
Col·laboren:
CLINICA VETERINARIA ANIMALARIUM T.656817250 | SANTI ORTEGA – 
ARQUITECTURA T.600809063 | AUTOESCOLA AUTOPRACTIC VACARISSES 
T.938280276 | PORREDON. MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ T.938359563 | 
ESTETICA MONTSE T.610945864 | BRASSERIA EL TEIX T.635881686 | 
FARMACIA J.MIQUEL MARTINEZ T.938359400 | BAR AMORES T.938359567 | 
LA COVA TARONJA T.689024340 | TON&VIS MECÀNICS T.666444422
GARAGE VACARISSES T.938280393 | JARDINERIA PUIGDEVALL S.C.P. 
T.938340750 | OLL. ESTUDI DISSENY T.626470465 | FORMATGERIA LA 
FRASERA T.659803698 | BAR RESTAURANT CAMI DE L’OBAC T.938280917 
| JARDINERIA FLORA T.938359142 | BAR RESTAURANT CAL MIGUELON 
T.938359369 | RESTAURANT LA GRAELLA DE VACARISSES T. 938280506 | 
RESTAURANT LA PASTORA T.609703734 | L’ESTONETA T.655926341 | BAR 
CASAL DE CULTURA T.625757991

Del 3 al 
7 d’Agost

Organitza Amb el
suport de:

DIMECRES 3 D’AGOST

Patrocinen 

Hi col·laboren

De 9 a 11
MATÍ

2/4 d’11 a 

2/4 de 2 
MATÍ

A 1/4 de 9
NIT

A 2/4 d’11
NIT

A 2/4 de 9
NIT

A 2/4 de 10
NIT

FESTA DEL FUTBOL
Per a totes les edats i gèneres. Cal inscripció prèvia per 
equips tancats a l’adreça uevacarisses@gmail.com  
Per a més informació podeu trucar al 629 88 88 82  

CONCURS INFANTIL DE PINTURA
Inscripcions a la biblioteca municipal El Castell de 
2/4 d’11 a 11h. El lliurament de premis es realitzarà a 
les 19h a la mateixa biblioteca

REPICADA DE CAMPANES
Inici de la Festa Major de Vacarisses 2022

Espectacle multidisciplinar  
“SOMNIS DE SORRA”
A la Pista Poliesportiva (si teniu problemes  
d’accesibilitat, contacteu amb el 610411881)

GRAN PREGÓ DE FESTA MAJOR A CÀRREC 
DELS CASTELLERS DE VACARISSES “POTES 
ROGES”
Proclamació de la pubilla i l’hereu 2022 i presentació 
dels equips de la #lligallumillu
A la Pl. Joan Bayà

FIDEUADA POPULAR DE FESTA MAJOR
Cal reservar taula fins el dilluns 1 d’agost a l’OAC, en 
horari de 8:30h a 14h
Preu persona: 6€ (inclou fideuada, panet, tarrina de 
gelat i aigua, vi i gasosa a repartir entre 4). Es podrà 
pagar en metàl·lic o targeta.
A la Pista Poliesportiva (si teniu problemes  
d’accesibilitat, feu-ho saber a l’hora de fer la reserva)

Per tal de garantir una festa segura, i donant continuïtat a la campanya Estima la festa, gaudeix 
amb respecte, aquest any seguirem realitzant accions per reduir els riscos associats als contextos 
d’oci nocturn en relació als consums, a les agressions i violències masclistes, sexuals i de gènere i al 
civisme i la convivència. És per això que enguany s’ha fet un canvi d’ubicació de les festes nocturnes, 
passant de la pista poliesportiva a la Plaça Joan Bayà, atenent a criteris d’accessibilitat i seguretat.
També s’ha optat per treballar en l’adaptació climàtica; per això, durant les hores de més calor, no es 
realitzaran activitats a l’exterior, i algunes de les activitats que normalment es feien, s’han traslladat 
a la Festa Major d’octubre. En relació als consums i a les violències masclistes, sexuals i de gènere, 
s’ha realitzat una formació sobre dispensació responsable d’alcohol destinada al personal de barres 
de Festa Major, així com una formació en relació a l’aplicació del Protocol d’abordatge de les violèn-
cies sexuals als espais públics d’oci nocturn a Vacarisses als diferents agents amb implicació en els 
seus circuits. A més, durant totes les nits de festa, hi haurà dispensació gratuïta d’aigua a les barres i 
comptarem amb la presència dels estands de vetlladores i Punt Lila i el personal itinerant format per 
abordar aspectes relacionats amb les temàtiques anteriors.
Finalment, volem destacar que la programació s’ha intentat elaborar sota el criteri de la paritat de 
gènere, tenint en compte no només aquelles persones que pugen dalt dels escenaris, sinó totes 
aquelles que a vegades queden invisibilitzades (tècniques de so, mànagers, màrqueting, etc.).

Bona Festa Major 2022

Ja hi tornem a ser! Després de dos anys de restriccions per pandèmia, podem 
tornar a fer una Festa Major completa, una festa major amb tots els ets i uts!

Enguany hi ha canvis i millores per adaptar la festa a tothom i fer-la més ac-
cessible, i per guanyar en seguretat. I és per això que canviem la ubicació dels 
actes nocturns.

Serà una festa adaptada al canvi climàtic i, per tant, no hi haurà actes en les 
hores centrals del dia o es faran a cobert.

Per altra banda, les contractacions de grups, companyies, etc. seran paritàries 
i, a més, com ja va sent costum en els darrers anys, hi haurà vetlladors i vetlla-
dores i un punt lila per fer les festes més segures.

Una festa no és completa si entre tots i totes no respectem la resta i no tenim 
cura de generar els menors conflictes amb altres veïns i veïnes i, fins i tot, amb 
qui no participa de la festa. Gaudim de la nostra festa, però civisme!

Acabar, com sempre, agraint l’esforç de totes les persones que fan possible 
aquesta celebració.

Així doncs, que comenci la festa!!!

Visca Vacarisses, visca la República i visca la diversitat!

Toni Masana i Ubach, Alcalde de Vacarisses

Actes finançats per la Secretaria 
d’Estat d’Igualtat i contra la Violència 
de Gènere, del Ministeri d’Igualtat.

Construccions 
Xavier Alavedra 

Penela



L’ASSASSÍ DE LA PASTANAGA DE 
VACARISSES
El joc de carrer més emocionant!!
El poble està a punt de viure una pila 
d’assassinats amb una pastanaga, on els 
vilatans i vilatanes en sereu els i les protago-
nistes.

Quina serà la millor pastanaga assassina? 
Quina quedarà viva?
Apunta’t al joc participatiu del moment! 
Recorda que un cop comenci la partida ja no es 
pot apuntar ningú! 
·Inscripcions a vacarisses.assassiapp.com 
(fins el dia 3 d’agost a les 22h)
·Informació i bases del joc a 
 infovacarisses.assassiapp.com

De 9 a 11
MATÍ

D’11 a 14
MATÍ

D’ 11 a 14
MATÍ

A les 11
MATÍ

A les 10
NIT

A les 8
TARDA

A les 10 
NIT

A les 22
NIT

De 12 a 4
NIT

A 2/4 D’11
NIT

A les 11
NIT

De 24 a 4
NIT

De 12 a 5
NIT

De 12 a 5
NIT

A les 11
NIT

D’11 a 13
MATÍ

A les 6
TARDA

A les 12
MATÍ

A les 12
MATÍ

A les 8
TARDA

A 2/4 de 7
TARDA

A les 8
TARDA

A 2/4 de 8
TARDA

FESTA DEL FUTBOL
Per a totes les edats i gèneres. Cal inscripció prèvia per 
equips tancats a l’adreça uevacarisses@gmail.com  
Per a més informació podeu trucar al 629 88 88 82  

JOCS ESPORTIUS I D’HABILITAT INFANTILS + 
ROCÒDROM
Al Poliesportiu Municipal

RACONS DE JOCS INFANTILS PELS MES PETITS
A la Sala Gran de La Fàbrica

CAMPIONAT DE NATACIÓ
A la piscina municipal

NIT D’HAVANERES AMB LES ANXOVETES
El consistori servirà el ron cremat a la mitja part de 
la cantada. 
A la Pl. de l’Església, NOVA UBICACIÓ

MÚSICA AMB RIVER OMELET
A la Pl. de l’Església

INICI DEL CORREFOC PELS CARRERS 
DEL POBLE, organitzat per Diables 
de Vacarisses
Recorregut correfoc infantil: Sortida del túnel del 
Punt de Vol, C. Torrota, C. Pau Casals,  Pl. Major, C. 
Major, C. Torrota, C. Pau Casals i fi a la Pl. Major  
Recorregut correfoc adult: Sortida del túnel del Punt 
de Vol, C. Torrota, C. Pau Casals,  Pl. Major, C. Major,  
C. Torrota i fi a la carretera de la Bauma.   

LLIURAMENT PREMIS #LLIGALLUMILLU
Al Casal de Cultura

NIT DELS ARREPLEGLATS
Pl. Joan Bayà

PROVA 1 #LLIGALLUMILLU
A la Pl. Joan Bayà

BALL DE FESTA MAJOR AMB EL TRIO SIFASOL
A la Pl. de l’Església

BARRAQUES NIT 
SICUS CARBONELL & FAMILY +
DJ TRESCATORZE
A la Pl. Joan Bayà

MÚSICA PER A TOTHOM AMB THE PAPA’S & 
THE POPO’S + DJ MARIAN
A la Pl. Joan Bayà

NIT JOVE AMB LES MALUKS + ANIMAL SHOW
A la Pl. Joan Bayà

ESPECTACLE DE CIRC “POTSER NO HI HA 
FINAL” DE LA CIA. CIRC PISTOLET
Pista Poliesportiva (si teniu problemes d’accesibilitat, 
contacteu amb el 610411881).

TORNEIG D’ESCACS INTERGENERACIONAL 
DE FESTA MAJOR
Inscripcions al Casal de la Gent Gran de 2/4 d’11 a 
11h.

AQUATLÓ INFANTIL
A la Piscina Municipal

PROVA 2 #LLIGALLUMILLU
A la piscina municipal

PROVA 4 #LLIGALLUMILLU
A la Sala Gran de La Fàbrica

BARRAQUES KIDS AMB DJ TRESCATORZE
A la Pl. Joan Bayà

PROVA 3 #LLIGALLUMILLU
Al camp de futbol de Can Serra

BALLADA DE SARDANES AMB LA 
COBLA LA PRINCIPAL DE TERRASSA
A la Pl. Major

ACTE DE CULTURA POPULAR 
Amb la colla Gegantera de Vacarisses, l’Esbart 
de Vacarisses, els Potes Rojes de Vacarisses i els 
Falcons de Vilafranca 
Pl. Joan Bayà

DIJOUS 4 D’AGOST DISSABTE 6 D’AGOST

DIVENDRES      D’AGOST

DIUMENGE 7 D’AGOST

RECOMANACIONS PER AL CORREFOC:
• La roba més idònia per participar en un correfoc 

és la de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, 
un barret de roba i unes sabates esportives de 
pell que us agafin fort els peus.

• Espereu la comitiva del correfoc en carrers  
amples i eviteu en la mesura que us sigui  
possible les aglomeracions i els taps de la gent.

• No col·laboreu demanant aigua al veïnat, així  
evitareu taps i relliscades. També evitareu que la 
pólvora es mulli i exploti en lloc de cremar-se.

• No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació, ni 
agafeu i destorbeu cap membre. • Per raons meteorològiques, tots els actes de Festa Major poden variar d’emplaçament o 

ser anul·lats.
• L’Ajuntament es reserva el dret de modificar qualsevol acte, si ho considerés convenient.
• Durant els dies de Festa Major, els accessos i l’estacionament al nucli urbà romandran 

restringits, amb indicació prèvia de la zona afectada. Disculpeu les molèsties.

DURANT TOTA LA FESTA MAJOR

Mes informació a: www.festesvacarisses.cat


