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Entre el 31 de juliol i el 3 d’agost, es va celebrar la Festa Major de 
Vacarisses, que es va caracteritzar per una elevada participació i una 
diversitat d’actes per a tots els gustos i les edats. Es va encetar amb 
la XVII edició del Concurs de Pintura Ràpida. Les obres guanyadores 
es van poder contemplar al llarg de tot el cap de setmana al Casal de 
la Gent Gran, juntament amb els treballs creatius de l’Associació per 
a la Cultura i el Lleure de Vacarisses i els treballs manuals del mateix 
Casal.

Ara bé, la inauguració oficial de la Festa Major va arribar amb la re-
picada de campanes, la cercavila pels carrers del poble, el pregó i la 
proclamació de la Pubilla 2014, Beatriu Molina Esteve. A més, es va 
fer un sorteig entre tot el veïnat empadronat a Vacarisses. L’afortunada 
va ser Ingrid Saez Collado, que va aconseguir que l’Ajuntament es faci 
càrrec d’un 25% de les despeses de l’Impost de Béns Immobles (IBI) 
de 2015, mentre que el 75% restant es destinarà al Rebost Solidari. 
Tot seguit, la Sala dels Cups d’El Castell va acollir la ja tradicional re-
cepció d’entitats del municipi.

Cultura

Una Festa Major molt participativa

La Festa Major en imatges al 
Flickr de l’Ajuntament
www.flickr.com/vacarisses

De nit, la festa es va traslladar a la Pista poliespor-
tiva o a La Fàbrica, en funció de les inclemències 
del temps. Allí, es va poder gaudir d’un espectacle 
de circ, de música d’orquestra, ball i l’obra de teatre 
Top model, que va omplir el recinte.

Durant el dia, els més petits van distreure’s amb in-
flables i jocs infantils, a més de les jornades de por-
tes obertes a la piscina municipal. L’esport també va 
ser-hi present, amb la cursa atlètica, que, enguany, 
va augmentar considerablement la participació, amb 
300 persones inscrites; el campionat de natació, i la 
primera edició de l’aquatló infantil, que combinava 
carrera a peu i natació, i que va despertar un fort 
interès.

El col·lectiu dels i les joves també va poder gaudir de 
la Festa Major amb diversos concerts al Punt de Vol 
i la X Baixada d’Andròmines, amb un premi a la més 
original, divertida i ràpida.
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Ensenyament i Serveis Socials

Vacarisses estrena Espai 
Familiar
El projecte ha sorgit arran de la forta davallada en la matriculació 
a les dues escoles bressol públiques, que es mantenen

Un cop finalitzat el període de matriculació a les dues escoles bres-
sol públiques de Vacarisses, El Cuc i El Xic, el total d’alumnes per 
al proper curs és de 68, enfront dels 106 del curs 2013-14. Aquesta 
davallada tan considerable ha fet replantejar-se el manteniment dels 
dos centres, ja que suposa un esforç econòmic important. Tot i això, 
l’equip de govern de l’Ajuntament vacarissenc ha decidit mantenir-
los. “Som conscients de la situació tan complicada que s’està vivint”, 
afirma el regidor d’Ensenyament, Josep Maria Gibert.

El descens més important s’ha donat a El Xic. Ubicat a la urbanització 
de Can Serra, s’hi han matriculat 26 infants, que es distribuiran en dos 
grups. Com a conseqüència, 4 de les educadores de l’escola bres-
sol s’hauran de reubicar a l’Ajuntament en tasques diverses durant 
aquest curs. En canvi, a El Cuc, hi haurà 42 infants, que implicaran 
l’obertura de 3 grups.

Nou espai familiar
Precisament, per aprofitar espais buits i personal, les regidories 
d’Ensenyament i Serveis Socials inauguraran, a El Xic, un nou es-
pai adreçat a famílies no usuàries de les escoles bressol. Aquestes 
hi podran compartir experiències, aclarir dubtes i reflexionar sobre 
l’educació i la criança, acompanyades de professionals en la matèria. 
Tanmateix, serà un espai de joc per als infants de 0 a 3 anys, ric en 
estímuls per ajudar-los en el seu desenvolupament.

Amb tot plegat, es pretén fomentar la cohesió social, tant dels infants 
com de les seves famílies, a més de prevenir i compensar situacions 
originades en les desigualtats socials, econòmiques i culturals que 
l’actual crisi ha fet créixer.

El nou servei s’organitzarà en dos grups d’un màxim de 10 famílies, 
l’Espai Nadó i l’Espai Menut, segons les franges d’edat. Els grups ini-
ciaran l’activitat a mitjans d’octubre i la finalitzaran al juny. Les famílies 
interessades s’hi podran inscriure entre el 8 i el 23 de setembre.

Acord de Ple
El ple reunit en sessió ordinària celebrada el dia 30 de juliol de 2014 va aprovar una moció presentada pel PP per a 
l’actualització i millora del plànol de Vacarisses.
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Biblioteca El Castell

Dinosaures per fomentar la lectura
A partir d’aquest mes, la Biblioteca El Castell posarà en marxa el 
programa de foment de la lectura Dinolectors, per dinamitzar l’àrea 
infantil. D’aquesta manera, es pretén crear un espai de socialització 
entre els infants i oferir noves possibilitats per gaudir del temps lliure, 
compartint impressions i experiències a través de la lectura. Amb tot 
plegat, també es busca fomentar la capacitat de reflexió i crítica, i 
l’autonomia en l’ús del catàleg de la biblioteca, aconseguint identifi-
car la informació rellevant de cada obra.

La metodologia es basa en la lectura de fins a 10 llibres, segons el 
curs escolar de cadascú, i la superació de proves en un quadern fa-
cilitat per la mateixa biblioteca. Cada cop que se’n superi una, l’infant 
rebrà un cromosaure. I és que la temàtica seleccionada que s’hi trac-
tarà seran els dinosaures.

El programa, que va destinat a nens i nenes de P5 a 2n de primària, es 
desenvoluparà durant 3 mesos, fins al 12 de desembre, dia en què es 
farà un acte de cloenda amb lliurament de diplomes. Per participar-
hi, heu d’inscriure els vostres fills/es al taulell de l’àrea infantil de la 
biblioteca, fins a l’11 d’octubre.

El programa compta amb el suport del Museu de 
l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.

Il·lustració del programa elaborada per Marta Gil Borrell i Selenia 
Lopez Sanchez.

Entitats
La Festa Major Petita a Vacarisses sempre ha estat 
íntima, propera, molt de poble. Al costat de la Festa 
Major d’agost, gran, espectacular, multitudinària. 
Ara podem dir que és l’inici d’una nova era. La 
Coordinadora d’Entitats per la Baixada de la Vaca 
és un fet i això ja no es pot canviar. Totes les enti-
tats que hem treballat de valent per fer de la nostra 
festa petita una festa de tothom podem dir que ho hem aconseguit. 
Des d’aquestes curtes línies, volem fer uns agraïments especials: a en 
Gabriel “de les Canyes” i al nostre entranyable Mossèn, en majúscu-
les. Als nostres avis i àvies del Casal de la Gent Gran, gràcies i perdó 
per les presses. A l’Issac i el seu supercotxe, al nostre escorxador 
personal, en Pedrito. A l’Associació de Comerciants per la seva ines-
timable implicació en la festa. A l’Associació de Veïns de Can Serra, 
gràcies de tot cor.  A..., buf, és tan llarga la llista que, de ben segur, 

ens deixarem moltes persones que, des 
de la seva petita o gran aportació, ens 
han ajudat a estimar una mica més la 
nostra vila, Vacarisses. També volem 
agrair a tota la població la participació 
en els actes organitzats abans i durant 
la festa; la Festa és del poble i per al 

poble; sense ell, no és possible.

Per acabar, també volem agrair a l’Ajuntament la 
seva adaptació i permissivitat a que entréssim a or-
ganitzar noves activitats que, un cop fetes les anàli-
sis finals, s’han demostrat tot un encert. Fins on arri-
barà la Coordinadora ningú ho sap, ni els que estem 
ni els que estaran, però de ben segur que nosaltres 
no ens posarem fronteres. Gràcies, Vacarisses!

La Graella de Vacarisses    
(C/ Joan Miró, 33 - L’Eixample) 93 828 05 06

Bar-restaurant que ofereix un menú diari (amb fideuada els 
dimecres i paella els dijous) i un altre d’especial els dissabtes (amb 
sangria de cava casolana). Tots dos menús consten d’una àmplia 
oferta de plats per escollir. Horari: de dilluns a dissabte, de les 9 a 
les 18h.

Cal Dana     
(Ctra. C-58, km. 32,5 – Can Serra) 93 835 93 91

Regentat per uns nous propietaris, el restaurant ofereix un menú diari 
i a qualsevol hora del dia de 7,95 euros, amb entrant, plat combinat 
a escollir i beguda, i la possibilitat de postres o cafè per 1 euro 
suplementari. A més, s’hi serveixen tapes, entrepans, torrades i menjar 
casolà, amb el gaspatxo com a plat estrella. Disposa de terrassa, fil 

musical arreu i espai 
per a sopars de grup. 
Horari: de dimarts a 
divendres, de les 7 a 
les 22:30h, i els caps 
de setmana, de les 8 a 
les 24h.

El Concurs! 
Quants anys fa que 
La Graella es troba 
a la ubicació actual? El Concurs!

Quin significat té el 
nom del restaurant?

Coneix el teu comerç

Els premis per a les persones encertants són gentilesa de les empreses 
que apareixen en aquest concurs. En aquest número, La Graella ofereix 
un menú d’entre setmana per a dues persones i Cal Dana, també un menú 
per a dos.

Envia’ns les respostes i les teves dades (nom, cognoms i telèfon de con-
tacte) a elterme@vacarisses.cat, indicant a l’assumpte “Concurs Comerç 
de Vacarisses”, o bé en un sobre tancat a l’Ajuntament, a l’atenció de la 
revista El Terme. Tens temps fins al proper 24 de setembre!
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Connecta amb l’Ajuntament a Internet!

L’Ajuntament té pàgina al Facebook! Busca‘ns i fes un m’agrada!

www.facebook.com/vacarisses

Tota la informació al web municipal

www.vacarisses.cat

Mira tot el que passa a Vacarisses a la galeria d’imatges!

www.flickr.com/vacarissesTirada de 3.500 exemplars.

El paper de la revista és ecològic i reciclat.

Connecta’t
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Busques feina?

Cultura
Cicle Regular d’Activitats 
per a Infants
Diumenge 28 de setembre
Orientació en la natura.
Inscripcions: abans del 23 de setembre, 
a la Regidoria de Cultura.
Preu: 3 euros/família.

Borsa de Treball
Curs Dones que ho 
podem tot: canvis i cerca 
de feina després dels 45 
anys
6, 7 i 8 d’octubre, de les 9:30 a les 
13:30h
Lloc: Sala D de La Fàbrica
Inscripcions: fins al 25 de setembre, a 
la Borsa de Treball.

Biblioteca El Castell
Dinolectors
Des del dilluns 8 de setembre, a les 
17h
Programa de foment de la lectura per a 
infants de P5 i 1r i 2n de primària.
Inscripcions: a l’àrea infantil de la 
biblioteca, del dilluns 8 de setembre al 
dissabte 11 d’octubre.

Club de lectura 1
Dijous 18 de setembre, a les 18:30h
El vigilant en el camp de sègol, de J.D. 
Salinger.

Club de lectura 2
Dijous 25 de setembre, a les 18:30h
La casa de los espíritus, d’Isabel 
Allende.

Hora del conte
Divendres 26 de setembre, a les 
17:30h
Sota les sabates, a càrrec d’Ada 
Cusidó. A partir de 3 anys.

Jornades de 
portes obertes 
de l’Associació 
Cultura i Lleure de 
Vacarisses

Costura
Dilluns 22 de setembre, de les 17 a 
les 20h
Lloc: Sala B de La Fàbrica

Ioga
Dimarts 23 de setembre, de les 17:30 
a les 18:45h
Lloc: Sala C de La Fàbrica

Ceràmica
Dimecres 24 de setembre, de les 17 
a les 20h
Lloc: Sala A de La Fàbrica

Pintura
Dijous 25 de setembre, de les 17 a 
les 20h
Lloc: Sala A de La Fàbrica

Puntes i patchwork
Dijous 25 de setembre, de les 17 a 
les 20h
Lloc: Sala B de La Fàbrica

Joventut
A partir del 16 de setembre, 
s’obre el Punt de Vol!
De dimarts a divendres, de les 17 a 
les 21h.

Inscripcions als tallers 
trimestrals i el reforç 
escolar
Del dimarts 16 de setembre al 
divendres 3 d’octubre
Inici: dilluns 6 d’octubre.

Portes obertes als tallers
Vine a provar una classe gratuïta!
Dimarts 7 d’octubre: Bateria i Baix
Dimecres 8 d’octubre: Guitarra
Dijous 9 d’octubre: Dansa del ventre
Lloc: Punt de Vol

Últim gelat de l’any
Divendres 26 de setembre, a les 18h
Lloc: Punt de Vol

L’11
de setembre 
a Vacarisses

Gent Gran

info
a www.vacarisses.cat i 
al Casal de la Gent Gran 
(93 828 10 30)

Activitats i tallers 2014-15

Manualitats
Dimecres, de les 16 a les 19h

Labors: cosir de blanc
Dimarts, de les 16:30 a les 18h

Gimnàstica suau de 
manteniment
Dimarts i dijous, de les 11 a les 12h

Informàtica i Internet
Dilluns, de les 16 a les 17h i de les 
17:15 a les 18:15h

Taller de memòria
Dijous, a les 17h


