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Enguany el tret de sortida de la Festa Major, el Gran Pregó, es va tras-
lladar a l’arcada del Castell i va ser a càrrec del Grup de Teatre Jove 
de Vacarisses. Com aquesta, són moltes les entitats i associacions 
locals que han participat i organitzat actes durant aquests quatre dies. 
El Regidor de Cultura, Lluís Alburquerque, apuntava que “és molt im-
portant la col·laboració de les entitats i associacions de Vacarisses, 
sense les quals la nostra Festa Major no seria possible i tampoc seria 
el mateix”. Així mateix, ha afegit que “també cal mostrar l’agraïment 
per la feina feta per part de treballadors municipals que han fet que 
tot sortís bé”. En aquest sentit i com a mostra d’agraïment, s’ha anat 
lliurant, per part de l’Ajuntament, recordatoris a totes les entitats que 
han participat dels actes.

Propostes per a tothom
Durant els quatre dies de festa hi ha hagut propostes musicals (per 
ballar, per escoltar o per participar-ne), activitats i jocs per als nens 
i nenes, i un espai important per la cultura i les tradicions (sardanes, 
correfoc, gegants, esbart...). Les arts escèniques han tingut força es-
pai aquest any, amb dues propostes de circ el primer dia, i les propos-
tes teatrals familiars i per tots els públics de diumenge. Precisament 
el darrer acte del programa, la màgia del Mag Lari, va ser un fi de 
festa multitudinari amb prop de 900 persones aplegades a la pista 
poliesportiva. I, a pesar de ser el primer cap de setmana d’agost, els 
vacarissencs i vacarissenques també van demostrar ser molt espor-
tistes. Curses, pedalejades, campionat de natació... petits i grans han 
competit en les propostes esportives de la festa.

Cultura

La Festa Major de 2013 acaba 
amb l’acte més multitudinari

El que també ha crescut enguany és la Baixada 
d’andròmines. Després del canvi d’ubicació de l’any 
passat, aquest any ha augmentat considerablement 
la participació de ‘vehicles’. Les més de 300 perso-
nes que van anar a l’avinguda Trias Fargas a veure 
les baixades també van poder veure una aplaudida 
exhibició de longboard.

Les fotos de la Festa Major 
2013, dia a dia
www.flickr.com/vacarisses

I les vostres 
imatges de la 
festa a instagram
#fmVacarisses13

La Festa Major 
en imatges!
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Urbanisme

CulturaPromoció econòmica

Els veïns de La Carena 
Llarga ‘recuperen’ la 
pista poliesportiva

Restaurant Mas Mimó      
(ctra. d’Olesa, km 4,5)  93 828 02 08

Al Mas Mimó s’hi pot trobar tranquil·litat i bona brasa. Aquest mas 
que fa 18 anys que està adaptat com a restaurant, disposa de 
taules a l’interior i terrassa exterior pel bon temps. Obre els caps 
de setmana i festius, i treballa sobretot per reserva. Per menjar hi 
trobareu carns a la brasa, pollastre de pagès, entre altres.

Jardineria Flora       
(ctra. d’Olesa, 11 - nucli)  93 835 91 42

Aquest negoci familiar fa més de 30 anys que és a Vacarisses. Hi 
trobareu planta de temporada, interiors, arbres, objectes de regal... 
però sobretot assessorament professional i de proximitat. Amb 
formació específica en enginyeria agrònom i a l’escola de jardineria, 
a més de comprar-hi s’hi pot trobar consells per com i què tenir al 
jardí, amb la proximitat i familiaritat com a valor afegit.

El Concurs! 
Quants anys té 
l’alzina que hi ha al 
Mas Mimó? Premi per 
al que s’hi acosti més!

El Concurs!
Quin és, popularment, 
el mes de les flors?

Coneix el teu comerç

Els premis pels encertants són gentilesa de les empreses que apa-
reixen en aquest concurs. En aquest número, el Restaurant Mas 
Mimó ofereix un àpat per a dues persones, i la Jardineria Flora, una 
planta d’interior.

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 el dia 19 de setembre!

L’empresa que ha estat treballant a les obres 
d’urbanització de Torreblanca II i La Carena Llar-
ga ha retirat aquest agost les casetes i maquinària 
que ocupaven la pista poliesportiva de la zona. Els 
veïns i veïnes de la zona de La Carena Llarga, doncs, 
poden recuperar aquest espai després de molt de 
temps: des de l’octubre de 2010, que s’hi va haver 
d’instal·lar les casetes de les obres, que els veïns no 
podien gaudir d’aquest equipament esportiu.

Comença el curs a la BibliotecaNous cursos de català, 
semipresencials El 2 de setembre la Biblioteca El Castell reobre portes després de 

vacances i comença amb ‘feina’ per als nens i nenes de Vacaris-
ses. El dia 9 s’inaugura la segona edició del programa de foment 
a la lectura infantil: Boletaires lectors (nens i nenes de 1r i 2n de 
primària) i Cargols lectors (nens i nenes de P5). El funcionament 
és el mateix que l’any anterior, caldrà anar caçant llibres i superant 
reptes per obtenir el distintiu final.

També s’amplia la lectura per als adults. Des del setembre i fins 
a finals d’any, de moment, la Biblioteca desdoblarà el Club de 
Lectura mensual. Més informació i inscripcions a la Biblioteca El 
Castell, en l’horari habitual.

La modalitat combina l’aprenentatge virtual (www.
parla.cat) amb les sessions presencials ‘convencio-
nals’. Així, hi ha una tutoria que permet el control i 
motivació de l’aprenentatge, alhora que aprofita tots 
els avantatges que proporciona l’espai web.

La presentació dels cursos es farà el 16 de se-
tembre, a la sotacoberta del Castell, per part 
del Consorci per a la Normalització Lingüística.
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Joventut

Èxit de participació al curs d’skate del Punt de Vol a 
Can Serra
Fins a 22 joves, d’entre 11 i 14 anys, han participat al curs d’skate que la 
Regidoria de Joventut ha fet aquest estiu a la pista poliesportiva de Can 
Serra. L’activitat s’ha fet a les tardes de tots els dilluns del mes de juliol, 
dirigida per un monitor, i utilitzant els mòduls d’skate que té la Regidoria. 
L’Ajuntament i la Regidoria de Joventut han engegat, amb aquesta pro-
posta, una iniciativa per fer activitats fora del nucli urbà. El curs ha tin-

gut molt bona acollida per part dels participants, però 
també de l’Associació de Veïns de Can Serra, que és 
on s’ha fet el curs. Per tot plegat, no es descarta orga-
nitzar més activitats d’aquest estil a partir del curs que 
ve i en altres urbanitzacions.

Extraescolars, cursos i tallers

Activitats i tallers al 
Casal de la Gent Gran
Manualitats
Dimecres de 16 a 19 h (15 €/mes)
A càrrec de Guadalupe Rodríguez.
Es treballen diferents tècniques: vidre, roba, ceràmica, paper, 
material reciclat…

Labors, cosir de blanc
Dimarts de 16.30 a 18 h (10 €/mes)
A càrrec de Conxita Font.

Gimnàstica suau de manteniment
Dimarts i dijous de 10.45 a 11.45 h (10 €/mes)
Activitat dirigida a persones que tenen problemes articulars i 
d’osteoporosi.

Informàtica i Internet
Dilluns de 16 a 17, i 17.15 a 18.15 h (10 €/mes)
A càrrec de Joan Company. Al Punt de Vol

Inici d’inscripcions: 3 de setembre al Casal de la Gent Gran.
Per dur a terme aquestes activitats caldrà que hi hagi un 
mínim d’inscripcions.
Qualsevol canvi o anul·lació cal que es faci durant els últims 
quinze dies abans d’iniciar el curs.

Associació de Dones de 
Vacarisses
Bolywood
Dijous de 19.30 a 21 h (20 € quota sòcia anual + 20 €/mes)
A càrrec de Sònia Esplugas. A la Sala Poliesportiva de l’escola 
Pau Casals.

Meditació Activa
Divendres de 19.30 a 21 h (20 € quota sòcia anual + 20 €/mes)
A càrrec d’Immaculada Porcel. A la Sala Poliesportiva de l’escola 
Pau Casals.

Pilates
Dilluns d’11 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h (20 € quota sòcia 
anual + 20 €/mes)
A càrrec de Montse Mazo. A la sala D de La Fàbrica.

Relaxació
Dilluns de 21 a 22 h (20 € quota sòcia anual + 20 €/mes)
A càrrec de Mercè Blasco. A la sala D de La Fàbrica.

Zumba
Pendent confirmar dia, horari i espai.

Joventut - Punt de Vol
Inscripcions als tallers trimestrals i reforç escolar: del 12 al 27 de 
setembre. Inici al mes d’octubre.

Música jove
BAIX ELÈCTRIC (dimarts de 20 a 21 h)
BATERIA (dimarts, Grup 1: de19 a 20 h / Grup 2: de 20 a 21 h)
GUITARRA (dijous, Grup 1: de19 a 20 h / Grup 2: de 20 a 21 h)

Preu trimestral dels tallers musicals: 36 €
Descompte del 10% amb el carnet jove de Vacarisses

ALTRES TALLERS

Dansa del ventre
Dimecres de 19.30 a 21 h, 45 €

Tabals
Dilluns de 19.30 a 21 h, 10 €
Organitza: Vacatukada

Taller de curtmetratges
Vols aprendre a fer una peli? Vine i apunta’t!

Les activitats estan destinades a joves  entre 12 i 30 anys. En 
cas de no cobrir un mínim d’inscrits, aquestes no es podran 
realitzar.

 

Espai de reforç escolar
Alumnes de 1r i 2n d’ESO
Grup 1: dilluns i dimecres de 17 a 18 h
Grup 2: dimarts i dijous de 17 a 18 h
Alumnes de 3r i 4t d’ESO
Grup 3: dilluns i simecres de 18 a 19 h
Grup 4: simarts i dijous de 18 a 19 h
Alumnes de Batxillerat
Horaris a concretar segons inscripcions

Sortides
8a Mostra Butaka de Teatre Jove d’Olesa
Divendres 4 octubre
A més de les activitats i sortides programades per l’Associació de 
Joves.

Extraescolars
Escola Pau Casals, 
Escola Font de l’Orpina i 
Institut de Vacarisses
Consulta-les a www.vacarisses.cat!

NOU!
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info

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?

Mes de la Gent Gran
Dimarts 1 d’octubre

Sortida al Món 
Màgic del Tren
Preu: 35 € pels socis i 40 € 
pels no socis
Inscripcions: a partir del 16 de 
setembre

Dilluns 7 d’octubre, 
a les 18 h 

Xerrada -Taller de 
Pastisseria
A càrrec de: Miguel Ángel 
Valenzuela del Forn de pà i 
Pastisseria “La Moreneta”
Inscripcions: a partir del 23 de 
setembre

Dijous 10 d’octubre, 
a les 9.15 h 

Caminada a la 
Masia de Can Vives
Inscripcions: a partir de l’1 
d’octubre

Dimecres 16 d’octubre, 
a les 10 h 

Esmorzar- 
Botifarrada
Lloc: A la Sala Gran de la 
Fàbrica
Inscripcions: a partir de l’1 
d’octubre

Dijous 24 d’octubre 

Concurs de rams i 
flors silvestres  
  

Dissabte 26 d’octubre 
A les 12 h

Passejada en 
cotxes antics
per les parelles que celebren 
les noces d’or.
A les 14 h

Dinar de Germanor
a la Sala Gran de la Fàbrica. 
Preu: 16 €. Gratuït pels qui 
celebren les noces d’or.

Dimarts 8, 15 i 22 d’octubre, 
a les 18.15 h

Taller de patchwork 
i manualitats
a càrrec de Montse Ferrer 
(només caldrà pagar el 
material del taller).

Dimarts 29 d’octubre, 
a les 18.15 h

Havaneres i música 
popular d’arreu del 
món i Rom Cremat
A càrrec del grup “La 
Corranda”

Biblioteca El Castell
Boletaires i Cargols 
lectors
Dilluns 9 de setembre a les 
17 h
Tret de sortida de la II edició 
dels programes de foment a la 
lectura infantil.

Exposició: 100 anys 
d’en Massagran
Del 19 de setembre al 17 
d’octubre

Club de lectura: “El 
violí d’Auschwitz” 
de Mª Àngels Anglada
Dijous 19 de setembre a les 
18.30 h

Hora del conte: Els 
calaixos del cel
Divendres 27 de setembre a 
les 17.30 h
A càrrec d’Ada Cusidó.
Contes a partir de 3 anys.

11 de setembre 2013
Dissabte 7 de setembre
A la tarda

Penjada de la 
Senyera al Cingle
A càrrec de l’Associació 
Eskalavaka i amb la 
col·laboració de la Colla 
Gegantera de Vacarisses.

A les 10 de la nit, a la 
Fàbrica

Festa final d’estiu
amb música dels anys 70, 80 
i 90
amb el grup TT.Vi100ç & Free 
End’s i després més...
Organitza: Du-dux Racing 
Events
Patrocina: Regidoria de 
Cultura

Dimarts 10 de setembre
A tres quarts d’11 de la nit, 
a la pl. Major

Sardanes
amb la Cobla La Principal de 
l’Escala

I tot seguit

Cantada del Cor de 
Vacarisses
(sota la direcció d’Andreu 
Brunat) i 

Il·luminació de la 
senyera
En acabar la regidoria 
de Cultura oferirà coca, 
carquinyolis i mistela per a 
tothom.

Dimecres 11 de 
setembre
A les 11 del matí a la pl. Joan 
Bayà

Actuació dels 
grups de coral de 
l’Escola Municipal 
de Música
que cantaran L’Hereu Riera 
(cançó popular catalana) i El 
Cant de la Senyera (de Lluís 
Millet).

Tot seguit

Acte institucional 
d’homenatge a la 
Senyera
amb lectura del manifest per 
part de l’entitat esportiva, 
Vacarisses Corre. I per 
concloure l’acte, ballada 
de l’Esbart Dansaire de 
Vacarisses.

Octubre 2013Programa de la Diada

Concurs de fotografia
A partir del proper dilluns 16 de setembre la Regidoria de Cultura 
obre el període d’admissió de fotografies per la XX edició del 
Concurs de Fotografia de Vacarisses. La data límit d’admissió 
serà el divendres 18 d’octubre i les 
fotografies es poden presentar a la Regidoria 
de Cultura (Ajuntament de Vacarisses), de 
dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Podeu trobar les Bases del concurs al 
Calendari 2013 de l’Ajuntament i al web 
municipal: www.vacarisses.cat

Taller 
gratuït!

Per a més informació de les activitats i tallers podeu 
trucar al Casal de la Gent Gran, al telèfon 93 828 10 30

A cada balcó 
una senyera! 

CAL Vacarisses repartirà 
senyeres i estelades a la 

Pl. Major

*El lloc de celebració de qualsevol 
dels actes es podria veure modificat 
per qüestions meteorològiques.


