció de l’Ajuntament (de dilluns a diven-
dres, de les 8.30 a les 14 h, i els dilluns i dimecres, 
també de les 16 a les 18 h). Es podrà votar del 5 al 
13 de desembre.

Participa-hi!

Comunicat de les AMPA
Davant de les pintades que s’han fet a la porta de 
la nostra escola, des de l’AMPA, volem expressar 
el nostre rebuig envers aquests actes i el nostre 
incondicional suport i recolzament a l'equip di-
rectiu i als mestres per la tasca que duen a terme 
amb els nostres fills.
 
A la nostra escola NO s’adoctrina ni s’ha adoctri-
nat mai, al contrari, s’ensenya als nostres fills i 

Educació

se’ls donen les eines necessàries perquè pugin 
pensar lliurement, sempre en el respecte i la tole-
rància cap als altres.
 
Ampa Escola Font de l'Orpina
 

*Les AMPA de l’Escola Pau Casals i de l’Institut de 
Vacarisses també s’adhereixen a aquest comunicat.

Enllaç
per demanar

cita prèvia.

EntitatsPòdium vacarissà
al trofeu murcià Amistad

El CPA Vacarisses participava en cinc 
categories i va aconseguir pujar al 
pòdium en tres d’aquestes

El passat 10 de novembre, el Club de Patinatge Ar-
tístic (CPA) de Vacarisses es va desplaçar a Molina 
de Segura (Múrcia) per participar al Trofeo Amistad, 
que organitza el club Áxel. Les patinadores vacaris-
sanes van obtenir-hi molt bons resultats, amb pòdi-
ums en 3 de les 5 categories en què participaven:

Jana Bell - Primera classificada Grup 1
Carla de Rueda - Segona classificada Grup 1
Dayana Vladiminova - Segona classificada Grup 2
Geneva López - Primera classificada Grup 3

Des del CPA Vacarisses, ho valoren com un gran 
cap de setmana i volen felicitar l’esforç i la feina 
que cada dia fan les seves patinadores. A més, es 
vol agrair l’acollida del club murcià Áxel.

Som Energia donarà servei
a alguns equipaments municipals
L’Ajuntament de Vacarisses és soci 
d’aquesta cooperativa de consum 
d’energia verda sense ànim de lucre

Al ple del passat mes de febrer, va haver-hi un 
suport unànime a la moció perquè l’Ajuntament 
de Vacarisses s’adherís al conveni marc entre el 
Consell Comarcal del Vallès Occidental i la coope-
rativa Som Energia. Tal com ja es va avançar lla-
vors, s’ha valorat la possibilitat de contractar 
Som Energia per al subministrament d’equipa-
ments públics. El servei començarà a partir del 

proper mes de gener, en alguns dels edificis mu-
nicipals. L’objectiu és fomentar el consum i la 
producció d’energies renovables, i la lluita contra 
el canvi climàtic i la pobresa energètica.
 
Som Energia és una cooperativa de consum 
d’energia verda sense ànim de lucre. Les seves ac-
tivitats principals són la comercialització i la pro-
ducció d’energia d’origen renovable, per impul-
sar un canvi del model energètic actual i assolir 
un model 100% renovable.

 responsables de la Regió Sanitària de la Catalu-
nya Central per tractar l’ampliació del CAP del 
nostre municipi. El Departament de Sanitat de la 
Generalitat ha donat llum verda al projecte i, ara, 
l’equip d’arquitectes ha d’estudiar la millor opció 
per dur a terme els treballs de millora.
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Propostes del Ple municipal ordinari
de 26 d'octubre de 2017

Proposta/moció

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació del Pla Local d’Infància
i Adolescència de Vacarisses

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació de la pròrroga del Pla Local
de Joventut 2014-2017

Proposta de la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat
d’aprovació inicial del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis 
Forestals de Vacarisses 2017-2021

Proposta de la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat de 
modificació 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, per a la implantació del sistema de 
recollida de residus Porta a Porta

Proposta del regidor d’Organització Administrativa i Recursos 
Humans per a l’aprovació dels acords sobre condicions econòmi-
ques, socials i de treball dels i les funcionàries de l'Ajuntament de 
Vacarisses i l’aprovació del conveni col·lectiu del personal laboral 
de l'Ajuntament de Vacarisses

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, MV-E, UIPV
i VpV de suport a l’escola catalana

Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, MV-E, UIPV
i VpV per exigir la llibertat immediata dels presidents
de l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural

A favor

Unanimitat

Unanimitat

Unanimitat

ERC,
PSC i MV

Unanimitat

Unanimitat

Unanimitat

En contra

–

–

–

–

–

–

–

Abst.

–

–

–

UIPV
i VpV

–

–

–

Consulta les actes
dels Plens municipals

UIPV
Unió d’Independents per Vacarisses grupmunicipal@uipv.cat

Crisi de Govern a Vacarisses
El passat mes d'octubre, es va trencar el pacte de 
govern format pel PSC, Esquerra i Movem. Han 
aguantat només dos anys de legislatura, una cròni-
ca anunciada que ja es veia venir. De fet, nosaltres 
ja vam advertir de la mala gestió i la poca eficàcia 
en diverses àrees, com els Serveis Municipals, la 
deixadesa en el manteniment i neteja de carrers i 
parcs, entre altres qüestions.
En un primer moment, ens van fer creure des 
d'ERC que aquest trencament venia donat a con-
seqüència de la pressió per la situació política a 
Catalunya i les darreres actuacions de suport del 
PSC-PSOE a les decisions de l'Estat envers el pro-
cés català. Però, després, es va saber que el pacte 
de govern no l'havia pas trencat ERC, sinó les 
dues regidores del PSC, i no només per les pressi-
ons de la situació política a Catalunya, doncs te-
nia a veure amb diferències importants en la 
gestió interna del consistori, com les obres del 

Els partits opinen 

destacar els projectes finançats 
amb el romanent líquid de tre-
soreria, aprovats en el ple del 4 
d’octubre. Invertirem en estalvi 
energètic, amb la millora d'aï-
llaments i protectors solars en 
alguns equipaments munici-
pals, i la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a la coberta del 
poliesportiu, la deixalleria i les 
escoles bressol. Seguirem amb 
l’aposta per la tecnologia LED, 
tant en edificis municipals com 
en l’enllumenat públic de les 
urbanitzacions del Ventaiol, 
Can Serra Estació, El Fresno, La 
Farinera i Ca l’Oliva. També po-
sarem en marxa una càmera 
tèrmica de detecció d’incendis 
urbans i forestals en un radi de 
8 km. Cal dir que és un sistema 
pioner a Catalunya.
Finalment, volem agrair a les 
companyes de viatge del PSC el 
camí fins aquí. La situació del 
país no ens permet continuar 
navegant junts, però el destí se-
gueix sent el mateix, i així ho 
vam deixar palès al Pla d’Actua-
ció Municipal que vam acordar 
durant el primer any de legisla-
tura. De ben segur que establi-
rem molts punts de trobada. 
Sort i encerts!

PSC
Partit dels Socialistes de Catalunya
vacarisses@socialistes.cat

Comunicat sobre la sortida 
del govern del PSC 
El passat divendres 20 d’octu-
bre les integrants del grup mu-
nicipal socialista vam comuni-
car a l’alcalde la nostra decisió 
d’abandonar el govern. Poste-
riorment, ho vam informar a 
la portaveu del grup Movem 
Vacarisses, als portaveus d’UIPV 
i VxV, al secretari i a la interven-
tora de l’Ajuntament.
Aquesta és una decisió mesura-
da i meditada que ve de lluny 
i hem de manifestar que, tot 
i compartir el projecte comú 
per Vacarisses que va inspirar 
el pacte de govern ERC-PSC-
MOVEM, hem constatat, al llarg 
d’aquests anys, maneres de fer 
i treballar que han marcat les 
diferències. D’altra banda, la 
situació de país tampoc ha aju-
dat gaire i hem vist com ERC 
se sentia incòmoda governant 
amb els socialistes i a nosaltres 

no ens agrada ni sentir-nos in-
còmodes ni incomodar ningú.
La nostra tasca dins del go-
vern ha estat fonamental per 
solucionar temes d’interès 
general tan importants com 
l’ampliació del nostre CAP o 
la solució a la problemàtica de 
l’aigua, que hem deixat encar-
rilats i pendents d’execució. 
Pel que fa al tema econòmic, 
hem sabut reestructurar els 
pressupostos de manera que, 
per primera vegada, deixin de 
tenir total dependència dels 
ingressos de l’abocador.
A partir d’ara, les dues regi-
dores del PSC seguirem treba-
llant des de l’oposició amb la 
seriositat i responsabilitat que 
ens caracteritza i que sempre 
tindrà com a finalitat l’interès 
general i l’estabilitat al nostre 
municipi.
Finalment, donem les gràcies 
a totes les persones que cre-
uen en nosaltres i la nostra 
tasca, a les quals seguirem re-
presentant amb la dignitat 
que mereixen.

VpV
Veïns per Vacarisses
veinspervacarisses@gmail.com

Reflexió
Volem deixar palès el nostre 
parer sobre aquesta legislatu-
ra, que creiem totalment aca-
bada políticament. A aquestes 
alçades, tothom sap la notícia 
del trencament del pacte de 
govern entre ERC i PSC a 
l'Ajuntament de Vacarisses, 
un pacte del tot antinatura, 
amb un "procés d'independèn-
cia" pel mig que obligava 
aquests dos partits a una ente-
sa pràcticament impossible de 
suportar tota la legislatura, 
com així ha estat.
Nosaltres ja ho havíem pro-
nosticat, com saben els nos-
tres seguidors perquè ho hem 
comentat en múltiples reuni-
ons. Hem de dir que pensà-
vem que la ruptura arribaria 
abans. Durant tot el temps 
que ha passat fins aquesta, el 
nostre municipi ha patit un 
desgovern molt important, 
que ha acabat provocant que 
els veïns i veïnes de Vacarisses 
pateixin mancances en el dia 
a dia, amb un govern dedicat 

Política
Municipal

Ventaiol, la manca de recursos 
en determinades àrees i certes 
deslleialtats institucionals. Se-
gons les regidores del PSC, 
aquest seria el motiu principal 
de la ruptura.
És clar que estem davant d'una 
important crisi de govern a 
l'Ajuntament de Vacarisses; l'Al-
calde ja ha decidit que governa-
rà en minoria el que resta de 
legislatura. UIPV, com a princi-
pal grup de l'oposició, serem fi-
dels a les nostres conviccions i 
ja hem avançat que, a partir 
d'ara, hauran de fer política de 
veritat i arribar a acords amb 
els grups de l'oposició. La nos-
tra posició en aquesta situació 
serà de fermesa, responsabilitat 
i control absolut del govern.

ERC
Esquerra Republicana de Catalunya 
vacarisses@esquerra.org

L’1 d’octubre,
una fita increïble
Per a nosaltres, l’1 d’octubre és 
un punt de partida, un punt per 
confirmar en les eleccions del 21 
de desembre. Si guanyen les for-
ces independentistes en aques-
tes eleccions il·legítimes, el camí 
seguirà per consolidar la repúbli-
ca. És per això que demanem la 
màxima participació per aconse-
guir una victòria rotunda. 
Volem agrair a tothom que va 
fer possible l’1 d’octubre; Cata-
lunya i Vacarisses vàrem demos-
trar a l’estat espanyol que, units, 
som molt forts i invencibles.
En el context municipal, volem 

pràcticament al 100% al procés independentista.     
Immediatament després de la ruptura del pacte, 
l'alcalde va contactar amb nosaltres per expli-
car-nos els motius del trencament, cosa que vo-
lem agrair, tant al PSC, que ens va informar amb 
una trucada telefònica, com a ERC, amb una reu-
nió personal. En aquesta, el sr. Alcalde ens va ex-
plicar que tenien la intenció d’acabar la legislatu-
ra en minoria i amb acords puntuals amb  
l'oposició, cosa que  veiem molt complicada, però 
li hem d'atorgar el benefici del dubte i valorar-ho 
amb el pas dels mesos.
No volem acabar aquest article sense donar un 
consell a ERC i l'equip de govern: els electors de 
Vacarisses us van votar per gestionar el funciona-
ment del nostre municipi i no la Generalitat, o 
sigui, que, a partir d'ara, esperem que aquest en-
càrrec es noti.

MV
Movem Vacarisses
movemvacarisses@gmail.com

En resposta a la darrera publicació de VpV sobre 
les pudors del CTRV, volem dir el següent:
El seu legítim dret a l’exercici de l’oposició al go-
vern mai l’han de confondre amb la possibilitat 
de realitzar afirmacions desafortunades tals com 
“un regidor/a se sent sobrepassat/da” o “ens sen-
tim desemparats” per la seva manca d’actuació. 
No només falten absolutament a la veritat, sinó 
que, a més a més, infereixen en l’esfera de la res-
ponsabilitat política dels regidors/es i qüestionen 
la seva funció pública per la qual han estat no-
menats/des.
Esperem que les rectifiquin i no utilitzin estratè-
gies tan pobres i demagògiques en la seva tasca 
política d’opositors/es.
Des de la Regidoria de Medi Ambient, el tema de 
les pudors està sent treballat seriosament des de 
l’inici de la legislatura i amb previsió de resultats 
molt més satisfactoris que durant els seus llargs 
anys de mandat. Esperem que algun dia ens en 
facin cinc cèntims.
Així, i principalment fruit de les nostres pressi-
ons, els responsables del grup Griñó-Hera s’han 
compromès a canviar, immediatament, els 4 mò-
duls de biofiltres de la xemeneia per uns de més 
innovadors i efectius. El proper mes de febrer 
instal·larem 3 captadors a les zones Caus-Carena 
Llarga-Torreblanca II, per avaluar-ne la qualitat 
de l’aire. Hem participat activament en obtenir 
la proposta de l’Autorització Ambiental del CTRV, 
resolta per l’Agència Catalana de Residus, la qual 
ha fixat uns condicionants estrictes, en especial 
pel tema de les pudors. El nostre tècnic continua 
fent inspeccions periòdiques de control in situ, i 
seguim pressionant al Consorci de Residus.
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Matança del porc al carrer de ca la Quima (any 1951). 
Hi reconeixem: Jaume Vilaseca, Jaume Alavedra, 
Francesc Prat i el Pepet de ca La Quima.
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

Vacarisses en imatges

Cartes a El Terme
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
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.

El geocaching a Vacarisses
Caminant per Vacarisses

Si ho recordeu, en l’edició número 111 d'El Ter-
me, publicada el passat mes de maig, us vàrem 
parlar sobre el relat d’en Gori Jover, ubicat entre 
els paratges més septentrionals del municipi. 
Acabàvem l’article fent-vos una proposta comple-
mentària al recorregut: buscar i trobar capses 
amagades en aquell entorn.

A continuació, us explicarem detalladament en 
què consisteix aquesta activitat, que, a dia d’avui, 
agrupa milers d’aficionats a Catalunya i cente-
nars de milions a tot el món.

Us estem parlant del Geocaching, o de la geocerca 
si ho traduïm literalment al català. Es tracta d’un 
joc, que molts atribueixen com a esport pel sim-
ple fet d’executar-se quan qualsevol persona ca-
mina, corre o pedala, i que consisteix en localit-
zar o amagar una capsa a un lloc determinat del 
planeta.

L’origen del Geocaching se situa a Oregon, als Es-
tats Units, a principis de l’any 2000, quan es va 
deixar de degradar el senyal dels satèl·lits. El 18 
de febrer de 2001 es va amagar el primer catxé a 
Espanya, precisament a Catalunya, a la munta-
nya de Montserrat.

Cada capsa, geoamagatall o catxé, si utilitzem el 
llenguatge tècnic, conté un llibre de registres per 
tal que la persona que ho troba pugui anotar el seu 
sobrenom i la data corresponent. La majoria de 
catxés, sobretot les carmanyoles que se solen ama-
gar al bosc, incorporen, a més del llibre de regis-
tres, objectes per a intercanviar, una tasca habitu-
alment destinada als més petits de la casa. Alguns 
d’aquests objectes, els quals s’anomenen traça-
bles, porten un codi associat, del qual se’n permet 
fer un seguiment a mesura que es desplaça.

Després de trobar un catxé, signar-lo i, si cal, fer 
intercanvi d’objectes, és molt important ama-
gar-lo al lloc exacte on s’ha trobat, i a casa, regis-
trar la troballa al web.

A més de trobar geoamagatalls, també se’n po-
den amagar de forma molt senzilla. Només cal 
ser respectuós amb les normes del joc, entre les 
quals destaca el mínim espai necessari entre cap-
sa i capsa, de 161 metres, per tal d’evitar satura-
ció i confusió.

Qualsevol persona pot fer geocerca; tan sols 
és necessari donar-se d’alta a la pàgina oficial, 
www.geocaching.com, introduint un sobrenom i 
una clau de pas. D’aquesta manera, accedim a 
les coordenades dels catxés i les podem introdu-
ir a un aparell GPS o al mateix telèfon mòbil. 

Viu Vacarisses

Existeixen diverses aplicacions que es poden des-
carregar de franc, tant des de Google Play com des 
de l’App Store.

Una bona manera de començar és buscant geo-
amagatalls, i així anar adquirint experiència. 
Vacarisses custodia una trentena de tresors, se-
gons les dades que es publiquen mensualment 
al GEOCATMAPA, una pàgina creada per l’usuari 
samperist (cosignant de l’article), on s’ofereix el 
recompte de catxés pels municipis, les comar-
ques, les vegueries i les províncies catalanes. 

A la Torrota de Vacarisses, hi ha un catxé recent-
ment amagat que és ideal per estrenar-se. A par-
tir d’aquí, en podem trobar molts més, tant pel 
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 
com a la Reserva Natural de Puigventós, al sud del 
municipi.

Més enllà dels contenidors, els jugadors també 
poden participar en trobades puntuals, com reu-
nir-se a dalt de la Mola a la revetlla de Sant Joan, 
o bé aplecs de caire regular, que solen ser bere-
nars o sopars. A Terrassa, es fa el GeoSopar, el 
segon dimecres de cada mes.

Us animem, doncs, a tastar aquesta activitat que 
de ben segur us agradarà. Coneixereu llocs molt 
interessants que poc acostumen a aparèixer a les 
guies turístiques; un dels molts al·licients, com 
podreu comprovar, que té el Geocaching. També 
cal fer notar que té un impacte gairebé nul sobre 
el medi natural i és respectuós amb el medi ambi-
ent; fins i tot, també s'organitzen trobades desti-
nades a retirar deixalles o a obrir aquells camins 
que la vegetació ha deixat impracticables.
 
Per acabar, també cal afegir que moltes persones 
es mouen de poble en poble a la recerca dels cat-
xés, esdevenint així un atractiu turístic per al mu-
nicipi. Nosaltres també hi estem totalment im-
mersos. Els nostres sobrenoms són Montserratinus 
(en Joan) i samperist (en Marc). I el vostre?

Marc Sàmper Gispert i Joan Soler Gironès
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«Hem passat èpoques de 
crisi molt dures, però la gent 
continua participant»

Des de fa una dècada, cap a mitjans de 
desembre, té lloc la Festa de la Marató, 
amb l’objectiu de recollir fons per a la 
recerca de diverses malalties, protago-
nistes de La Marató de TV3. Enguany,
és el torn de les malalties infeccioses. 
Parlem amb membres de l’entitat
que ho organitza al nostre municipi: 
Vacarisses per La Marató.

Com va sorgir l’entitat Vacarisses per La Marató?
L’octubre de 2007, una persona propera patia del 
cor i es va morir un mes després, mentre li feien 
un cateterisme. D’altra banda, l’AMPA de la Font 
de l’Orpina havia organitzat un taller de manuali-
tats de Nadal, un diumenge a la tarda, coincidint 

amb La Marató de TV3, que, aquell any, estava de-
dicada, precisament, a les malalties del cor. D’aquí 
va sorgir la idea, molt improvisada. Sols teníem 
un lot de joguines i disfresses que cada any ens 
donava una empresa del polígon i vam preparar 
un sorteig, una xocolatada i un taller nadalenc. Hi 
va venir l’alcalde de llavors, Carles Canongia, i en 
veure què havíem organitzat, ens va plantejar re-
petir-ho l’any següent. Al 2008, estava tot previst a 
l’escola Font de l’Orpina, però va començar a 
ploure i es va haver de traslladar al poliesportiu, 
on se celebra des de llavors. De fet, és un lloc més 
accessible i hi cap molta més gent. Al principi, 
l’organitzadora era l’AMPA de la Font de l’Orpina, 
però, fa 5 anys, ja vam crear l’entitat Vacarisses 
per La Marató.

Des dels inicis fins l’any passat, quan vau com-
memorar el desè aniversari, la Festa de la Ma-
rató ha evolucionat molt.
Sí, perquè va començar amb un berenar d’un diu-
menge i ha acabat sent una festa de dos dies, plens 
d’activitats. Mires enrere i t’adones que s’ha fet 
molta feina. Des del primer dia, som el mateix nu-
cli de gent, però s’hi han anat afegint més perso-
nes, tant a l’organització com entitats i persones 
voluntàries, que col·laboren de manera altruista i 
que repeteixen any rere any. De fet, la festa ja està 
molt consolidada i, quan s’apropen aquestes da-
tes, la gent ens atura pel carrer i ens pregunta. 
També hi ha empreses que ens donen suport eco-
nòmic perquè el destinem a les activitats que vul-
guem o aportació de material per a la tómbola, un 
dels actes amb més èxit. Una altra implicació im-
portant és la de les escoles, des d’on es gestionen 
algunes activitats, com el cross infantil i les nada-
les, gràcies a mestres voluntaris. Això permet di-
namitzar molt més la festa. Tampoc hem d’obli-
dar l’ajuda de l’Ajuntament de Vacarisses des del 
primer dia, sigui quin sigui el seu color polític.

Hi ha alguna novetat en la programació 
d’enguany?
Hem variat el tipus de concert de la nit de dissab-
te, ja que no serà tant d’asseure’s a escoltar la mú-
sica, sinó més per ballar. A més, hi haurà servei de 
bar. I tornaran  activitats ja clàssiques, com l’ober-
tura dels Geganters i la cloenda dels Diables, el 
caldo d’El Cingle per dinar, els cotxes de policia i 
ADF, les tómboles, etc.

Vacarisses
per La Marató

Dissabte 16 de desembre

Diumenge 17 de desembre

Activitats a l'interior:

MATÍ D'ESPORTS

10-10.30 h

Taller partit de Korfball
A càrrec del Club de Korfball de 

Vacarisses

10.30-10.45 h

Exhibició i Ball
Amb els infants de les escoles de 

Vacarisses (Font de l'Orpina i Pau 

Casals)

10.45-11.30 h

Triangular d'esports
Club Hoquei Patins de Vacarisses 

i Grup d'Infants de Multiesport 

de l'Escola Pau Casals

11.30-12 h

Partit de Bàsquet Benjamí 
Escola Font de l'Orpina vs

Escola de Bàsquet de Vacarisses

12-12.30 h

Partit de Basquet Aleví
Escola de Bàsquet de Vacarisses 

vs Club Natació Terrassa

12.30-13 h

Ball
Amb el grup Fit Kids, amb 

l'alumnat de Glòria Sánchez

13-13.30 h

Partit d'Handbol Aleví
Escola Pau Casals vs

Ramón y Cajal

Activitats a l'interior:

10 h

Obertura Festa
A càrrec de Geganters i Grallers 

de Vacarisses

10.30 h

Cantada De Nadales
A càrrec de les escoles

Font de l'Orpina i Pau Casals

11 h

Hora del conte
Amb l'Ester la Jovita i la Raquel

11.30 h

Exhibicions 
Exhibició de balls, a càrrec de 

l'Esbart Dansaire de Vacarisses, 

acompanyats dels Grallers i els 

Gegants de Vacarisses. Exhibició 

de Castellers de Terrassa i 

sardanes amb la Colla Sardanista 

Torreblanca de Montserrat

Tómbola

12 h

Taller de Saquets
A càrrec de l'Escola Pau Casals

Taller de Geganters
A càrrec de Geganters

de Vacarisses

Photocall

12.30 h 

Exhibició de Dansa-Jazz
A càrrec de l'escola El Cim de 

Terrassa, i l'escola Odette de 

Ripollet (alumnes de Marta Bieto).

Classe oberta de Dansa-Jazz  

13:15 h

Bollywood
A càrrec de l'Associació Cultura

i Lleure de Vacarisses

Exhibició de ball
A càrrec del grup de country

Ca N'aurell de Terrassa

14 h

Dinar
Entrepans de botifarra i caldo 

d'El Cingle.

Preu: adult 3 € / infantil 2 € 

Venda de tiquets a l'entrada

15.30 h 
Karaoke
A càrrec de Son D4

XI Festa
de la Marató.
Vacarisses
per la Marató
Aquest any dedicada a les malalties infeccioses. 
Al Poliesportiu Municipal de Vacarisses

16 a 17:30 h

Masterclass Spinning
A càrrec de Juan Cruz 

Preu inscripció: 1€ 

de 17.30 a 19 h

Masterclass de Zumba
A càrrec d'en Kitus i la Maite

Preu inscripció: 1€ 

21.30 h

Concert a la Fàbrica
Preu entrada: 5 € 

The Band - Play and enjoy 

Hi haurà servei de bar. 

Servei de bar
Tot el dia servei de bar

i entrepans

16.30 h

Jocs Infantils
A càrrec del Cau de Vacarisses

17 h 

Gran tómbola

Tot el dia

Taller de maquillatges
A càrrec de l'Associació de Joves 

del Ventayol

Inflables
Jocs Infantils
Servei de bar

Activitats a l'exterior:

De les 10 a les 14 h

Taller petanca
A càrrec del Casal de la Gent 

Gran de Vacarisses

Mostra de cotxes clàssics
Carro de cavalls
Taller de bitlles catalanes
A càrrec del Club

de Bitlles Olius (Solsonès)

Taller de tir amb arc
A càrrec d'Arquers de Rubí

Rocòdrom
de Protecció Civil

Escalada de caixes amb 
grua i cordes fluixes 

(Slackline) Per Eskalavaca.

Cotxes de Policia, Bombers 
i ADF

12 h

Cross Infantil
Organitzat per les escoles de 

Vacarisses

15 h

Exhibició de gossos d'atura
A càrrec del Club del Gos

d'Atura Català

17.30 h

Gran xocolatada
Gentilesa de +MES

18 h

Espectacular fi de festa
Amb l'actuació

de Diables de Vacarisses

* No es podrà accedir a la pista del pavelló
 amb sabates de taló ni amb menjar.   
   

* Per a les classes de zumba i spinning,
 cal dur roba adequada    
  

* Tant la recaptació del berenar del dia 1 de desembre
 del Casal de la Gent Gran com el concert del Cor
 de Vacarisses del dia 16 i els concerts de l'EMMV
 i de nadales de l'escola Pau Casals del dia 22 de 
desembre serà íntegrament destinada a La Marató.

 

Organitza: Vacarisses per la Marató   

maratovacarisses@gmail.Com   

www.facebook.com/marato.vacarisses

@vacaperlamarato     

 

El nostre agraïment a totes les empreses, entitats

i particulars que han col·laborat perquè, sense ells, 

aquesta festa no hagués estat possible.   

   

Preu de l'entrada de diumenge:   

Nens i nenes (a partir de 2 anys): 5 €  

Adults, gratuït

    

L'organització es reserva el dret de modificar,

si les circumstàncies ho exigeixen,

els horaris o les activitats programades.

Entrevista
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La passada edició, es van superar els 9.000 eu-
ros de recaptació, la xifra més elevada des dels 
inicis de la Festa de la Marató. Com ho valoreu?
Va ser un gran èxit, encara que ja havíem sortit 
amb una base de més de mil euros perquè vam 
portar les barres de bar de la Festa Major. Això 
també ens va permetre organitzar més activitats. 
D’altra banda, segons la malaltia a què va destina-
da La Marató de TV3, la recaptació varia. Normal-
ment, les xifres més elevades solen coincidir amb 
el càncer. Hem passat èpoques de crisi molt dures, 
però la gent continua participant.

Com a persones organitzadores de la Festa de la 
Marató, què suposen totes les fites aconsegui-
des al llarg de més d’una dècada d’existència?
És una activitat integrada al poble i que fem amb 
molt gust, però estem intentant que s’hi incorpori 
gent jove. Passem un cap de setmana esgotador i 
amb moments de molta tensió per les puntes de 
gent, problemes que van sorgint, etc. I per primer 
cop, ens hem organitzat en comissions per distri-
buir millor les diferents tasques. Fem molta pinya.

I finalment, els vacarissans i vacarissanes que 
vulguin aportar el seu granet de sorra en 
aquesta causa, com poden fer-ho?
Participant a les activitats organitzades. Hi ajuda 
molt el temps, així que creuem els dits. Si fa sol, la 
gent es queda tot el dia i també a dinar. Enguany, 
a més, coincidirà amb la Fira de Nadal del dissabte 
16 i creiem que pot beneficiar que hi hagi dife-
rents actes per sortir de casa.

Si vols col·laborar
amb la Festa de la Marató:
Escriu a: maratovacarisses@gmail.com

Adults
Això no és Amèrica 
Jordi Puntí

Torna l’autor de Maletes Perdudes, 
Jordi Puntí, amb un recull de 
relats que resultarà una delícia 
per a aquelles persones que 
apreciïn l’estilística de l’autor. 
Es tracta de nou històries sobre 
l’edat adulta, el desamor, un re-
trat de personatges cercant el 
seu lloc al món. 
Publicat gairebé 20 anys després 
del seu debut, Pell d’armadillo 
(1998, també un recull de con-
tes), Això no és Amèrica ens mos-
tra i retrata l’evolució estilística 
i temàtica que ha realitzat Pun-
tí, oferint-nos algunes de les se-
ves millors obres.

Música
Room 29  
Jarvis Cocker

Jarvis Cocker va ser líder de la 
banda Pulp, un grup etiquetat 
com a britpop que, als 90, va tri-
omfar amb el seu èxit Common 
People (potser el recordareu per 
la seva darrera reversió al Polònia, 
com a Comuns People). Després 
de la seva separació, i amb algu-
na gira de reunió durant la dar-
rera dècada, Jarvis Cocker va 
iniciar una carrera en solitari 
amb dos discs que seguien més 
o menys l’estela de Pulp. Aquest 
2017, però, Cocker ens ha sor-
près amb un disc en col·laboració 
amb el pianista Chily Gonzales, 
que res té a veure amb els seus 
treballs anteriors.
Room 29 està conformat per 16 
peces que relaten històries in-
ventades o inspirades en fets 
reals i que tenen lloc a l’habi-
tació 29 del Château Marmont, 
un famós hotel de Los Angeles 
per on han passat celebrities 
ben variades. Històries àcides, 
tragicòmiques, cantades amb 
aquell to greu tan característic 
de Jarvis Cocker. Acompanyat 
del piano de Chily Gonzales i 
amb acompanyaments puntu-
als d’una orquestra, la música 
passa dels moments més íntims 
a grandiloqüències típiques del 

Infantil
Dorothy. Déjale entrar   
Javier Sáez Castán
i  Pablo Auladell

Volem llegir, però diem que no 
tenim temps; estem tan esgo-
tats al final del dia que, segons 
la novel·la, ens perdem a la se-
gona pàgina… Al final, decidim 
abandonar la lectura i deixar-la 
fins les vacances d’estiu… Falten 
quasi més de set mesos!!
Dorothy. Déjale entrar, escrit per 
Javier Saéz Castán i il·lustrat 
per Pablo Auladell, és un àlbum 
il·lustrat, guanyador de diver-
sos premis. Adreçat a lectors i 
lectores a partir dels 12 anys, és 
excel·lent, fantàstic i d’una 
gran qualitat. Una lectura ràpi-
da, però profunda. Una de les 
seves crítiques diu: “Et dóna la 
dosi de fantasia exacta per tan-
car el dia amb la sensació de 
profit”. I, efectivament, aquesta 
és la sensació que té el lector/a 
en acabar.
Una parella de pagesos, en Jo-
nah i la Martha, d’una allunya-
da granja a Kansas, decideixen 
adoptar un tornado. Aquest co-
mença a jugar a la seva granja, 
buidant les seves vides del tot. 
Primer, en Jonah ho veu amb 
una mica d’incertesa, però la 
Martha, gran lectora i amb in-
teressants referències literàri-
es al llarg del relat, veu l’arri-
bada de la Dorothy com una 
gran oportunitat.
Un llibre excel·lent per a una 
lectura breu, intensa i que no 
deixarà ningú indiferent.

El Petit Botó  
Yoko Ogawa i Chiaki Okada

Un conte de primera infància, 
especialment per a lectors i lec-
tores de dos a quatre anys. Una 
preciosa història per celebrar el 
creixement. Recorda molt un 
conte que ja havíem recomanat 

La Biblioteca
recomana

music-hall que deixen l’oient 
meravellat. Es recomana seguir- 
lo amb les lletres i un diccionari 
al costat.

a El Terme: Plora que plou, de 
Mau Conill. Però, en aquest cas, 
la història és realment curiosa 
perquè els protagonistes són un 
botó i el seu trau (forat on va 
cordat), juntament amb un pi-
tet, un sonall i un osset. I per 
sobre de tot, hi ha l’Anna, una 
nena que té tots aquests ele-
ments que formen part de la 
seva vida, però que queden en 
el record quan es fa gran.
Pensant ja en les festes de Nadal, 
se’ns dubte aquest conte podria 
ser el detall més oportú per a un 
Tió ben engreixat: una il·lusió 
que, tard o d’hora, veurà la 
llum i passarà a ser un bon i 
gran record.



Nadal a Vacarisses

Dimecres 13 desembre 

Inauguració del Pessebre
de Vacarisses i cantada dels 
Nicolaus
A les 15.30 h, aproximadament, 
a la Pl. Joan Bayà
Organitza: Casal de la Gent 
Gran, Escola Municipal
de Música i Escola Pau Casals

Divendres 15 desembre

Espectacle de cloenda
del programa Lectofaraons
Espectacle Els déus egipcis,
a càrrec de Gesta Regnorum.
A continuació, lliurament de 
diplomes als Lectofaraons.
A les 17.30 h, a la Sala dels Cups 
Organitza: Biblioteca El Castell

Dissabte 16 desembre  

Fira de Nadal
De les 10 a les 15 h,
pels carrers del nucli urbà
Novetats!!
· Trenet tripulat al C/ Major
· Cercavila solidària de timbalers
· 12.30 h: Representació Petit 
retall dels pastorets, a la Pl. Joan 
Bayà
Organitza:
Regidoria de Comerç, Associació 
d’afeccionats al Ferrocarril, 
Vacatukada i Grup de Teatre Jove 

Cor de Vacarisses: Concert 
de Nadal per la Marató
Amb la participació del Cor 
Xiribec, de Castellar del Vallès.
A les 19 h, a l’Església Parroquial 
de Sant Pere de Vacarisses.
Entrada gratuïta
(les aportacions voluntàries 
seran per a La Marató)
Organitza: Cor de Vacarisses

Dilluns 25 desembre

Quinto
de les 19 a les 22 h.
Al Casal de la Gent Gran
(hi haurà servei de bar)
Organitza:
Colla Gegantera de Vacarisses

Dimarts 26 desembre 

Pastorets
de Josep M. Folch i Torres,
a càrrec del grup de joves
A les 19.30 h, al Casal de Cultura
Preu: 5€
(menors de 8 anys gratuït)
Organitza:
Grup de Teatre Jove de 
Vacarisses i Regidoria de Cultura

Quinto
de les 18 a les 21 h.
Al Casal de la Gent Gran
(hi haurà servei de bar)
Organitza:
Colla Gegantera de Vacarisses

Dimecres 27 desembre 

Taller familiar de pessigolles
(aforament limitat)
De 2 a 5 anys. A les 11 h
Organitza: Biblioteca El Castell

Trobada gamer
De les 11 a les 13 h,
a la Biblioteca El Castell
De les 18 a les 20 h,
al Punt de Vol

Taller berenar de Nadal
Nadal Jove al Punt de Vol
A partir de les 17 h

Campionat de futbolí
i ping-pong
Nadal Jove al Punt de Vol
A les 18 h

Quinto Jove
Nadal Jove al Punt de Vol
A les 21 h
Organitza: El Cau de Vacarisses

Dimecres 27
i dijous 28 de desembre

Juga a Vacarisses
(fins als 11 anys)
De les 17 a les 20 h,
a la Sala Gran de La Fàbrica.
Preu entrada: 2€/dia
Organitza: Regidoria de Cultura
Servei de barra de bar a càrrec 
de l'AMPA Font de l'Orpina

 
Dijous 28 desembre

Tallers infantils
a la biblioteca
(aforament limitat)
A les 11 h. Excèntric Cinema, 
cinema d’ombres.
A partir de 6 anys.
Organitza: Biblioteca El Castell

Jam d'skate i scooter
i Taller de graffiti
Nadal Jove al Punt de Vol
A partir de les 17 h

Taller de música rap
Prou sexisme, fem el nostre rap
Nadal Jove al Punt de Vol
A les 18 h

Quinto Jove
Nadal Jove al Punt de Vol
A les 21 h
Organitza:
Associació de Joves de Vacarisses

Divendres 29 de desembre

Ens preparem
per al Patge Murriet!
Decorem la biblioteca amb 
dibuixos i un mural per rebre
el patge Murriet. Per a totes
les edats.
A la Biblioteca El Castell, a les 11 h. 

Dissabte 30 desembre 

Arribada del Patge Murriet
Veniu a donar-li la benvinguda i 
la vostra Carta per als Reis Mags
11 h. Local de l’Associació de 
veïns de Torreblanca I
12 h. Biblioteca El Castell 
Organitza: Regidoria de Cultura

Diumenge 31 desembre 

Sopar de fi d'any
A les 21 h, a la Sala Gran
de La Fàbrica
Reserves i pagament del 4 al 15 
de desembre (places limitades!!!!)
+info: www.vacarisses.cat i 
Facebook 
Organitza: Regidoria de Cultura

Quinto
de les 19 a les 22 h.
Al Casal de la Gent Gran
(hi haurà servei de bar)
Organitza:
Colla Gegantera de Vacarisses

Divendres 22 desembre 
Pastorets
Representació del grup de petits
A les 17.30 h, al Casal de Cultura
Preu: 5€
(menors de 8 anys gratuït)
Organitza:
Grup de Teatre Jove de 
Vacarisses i Regidoria de Cultura

Concert de Nadal
de l’Escola Municipal
de Música
amb la participació del Cor
de Vacarisses. A les 19 h,
a la Sala Gran de La Fàbrica.
Organitza:
Escola Municipal de Música

Jam Session
Nadal Jove al Punt de Vol
A partir de les 22.30 h

Dissabte 23 desembre 
Pastorets
Representació del grup de petits
A les 18 h, al Casal de Cultura.
Preu: 5€
(menors de 8 anys gratuït)
Organitza:
Grup de Teatre Jove de 
Vacarisses i Regidoria de Cultura

Calderada de Nadales
A les 19.30 h, a la Pl. Joan Bayà 
Organitza: Cul-Actiu

Diumenge 24 desembre 

Vine a fer cagar el tió
per a nens i nenes de Vacarisses 
fins a 6 anys, al Casal de la Gent 
Gran (gran novetat!), a les 18 h. 
Per poder agafar el bastó i fer 
cagar el Tió, cal comprar un 
tiquet de 2€ a l’estanc Cal Perdet 
abans del 18 de desembre.
Organitza: Colla Gegantera de 
Vacarisses i Regidoria de Cultura

Dilluns 1 gener

Campanades i
Revetlla de Cap d’Any
A partir de les 23.45 h,
a la Sala Gran de La Fàbrica
Organitza: Regidoria de Cultura

Dimarts 2 gener

Tallers infantils
a la biblioteca
(cal inscripció prèvia
a la mateixa biblioteca)
De les 17 a les 19 h.
Taller familiar de fanalets.
Organitza: Biblioteca El Castell

Dimecres 3 gener

Tallers infantils
a la biblioteca 
A les 11 h: Taller infantil
Històries inventades. A partir de 5 
anys (aforament limitat)
De les 17 a les 19 h:
 Taller familiar de fanalets. 
(cal inscripció prèvia 
a la mateixa biblioteca)
Organitza: Biblioteca El Castell

Dijous 4 gener

Tallers infantils
a la biblioteca
(cal inscripció prèvia
a la mateixa biblioteca)
De les 17 a les 19 h.
Taller familiar de fanalets.
Organitza: Biblioteca El Castell

Divendres 5 gener

Storytime
The Elf's inventions
Hora del conte en anglès,
a càrrec de Kids&Us.
A les 12 h.
Organitza: Biblioteca El Castell

Cavalcada de Reis
A partir de les 18 h
Recorregut: Plaça de la Creu,
C. Major, Plaça Major, C. Pau 
Casals i Plaça Joan Bayà, on el 
consistori donarà la clau del 
poble i, en acabar, els Reis i els 
seus patges es dirigiran a peu 
fins a l’església, on faran 
l’adoració i on alumnat de 
l’Escola de Música els obsequiarà 
amb unes peces musicals. Tot 
seguit, aniran a La Fàbrica per 
repartir els regals.

Enguany, els patges podran 
dipositar els regals per als nens i 
nenes a La Fàbrica, el dimarts 2 i 
el dimecres 3 de gener, de les 18 
a les 20 h. 

Coses molt importants
a tenir en compte:
· Fora d’aquest horari no 
s’agafarà cap més regal.
· Els regals han de tenir una 
mida suficient perquè el nen/a 
els pugui recollir sol/a; sinó, no 
s’acceptaran.
· L’edat dels infants serà com a 
màxim de 8 anys.

Les persones interessades 
a fer de rei, envieu un mail 
a cultura@vacarisses.cat 

abans del 15 de desembre!

Cavalcada a Can Serra
a partir de les 20 h, aprox.
Recorregut:
Estació RENFE Can Serra,
C. Petúnies, C. Roselles,
C. Margarides, C. Calaf,
C. Barcelona, C. Maresme,
C. Ripollès, C. Berguedà,
C. Garraf i fins al local social
de l’Associació de Veïns.

Els regals es podran lliurar al 
local social de l’Associació de 
Veïns de Can Serra el divendres 
5 de gener, de les 16 a les 19 h.
Organitza: Comissió de Reis

Dissabte 6 gener

Quinto
de les 19 a les 22 h.
Al Casal de la Gent Gran
(hi haurà servei de bar)
Organitza:
Colla Gegantera de Vacarisses
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Agenda
Desembre 2017

Divendres 1

Tarda picant
Dins els actes del Dia de la lluita 
contra la sida.
Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol

Dijous 14

Teatre
Limbo Performance,
de la companyia
Les Impuxibles.
Hora: 20 h
Lloc: Casal de Cultura

Dissabte 16 i diumenge 17 

Festa de la Marató.
Vacarisses per la Marató
Més info a les pàgines interiors

Dilluns 4 

La Sardana
Documental i ballada
Hora: 18 h
Lloc: Sala de revistes
de la Biblioteca El Castell
Organitza: Associació de 
Propietaris i veïns
de Torreblanca de Montserrat

Dilluns 18  

Clubs de lectura
Moon River, de Vicenç Villatoro. 
Sessió oberta al públic amb la 
presència de l’autor. 
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Agenda de Nadal
A les pàgines interiors

Dissabte 9 

La Marató també és nostra
Taller per a infants a partir
de 5 anys.
Hora: 11 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dissabte 2

Trofeu Social del Club  
de Patinatge Artístic  
de Vacarisses
Hora: 9 -13 h
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica

De l’1 al 14 de desembre

Inscripcions taller d’escacs 
2018
Dirigit a nens i nenes
a partir de 6 anys.
Lloc: Biblioteca El Castell

Vacances de Nadal
La Biblioteca El Castell 
romandrà tancada els dies
23 i 30 de desembre, i els dies 
27, 28 i 29 de desembre
i 5 de gener, obrirà només
al matí, de les 9 a les 14 h.

Del 9 al 16 de desembre

Exposició de La Marató
Lloc: Biblioteca El Castell

Del 18 de desembre
al 5 de gener

Exposició Festes de Nadal
Lloc: Biblioteca El Castell

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.

  

AVÍS

Els dies 25 de desembre
i 1 de gener no hi haurà 
recollida Porta a Porta.
El servei tindrà lloc
els dies anteriors, és a dir, 
els diumenges 24 i 31
de desembre. El tipus de 
residu serà el corresponent 
als dilluns (orgànica, 
envasos i compreses
i bolquers).

Recollida
porta a porta


