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MésEsport

Adults

De nou us fem arribar la guia bàsica dels esports
que es duran a terme a Vacarisses, dins les
instal·lacions esportives de la nostra vila.
Enguany consolidem l’ampliació de l’oferta esportiva per als més joves, gràcies a la implicació de
veïnes i veïns de la nostra població i a la voluntat
de racionalitzar els espais actuals perquè tothom
hi pugui tenir cabuda.
Hem reobert als matins el poliesportiu per a
portar a terme les activitats dirigides, després
d'haver hagut de tancar-lo que tancar el Poliesportiu durant uns mesos per a treballar la reducció de
les enormes despeses que suportava i arrossegava

la instal·lació des de feia anys. Tot i que continuarem treballant-hi, ja ens ha permès reduir la
despesa energètica en un 40% i entenem que tot
això ha de repercutir en el gaudi dels usuaris.

Balls Llatins

Bàsquet

Body Pump

D'altra banda, en pocs mesos, iniciarem un seguit
d’obres de millora al poliesportiu, que ens permetrà l’ampliació de l’oferta esportiva, tant per a
joves com per a adults, per tal que tothom que
vulgui pugui gaudir d’unes instal·lacions esportives municipals, finalment dignes tot i ser una vila
de quasi 6.500 habitants.

Circuit màquines

Fitness Fitball

Futbol Sala

Korfbal
Patinatge

dc
9.30-10.30 h
dc
11-12 h
dm i dj
19.30-21 h
dm i dj
21-23 h

P4 i P5

dc i dv
17-18 h

Global Training

1r i 2n

dc i dv
17-18 h

Korfbal

dc i dv
20-22 h

dc i dv
18-19.30 h

4-8 anys

dl i dc
17-18 h

9-14 anys

dm i dj
17-18 h

A partir de 7 anys

dl a dv
17-22 h

14-17 anys

dm i dj
19-20.15 h

Fins a 19 anys

dc i dv
20-22 h

5-7 anys
Hoquei

dl
9.30-10.30 h

dl i dc
18-19 h

5è i 6è

Futbol

dm
18.15-19.15 h
dj
11-12 h

Pere Casas i Ardanaz | Regidor d’Esports

3r i 4t

Fit Kid

dj
19.15-20.15 h
dj
9.30-10.30 h

Futbol Sala

Infants

dc
20-20.45 h

8-11 anys

dm i dj
17-18 h

12-16 anys

dm i dj
16-17 h

Fins a 3r d'ESO

dc i dv
19-20 h

4-16 anys

dl a dv
17-21.30 h

Poliesportiu

dl i dc
19-20 h
Poliesportiu

Spinning

dl i dc
20.45-21.45h
dv
20-21 h
dl
20-20.45 h

Camp de futbol
Steps

dm
11-12 h

Poliesportiu

Tonificació

Pista Poliesportiva

(Piscina)

Poliesportiu
La Fàbrica

dm
9.30-10.30 h

Gent Gran

dm
19.15-20.15 h
dj
18.15-19.15 h

Gimnàstica activa

dl i dv
11-12 h

Gimnàstica passiva

dv
9.30-10.30 h

Casal
de la Gent Gran

MésInformació
Matrícules
Bàsica

Especial

individual

38,75 €

Carnet Jove

34,00 €

4-15 anys

20,00 €

+ 65 anys*

19,37 €

+ 33% Discap. *

19,37 €

Quotes Poliesportiu
Entrada puntual

Quota Mensual
Sense activitat
dirigida

Quota Mensual
Amb activitat
dirigida

Abonament
Escoles
Esportives
Infantils

+ 16 anys

3,50 €

Individual

21,53 €

4-15 anys

13,00 €

+ 65 anys*

9,69 €

+ 33% Discap. *

9,69 €

Especial estiu
juliol i/o agost

25 €/mes

Individual

16,15 €

+ 65 anys*

6,46 €

+ 33% Discap. *

6,46 €

No soci

26,91 €

10 sessions
dirigides
+ 2 gratuïtes

30,00 €

4-15 anys

16,00 €

* Usuaris subjectes a bonificacions d'acord amb Indicador de
Renda de Suficiència de Catalunya. Més informació al Poliesportiu
de Vacarisses.

Quotes Entitats
Si us plau, poseu-vos en contacte amb l'entitat
corresponent.

Ajuntament de Vacarisses
93 835 90 02
Pau Casals, 17
vacarisses@vacarisses.cat
www. vacarisses.cat
Club Esportiu Vacarisses
info@cevacarisses.cat
Club de Korfbal Vacarisses
David - 680124577
ckvacarisses@gmail.com
www.facebook.com/pages/
Club-Korfbal-Vacarisses
Club Patinatge Vacarisses
patiartistic.vacarisses@gmail.com
Escola de Bàsquet Vacarisses
Carlos Cañada - 665286129
clubbasquetrosella@gmail.com
Escola d'Hoquei Vacarisses
Maria Rosa Puig - 638965038
vacarisseshoquei@gmail.com
Poliesportiu Municipal
de Vacarisses
93 828 10 27
Avinguda Trias Fargas (Eixample)
poliesportiu@vacarisses.cat

La Regidoria d’Esports es reserva el dret de
modificar dies i horaris, si fos necessari en
funció de les activitats.
Per al compliment de gran part de les nostres

garanties de servei, la puntualitat és un aspecte fonamental; és per això que us demanem la
màxima puntualitat a l’hora d’incorporar-vos
a les sessions.

