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ParticipaMés!
Teniu a les vostres mans la primera guia d’entitats
de Vacarisses: Participa Més. En una vila com la
nostra, dispersa territorialment i amb pocs espais
de trobada per la ciutadania, el teixit associatiu
esdevé un pilar bàsic de la cohesió social, és la
xarxa que estableix lligams entre tots nosaltres.
Som una vila associativament rica, i ho podreu
comprovar a les següents pàgines d’aquesta guia,
on hi trobareu gran quantitat d’entitats i associacions classificades per àmbits, amb les dades de
contacte bàsiques. Si necessiteu alguna informació addicional, a l’àrea de Participació Ciutadana
de l’Ajuntament de Vacarisses us ajudarem en
el que calgui.

Tanmateix, no volem donar per suposat que
tothom que hi viu des de fa anys n’és coneixedor,
i també volem fer-la arribar a tots els domicilis per
descobrir-vos o redescobrir-vos, que tenim una rica
i variada vida associativa.

MésCultura
Associació
Cor de Vacarisses
itrias46@gmail.com

Voldria acabar la presentació d’aquesta guia amb
un pensament de Josep Anselm Clavé:
Associeu-vos i sereu forts, instruïu-vos i sereu
lliures, estimeu-vos i sereu feliços.

Associació Cul-Actiu
culactiuvacarisses@gmail.com

Fem-ho doncs.

Associació per a la Cultura
i el Lleure de Vacarisses

Albert Salamé | Regidor de Participació Ciutadana

https://culturailleure.wordpress.com
culturailleure@gmail.com

Volem entregar aquesta guia a tots els nouvinguts i nouvingudes al municipi. Volem donar-los
la benvinguda convidant-los des del primer dia
a que siguin part activa de la vida de Vacarisses.

Associació Cultural
Madre Tierra
mblascogi@gmail.com

Associació
Diables De Vacarisses
https://diablesdevacarisses.wordpress.com
diablesvacarisses@gmail.cat

Associació Esbart
Dansaire De Vacarisses
http://esbartdansairedevacarisses.blogspot.com.es/p/
blog-page.html
esbartvacarisses@gmail.com

MésConsum
Associació de Comerciants de Vacarisses
martabetran@gmail.com

Associació de Consum
Responsable La Masia
http://consumresponsablelamasia.ovh/homesite
grupdeconsumlamasia@gmail.com

Defensar els interessos dels seus associats dins
l’ordre professional, econòmic i comercial.
Fomentar els lligams de cooperació o col·laboració
entre els seus associats.
Consum de productes ecològics, sans per a les
persones i el medi ambient, de proximitat, de
temporada i amb el mínim d’embalatges.

Associació Excursionista
i Cultural Miscel·lània Vacarisses
http://runningsupermamis.blogspot.com.es
miscelaneavacarisses@gmail.com

Associació Grup de Teatre
La Barraca d’en Manoix
idoiact@hotmail.com

Promocionar la cultura musical, essent les seves
funcions principals promoure i donar a conèixer
qualsevol tipus d’activitat musical.
Donar a conèixer els valors propis de la nostra
cultura i de la nostra llengua a altres cultures, des
d'una relació d’igualtat i atenció a la diversitat.
Promoció, difusió i organització d’activitats
culturals de tot tipus.
Fomentar la formació d’adults en els aspectes
del seu interès, mitjançant activitats culturals
(cursets, cicles de conferències, teatre, etc.)
i de lleure.
Promoure activitats sense afany de lucre des
d’una perspectiva solidària en quatre àmbits:
lleure, cultural, creatiu i ecològic o de salut global,
de manera que es faci possible treballar la realitat
social des de la consciència solidària.
Fomentar la cultura i les festes de foc de Catalunya.
Promoció de les tradicions i participació en les
festes populars.

Dansar, ensenyar i fomentar les danses tradicionals
catalanes tenint cura del seu manteniment i la
seva conservació.

Promoció d’activitats excursionistes, esportives,
culturals i de lleure pel nostre terme i fora, orientades a conèixer, estudiar, conservar i apreciar
la natura, la història, les tradicions, els costums,
la llengua, la literatura, l’art, la ciència i la cultura
en general.
Promoció de l’expressió teatral, desenvolupament
artístic i activitats teatrals.

Associació Grup Teatre Jove de Vacarisses
grupteatrejove@gmail.com

Associació Moto Clàssic
motoclassicvacarisses@gmail.com

Associació Museu Arxiu
de Vacarisses
museu.arxiuvac@telefonica.net

Associació Palà
Cultura i Esport
http://apcie.org
casals@coacb.com

Associació Timbalers
de Can Serra
timbalersvacarisses@gmail.com

Associació
Vacarisses Ràdio
vacarissesradio107.3@gmail.com

Associació Vacatukada
vacatukada@hotmail.com

Associació Xics
de Vacarisses
xicsvaquerisses@gmail.com

Colla de Geganters
de Vacarisses
http://gegantsdevacarisses.blogspot.com.es
cochoa@ccoo.cat

Col·laborar en la construcció d’una societat
culturalment més rica, més oberta i més lliure,
més tolerant i més solidària, cercant millorar
l’harmonia entre els humans a tots els nivells,
com l’expressió dels principis bàsics de la
Naturalesa humana en l’art de viure amb amor,
llibertat creativa i respecte mutu.
Col·laborar, fomentar i promoure activitats relacionades amb el món del motor. Fomentar i promoure activitats culturals i de lleure al municipi.

Coordinadora d’Associacions per
la Llengua Catalana
http://www.cal.cat
vacarisses@cal.cat

Coordinadora d’Entitats per
la Baixada de la Vaca

Grallers de Vacarisses

Ensenyar la història de Vacarisses, conservar
i exhibir objectes relacionats amb la història
de Vacarisses, donar suport a institucions
referents a la matèria històrica.
Desenvolupar i fomentar actes culturals, socials
i recreatius, en l’àmbit de la urbanització, així com
divulgar i promocionar la pràctica esportiva en
aquelles varietats en què les condicions estructurals ho permetin.

col_leccionistesvacarisses@yahoo.es

Defensa de la pluralitat de l’emissora municipal
de ràdio de Vacarisses. Fomentar la participació
de tothom qui vulgui participar-hi.
Crear un grup de percussió per col·laborar amb
diferents entitats culturals dins i fora del municipi.
Promoure diferents àmbits de la cultura tradicional.
Actualment, treballa en dues línies d’actuació:
la creació i muntatge d’espectacles de teatre de
carrer i una altra secció mes lligada a la cultura
popular, amb la intenció de realitzar muntatges
on s'utilitzen foc, bestiari, gegants...
Promoure activitats relacionades amb la Cultura
Catalana, especialment portar gegants, la confecció de balls i danses amb aquests elements, així
com la producció de cossos i grups que, a l’empara
de l’entitat, actuïn com a seccions d'aquesta i
presentin els mateixos objectius.

Consolidar i divulgar la tradició
de la Festa de la Vaca.

vacafesta@gmail.com

grallers.de.vacarisses@gmail.com

Creació i consolidació d’un grup de timbalers
per actuar i col·laborar en diferents activitats
que s’organitzin.

Aprofundir en tots els aspectes referits al reforçament de la identitat nacional catalana, amb especial èmfasi en tot allò que respecta a l’increment
de l’ús social de la llengua catalana des d’una
vessant progressista, democràtica i solidària.

Unió de Col·leccionistes de Vacarisses

Acompanyar en tots els actes i sortides a la Colla
Gegantera de Vacarisses. Fomentar la cultura
tradicional i popular, mitjançant actes, xerrades,
concerts, concursos i cercaviles.
Promocionar el col·leccionisme a Vacarisses.
Organitzar fires i trobades de col·leccionisme.
Participar en altres activitats relacionades amb
el món del col·leccionisme.

MésEducació
AMPA Escola Bressol El Cuc
ampaelcuc@gmail.com

AMPA Escola Bressol El Xic
ampa.xic@gmail.com

AMPA Escola Font de l’Orpina
www.ampafontorpina.wordpress.com
ampafontdelorpina@gmail.com

AMPA Escola Municipal de Música de Vacarisses
www.emmvacarisses.wordpress.com
ampa.emusica.vacarisses@gmail.com

AMPA Escola Pau Casals
www.ampapaucasals.net
info@ampapaucasals.net

AMPA Institut De Vacarisses
www.ampaiesvacarisses.blogspot.com.es
ampa.ies.vacarisses@gmail.com

Donar suport i assistència als membres de
l'associació i, en general, als pares, mares i tutors,
els professors i els alumnes del centre i els seus
òrgans de govern i de participació, en tot allò que
fa referència a l'educació dels seus fills com a
alumnes matriculats al centre.

Associació de Criança Lliure Can Baldufa
www.canbaldufa.blogspot.com.es
canbaldufa@gmail.com

Oferir un espai on poder realitzar activitats en
família, crear xarxa entre famílies per facilitar
espais de creixement compartits, fomentar espais
d’informació i formació per a famílies a través
de l’intercanvi d’experiències i donar resposta a
possibles inquietuds i necessitats, generar temps
de qualitat entre els pares i els fills/es, i crear un
espai d’acompanyament a la criança basat en la
pedagogia lliure per a una educació respectuosa.

Club Korfbal Vacarisses
http://www.korfbal.cat
ckvacarisses@gmail.com

Club de Patinatge Artístic de Vacarisses

Pràctica de la modalitat o disciplina del korfbal.
Foment, desenvolupament i pràctica continuada
de l’activitat física i esportiva.
Pràctica de la modalitat o disciplina del patinatge.

patiartistic.vacarisses@gmail.com

Club Petanca Vacarisses

Foment, desenvolupament i pràctica de la petanca.

emmainreman@hotmail.com

MésEsport
Associació d’Escaladors de Vacarisses Eskalavaka
http://eskalavaka.blogspot.com.es
eskalavaka@hotmail.es

Associació Esportiva CicloVacarisses

Societat de Caçadors
calleiros2@gmail.com

Promoure l’activitat de l’escalada en totes
les seves vessants.

http://vacarissescorre.blogspot.com.es
vacarissescorre@gmail.com

Associació Globeermurs
bttnavarro@gmail.com

Associació Vacarisses Activa’t

Team Vacarisses Triatló

Pràctica de la modalitat o disciplina del triatló.

teamvacarissestriatlo@gmail.com

Pràctica de la modalitat o disciplina del ciclisme.

cirera69@gmail.com

Associació Esportiva VacarissesCorre

Pràctica de la modalitat o disciplina de la caça.

Pràctica de les modalitats o disciplines
d’atletisme, triatló i excursionisme.

MésJoves
AEIG Vacarisses «El Cau»
agrupamentvacarisses@gmail.com

Fomentar, promoure o realitzar qualsevol tipus
d’activitat o iniciativa esportiva, cultural o social
que tingui per finalitat la millora de la qualitat
de vida en general i en concret de la pràctica de
les modalitats esportives de ciclocross i sortides
i marxes de bicicleta de carretera i de muntanya.
Curses i travesses de muntanya, mar, duatló o
triatló, o qualsevol altre esport afí.
Promoure la cohesió social i l’esport al municipi.

Associació de Joves de Vacarisses
associaciodejovesvacarisses@gmail.com

Associació de Joves del Ventaiol

Educar noies i nois de cara al seu desenvolupament com a ciutadans compromesos, seguint
els principis i el mètode escolta fundat per
Lord Baden Powell i adaptat a la realitat social i
nacional catalana d’avui.
Organitzar activitats dirigides als i les joves
del poble, aconseguir que el jovent participi a
la vida del poble i aconseguir una major integració
d’aquest col·lectiu en el dia a dia del municipi.

ajovesventaiol1@gmail.com

vactivat@gmail.com

Club Esportiu JA-51
http://www.ja51.cat
club.ja51@gmail.com

Club Esportiu de Vacarisses
http://www.cevacarisses.cat
info@cevacarisses.cat

Pràctica de la modalitat esportiva del tennis,
pàdel, fulbet, bàsquet, voleibol i petanca.

MésMediAmbient
Amics de St. Salvador de les Espases

Pràctica de la modalitat o disciplina del futbol.

Conservació i condicionament de l'ermita i el seu
entorn, amb la finalitat d'impulsar i mantenir el
sentit social i religiós que l'ermita ha fomentat en
les persones dels pobles veïns que l'envolten.
Punt de trobada entre els municipis
d'Esparreguera, Olesa de Montserrat i Vacarisses.

Associació Amics de la Natura
amicsnaturavacarisses@gmail.com

Associació Massís de Montserrat
http://www.montserrati.cat
info@montserrati.cat
pagesia@montserrati.cat

Institut Català d’Ornitologia (ICO)
http://www.ornitologia.org
ico@ornitologia.org

Objectiu Natura
http://www.objectiunatura.com
jjmorenof@gmail.com

Prou Pudors de Coll Cardús
nuria.truno@gmail.com

Ajudar persones, bens i natura. Agrupar persones
amb els mateixos sentiments comuns d’ajut als
altres i a la natura.
Ajuda al relleu generacional de la pagesia
als pobles dels entorns de Montserrat

Associació dedicada a la recerca i a la formació
en l’àmbit de l’ornitologia aplicada.
La seva activitat se centra principalment en
l’anellament i el seguiment integrat de les poblacions d’ocells, amb l’objectiu de contribuir al
coneixement de la seva biologia i facilitar polítiques de conservació de la biodiversitat.
Realitzar, organitzar i promoure activitats
relacionades amb la fotografia de la natura.

Aconseguir que els responsables de Coll Cardús
posin les mesures necessàries per eradicar immediatament i definitivament les pudors provinents
de les seves instal·lacions (abocador i CTR) i que
s’escampen pel seu entorn, amb l’objectiu de
garantir la salubritat de l’aire als vilatans.

MésPrevenció
ADF Vacarisses-Rellinars
adfvacarisses.voluntaris@gmail.com

Associació de Voluntaris de Protecció Civil
http://www.pcvacarisses.org
info@pcvacarisses.org
protecciocivil@vacarisses.cat

APAME Vacarisses
Associació Protectora dels Animals
i Medi de Vacarisses

Assemblea Nacional
de Catalunya
www.assemblea.cat
vacarisses@assemblea.cat

Associació Alleta’m

Associació Casal de la Gent Gran
Defensa i protecció dels animals i el medi ambient
col·laborant i implicant les autoritats competents.

apamevacarisses@gmail.com

Associació Edengats
edengats@gmail.com

Libera!
Associació Animalista
www.liberaong.org
miguel.rosales@telefonica.net

casalgentgran@vacarisses.cat

Associació de Dones de Vacarisses
Facilitar a les colònies de gats del carrer i als animals abandonats el menjar i beure necessaris
per a la seva supervivència i, si és necessari, refugi.
Facilitar els tractaments veterinaris per mantenir
una salut òptima als membres de les colònies
de gats i als animals abandonats.
Informar tota la societat de l’explotació a què són
sotmesos els animals perquè, d’aquesta manera,
es prengui consciència a nivell col·lectiu d’aquesta
situació injusta.

La prevenció i actuació en situacions de risc o
catàstrofe i la protecció i socors de les persones,
els béns i el medi ambient.
Assolir els objectius i tasques previstos en la llei
de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
Promoure i realitzar activitats de caràcter voluntari dins els serveis preventius que poguessin sorgir
dins el municipi.
Col·laborar amb el municipi en l’elaboració i desenvolupament dels diferents plans d’emergència.

MésSocial

http://www.grupslactancia.org
lactanciavacarisses@gmail.com

MésProteccióAnimal

Elaboració i execució col·lectiva de programes de
vigilància i prevenció d'incendis forestals.

http://donesdevacarisses.blogspot.com.es
dones.vacarisses@gmail.com

Associació Mujeres Emprendedoras
asociacion_ame@hotmail.com

Associació Religiosa Druida Fintan
http://www.ordendruidafintan.com
ordendruidafintan.wordpress.com
odf@ordendruidafintan.com

Promoure la creació de les condicions polítiques
i socials necessàries per a l’assoliment i la constitució de l’estat català propi, independent, de dret,
social i democràtic.
Proporcionar informació i recolzament a
les mares i pares que desitgin gaudir d’una
lactància materna amb èxit. Protegir, promoure
i recolzar la lactància materna.
Fomentar la participació de la Gent Gran de Vacarisses realitzant diferents activitats, oferint serveis
i vetllant pel bon funcionalment del Casal de la
Gent Gran. Col·laborar amb els actes que es portin
a terme al municipi.
Realització d’activitats de tipus lúdic, creatiu
i de creixement personal.

Informació i creació de micro-empreses
i creació de borsa de treball per a immigrants.
Ajuda, orientació i assistència.
Ensenyament i pràctica de la religió druida
establerta en les bases de fe. Perfeccionament
personal i espiritual dels seus membres.
Oferir ajuda i servei a la comunitat.

MésSolidaritat
Amics Solidaris de Vacarisses
immabaya@hotmail.com

ASFANEVA
asfaneva.asociacion@gmail.com

Càrites Vacarisses
caritas.vacarisses@gmail.com

Vacarisses per la Marató
maratovacarisses@gmail.com

Associació de Veïns de la Colònia Gall
silviamerino72@gmail.com

Ajudar les persones amb manca de recursos
econòmics del municipi.
Agrupament de famílies necessitades, amb
la finalitat de donar suport amb gestions,
captació d’aliments, joguines, productes
de primera necessitat, etc.
Acollir i treballar amb les persones en situació de
pobresa i necessitat perquè siguin protagonistes
del seu propi alliberament, des del compromís
de la comunitat cristiana. Inclou l’acció social,
la sensibilització de la societat i la denúncia de
les situacions d’injustícia social.
La Marató de Vacarisses és un projecte solidari
impulsat per Televisió de Catalunya i la Fundació
La Marató de TV3 i està enfocat a l’obtenció de
recursos econòmics per a la recerca científica
de malalties que, ara per ara, no tenen cura.

Associació de Veïns del Carrer Barceloneta
eugeniagenero@gmail.com

Associació de Veïns de La Carena Llarga
abel.agusti.t@gmail.com

Associació de Propietaris Els Caus
http://elscaus.blogspot.com.es
elscaus.associacio@gmail.com

minuto10@hotmail.es

Associació de Propietaris de L’Eixample
agentsfutsal@gmail.com

Associació de Propietaris d'El Fresno
pacosecretari@gmail.com

Associació de Propietaris i Veïns d'El Palà

MésVeïns
Associació de Veïns de Ca l’Oliva

Associació de Propietaris
de la Urbanització La Coma

apvpala@gmail.com

Canalitzar i exposar les opinions, criteris i aspiracions dels associats en relació a les infraestructures i prestació de serveis municipals. Col·laborar
amb l’Ajuntament en el manteniment, conservació i millora de la urbanització. Protegir l’entorn.
Agrupar els socis i assumir la representació dels
seus interessos, així com adoptar aquelles resolucions que afectin aquests interessos, actuant per
aconseguir les millores de la comunitat i el seu
desenvolupament humà i ciutadà, en cerca de la
millora de la vida comunitària de la urbanització i
de Vacarisses.

Associació de Propietaris i Veïns de Torreblanca I
http://avtorreblancademontserrat.blogspot.com.es
martarosich@hotmail.com
albertpicascastelao@gmail.com

Associació de Veïns de Torreblanca II
aavvtorreblanca@hotmail.es

Promoure les actuacions que s'estimin convenients per a la millora i ordenació de la urbanització. Estimular a la celebració d'actes socials
i d'esplai que s'estimin convenients per als
associats.

Agrupació de Propietaris del Ventayol

L’objecte de l’Associació consisteix en la realització i govern d’activitats recreatives, culturals i en
general tot allò que fomenti o vagi en benefici del
bon veïnatge i el manteniment i conservació de la
urbanització.

Associació de Veïns de Can Serra

https://agrupacionpropietariosventayol.es.tl
comunidadpropietariosventayol@hotmail.com

www.aavvcanserra.blogspot.com
http://www.aavvcanserra.com
info@aavvcanserra.com

Fomentar la unió entre els propietaris de la urbanització amb l’objectiu que entre tots els associats
es fomentin les normes de bon veïnatge i convivència. Conciliar i exposar totes les actuacions que
siguin precises per a la millora de la urbanització.
Coordinar la gestió dels interessos comunitaris
dels propietaris de la urbanització amb la finalitat
de representar de forma unitària els socis. Participar de manera coordinada en la vida municipal.
Col·laborar amb l’Ajuntament en tot allò que faci
referència a la urbanització.
Canalitzar i exposar les opinions, criteris i aspiracions dels associats en relació a les infraestructures i prestació de serveis municipals. Col·laborar
amb l’Ajuntament en el manteniment, conservació i millora de la urbanització. Protegir l’entorn.
Agrupar tots els propietaris amb la finalitat de
millorar la qualitat de vida dels mateixos. Protegir
l’entorn i col·laborar amb l’Ajuntament per mantenir, protegir i respectar les infraestructures de
la urbanització.
Crear una unitat d’actuació i de criteri, per tal
de promoure la realització de millores materials,
urbanístiques, socials i cíviques a la urbanització
d’El Palà i fomentar les bones relacions de veïnatge
entre els associats.
L’objecte de l’Associació consisteix en la realització i govern d’activitats recreatives, culturals i en
general tot allò que fomenti o vagi en benefici
del bon veïnatge i el manteniment i conservació
de la urbanització.
Vetllar per la millora, ampliació i perfeccionament
dels serveis de la urbanització i establir i mantenir
relacions amb altres associacions, entitats
o corporacions, les finalitats de les quals siguin
coincidents o relacionades amb la urbanització.
Demanar l’ajuda i cooperació necessària per fomentar la millora i prosperitat de la urbanització.
Col·laborar amb l‘Ajuntament en la redacció de
plans i projectes que afectin el Ventayol i defensar
els interessos dels associats.
Conservar i millorar les condicions urbanístiques,
promoure bones relacions amb els veïns, promoure
activament la convivència entre les cultures existents, fomentar la solidaritat entre les persones,
rebutjant i condemnant tot tipus de discriminació
i xenofòbia. Col·laborar amb l'Ajuntament en la
solució dels problemes de la urbanització.

MésInformació
Biblioteca El Castell
C. Major, 3
93 828 11 14
b.vacarisses.ec@diba.cat

Escola Bressol El Cuc
C. Salvador Badia, 2
93 835 94 67
ebcuc@vacarisses.cat

Casal de Cultura
C. dels Oms, 1
93 835 90 02 ext. 240
eqcultura@vacarisses.cat

Escola Bressol El Xic
C. de les Margarides, 14
93 828 09 07
ebxic@vacarisses.cat

Casal de Joves Punt de Vol
Ctra. de la Bauma, 1 (al costat de correus)
93 828 02 06
puntdevol@vacarisses.cat

Escola Municipal de Música
Ctra. de la Bauma, 1 (edifici La Fàbrica)
93 828 06 60
emusica@vacarisses.cat

Casal de la Gent Gran
C. Salvador Badia, 1 bis
93 828 10 30
tsocial@vacarisses.cat

La Fàbrica
Ctra. de la Bauma, 1
93 828 08 67
eqcultura@vacarisses.cat

Castell
C. Major, 3
93 828 08 67
eqcultura@vacarisses.cat

Piscina Municipal
C. Pau Casals (nucli urbà)
93 828 10 27
esports@vacarisses.cat

Deixalleria
Ctra. C-58 (direcció Terrassa)
a l’alçada de Can Serra, al costat de la gasolinera
93 788 49 90
mediambient@vacarisses.cat

Poliesportiu Municipal
Avinguda Trias Fargas (Eixample)
93 828 10 27
poliesportiu@vacarisses.cat

Podeu descarregar-vos la ParticipaMés
en format digital escanejant el codi QR
o al web de l'Ajuntament: www.vacarisses.cat

Regidoria de
Participació Ciutadana

