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Editorial
Aquestes festes són dies de retrobaments familiars, d’estones amb amics i familiars que, de ben
segur, sens fa difícil compartir-les la resta de l’any.
Poden ser dates per reflexionar sobre l’any que
s’acaba i aquest ha estat un any convuls a molts
llocs del món, un món que sembla entossudit a caminar cap a viaranys que el porten a un no retorn.
Entre tots i totes, hem de treballar en la mesura de
les nostres possibilitats per fer d’aquest planeta un
planeta viu, un lloc on puguem conviure, com fins
ara, amb la resta d’éssers vius; un mon on la riquesa es distribueixi de forma igualitària i on el racisme desaparegui de les nostres viles, pobles i ciutats, apostant per la solidaritat entre nosaltres i els
diferents pobles de la terra.

No m’agradaria acabar sense donar el nostre suport a totes les causes justes, a tots els moviments
al llarg i ample del planeta que lluiten, precisament, per millorar la qualitat de vida de la majoria.
D’aquesta manera, no podem deixar de demanar
la llibertat de tots els presos i les preses polítiques
i el retorn dels exiliats i les exiliades; per Nadal, us
volem a casa.
Agrair-vos l’esforç per fer de Vacarisses un lloc millor i desitjar-vos unes bones festes, un bon 2020 i
que els vostres somnis, tant individuals com col·
lectius, es facin realitat.
Antoni Masana
Alcalde de Vacarisses

Resultat dels pressupostos
participatius de 2019
Les propostes més votades són la
instal·lació de caixes niu, la col·locació
de papereres per a fraccions i excrements d’animals, i la construcció d’un
skate park
Durant el mes d'octubre, la ciutadania de Vacarisses (a partir de 14 anys) va poder decidir com destinar 30.000€ del pressupost municipal d'enguany, d'entre les propostes rebudes en una
primera fase. S’ha rebut un total de 275 vots, la
meitat a través de la plataforma Decidim i l’altra
part, a la urna presencial de l’Ajuntament.
La proposta que ha rebut més vots és la instal·
lació de caixes niu per fomentar la presència
d’ocells i ratpenats i lluitar contra el mosquit tigre. Aquesta actuació té un cost de 3.270€.

Participació

La segona proposta més votada és la col·locació
de papereres per a fraccions i recollida d’excrements d’animals i la dispensació de bosses per a
aquests. En aquest cas, el cost és de 3.600€.
La tercera opció amb més suport, sense superar
els 30.000 euros del màxim destinat al procés
participatiu, és el disseny i la construcció d’un
skate park, al costat del poliesportiu municipal.
L’espai, de 250 metres quadrats, tindrà 6 mòduls per practicar aquest esport i suposarà un
cost de 19.800€.
Tal com es va fer a l’anterior convocatòria dels
Pressupostos participatius, els 3.330€ restants
es destinaran a millorar els tres projectes escollits.

Propostes guanyadores
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Nadal a Vacarisses

1. Caixes niu

2. Papereres excrements

3. Skate park

Instal·lació de caixes niu per
fomentar la presència d'ocells
i ratpenats i lluitar contra
el mosquit tigre

Col·locació de papereres
de fraccions i de recollida
d'excrements d'animals,
i dispensació de bosses per
a la recollida d'excrements
d'animals

Disseny i construcció d'un
skate park de 250 metres
quadrats i sis mòduls a
l'Av. Muriel Casals, al costat
del pavelló municipal

169 vots
61% de les persones votants

130 vots
47% de les persones votants

118 vots
43% de les persones votants
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3.270€
Web
www.vacarisses.cat
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Facebook
www.facebook.com/ajvacarisses

Les persones i empreses
interessades en contractar
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podeu contactar a:
comunicacio@vacarisses.cat
93 835 90 02 (ext. 340)

3.600€

Sobrant

19.800€

3.330€

Tipus de vot
137 persones han votat
presencialment

138 persones han votat

Correu
elterme@vacarisses.cat
Telegram (notificacions Ajuntament)
@ajvacarisses

telemàticament
Fotografia de coberta:
Josep Palou

2 persones
han fet vot nul
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L’Institut participa al projecte
europeu Erasmus+

Educació

Evolució de les obres
d’ampliació del CAP

Sanitat

Per qüestions de seguretat, s’ubicarà
un envà provisional a la sala d’espera,
que romandrà fins al final de les obres,
previst al febrer de 2020

És l’únic centre coordinador del Vallès
Occidental que forma part de la iniciativa d’intercanvi de bones pràctiques
European Green Planet Film Festival
L’Institut de Vacarisses és l’unic centre coordinador del Vallès Occidental que participa al projecte
European Green Planet Film Festival, d'intercanvi de
bones pràctiques dins els programes Erasmus+.
Els seus principals pilars són la realització de cinema i animació a l'aula i la celebració de diversos certàmens de curtmetratges ambientals.
D’aquesta manera, es pretén implicar l’alumnat
en l'aprenentatge actiu, mitjançant la realització
senzilla de cinema i animació, com a eines potents
per establir connexions amb qualsevol àrea del
seu currículum. De fet, les activitats que es duen
a terme al llarg del projecte estan relacionades

Les obres d’ampliació del CAP de Vacarisses continuen dins dels terminis previstos, de manera
que es preveu enllestir-les al febrer de 2020.
La propera actuació que s’hi durà a terme serà
l’adequació de la façana actual, fet que obligarà a
ubicar un envà provisional a la sala d’espera, per
garantir la seguretat de les persones usuàries de
l’equipament. Tot i que es reduirà l’espai i es redistribuiran els seients, no hi haurà afectacions
en el servei del CAP. Aquest canvi es preveu que
duri fins al final de les obres, uns 3 mesos aproximadament.

amb la creativitat, el medi ambient, la responsabilitat social i la cultura, i es concreten en la realització de ficcions, documentals i animacions, i
l’organització del festival Green Planet. Erasmus+ va néixer, precisament, com a resposta a
les necessitats creixents de l’escola i l’alumnat,
front a un nivell baix de coneixement lingüístic i
d’interès per aprendre idiomes, una mala sostenibilitat ambiental i a la poca diversitat i tolerància culturals.
L’alcalde i l’equip de govern de l’Ajuntament de Vacarisses van rebre l'equip de professorat Erasmus+
de l'Institut de Vacarisses i coordinadors i coordinadores de Polònia, Itàlia i Portugal que s'ocupen de
la gestió d’aquest projecte. A la trobada, es va remarcar la importància de l’intercanvi d’idees i experiències pedagògiques en el procés d’ensenyament i aprenentatge a la Unió d’Europea.

L’Escola de Música celebra Santa Cecília

ERA
PRIM STUDI
A+E
VISIT

Educació

TIS
A
R
G

Un ball de tardor, un concurs de
pastissos i l’Air Music van entretenir
alumnes i famílies
El 20 de novembre, l’Escola Municipal de Música
de Vacarisses va celebrar la seva patrona, Santa
Cecília, amb un seguit d’activitats per a l’alumnat del centre i les seves famílies. La primera anava adreçada als més petits, que van ballar i cantar
el Ball de la Tardor, al vestíbul de La Fàbrica. Tot
seguit, vam poder gaudir d’un berenar ben dolç,
gràcies al concurs de pastissos inspirats en la música. La vesprada va finalitzar amb el setè certamen Air Music, que ens va permetre sentir-nos
com artistes sobre l’escenari del Casal de Cultura.

QUE L’ORTODÒNCIA
NO SIGUI UN PROBLEMA,
QUE SIGUI UNA SOLUCIÓ
Ortodòncia des de 1.990€
FINANÇAMENT FINS A 36 MESOS
SENSE INTERESSOS

Ortodòncia per a nens
Ortodòncia per a adults
Sistema Damon©
Ortodòncia invisible Invisalign®

C/ Montserrat, 44 · 938 280 720 · info@clinicadentalvacarisses.com
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Associació de Comerciants
Bon desembre a tothom!
Els diferents comerços i serveis del nucli que formem part de l’Associació de Comerciants de Vacarisses, i esperant que aviat ho puguem fer extensible a tots els comerços del municipi,
aprofitem per informar-vos de totes les activitats
previstes per a aquestes festes de Nadal.
Enguany, l’Associació, com ja és costum, jugarà
un nº de loteria, que anirà amb el sorteig de Nadal i que podreu comprar als nostres comerços i
serveis associats.
Per segon cop i vist l’èxit, també farem la llumineta dels 1.000€. Pels que no sabeu de què va, us
ho expliquem:
- Podeu comprar els números per a la llumineta al
preu d’1€ als comerços i serveis associats.
- El premi de 1.000€ serà per a un únic guanyador
i estarà repartit en vals de compra dels diferents
comerços associats.
- El número guanyador serà per al número que
coincideixi amb les tres últimes xifres del número del sorteig de Nadal.
- El premi es lliurarà el diumenge dia 22 de desembre, a la sessió de la tarda del quinto al Casal
de la Gent Gran de Vacarisses.

Entitats

Com a Associació, també participem en diferents
activitats que l’Ajuntament organitza:
- El concurs d’aparadors de tots els comerços i serveis que hi vulguin participar. Per poder votar,
haureu d’omplir una butlleta que us donaran els
mateixos i dipositar-la a una de les urnes que trobareu al Casal de la Gent Gran, a la recepció de
l’Ajuntament o a l’entrada de la Biblioteca.
- La Fira de Nadal del dissabte dia 21 de desembre,
de les 10.30 a les 15 h, on ens trobareu a tots i on
l’Associació de Comerciants tindrem una carpa i
repartirem obsequis a tots els visitants. A la Fira,
també es farà el sorteig de dues paneres fetes
amb la col·laboració de tots els comerços i serveis
del municipi. Una se sortejarà a mig matí i l’altra,
a última hora de la fira. Per participar-hi, cal dipositar, el mateix dia, unes butlletes que us donaran
per qualsevol compra als establiments del municipi i parades de la fira. Caldrà estar present al
moment del sorteig.
Perquè tot això agafi un caire més nadalenc, està
prevista l’encesa de llums de Nadal dels carrers i la
música d’ambient al nucli, el dia 13 de desembre.
Esperem que gaudiu d’unes bones festes!
Associació de Comerciants de Vacarisses

Un any de l’accident de tren
a Vacarisses
L’alcalde del municipi critica la manca
d’actuacions i d’informació per part de
Renfe i Adif
El 20 de novembre va fer un any del fatídic accident de tren a la línia R4 de Rodalies, al seu pas
per Vacarisses. El sinistre, que va tenir lloc a primera hora del matí, va provocar la mort d’un veí
de Castellbell i el Vilar i quasi mig centenar de
persones van resultar ferides de diversa gravetat.
El motiu va ser el despreniment en un talús per
les fortes pluges dels dies anteriors i que va fer
que el tren descarrilés.
Dotze mesos després, encara hi ha dos trams entre Manresa i Terrassa amb limitacions de velocitat, de manera que els combois hi circulen a
menys dels 80 quilòmetres per hora habituals en
aquesta línia. Tanmateix, al punt del sinistre, s’hi
han fet algunes actuacions, com assegurar el
mur, renovar la via i construir elements per evitar filtracions d’aigua.
Diversos experts consideren, però, que aquestes
millores no són suficients per garantir la seguretat de la línia R4. Del mateix parer és l’alcalde de
Vacarisses, Antoni Masana, per a qui “Renfe no

Bon Nad��!

ha fet els deures després d’un any”. A més, critica
que l’Ajuntament no rebi cap tipus d’informació
per part de l’empresa ferroviària ni d’Adif sobre
les actuacions que s’hi han dut a terme i les previstes en un futur.

Propostes del Ple municipal ordinari
de 31 d'octubre de 2019

Política Municipal

Proposta/moció

A favor

En contra

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació inicial d’expedient
de modificacions de crèdit per suplements finançats
amb el romanent líquid de Tresoreria

Unanimitat

Moción presentada por el grupo municipal CiudadanosPartido de la Ciudadanía por el respeto a todos los ciudadanos
de Vacarisses independientemente de su ideología

Cs

ERC

UIPV, VxV,
PSC i MV

Moció presentada pel grup municipal d’Unió Independent
per Vacarisses per la implantació del servei de bus de la línia
M5 direcció Terrassa els dissabtes i per fer un estudi per
a un servei de transport a les urbanitzacions de Vacarisses
on no hi arriba

UIPV, VxV,
MV i Cs

ERC
i PSC

–

–

Abst.

–

www.puceduca.cat

Car�� Maj��, 43. VA��� S E�
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622.43.38.99

@PUCeduca

Consulta les actes
dels Plens municipals
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Ricard Arderiu.
You Can Save Them

Entrevista

“Amb 5€ al mes, podeu ajudar, i molt, nens necessitats”

QÜESTIONARI VACARISSÀ

Un lloc de Vacarisses
La Torrota

You Can Save Them Association és el
projecte solidari de l’entitat vacarissana
Esportistes.cat. Amb seu a Vacarisses,
treballa per ajudar nens i nenes de tot
el món que no poden tenir una infància
digna. Els infants són, precisament,
protagonistes d’aquestes dates
nadalenques i n’hem volgut parlar
amb el fundador de You Can Save
Them, Ricard Arderiu.

Com va sorgir la idea de crear You Can Save
Them?
Sempre he pensat que no és just que hi hagi nens
que pateixin fam, guerres, fred, malalties, falta
de recursos... No és just! Tots els nens mereixen
tenir una família, amics, poder jugar, poder menjar... Suposo que, quan tens fills, això encara
t’afecta més i, després d’algun viatge a Vietnam i
Marroc, i veure nens que realment no tenen res,
vaig decidir que no em podia quedar de braços
plegats i vaig fundar aquesta ONG.
Quin és el seu funcionament?
El funcionament és molt simple. Recaptem diners a través de particulars que es fan socis o de
donatius puntuals, i els destinem a diferents projectes d’ajuda, diversificant i intentant arribar a
diferents col·lectius de nens amb diferents problemes. El nostre objectiu és ser 100% transparents i poder sempre demostrar als nostres socis
en quins projectes i accions d’ajuda destinem el
que hem recaptat.
Com valoreu la rebuda i l’evolució de l’entitat
des de la seva creació, fa gairebé dos anys?
Tot i que l’entitat es va constituir fa un parell
d’anys, no ha estat fins aquest any que hem començat a captar socis i a donar a conèixer la nostra ONG, i la veritat és que força bé! Tot i això, és
complicat, ja que, malauradament, hi ha hagut
casos de frau relacionats amb ONGs i la gent desconfia bastant. Però, precisament, nosaltres treballem amb transparència i volem ser propers, de
forma que, al nostre web, trobareu les nostres
dades de contacte per si voleu conèixer-nos amb
més detall, teniu dubtes, etc.

Un record vacarissà
La nevada de fa un parell d’anys
Una activitat vacarissana
La Tapa del s. XVIII
Una millora per al municipi
La pressió de l’aigua

En quins projectes esteu treballant actualment?
Actualment, tenim diferents fronts oberts, però,
segurament, les properes ajudes que realitzarem
seran als anomenats street children de Bombai, nens
sense llar que passen els dies als abocadors, remenant entre escombraries, en condicions lamentables d’higiene i salut. També quan puguem, volem
ajudar nens d’Uganda, el Marroc i Síria, i si tot va
bé, durant l’any vinent, anirem ampliant els projectes d’ajuda cap a altres col·lectius d’infants necessitats.
S’apropa el Nadal i, malauradament, massa
infants no podran gaudir-ne. Organitzeu alguna acció especial per a aquestes dates?
Estarem presents a la Fira de Nadal de Vacarisses
amb una paradeta, on ens donarem a conèixer,
us podrem explicar personalment el projecte i
vendrem llibres de segona mà, en molt bon estat, per tal d’intentar recaptar més fons. No dubteu de passar per la paradeta i fer un cop d’ull;
segur que trobeu algun llibre interessant i ens
podeu ajudar!!!

Un llibre
Shantaram
Una pel·lícula
La vida es bella
Un personatge de ficció
Robin Hood
Un personatge real
Kilian Jornet
Un plat
Cargols a la llauna

Web
www.youcansavethem.org

Com es pot col·laborar amb l’ONG?
La millor forma de col·laborar és fent-se soci, a través del nostre web i a partir de tan sols 5€/mes. Es
tracta d’un import molt petit, però, amb aquesta
quantitat, podeu ajudar, i molt, nens necessitats.
També, a través del mateix web, podeu fer donatius de forma puntual. I per últim, participant en
diferents esdeveniments que tenim intenció de
muntar o comprant algun producte de venta solidària, com a la propera Fira de Nadal de Vacarisses.
Tot suma!!
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El ferrocarril
i les guerres Carlines (1a part)
La segona companyia ferroviària propietària de la
línia va ser l’anomenada Ferrocarril de Zaragoza a
Pamplona y Barcelona, que va sorgir de la fusió, el
13 de desembre de 1864, entre les companyies
Barcelona a Zaragoza i Zaragoza a Pamplona.
Aquesta companyia estigué condicionada, des del
primer moment, per la situació política molt inestable ocorreguda durant els anys 1867 a 1876,
amb la caiguda d’Isabel II, la constitució progressista i, sobretot, la tercera guerra Carlista. Al llarg
de tots aquests anys, el tràfic de viatgers i mercaderies de la línia va estar suspès durant llargues
etapes; a més, tant les obres de fàbrica com la via,
el material ferroviari, cotxes de viatgers, vagons i
locomotores van patir grans danys degut als
nombrosos sabotatges.
Els atacs més forts sobre la línia van succeir durant la tercera guerra carlina, sent els voltants de
l’estació d’Olesa un dels llocs més freqüentats
pels insurrectes. El segrest de personal ferroviari,
com ara els caps d’estació de les estacions entre
Terrassa, Manresa i Lleida, va ser continu.

Viaducte de la riera de Sanana, escenari de sabotatges durant
la tercera guerra carlina. Fotografia de l’autor.
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Viu Vacarisses

El Ferrocarril
a Vacarisses

Un dels episodis viscuts durant aquest període té
com a escenari el terme de Vacarisses. El 9 de desembre de 1872 un grup de carlins van fer aturar
un tren entre les estacions d’Olesa i Monistrol,
dins del terme municipal de Vacarisses. Van fer
baixar del tren els viatgers del primer cotxe i els
van deixar marxar a peu; els altres els van obligar
a quedar-se allà retinguts. Alhora, el mateix grup
s’ocupà de col·locar dinamita als arcs del viaducte ferroviari de la riera de Sanana i el van fer volar
aquella mateixa nit; els treballadors de les dues
estacions colaterals van sentir les detonacions.
També van tallar el telègraf, quedant la línia incomunicada des de l’estació d’Olesa. Aquest grup
de Carlins van continuar al voltant del viaducte
de Sanana per impedir que reparessin els desperfectes. Degut a aquesta acció, la direcció de la
companyia va decidir suspendre la circulació de
trens entre Terrassa i Cervera, ja que els maquinistes es negaven a prestar servei.
Eduard Martínez Hernández

La Biblioteca recomana
Adults

Conte Infantil

Quadern d’un retir
Jordi Català Morell

L’ànec pagès
Martin Waddell
Il·lustracions: Helen Oxenbury

Per a aquestes festes, us proposem un autor local: Jordi Català
i Morell, qui, amb la seva obra
Quadern d’un retir, ens endinsa al
seu particular quadern de bitàcola durant 3 anys. La meditació passa a ser una forma de
vida per transformar la seva
persona, tant a nivell físic com
espiritual, i tot això arran d’una
separació. Així, intenta superar
l’absència d’alguns sentiments,
com la melancolia i l’enyor
d’una persona que ha marxat
durant un temps.
Acabar l’any amb una novel·la
d’aquestes característiques i
d’un autor que ens és tan proper ens permet, com a persones
i lectores, fer un resum de l’any
que s’acaba i projectar en el que
comença una vessant més humana i austera, cosa que ens fa
bastanta falta a la societat
d’avui dia.
En definitiva, una novel·la molt
recomanable, que convida a la
reflexió personal sobre deixar
enrere antics costums i creences per agafar-ne de noves.

Aquest conte ens explica la història d’un ànec molt bo i treballador, que vivia amb un pagès
molt gandul. Mentre el pobre
ànec feia tota la feina de la
granja i de casa, el pagès es
quedava tot el dia estirat al llit,
menjant i llegint el diari. No
feia absolutament res, tot s’ho
carregava el pobre aneguet.
Però va arribar un dia en què
els seus companys de granja
(gallines, vaques, ovelles, etc.),
que l’estimaven molt, van decidir fer alguna cosa per donar-li
una lliçó. I així va ser com van
entrar a la granja i el van fer
fora del llit i de casa seva. No va
tornar-hi mai més i els animals
van poder viure tots junts, feliços i contents, i ben lluny del
pagès gandul.
Un conte ple de valors, destacant-ne el treball en equip, per
als més petits i amb molts
paral·lelismes amb la Rebel·lió a
la granja d’Orwell.
Un excel·lent àlbum il·lustrat
que permet molts nivells de
lectura.

Pel·lícules
Cavernícola
De la mà d’Aardman, creadors
de Wallace & Grommit, Shy Shaun
o Chicken Run, ens arriba Cavernícola, una proposta on l’edat de
bronze i la de pedra s’enfronten
en un partit de futbol, per determinar quina de les dues civilitzacions escriurà la seva història.
Una esbojarrada comèdia de
plastilina, rodada fotograma a
fotograma, amb un humor a
base de gags que homenatgen
el millor humor clàssic, al més
pur estil Monty Phyton. Recomanada per a tota la família.
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Nadal a
Vacarisses

Pastorets

Dilluns 16 de desembre

Taller de Nadal

Fem un detall decoratiu
per a la taula de les festes.
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions: fins al 9 de
desembre (places limitades)
Preu: a determinar

Cantada de nadales
Sessió de quinto
Lloc: Casal del Palà
Hora: 19 h

Divendres 7 de desembre

Sessió de quinto
Lloc: Casal del Palà
Hora: 19 h

I torronada.
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions:
fins al 16 de desembre

Divendres 20 de desembre

Nadal Jove

Jam session i Festa de Nadal.
Hora: 22.30 h
Lloc: Punt de Vol
Organitza: Associació de Joves

El Casal de la Gent Gran
i infants de l’escola Pau Casals.
Hora: 11 h
Lloc: Plaça Joan Bayà

Conegudes (també) a casa

Projecció del documental
Benidorm 2017, dins la 27a Mostra
Internacional
de Films de Dones.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Divendres 13 de desembre

Inauguració del pessebre
i cantada dels Nicolaus
Hora: 15.30 h
Lloc: Plaça Joan Bayà

Hora del conte
i Cloenda Biblioparcs

A càrrec de Miqui Giménez.
Hora: 17.30 h
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell

Dissabte 14 de desembre

Concert de Nadal
per La Marató

Cançons i nadales, amb
la coral Violes de Sabadell
com a convidada.
Hora: 18 h
Lloc: Església de Sant Pere
Organitza: Cor de Vacarisses

Sessió de quinto
Lloc: Casal del Palà
Hora: 19 h

Pastorets

Jornada de jocs de taula
intergeneracionals

Representació del grup
de petits (fins a 9 anys).
Hora: 18 h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 5 euros
(menors de 8 anys, gratuït)
Organitza: Grup de Teatre Jove
de Vacarisses

Jornada de jocs de taula
intergeneracionals
Hora: 10.30-12.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

Dissabte 21 de desembre

Fira de Nadal

Durant la fira, se sortejarà una
panera, gentilesa dels comerços
del municipi. Amenitzada per
les bandes de l’Escola Municipal
de Música.
Hora: 10.30-15 h
Lloc: carrers del nucli

Arribada del patge Murriet

Vine a donar-li la benvinguda
i la carta per als Reis Mags.
Lloc i hora: Casal del Palà (11 h)
i Plaça Joan Bayà (12 h)

Pastorets

Representació del grup
de petits (fins a 9 anys).
Hora: 18 h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 5 euros
(menors de 8 anys, gratuït)
Organitza: Grup de Teatre Jove
de Vacarisses

Calderada de nadales

A càrrec de Cul-Actiu Vacarisses.
Hora: 19.30 h
Lloc: Plaça Joan Bayà

Concert de Nadal

Christmas Party,
amb New Orleans Horny Gators.
Hora: 22 h
Lloc: Casal de Cultura
Organitzen: Bar del Casal de
Cultura i Regidoria de Cultura

Sessió de quinto
Lloc: Casal del Palà
Hora: 19 h

Hora: 10.30-12.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

Tallers científics infantils

A partir de 6 anys.
Hora: Com s’inflen els pulmons
(17 h) i Coets propulsats (18.30 h)
Lloc: Biblioteca El Castell
Inscripcions: Biblioteca El Castell

Nadal Jove

Campionat de futbolí (17.30 h)
i Quinto jove (19 h).
Lloc: Punt de Vol
Organitza: El Cau

Contes sobre la pell

Hora: 17 h (grup 1: 0 a 3 anys) |
18.30 h (grup 2: 4 a 6 anys)
Lloc: Biblioteca El Castell
Inscripcions:
Biblioteca El Castell

Nadal Jove

Tarda de videojocs
i xocolata calenta.
Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol

Dimarts 24 de desembre

Dijous 12 de desembre

Muntem el pessebre

Divendres 27 de desembre

Dilluns 23 de desembre
Dijous 19 de desembre

Divendres 6 de desembre

Diumenge 22 de desembre

Vine a fer cagar el Tió!

Infants de Vacarisses
fins a 6 anys.
Hora: 18 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions: tiquets a l’estanc
Cal Perdet, abans del 19 de
desembre
Preu: 2 euros
Organitzen: Colla Gegantera de
Vacarisses i Regidoria de Cultura

Dissabte 28 de desembre

Nadal Jove

12 hores de futbol sala.
Hora: 8-20 h
Inscripcions: Punt de Vol
Organitza: Associació de Joves

Excursió familiar

Al Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac.
Hora: 10 h
Lloc: Punt d’Informació Turística
(PIT) del Restaurant La Pastora
Organitza: Biblioteca El Castell

Sessió de quinto

Hi haurà servei de bar.
Hora: 19-22 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Colla Gegantera
de Vacarisses

Hi haurà servei de bar.
Hora: 19-22 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Colla Gegantera
de Vacarisses

Sessió de quinto
Lloc: Casal del Palà
Hora: 19 h

D’en Josep M. Folch i Torres,
actualitzats! Què passaria si en
Lluquet i en Rovelló haguessin
nascut al segle XXI? Més de 50
actors i actrius d’11 a 70 anys.
Hora: 20 h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 5 euros
(menors de 8 anys, gratuït)
Organitza: Grup de Teatre Jove
de Vacarisses

Dijous 26 de desembre

Sessió de quinto

Hi haurà servei de bar.
Hora: 19-22 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Colla Gegantera
de Vacarisses

Pastorets

D’en Josep M. Folch i Torres,
actualitzats! Què passaria si en
Lluquet i en Rovelló haguessin
nascut al segle XXI? Més de 50
actors i actrius d’11 a 70 anys.
Hora: 20 h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 5 euros
(menors de 8 anys, gratuït)
Organitza: Grup de Teatre Jove
de Vacarisses

Divendres 3 de gener

Dilluns 30 de desembre

Nadal Jove

Jornada de tir amb arc

Hora: 10-13 h
Lloc: poliesportiu municipal
Organitzen: Club de Tir
amb Arc Vacarisses i regidories
de Cultura i Esports

Taller d’invents

Diumenge 29 de desembre

Cabra Nassos 19

Amb botifarrada a Sant Salvador.
Hora: 9.30 h (grup recorregut
llarg) | 10.25 h (grup caminaires)
Lloc: sortida des de la pista
de Can Serra
Inscripcions:
runningsupermamis@gmail.com
Preu: 5 euros (recaptació
destinada al manteniment
de l’ermita de Sant Salvador de
les Espases)
Organitza: Associació
Miscel·lània Vacarisses

Jornada d’escalada

Hora: 10-13 h
Lloc: poliesportiu municipal
Organitzen: Escalavaka i
regidories de Cultura i Esports

Taller familiar de fanalets
Hora: 16 h (1r torn)
i 18 h (2n torn)
Lloc: Biblioteca El Castell
Inscripcions: Biblioteca
El Castell

Taller de cuina (17.30 h)
i Quinto jove (19 h).
Lloc: Punt de Vol
Organitza: Associació de Joves

Sessió de jocs de taula

Nadal Jove

Hi haurà servei de bar.
Hora: 19-22 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Colla Gegantera
de Vacarisses

Tarda de jocs de taula
i xocolata calenta.
Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol

Dimarts 31 de desembre

Sopar cap d’any

A càrrec de Rístol Viladecavalls.
Hora: 21 h
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica
Preus: adult, 55 euros | menors
de 14 anys, 25 euros
+info: www.vacarisses.cat

Dimecres 1 de gener

Revetlla cap d’any

Hora: 00.30 h
Lloc: Sala Gran de La Fàbrica

Dijous 2 de gener

Jornada d’escalada

Hora: 10-13 h
Lloc: poliesportiu municipal
Organitzen: Escalavaka i
regidories de Cultura i Esports

Storytime

Hora del conte en anglès,
a càrrec de Kid’s&Us d’Olesa
de Montserrat.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Nadal Jove

Tarda de sèries i crispetes.
Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol

Trobada gamer

Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell

Dilluns 6 de gener

Sessió de quinto

Hi haurà servei de bar.
Hora: 18-21 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Colla Gegantera
de Vacarisses

Dissabte 4 de gener

A partir de 8 anys.
Hora: Com s’inflen els pulmons
(17 h) i Coets propulsats (18.30 h)
Lloc: Biblioteca El Castell
Inscripcions: Biblioteca
El Castell

Sessió de quinto

Pastorets
Dimecres 25 de desembre

D’en Josep M. Folch i Torres,
actualitzats! Què passaria si en
Lluquet i en Rovelló haguessin
nascut al segle XXI? Més de 50
actors i actrius d’11 a 70 anys.
Hora: 18 h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 5 euros
(menors de 8 anys, gratuït)
Organitza: Grup de Teatre Jove
de Vacarisses

A càrrec de PUCeduca.
Hora: 11 h
Lloc: Biblioteca El Castell

A partir del 2 de desembre

Sessió de quinto

Lloc: Biblioteca El Castell

Inscripcions als tallers
de Nadal

Del 5 al 19 de desembre

Votació popular
Concurs d’aparadors
Diumenge 5 de gener

Cavalcada de Reis
(nucli)

Hora: 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 per fer l’adoració
i on l’orquestra de l’Escola de
Música els obsequiarà amb unes
peces musicals. Tot seguit,
es dirigiran a La Fàbrica per
repartir els regals.
Enguany, els patges podran
dipositar els regals a La Fàbrica,
el dijous 2 i el divendres 3 de
gener, de les 17 a les 20 h.
Cal tenir en compte:
- Fora d’aquest horari,
no s’agafarà cap més regal.
- Els regals han de tenir una
mida suficient perquè l’infant
pugui recollir-lo sol/a; sinó,
no s’acceptaran.
- L’edat dels infants serà com
a màxim de 10 anys.

Cavalcada de Reis
(Can Serra)

Hora: 20 h
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.
Lliurament de regals al local
social de l’Associació de Veïns
de Can Serra, el diumenge 5
de gener, de les 16 a les 19 h.

Butlletes disponibles
als comerços participants,
la recepció de l’Ajuntament,
el Casal de la Gent Gran
i la Biblioteca El Castell.
Lloc: recepció de l’Ajuntament
(de dilluns a divendres, de les
8.30 a les 14 h, i els dilluns
i dimecres, també de les 16
a les 18 h), Casal de la Gent Gran
(de dilluns a divendres, de les 9
a les 12.30 h i de les 16.30
a les 20 h), Biblioteca El Castell

Del 16 al 20 de desembre

Concerts de Nadal

A càrrec de l’Escola Municipal
de Música.
Hora: 18 h
Lloc: diferents espais
del municipi

Del 23 de desembre
al 4 de gener

Bústia reial

Si no heu pogut deixar
la vostra carta al Patge Murriet,
la recollirem!
Lloc: Biblioteca El Castell

XIII Festa de la Marató.
Vacarisses per la Marató

Vacarisses en imatges

Per recaptar fons per a les malalties minoritàries. Al poliesportiu municipal de Vacarisses

Dissabte 14 de desembre
Activitats a l'interior:

JORNADA ESPORTIVA
Matí:
10-10:30 h

Partit d’Hoquei

Entitat Esportiva Vacarisses
(secció hoquei)

Diumenge 15 de desembre
Tarda:
16-17 h

Exhibició de Patinatge

A càrrec del Club de Patinatge
Vacarisses
17-17:30 h

Dance Kids
17:30 h

10:30-11 h

Partit de Bàsquet Veterans

Extraescolars Pau Casals

Servei de bar

Multiesport
11-11:30 h

Partit de Korfbal

Club de Korfbal Vacarisses
11:30-12 h

Partit de Futbol Categoria
Patufets
Club de Futbol Vacarisses
12-12:30

Gimnàstica artística +
Karate Jiu Jitsu

Extraescolars Font de l’Orpina

Tot el dia servei de bar
i entrepans al poliesportiu
18 h

Concert del Cor de Vacarisses
A l’Església de Sant Pere
de Vacarisses
20 h

Representació de l’obra
L’Adreça desconeguda

A càrrec del Grup Teatre Jove
de Vacarisses
Al Casal de Cultura
Preu entrada: taquilla inversa

12:30-13 h

Partit de Bàsquet

Club de bàsquet Vacarisses /
Rosella
13-13:30 h

Partit de Voleibol

Entitat Esportiva Vacarisses
(secció voleibol)

Nit:
22 h

Concert a càrrec
d’Outsiders

Amb la col·laboració
de Jana Flotats
Al Casal de Cultura
Preu entrada: taquilla inversa

Activitats a l'interior:
Matí:
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

Concert

Concert a càrrec d'Alba Bioque
(veu) i Muchacho Serviole
(guitarra).
17h

Gran tómbola
Activitats a l'exterior:

Hora del conte

Matí:
10-14 h

11:30 h

A càrrec del Casal de la Gent
Gran de Vacarisses

A càrrec dels Potes Roges
de Vacarisses

Taller de Tir amb arc

12 h

Rocòdrom

Amb la Isabel Trias

Exhibició de Castells

Mostra de balls

A càrrec de l'Esbart Dansaire
de Vacarisses, acompanyats dels
Grallers i els Geganters
de Vacarisses
A continuació, hi haurà taller
de bastoners a càrrec de
Bastoners de Vacarisses, de
castells a càrrec dels Potes Roges
i de vestir gegants a càrrec de la
Colla Gegants de Vacarisses

Taller de manualitats
A càrrec de l’escola Pau Casals

Activitats a l’exterior:

Tómbola

Des de les 9 h, partits de lliga de
futbol a càrrec del Club Esportiu
Vacarisses.
Benjamí A - Penya Blaugrana
Sant Cugat
Aleví A - Club de Futbol Joan
XXIII
Aleví C - C.P. San Cristóbal
Infantil A F7 – IES Blanxart

12:30h

Exhibició de Dansa-Jazz

Organitza:
Vacarisses per la Marató
maratovacarisses@gmail.com
www.facebook.com/marato.vacarisses
Instagram: @vacarissesperlamarato

Tarda:
16h

A càrrec de l'alumnat de la
Marta Bieto de l'escola El Cim
de Terrassa i de l'escola Odette
de Ripollet, i de La Torre del
Palau de Terrassa.
Master class de body fitness per a
tothom que hi vulgui participar.
13:15h

Taller de Petanca

A càrrec de Vacarisses Arc Club
De Protecció Civil

Escalada de caixes
amb grua i cordes fluixes
slackline
Eskalavaca

Cotxes de Policia, Bombers,
ADF i Protecció Civil
10:30 h

Partit de futbol sènior femení
Club Esportiu Vacarisses Cerdanyola FC
11-13 h

Cross infantil

Organitzat per les escoles
Font de l’Orpina i Pau Casals
i per l’A.E. VacarissesCorre
13 h

Partit de futbol amateur

Amateur A Unió Base Jabac Terrassa FC
14 h

Exhibició de Gossos d’Atura

Exhibició de Balls de Saló

A càrrec del Club
del Gos d’Atura Català

El nostre agraïment a totes les
empreses, entitats i particulars
que hi han col·laborat, perquè
sense ells aquesta festa no seria
possible.

13:45 h

Tarda:
17 h

A càrrec de Deire Dansa

Amb Wasabi Percussió,
de la Colla Jove Diables
de Sant Llorenç

Xerrada sobre
les malalties minoritàries

Preu de l'entrada de diumenge:
Nens i nenes (2-16 anys): 5 €
Adults, gratuït		

13:30-14h

17:30 h

Gentilesa de 7 I Tria

22 novembre

L'organització es reserva el dret
de modificar, si les circumstàncies ho exigeixen, els horaris o les
activitats programades.

Entrepans de botifarra i caldo
Preu: adult 3 € / infantil 2 €
Venda de tiquets a l'entrada
14:30

Amb l’actuació de Diables
de Vacarisses

A càrrec de Dues Dones

Tot el dia:

Altres Activitats
21 novembre

A càrrec de la Dra. Marina Dotti.
A la Biblioteca El Castell

Berenar Solidari

Al Casal de la Gent Gran
1 de desembre

II Torneig Solidari de Pàdel
Organitzat per JA-51
21 de desembre

Esmorzar Solidari

Organitzat per Moto Clàssic
Vacarisses, dins la Fira de Nadal

* No es podrà accedir a la pista
del pavelló amb sabates de taló
ni amb menjar.		
		
* Les recaptacions de totes les
altres activitats indicades en el
programa aniran íntegrament
destinades a La Marató.

A càrrec d’alumnes de l’escola
Roc Blanc de Terrassa

Exhibició de Danses Celtes
i taller popular de Ball
Social Irlandès i Escocès
Dinar

Concert per amenitzar
el dinar

Els pastorets, de Josep M. Folch i Torres, amb
escenografia de Mn. Josep Morales.
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

Batucada popular

Gran Xocolatada
18 h

Fi de festa

Taller de maquillatges
Inflables
Jocs infantils
Rocòdrom indoor
Servei de bar

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.
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Agenda Desembre 2019
Dimecres 11

Dilluns 16

A partir del 2 de desembre

Trobada de clubs de lectura
del Vallès Occidental

Consell de Vila

Inscripcions al taller
d’escacs 2020

Amb l’autora Anna Punsoda.
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca de Rubí
Inscripcions:
Biblioteca El Castell
Diumenge 8

Cicle Gaudí

Litus, de Dani de la Orden.
Hora: 19 h
Lloc: Casal de Cultura
Venda d’entrades online,
a www.entrapolis.com, i a taquilla.
Divendres 13

Tarda picant

Demana la teva invitació!
Hora: 18 h
Lloc: Punt de Vol

Sessió plenària.

Lloc: Biblioteca El Castell

Dilluns 23 de desembre:

Del 6 al 8 de desembre

Recollida habitual
Envasos i orgànica

Dimarts 17

Concurs de creps

Només cal que portis les ganes
de fer-les; nosaltres hi posem
la resta!!
Hora: 17.30 h
Lloc: Punt de Vol
Dijous 19

Club de lectura

La terapeuta, de Gaspar
Hernández.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Castell
Inscripcions:
Biblioteca El Castell

Horaris del
Porta a Porta per Nadal

Campionat de patinatge

Fase final de l’Iberia Roller
Dance.
Lloc: poliesportiu municipal

Dimarts 24 de desembre:
Recollida habitual
Vidre i resta
Dimecres 25 de desembre
(Nadal):
No hi ha recollida!
Dijous 26 de desembre
(Sant Esteve):
Recollida
Paper i orgànica
Divendres 27 de desembre:
Recollida habitual
Envasos i orgànica
Dilluns 30 de desembre:
Recollida habitual
Envasos i orgànica
Dimarts 31 de desembre:
Recollida habitual
Vidre i resta
Dimecres 1 de gener
(Cap d’Any):
No hi ha recollida!
Dijous 2 de gener:
Recollida
Paper i orgànica
Divendres 3 de gener:
Recollida
Envasos i orgànica
Dilluns 6 de gener (Reis):
Recollida habitual
Envasos i orgànica

Agenda de Nadal a les pàgines interiors

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.
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