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Sant Miquel dels Sants

SALUTACIÓ FESTA MAJOR DE VIC
Viu la Festa Major de Vic!
Un any més la ciutat de Vic s’endinsa en la celebració de la Festa Major que
arrenca amb energia i força. Un programa farcit d’activitats per a tots els
públics omplirà els espais de la ciutat. Tothom hi està convidat.
Des de la comissió de Festes s’ofereix, un any més, a tots els vigatans i les
vigatanes l’oportunitat de participar en tots els actes que s’han preparat
amb entusiasme i il·lusió. La Festa Major de Vic cada any és més concorreguda i la programació que s’ofereix també està consensuada i organitzada
per moltes persones que inverteixen part del seu temps lliure a poder
preparar cada any una nova edició.
La Festa Major de Vic donarà el seu tret de sortida amb les tradicionals
Colles de la ciutat, encapçalades per la Vella, el Merma i el Nen. Sens
dubte, aquesta ha estat una de les iniciatives que ha arrelat més a la nostra
ciutat i esperem que aquest any tots vosaltres en pugueu gaudir de nou.
Concerts per a petits, joves i grans, circ, havaneres, teatre, campionats de
pàdel, bitlles catalanes, botifarra, cercaviles de gegants i grallers, castells,
sardanes, activitats per a totes les edats pensades per què tothom trobi el
seu moment a la Festa Major.
Finalment, us recordem que pessics d’alegria, entusiasme, disbauxa,
energia, humor, gresca, il·lusió, xerinola, optimisme... són els ingredients
essencials per viure la Festa Major de Vic.

Comissió de la Festa Major
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Sant Miquel dels Sants

El futbol de les Tres Colles, batejat com a
Cridòria, té uns antecedents sorprenents
Després de l’èxit que va representar la introducció de les tres Colles a
la Festa Major de l’any 2011, tant la comissió general de la festa, com
la comissió organitzadora de la Crida es van plantejar l’oportunitat de
donar més protagonisme a les colles en la festa del 2012. Va ser així
com la comissió general va decidir que dins els actes hi hauria un dia
dedicat a cada Colla i la comissió de la Crida va apostar per organitzar
una activitat que tingués un caràcter competitiu -sempre dintre del
bon rotllo imperant- i que servís per consagrar una Colla guanyadora
de la festa de cada any.
La comissió de la Crida em va fer l’honor d’encarregar-me una proposta per a aquesta activitat. El projecte esbojarrat de fer un partit de
futbol de tres equips contra tres, que vaig compartir i elaborar amb el
meu fill, en Joui, va ser molt ben acollida. De seguida ens vam posar
d’acord amb l’escenari: la plaça Major. També ens vam entendre

ràpidament amb la forma del terreny de joc, el nombre de participants... I entre tots vam aconseguir una fita sensacional: establir un
reglament que maridava una activitat competitiva, amb el foment de
la cooperació. Els davanters d’una colla haurien de col·laborar amb
els d’una altra perquè cada gol que fessin comptaria per a totes
dues! Un petit assaig a l’esplanada d’herba de davant de l’Atlàntida
ens va confirmar que anàvem pel bon camí.
L’estrena de la Cridòria, anunciada com a 1r Triangular de Colles, va
funcionar perfectament. El primer any la van guanyar els Negres i el
segon els Vermells, tots dos en un desempat per penals. El tercer any,
i darrer fins ara, la van guanyar els Verds. La igualtat és absoluta. Als
vencedors se’ls atorga una estrella, que poden lluir a les samarretes
durant la Festa Major de l’any següent. La idea és que quan una Colla
tingui tres estrelles guanyarà en propietat el Gran Trofeu de la Cridòria.
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Uns quants dies abans de redactar aquest article, una amiga em va comentar en broma si havíem patentat l’invent. Aquest comentari ocasional
em va fer pensar que, tan gran com és el món, segurament a algú
més se li devia haver acudit una cosa com aquesta. I vet aquí
que sí. I tant com sí! El resultat de la meva investigació ha estat
sorprenent: la Cridòria té uns sòlids fonaments filosòfics i
polítics.
La idea del “3 sided football” (futbol a tres bandes) va ser
concebuda l’any 1964 per l’artista i filòsof danès Asger Jorn
com una forma de col·laborar, més enllà de competir. L’objectiu
de Jorn era demostrar el seu sistema filosòfic anomenat
Trialèctica. La dialèctica en el futbol -la confrontació d’un
equip contra un altre- pot donar pas a la trialèctica, una
filosofia de joc en la qual els pactes i les aliances entre cadascun dels tres equips decideixen el resultat final del partit.
L’equip que guanya és el que rep menys gols. El joc va ser només
un concepte fins a la dècada de 1990, quan el col·lectiu Luther
Blissett el va posar en pràctica a Itàlia.
Ja el 2010, durant la campanya de les eleccions generals al Regne Unit,
l’escriptor Sally O’Reilly va organitzar un partit “3 sided”, en què tres equips
representaven els principals partits polítics per demostrar les aliances
canviants i l’equilibri de poder a la política de partits. O’Reilly va comptar
amb la col·laboració del Philosophy Football FC, un club de Londres molt
especial, com indica el seu nom, que utilitza el futbol com una expressió
dels ideals polítics i culturals, i que es defineix com “una veu dissident en
el futbol, compromesa amb una cultura alternativa que desafia activament
la dominació corporativa del joc.
Tractem de presentar una idea de
l’internacionalisme i de l’amistat
en el futbol, oposada al racisme
i a la violència que encara hi
persisteix”.

El camp de la Cridòria
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El Philosophy Football FC,
inspirat per les possibilitats
de desenvolupar un altre tipus
de futbol no dominat per l’avarícia corporativa i individual, ha
tractat de desenvolupar el concepte
del futbol a tres bandes d’Asger
Jorn en un joc real. Des de llavors, s’hi

ha jugat unes quantes vegades en
diversos països: a Madrid el maig
de 2011, a Roma el novembre
del mateix any i a Bilbao el
desembre de 2012.
Després d’aquestes experiències esporàdiques,
el 2013 va començar un
procés de consolidació:
- El maig de 2013 es va organitzar al Regent’s Park de Londres el
primer torneig internacional de futbol El camp concebut per Asger Jorn
a tres bandes.
- A finals de 2013 es va fundar la Federació Internacional de Futbol a tres
bandes per promoure el joc.
- Durant la temporada 2013/14, el Philosophy Football FC va organitzar
partits mensuals al Fordham Park de Londres.
- El maig de 2014 es va celebrar a Silkeborg (Dinamarca) la Copa del
Món de Futbol a tres bandes.
- Durant la temporada 2014/15 se celebra la primera edició de la Luther
Blissett 3Sided Football League, amb partits que es juguen el primer
diumenge de cada mes al Fordham Park de Londres.
Tot i que la distribució de les àrees i el reglament són ben diferents als de la
Cridòria, la “filosofia” del joc és la mateixa i també és igual la forma hexagonal
del camp.
Ara que hem completat un cicle de tres Cridòries, amb una victòria per
a cada colla, des d’aquí proposo a les colles la idea de jugar aquest any
amb el reglament del futbol a tres bandes. Si ens agrada, tindrem les
portes obertes a les competicions internacionals i tot! Si no ens agrada,
tornarem al nostre reglament i direm als de la Federació Internacional
de Futbol a tres bandes que vinguin a veure el nostre sistema, a veure si
l’adopten.
Ves per on, fa quatre anys, ens pensàvem que inventàvem un joc i estàvem fent filosofia d’alta volada!

Pep Comeres

Sant Miquel dels Sants

Vigatans i vigatanes!
Any rere any la Festa Major va agafant la seva personalitat i cada cop és
més popular i participativa gràcies a la Comissió de Festa Major, Festa
Major Jove i moltes altres entitats que pensem, organitzem i treballem tot
l’any per fer-la més lluïda.
La imatgeria festiva de la ciutat– és a dir, els gegants, caps de llúpia
i bestiari– és cada any més seguida i esperada per petits i grans als
carrers de Vic, la nostra ciutat.
Si ens remetem als orígens de les festes majors, veurem que cada
poble feia la seva festa com bonament podia amb les seves comparses,
com poden ser les que he anomenat abans. És el que ens queda de
segles enrere i no caduca. És un goig que generacions i generacions ho
haguem anat mantenint. Recordem que els gegants de la nostra ciutat
daten del 1832.
Les persones que ens estimem aquesta ciutat i ens sentim vigatanes no
podem fallar el dia 5 de juliol. El dia que tots els nens i nenes corren
davant del Merma, cridant “Mori el Merma!” o del Nen, cridant “Avorrit
de pare i mare!” o de la Vella... O seguint els gegants al so de la cobla.
No entenc Vic sense aquest dia, amb aquests rituals i amb aquesta

personalitat. El dia de la ciutat, quan tot fa olor de festa major, l’espígol
impregna els carrers i places del centre i desperta cada any el sentiment vigatà a més ciutadans.
El dia 5 de juliol és el dia dels actes solemnes de la Festa Major i es
demostra que la gent se sent la ciutat seva i la conforma amb una
identitat pròpia. De pares a fills i de fills a néts, s’ha anat transmetent
any rere any un fort sentiment de pertinença i de tradició.
Però malauradament, durant aquests actes festius, no omplim mai del
tot la plaça de la Catedral ni el carrer de Sant Miquel. Per això volia fer
una crida a la importància d’aquest únic dia a l’any en què vigatans
de totes les classes i orígens ens trobem per celebrar la nostra festa,
malgrat les diferències que hi puguin haver entre uns i altres.
Les festes de carrer no tenen sentit sense la vostra participació, ja que
tots vosaltres en sou els protagonistes!
Bona Festa Major,
Visca Vic i visca la Terra!
Roger Albert
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Els Cavallets de Vic
Els “Cavallets de Vic” és el nom que reben uns
petits cavalls de cartró que porten suspesos
a mig cos cinc persones que simulen anar
muntades a cavall. El mestre Josep Casserres,
de Solsona, va construir aquests cavallets l’any
2014 . En el moment de fer aquest article ens
hem assabentat que ens ha deixat i des d’aquí
li volem rendir un merescut homenatge per la
seva qualitat humana i artística.
Els cavallets, tradicionalment, ballen unes danses populars característiques a cada localitat
conegudes en tota la geografia dels Països
Catalans i en la d’alguns països veïns. Tant
poden representar fets històrics com religiosos.
A Berga i a l’Alguer, fan referència a la lluita
entre genets, s’anomenen Turcs i cavallets i
commemoren el dia 7 d’octubre de 1571 quan
l’exèrcit turc va ser derrotat pels cristians a la
batalla de Lepant. A altres indrets de Catalunya,
com Olot, Vilafranca, Reus, etc., les comparses semblants s’havien anomenat Cavallets
cotoners, Cotonines, Cavallins, Turquia, i a
Barcelona, L’entremès del Gran Turc (Piras &
Felipó, 2012). En altres territoris, com pot ser
Navarra, també es troben exemples de danses
amb cavallets, com és el cas del Carnaval de
Lanz, on un seguit de personatges, entre ells
un genet, han de combatre contra un gegant
bandoler (Baroja, 1995).
El projecte dels
Cavallets de Vic
és una de
les tradicions
que es va
recuperar a
la nostra
ciutat anys
enrere.
Tenim
constància
que van
existir
els gegants,

els caps de llúpia i el bestiari, però encara
no hem trobat evidències clares amb relació
als cavallets cotoners. L’objectiu principal és
introduir aquesta dansa folklòrica, tan estimada
i arrelada en altres territoris, a la cultura popular
del nostre municipi.
Aquests cavallets ballen per primer cop el
dia de la Festa Major de Vic, el 5 de juliol de
2014, a la plaça del Pes, a 2/4 d’11 del matí,
acompanyats pel creador de la música, Ramon
Redorta, i amb la coreografia d’Isabel Manaut.
El dia 6 de juliol de 2014, dins el marc de la
Xurriacada, que s’organitza per la Festa Major,
els Cavallets de Mallorca van apadrinar el
bateig dels Cavallets de Vic.

Els principals destinataris del projecte són els
joves del Casal Claret, balladors i dinamitzadors
de la festa, i els alumnes de tamborí i flabiol de
l’escola Andersen de Vic.
Els objectius que perseguim són difondre la
cultura popular, augmentar la participació juvenil dins els actes culturals de la ciutat de Vic i
afavorir la inclusió social en aquestes activitats.
Considerem de gran importància aquesta tasca
per dos motius: per poder mantenir viva durant
molts més anys la cultura de la nostra terra i
per aconseguir que els més joves l’emprenguin,
com van fer altres anys enrere amb la mateixa
força i alegria, perquè tots els ciutadans hi
puguin participar.
Referències bibliogràfiques

Baroja, J. C. (1995). La significación de algunas danzas vasco-navarras. Príncipe de Viana, 56(206), 619–638.
Piras, G., & Felipó, R. (2012). L’antiga comparseria catalana del Corpus Christi: l’Alguer i Berga com exemple., 114, 34–37.

Ismael Algaba Ouled-Driss
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NORANTA CONCURSOS DE COLLES SARDANISTES A VIC

En els 110 anys de la seva primera edició (1905-2015)
El proper dissabte 11 de juliol tindrà lloc a la plaça
Major un fet extraordinari per la cultura popular
catalana: la celebració del 90è concurs de colles
sardanistes de Vic. Un esdeveniment excepcional
perquè es tracta d’una fita no aconseguida encara per
cap altra localitat catalana fins a dia d’avui: la d’haver
organitzat noranta concursos de colles sardanistes.
Això fa del concurs de Vic el més antic de tots els que
es fan al país. Un aniversari rodó que coincideix amb
un altre aniversari igual d’important: la commemoració dels 110 anys de la primera edició del concurs,
no en va el primer es va fer el 7 de juliol de 1905,
també a la plaça Major. El concurs és, doncs, un dels
actes amb més tradició de la Festa Major, prova de
l’arrelament del sardanisme i de l’estima de Vic vers
la sardana des de fa més d’un segle.
El concurs sempre s’ha fet el dissabte o el diumenge
següent més proper al 5 de juliol, diada de Sant
Miquel dels Sants. I sempre en un marc arquitectònic
únic: la nostra plaça Major, d’unes dimensions que
permeten ballar alhora trenta colles amb comoditat.
El repertori dels concursos ha estat influït també
pel fet que el concurs es fa a Vic: gairebé mai hi
ha fallat una sardana dedicada a la ciutat. Les més
interpretades han estat Vigatana, de Josep Saderra, i
Recordant Vic, de Joaquim Serra.
La Plaça ha vist ballar les millors colles de Catalunya.
Entre totes, la que ha guanyat més concursos ha
estat les Violetes del Bosc. Enguany tornarem a tenir
la possibilitat de tornar a veure aquesta emblemàtica
colla barcelonina juntament amb moltes d’altres que
participaran en diverses categories del Campionat de
Catalunya o com a colles lliures. Les colles lluitaran per
dos trofeus específics d’aquest concurs: el trofeu “Paulí
Junyent”, en record del primer president de l’Agrupació
Sardanista, i el “Manel Romaní”, en homenatge al
fundador de la colla Riallera. Els jurats hauran de determinar quina colla interpreta millor la música de cada
sardana i quina té la tècnica i l’estil més depurats.
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El Círcol Literari va organitzar les primeres edicions
del concurs; després, als anys vint, se’n va fer càrrec
el Foment de la Sardana i entre el 1930 i el 1989,
l’Agrupació Sardanista de Vic. D’aleshores ençà
l’organització va a càrrec del Grup Sardanista Riallera.
Durant molts anys, i fins a la Transició, el concurs
era finançat exclusivament per cases comercials i
l’Agrupació Sardanista. Actualment també hi dóna
suport econòmic i organitzatiu l’Ajuntament de Vic i la
Diputació de Barcelona.
El concurs del 2015 serà ben diferent d’aquell llunyà
del 1905, en el qual sols participaren 10 colles, la
majoria d’Osona i el Ripollès (Vic, Manlleu, Ripoll,
Camprodon). Aleshores la cobla s’enfilava al cadafal
del correbou i les noies ballaven amb unes faldilles
que els arribaven fins al turmell. D’aquelles primeres
edicions, destaca la de 1910, commemorativa del
naixement de Jaume Balmes. El 1924 va començar
una interrupció que va durar sis anys i que va ser
motivada per la dictadura del general Primo de Rivera.
Enmig de l’efervescència prèvia a l’arribada de la
Segona República, l’Agrupació Sardanista, fundada el
1929, va tornar a organitzar-ne un el 1930. Després
s’escolen encara quatre concursos més abans de la
guerra. El 1936 ja no es va celebrar, un mal averany,
sens dubte premonitori de la Guerra Civil que s’acostava. No se’n va poder fer cap altre fins al 1944. L’any
1948, amb motiu de la commemoració del centenari
de la mort de Balmes, se celebren dos concursos
el mateix any, un el 10 de juliol i un altre el mes
d’octubre. En aquest darrer hi participa per primera
vegada la colla Riallera. L’any següent presideix el
concurs un convidat d’excepció: el general Franco.
El dictador va visitar l’ajuntament i des del balcó va
poder veure, entre els aplaudiments de la multitud,
l’espectacle... Els concursos es van anar succeint
durant els anys cinquanta i a partir dels anys seixanta
van viure un dels seus millors moments, paral·lel a la
gran florida de colles sardanistes arreu de Catalunya.
El punt culminant d’assistència es va aconseguir el

1975, en el 50è concurs: 87 colles. Al centre de la
Plaça hi va cremar la flama de Pep Ventura, guardada
a la catedral de Vic des de la revetlla de Sant Joan,
quan havia arribat del Canigó. D’altres d’importants
han estat el concurs de 1979, commemoratiu de les
Noces d’Or de l’Agrupació Sardanista; el del 1998,
amb motiu dels cinquanta anys de la fundació de la
colla Riallera, o el de l’any 2000, el de les noces de
platí del concurs.
En els darrers anys el concurs de colles sardanistes
de Vic ha esdevingut un dels concursos habituals del
Campionat de Catalunya. Això l’ha convertit en una
cita obligada del sardanisme de competició, en el qual
ballen sempre les millors colles de Catalunya. Aquest
any serà clau, per exemple, per determinar quines
colles pugen al grup A, la màxima categoria de les
colles d’edat de grans.
Carles Puigferrat i Oliva

Sant Miquel dels Sants

11

Vic Festa Major 2015

Tres Indrets
Visita guiada: La ciutat i els mercats
Els mercats, tal com els coneixem, es comencen a gestar a l’Edat Mitjana
com a resposta a la necessitat de fixar unes dates concretes en què la
gent es pogués trobar per intercanviar i comprar productes: un lloc de
trobada entre venedors i compradors.
Amb els mercats es varen regular les mesures, els pesos i les monedes
amb què s’havien de fer les transaccions. Varen ser i són un lloc d’articulació social, on es barregen colors, olors i productes de tot tipus.
Hi ha mercats des de temps ben primitius. Pensem en les àgores
ateneses, els mercats romans, on inclús es feia la compravenda d’éssers
humans.
La primera vegada que apareix documentat el mercat dels dissabtes a
la nostra ciutat és l’any 911, en el testament del comte Guifré II, quan
es parla d’un camp a Vic “qui est prope ipsum mercatum”. El mercadal
s’omplia de taules i parades de venda de productes, i molts hi tenien
importants drets.
Les taules i cavallets estaven en ocasions cobertes. En un document de
l’any 1253, el bisbe Bernat de Mur cedia a Bernat de Palol un lloc quadrat
per posar-hi bancs els dissabtes, i li permetia construir arcs que havien
de ser suficientment alts perquè un cavaller muntat a cavall pogués
passar-hi per sota.
La ciutat va anar creixent i es va fer necessari obrir nous espais on es
pogués exposar el bestiar que seria en temps propers un dels mercats
més importants.
De sempre, un producte típic del mercat vigatà foren els porcs. Des de
l’edat mitjana els porcs s’estaven al Mercadal per ser venuts en dies de
mercat. El Consell de la ciutat els en tragué a principis del segle XVII per
contribuir a netejar la plaça, uns anys abans de l’enderrocament de les
parades fixes. A partir d’aleshores, les transaccions d’aquests animals es
feren a la Rambla entre els carrers de Gurb i Manlleu, fora muralles.
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En construir-se al segle XVIII la plaça dels
Màrtirs, el mercat de porcs s’hi va establir, cosa que féu que popularment
se l’anomenés “la plaça dels Porcs”. L’especialització ramadera osonenca
durant el segle XIX va potenciar el mercat porcí fins a convertir-lo en el
primer de Catalunya i un dels més importants d’Espanya.
Amb el pas del temps els mercats s’han transformat: la imatge, els productes, els compradors..., però al capdavall, encara avui, sentim el vaivé
dels comerciants de temps immemorials, de les minyones atrafegades i
dels nens cridant menjant-se potser una sucosa poma.
Enguany la nostra visita estarà dedicada als mercats de Vic, a recórrer les
places on eren presents, a sentir de nou la cridòria de la gent comprant i
venent, a gaudir del tacte de la fruita i la verdura amb la nostra imaginació, a sentir-nos de nou part de la nostra història.
M. Dolors Vinyet i Benito
Vic Informadors
Dissabte 4 de juliol a les 18 hores davant l’Oficina de Turisme de Vic
Durada de la visita: 1.30 hores aproximadament
Visita guiada gratuïta
Per a inscripcions: del 29 de juny al mateix dia 4 de juliol (matí) a l’Oficina
de Turisme de Vic
Places limitades
Recomanacions: calçat còmode

Sant Miquel dels Sants
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Pollastre Jove
El Pollastre Jove és una jornada participativa que va néixer com la festa del
Consell de Joves de Vic i que, gràcies a la participació i implicació de les entitats,
grups i persones que el formen, arriba enguany a la setena edició.
Cal destacar que el Pollastre Jove s’inclou aquest any, per primera vegada, dins
del programa de la Festa Major de Vic, ja que altres anys s’havia fet en dates
diferents, dins del darrer trimestre del curs escolar.
Les activitats que integren la jornada són el resultat de les aportacions fetes pels
col·lectius més joves de la ciutat, canalitzades a partir de les Taules d’Estudiants
(estaments de participació de delegats i joves actius, tots ells alumnes d’educació secundària) i, també, del Consell de Joves de Vic. És, doncs, una activitat
que s’afegeix i complementa moltes altres activitats ideades i organitzades per
grups i entitats juvenils de Vic que, al llarg dels darrers anys, han contribuït a una
revitalització considerable de la Festa Major.
Us convidem a participar-hi, a convertir-vos per un dia en “pollastres” que
gaudeixen de jocs; immortalitzen en un photocall les seves crestes; descobreixen
nous talents i, com a final de festa, ballen al ritme de les propostes musicals de
formacions emergents locals.
Sereu benviguts i benvigudes.
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Vic torna a omplir-se d’Àsia amb el
FESTIVAL NITS DE CINEMA ORIENTAL
El cinema, els sabors, els costums i els colors de la cultura asiàtica
tornaran a omplir Vic aquest estiu de la mà del Festival Nits de Cinema
Oriental. Del 14 al 19 de juliol arriba una nova edició d’aquest certamen
que, en dotze anys, s’ha consolidat com l’aparador més important al
nostre país del cinema que es fa a Orient. L’Índia és el país protagonista
d’una edició amb més cinema i activitats paral·leles que mai.
Més enllà del bollywood i les espectaculars superproduccions a les quals
ens té acostumats el primer productor de cinema del món, la indústria cinematogràfica índia també destaca per un cinema independent
compromès i de gran recepció crítica. El dimarts 14 de juliol, data de la
inauguració del certamen, es podran veure dues pel·lícules que representen aquestes dues branques: Qissa, un drama sobre la identitat sexual i el
poder malentès de la tradició, i Detective Byomkesh Bakshi, un exemple
de cinema policíac amb una posada en escena elegant i dinàmica. Els altres films indis distribuïts per la graella del festival són el thriller Badlapur,
l’emocionant cinta infantil Hawaa Hawaai, l’indispensable i espectacular
bollywood de la nit del dissabte 18 de juliol, Bang Bang!, i un fi de festa,
diumenge 19, amb la cinta d’acció més delirant de l’any, Action Jackson.
A banda de l’Índia, el festival també presentarà films del Japó, Corea del
Sud, Hong Kong (amb tot un dia dedicat a la seva filmografia), la Xina,
Malàisia i Tailàndia, amb un ampli ventall de gèneres entre els quals
destaca la comèdia, amb bogeries tan irresistibles com Wood Job! o
Judge!, les arts marcials, amb l’esperada Kung Fu Jungle, la galeria de
cops Muai Thai de Vengeance of an Assassin o el wuxia Brotherhood of
Blades, el drama amb la delicada Somehow o la malaltissa Guilty, i el
cine d’aventures amb The Pirates. També hi haurà espai per al cinema
d’autor, els documentals, el cinema infantil, la participativa Nit Golfa i una
retrospectiva dedicada al salvatge oest de l’est, acompanyant la publicació del llibre Wild Wild East. Les pel·lícules es podran veure als espais
habituals del Cinema Vigatà, l’ Espai ETC i el punt neuràlgic del festival: la
Bassa dels Hermanos. En aquest espai a l’aire lliure cada nit podem tastar
les delícies de la gastronomia asiàtica i compartir la fresca estival amb
imaginaris cinematogràfics de paratges ben llunyans. Enguany, aquest

espai avança el seu horari d’activitats i a partir de les 8 del vespre es
podrà començar a sopar i a gaudir de moltes i variades propostes sota el
nom d’Escenari Obert: exhibicions d’arts marcials, espectacles de dansa,
tallers de cal·ligrafia japonesa, henna o ranjolis, una desfilada de kimonos
i moltes altres activitats.
També destaca la participació de la Biblioteca Joan Triadú. Al juny, s’hi
podrà gaudir d’un cicle previ al Festival Nits, amb la projecció de la
Trilogia d’Apu, del gran mestre del neorealisme indi Satyajit Ray. I durant
el certamen acollirà la secció Sala B, amb l’exposició “Rajasthan Suite” de
Miquel Pérez i l’hora del conte de la mà de Rondallaire. I amb la música
ens n’anirem a una altra banda, concretament a la Jazz Cava, a escoltar
les Asian Versions de Guillem Roma, i al Casino de Vic, amb un concert
de Santoor molt especial. I no ens oblidem de les relacions comercials,
amb unes Jornades Horitzó Àsia que potencien vincles de negocis entre
continents.
El Festival Nits és cinema, és gastronomia i és cultura asiàtica, però
també és un connector de les diferents comunitats que conviuen a
la nostra ciutat i esdevé una
via per conèixer-nos millor
i activar-ne la participació.
L’Associació Social i Cultural
de l’Índia de Vic, per exemple,
fa anys que col·labora amb el
certamen, i d’altres col·lectius
també s’apunten a la festa. Una
festa que us demanem que feu
vostra deixant-vos seduir per
una programació ben diversa.
Us hi esperem!
Més informació a
www.cinemaoriental.com
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EXCELSA
MARE
NATURA
Un turó he vist costerut,
d’uns pujants ple de bancals
els primers passos ja són feixucs,
margeneres de matolls i pardals.
A banda i banda ix l’espígol
senyoreja en tota l’escalonada;
tinc el caminar com un estímul
per acabar amb la glaonada.
A les orelles piuladissa d’ocells,
que en el trepig s’aixequen i se’n van
són una volior de passerells,
que jo tafaner estic estranyant.
Van; ondulant de la volada
i tornen; rebaten decidits
segurs de l’espígol una picossada,
manta de matolls reflectits.
Qui us ho ha dit bons ocells,
que en tot el vostre rebolqueig
tindreu el pit que reverdeix
plomatge variat i vermell?
Oh sí! Déu te guard herba bona
el teu nom és l’espígol,
com caigut del cel ets símbol,
t’omples de perfums atraus la papallona.
Dels monjois de fulles d’hivern
cara amunt surten les tiges,
boles blaves com eixides de l’avenc,
són com perles per adossar catifes.
De Sant Miquel posades als peus
bafarades flairoses s’aixequen,
balades d’harmòniques i veus.
Esparpellada ets a l’estiu,
però per l’hivern guardes
aromes bones pel caliu.
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ACTIVITATS RELIGIOSES
DIUMENGE 5 DE JULIOL
Diada de Sant Miquel dels Sants
Catedral de Sant Pere
	A les 11.30 h, missa solemne presidida per l’Excm. i Rvdm. Sr.
Romà Casanova, bisbe de la diòcesi.

DILLUNS 6 DE JULIOL
Catedral de Sant Pere
	A les 9.00 h, missa conventual que se celebrarà en sufragi
dels compatricis i ciutadans morts durant l’any.

DIJOUS 9 DE JULIOL
Catedral de Sant Pere
	A les 9.00 h, missa conventual que se celebrarà en sufragi de
Jaume Balmes, en l’aniversari de la seva mort

CULTES A LA CASA NADIUA
TRÍDUUM DE PREPARACIÓ

DIES 2, 3, I 4 DE JULIOL
	A les 19.00 h, celebració de l’eucaristia i de l’homilia, veneració de la relíquia i cant dels goigs.

DIUMENGE 5 DE JULIOL, festa del Sant
	Missa a les 8.00 h, a les 9.00 h i a les 10.00 h. Les dues primeres se celebraran a l’església de baix, i l’última, a la capella
de dalt. Durant tot el dissabte es podrà visitar el museu i altres
llocs que guarden records del Sant.
El penó de Sant Miquel s’ha confiat a la senyora Miquelina Saborit
Pratdesaba.

Sant Miquel dels Sants

PROGRAMA FESTA MAJOR DE VIC
Del 26 de juny al 12 de juliol
23 DE JUNY. DIMARTS

27 DE JUNY. DISSABTE

14.00h

Plaça Major

Club Patí Vic

7è Torneig de “veteranos” d’hoquei
patins

22.00h

Arribada de la Flama del Canigó
Encesa del Foc de Sant Joan
Organització: Tradicat

09.00h

2n Torneig Internacional de Patinatge
Artístic “Ciutat de Vic” 2015

26 DE JUNY. DIVENDRES

Dissabte 27 i diumenge 28 de juny
Més informació:
www.clubpativicpatinatge.blogspot.com

CCVic Serra-de-senferm

10.00h

18.30h

Classe oberta de zumba
Amb Clara Sañé
Dues sessions: a les 18.30 i 20.15h

18.30h
Plaça dels Màrtirs

Babynostrum

Concert Festiball

FMJ
21.30h
Plaça dels Màrtirs

CCVic Can Pau Raba

Firapaper

Mostra i tallers exprés de scrap i decoració per
a festes
Mónpaper/Maite Aumatell

Pavelló del Castell d’en Planes

Organització: Club Estic Plana de Vic

19.00h
LA CRIDA
Sortida de les Colles en rua cap a la
Crida, acompanyats per les xarangues,
els Caps de Llúpia i els Cridaires
Qui vulgui pot participar en una de les tres rues
liderades pel seu Cap de Llúpia.

Festa Major al Nadal

- Punts de trobada dels vermells:
Parc de l’Horta Vermella i parc de la
Serra-de-senferm
- Punts de trobada dels negres: CCVic el
Montseny i carrer de la Laura

Gegants de Vic i família Cap de Llúpia
Acompanyats dels Grallers i Timbalers Ciutat de Vic

- 
Punts de trobada dels verds: Plaça de la
Sardana i Centre Cívic Can Pau Raba

11.30h
Residència El Nadal

Sopar
Pregó Jove

00.00h
Tumbaos (Rumbeta molt i molt bona!)
Dj Sal i Pebre (Festa sense límit, en sentireu a parlar...)
FMJ
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21.15h

10.00h

Plaça de la Catedral

Plaça Major

Arribada de les colles a la Plaça de la
Catedral

Organització: Vic Bitlles

19.00h
Plaça Major

Campionat de bitlles catalanes

La Xurriacada
Presentació dels nous vestits dels
Gegants de Vic

Himne de la Crida i balls dels Caps de Llúpia
Amb la col·laboració de la Banda de l’Escola de
Música de Vic

Sopar popular
Preu del sopar: 5€ (beguda i entrepans de
botifarra, pollastre i formatge)

La Crida a càrrec de Ventall Teatre
Concert de xarangues amb la Banda Patilla
de Barcelona, Xaranga Toquem Toquem de
Torrelles de Foix, This-Tracció Band de Vilanova
i la Geltrú, Trixaranga de Solsona, Xaranga
Xino-Xano de Tortosa i Charanga el Pincho de
Barbastro

Fi de Festa
Els Raggatunning

Ignasi Costa

11.00h

Cercavila amb la participació de la Família Cap de
Llúpia, el Bou, la Mulassa, els Grallers dels Sagals
d’Osona, la Colla Sardanista Riallera, els Dansaires
de Sant Miquel, els Cavallets de Vic, els Gegants
de Santa Anna, els Grallers de Santa Anna, els
Gegants Petits de Vic, els Gegants Pubills, els
Grallers del carrer de la Riera, els Gegants de Vic i
els Grallers i Timbalers Ciutat de Vic.

19.00h

Museu de l’Art de la Pell

Plaça del Carbó

Taller d’artesania

Concert de Julie Doiron

Crea joies i objectes amb diferents materials
Taller infantil: 2€
Organització: Museu de l’Art de la Pell

Folk rock- Indie rock

22.00h

16.30h

Havaneres

Residència El Nadal

Festa Major al Nadal

Plaça Gaudí

Mar Endins
Hi haurà rom cremat

Grup Sardanista Riallera i Dansaires de Sant
Miquel

29 DE JUNY. DILLUNS
18.30h

28 DE JUNY. DIUMENGE
08.00h
Parc Balmes

Collida de l’espígol
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Pista de Santa Anna

18.00h
L’Atlàntida

Josep M. Colom, piano
Vespres d’estiu al conservatori

S’ha d’estar molt roig
Paintball
Bitlles Catalanes
Activitats per als més petits
Fletxa Blava

Sant Miquel dels Sants

Entrepans de “pintxos” de pollastre, botifarra i formatge
Concerts:

Supervivents
Artús Roca’n’Roll
Albercocks
Achilifunk
Pd’s Mel de Figa
Pd Rastes

30 DE JUNY. DIMARTS
18.00h

Bassa dels Hermanos

Enverda’t

Som de la Plana de Beach!
Torneig de bolei platja
Activitats infantils
Sopar
Concerts:

Pelucas
Germà Negre

Concerts:

Arapajote
S’Temple Bar
Hits
Pd’s negres

3 DE JULIOL. DIVENDRES
09.00h
Indoor Pàdel Vic
Torneig de Pàdel Festa Major

L’Atlàntida

Els dies 3, 4 i 5 de juliol
Masculí i femení
Avançat- Intermedi- Iniciació
Més informació: www.indoorpadelvic.info

Jove Orquestra Nacional de Catalunya
Alevins

11.00h

Clàssics i neoclàssics
Direcció Manel Valdivieso

La Pell del món

20.30h

2 DE JULIOL. DIJOUS
18.00h
L’Atlàntida

Nous talents de la música catalana
Lliurament de Premis Puig-Porret 2015
Vespres d’estiu al conservatori

22.30h
Bassa dels Hermanos

Guillem Albà and The All in Orchestra
Marabunta
“Marabunta” és bogeria, descontrol amb classe

Museu de l’Art de la Pell
Acompanyats d’un educador fem la volta al món
a través de la col·lecció del MAP. Activitat familiar
gratuïta si compreu l’entrada al museu. Menors
de 10 anys, gratuït.
Divendres 3 i 10 de juliol

18.00h
Plaça dels Màrtirs

Xeflis “Estrit Fut”
Fira gastronòmica amb creps, mini hamburgueses, cupcakes, fideuà...
Activitats infantils, balls i actuacions

18.00h
Plaça Major

Xurriacada Infantil
Amb la participació del bestiari infantil de Vic, la
Colla Sardanista Arquiris, els Gegants de Santa
Anna, Els Grallers del Carrer de la Riera i els
Grallers de Santa Anna.

18.00h
L’Atlàntida

Quartet per a la fi del temps amb Daniel
Taboada, piano

Recorregut: plaça Major, carrer Argenters, plaça
Canonge Collell, plaça Paradís, carrer Cardona,
plaça Dom Miquel de Clariana, plaça de la Pietat,
plaça de Sant Felip, plaça del Pes i plaça Major

Vespres d’estiu al conservatori

1 DE JULIOL. DIMECRES
19.00h

Parc dels Estudis

Acció negra

Torneig de “futbito” ensabonat
Activitats infantils
Sopar

00.00h
Zona esportiva

Barrakes

Nit de Dj’s
Músiques de tots els estils i els hits de sempre!
FMJ

Joan Parera
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18.30h
Carrer de Sant Miquel

Cronoescalada
3a Gran Pujada de ciclistes pel carrer de
Sant Miquel
Premi Purito a qui porti el “puro” més gros
Premi Indurain al més ràpid
Premi Bjarne Riis al més fet pols
Premi Cipollini al més guapo
Premi Horner al més “veteranu”
Premi Pantani al més dopat
Premi Abraham Olano a la gran decepció

00.00h

12.00h

Zona esportiva

Museu Episcopal

Barrakes
Est Oest (Pop-Rock al pur estil vigatà)
Zoo (La reivindicació valenciana del moment)
Radiofórmula (Les versions més bèsties)
Pulmon (Pura festa amb la veu)
FMJ

18.00h

Museu de l’Art de la Pell

Tres indrets de la Ciutat de Vic

11.00h

Tots junts donarem vida als personatges dels
nostres contes i ens deixarem endur per la
màgia de les ombres
Activitat familiar gratuïta si compreu l’entrada al
museu. Menors de 10 anys, gratuït
Dissabte 4 i 11 de juliol

FMJ
22.30h
Plaça de la Catedral

L’Atlàntida a la fresca
Les Troianes
Versió Jean-Paul Sastre
Adaptació lliure Anna Estrada
Preu entrada: 8€
Més informació: www.latlantidavic.cat

11.00h

22.30h

11.30h

Museu Episcopal

Visita romànica
Una visita guiada exclusiva per descobrir la
col·lecció d’art medieval del Museu i pujar al
campanar romànic més alt de Catalunya
Preu: 8.50€ per persona. Menors de 10 anys,
gratuït. Places limitades

Plaça dels Màrtirs

Visita comentada de l’art, la cultura i els costums del món medieval
Dissabte 27 de juny, 4 i 11 de juliol i diumenge
28 de juny i 12 de juliol
Visita gratuïta si compreu l’entrada del Museu

4 DE JULIOL. DISSABTE
Teatre d’Ombres en família

Inscripcions:
amicsdepantani@gmail.com

Recorregut medieval

Oficina de Turisme
La ciutat i els Mercats
Visita guiada gratuïta
Organització: Associació Vic Informadors

18.00h
Pont Romà

Gimcana Guarra
Torna als teus orígens porcins i vine a la
gimcana més animal de la comarca per acabar
més brut que un porc
Inscripcions: vicciutatporcina@gmail.com

FMJ

Plaça dels Màrtirs

Ball de Gralles

Amb els Grallers i Timbalers Ciutat de Vic, els
Grallers dels Sagals d’Osona, els Grallers del
carrer de la Riera i els Grallers del Batre
Hi col·labora l’Oca Rosa
Al Xeflis “Estrit Fut”

Xeflis “Estrit Fut”
Fira gastronòmica amb creps, mini hamburgueses, cupcakes, fideuà...
Activitats infantils, balls i actuacions
Joan Parera

18.00h
Plaça de la Catedral

Pilar caminat dels Sagals d’Osona
Recorregut: pl. de la Catedral, c. de l’Escola,
pl. de Sant Felip, pl. del Pes i pl. Major
Joan Parera
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18.30h

00.00h

10.30h

Carrer Ciutat

Zona esportiva

Casa Consistorial

Cercavila

Amb els Gegants de Vic i la Família Cap de
Llúpia
Els acompanyaran la Banda de Cardona

Barrakes
Six in Town (Rock’n’Roll del bo!)
Mr Freak Ska (Ska clàssic a la catalana)
Gramophone Allstars Big Band (Música

Plaça Major

FMJ

A càrrec del seu autor Jordi Parés Parcet

Lectura del vers de l’espígol

5 DE JULIOL. DIUMENGE

11.00h

Nucli urbà

Sortida de la Comitiva

Banda de Vic

11.00h

09.45h

Museu Episcopal

Plaça del Carbó

Descobriu el món medieval

Fem llavi

Plaça dels Màrtirs

Trobada de la Banda de l’Escola de Música de Vic,
els Grallers i Timbalers Ciutat de Vic, els Grallers del
carrer de la Riera, els Grallers dels Sagals i la Cobla
Premià, amb una cercavila cap a la plaça del Pes

Bone Swing Breakers
Concert de swing al Xeflis “Estrit Fut”

20.30h
Plaça de la Catedral

Concert de vigília

10.00h

Banda de l’Escola de Música de Vic
Director: Ferran Angli

Jornada de portes obertes

Museu de l’Art de la Pell

Museu Episcopal

Jornada de portes obertes

Amb motiu de la Festa Major de Vic, el MEV us
ofereix una jornada de portes obertes

Amb motiu de la Festa Major de Vic, el MAP
ofereix una jornada de portes obertes
D’11 a 14h

11.30h

Plaça Major

Balls dels Caps de Llúpia, el Bou, la
Mulassa, els Gegants Petits, els Gegants
Pubills i els Cavallets de Vic
Joan Parera

Plaça dels Màrtirs

Xeflis “Estrit Fut”
Fira gastronòmica
Amb creps, mini hamburgueses, cupcakes,
fideuà...
Activitats infantils, balls i actuacions

11.30h

22.30h

Catedral de Sant Pere

Plaça Major

Ofici de Sant Miquel

La Troba Kung-Fu
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Visita participativa en família a les col·leccions
de romànic i gòtic
A partir de 5 anys
Activitat gratuïta

11.00h

10.00h

Galàctic Mariatxis Tour

Casa Consistorial
Amb la participació del Consistori Infantil

Despertada Musical

20.00h

10.45h

negre en estat pur)
Banda Biruji (Versions de tot tipus)

09.00h

Joan Parera

Ofrena de l’espígol a la Corporació
Municipal

Joan Parera

Sant Miquel dels Sants

12.00h
Museu Episcopal

Recorregut medieval
Visita gratuïta comentada de l’art, la cultura i els
costums del món medieval

13.00h
Plaça de la Catedral

Ball de l’Àliga
Dansa vigatana de l’espígol
Ball de gegants

20.00h

22.00h

Plaça dels Màrtirs

Institut del Teatre

Balls de Salsa i Bachata

Chicago

Amb la Sala Gran Blau al Xeflis “Estrit Fut”

Molta Merda

22.00h

7 DE JULIOL. DIMARTS

Plaça de la Catedral

Correfoc
Joan Parera

14.30h
Carrer dels Dolors

Amb Les Fúries d’Ausa, la Mulassa dels Sagals
d’Osona i les Maces i la Guita del carrer de la Riera
Inici del correfoc al carrer Ciutat i baixada fins a
la plaça de la Catedral

Dinar de valents
FMJ

21.30h
Plaça dels Màrtirs

Jocs a la fresca
Jocs de taula i tauler d’aquí i d’arreu
Públic familiar
Organització: L’Escola d’Estiu de Jocs
Tradicionals

22.00h
L’Orfeó

18.00h

El Llop

Institut del Teatre

Wabi-Sabi

Molta Merda

Companyia MONS dansa
Espectacle familiar

8 DE JULIOL. DIMECRES
19.00h

19.00h
Plaça del Carbó

Concert de Rusó Sala
Una de les veus més singulars i íntimes del
panorama musical actual

19.30h
Plaça Major

Orquestra La Selvatana
Concert de Festa Major

Plaça Major

6 DE JULIOL. DILLUNS
21.30h

Circ Los
Cabaré Parodia

Plaça dels Màrtirs

Jocs a la fresca
Jocs de taula i tauler d’aquí i d’arreu
Públic familiar
Organització: L’Escola d’Estiu de Jocs
Tradicionals
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20.30h
Temple Romà

Concert de Sangeeta
Kirtan, concert de mantres participat. Un cant a
l’alegria i a la profunditat dels mantres originaris
de l’ Índia
Preu: 10€

22.00h
Pati de L’Ós
Seminari Vic

Guillem Roma en concert
Pop-folk eclèctic
Entrada gratuïta
Organització: Seminari Vic

22.00h
Institut del Teatre

Taller d’adults
Molta Merda

22.00h
Plaça del Carbó

Carrosses Night
Peyu

Plaça de la Catedral

Pollastre Jove
PolloCall
Concurs de talents
Sopar Jove + PD Rastes
Concert de Greska
Concert Els Old Star

Jo tinc un amic que...

B-funk
Funky / Disco dels 70 i 80

22.00h
Institut del Teatre

Cabaret

Molta Merda

19.30h

9 DE JULIOL. DIJOUS

Sala de la Columna

11.00h

Vigatà de l’any

CCVic el Monsteny

Presentació del reglament i del jurat del vigatà
de l’any
Premi Honorífic Vigatà de l’Any a Santi Pons
Organització: Ràdio Vic i el Vigatà
Independent

Taller: Cuina sense gluten
Tosie Nagashima
9,16, 23 i 30 de juliol (d’11 a 13h)

20.00h
Sala de la Columna

20.30h

Conferència Balmesiana

L’Atlàntida

L’opinió com a ofici
A càrrec de Salvador Cardús, professor de
Sociologia de la UAB i periodista

22.00h
Plaça dels Màrtirs

Jocs a la fresca
Jocs, danses i cançons
Públic familiar
Organització: L’Escola d’Estiu de Jocs
Tradicionals
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Jove Orquestra Nacional de Catalunya
Les Amèriques
Director: Manel Valdivieso

10 DE JULIOL. DIVENDRES

11 DE JULIOL. DISSABTE

17.00h

09.00h

Plaça Gaudí

CCVic la Guixa

Pollastre Jove

Cursa popular d’orientació de la Guixa

Jocs d’animació i inflables
Futbolí humà i gladiadors

Entorn urbà, semiurbà, de ribera i rouredes
Unió Excursionista de Vic

Sant Miquel dels Sants
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10.00h

22.00h

Hotel Ciutat de Vic

Plaça Major

Sistema suís
Inscripcions el mateix dia o als webs:
www.bastosvic.cat
www.butinet.cat
Organització: Bastos de Vic i Butinet

Cobla Ciutat de Cornellà
Vàlid per al Campionat de Catalunya
Organització: Colla Sardanista Riallera

Campionat de botifarra

11.00h
Catedral de Sant Pere

Una passejada pel sostre de la ciutat
Preu: 12€
Inscripcions:
reserves@cataloniasacra.cat o al
telèfon 693 720 202
Organització: Catalonia Sacra

90è Concurs de Colles Sardanistes

23.00h
Rambla Passeig

Orquestra Moonlight
Ball de tornaboda

12 DE JULIOL. DIUMENGE
12.00h

Plaça Major

Diada Castellera de Festa Major
Sagals d’Osona, Minyons de Terrassa i
Castellers de Barcelona

18.00h
L’Atlàntida

Temps

De Quim Masferrer
Què faries si et quedessin 90 minuts de vida?

19.00h
Plaça Major

La Cridòria
IV Triangular de Colles
Vine a animar els teus!

18.00h
Plaça del Pes

Vigílies
Actuació castellera de petit format
Organització: Sagals d’Osona

22.00h
Institut del Teatre

Paupèrrima La Plana
Molta Merda
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19.00h

22.45h

ETC

Plaça Gaudí

Matx Improvisació

Contracrida

Molta Merda

Ventall Teatre

19.00h
Plaça del Carbó

Concert de Guillem Soldevila
Músic, cantant i compositor menorquí

19.00h
L’Orfeó

Concert de Festa Major
Cor de l’Orfeó Vigatà

22.15h
El Sucre

Castell de focs
Pirotècnia Tomàs

Joan Parera

Joan Parera
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EXPOSICIONS
Exposició Art i Pregària

50 anys dels taller de ceràmica del Monestir de St. Benet de Montserrat
Del 20 de juny al 5 de juliol

Capella Fonda de la Pietat

Exposicions Temporals
De bèstia a bèstia

Nils Plans Santiago presenta el seu projecte final de forja i fosa
Fins el 5 de juliol
Preu entrada: 1€
Museu de l’Art de la Pell
www.museuartpellvic.cat

Exposicions Temporals
Uniones

Diego Osorio exhibeix una mostra de forja que barreja tècniques i materials diversos.
Fins el 5 de juliol
Preu entrada: 1€
Museu de l’Art de la Pell
www.museuartpellvic.cat

Exposició de Maria Rosa Suñé

Una pintora que treballa sobre el tema de les abstraccions en la pintura.
Fins el 30 de juliol

Fibanc Mediolanum de Vic – Rambla Hospital, 25

Art + Escola + Llum

Exposició de treballs realitzats en el marc de la quarta edició d’ART I ESCOLA, projecte expositiu de Morir de Frio
Fins el 31 de juliol
ACVic, Centre d’Arts Contemporànies
www.acvic.org

Homing

Exposició de Queralt Armengol
Fins el 31 de juliol
ACVic, Centre d’Arts Contemporànies
www.acvic.org

EX
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I DESPRÉS DE LA FESTA, CONTINUA LA FESTA
Vic Japan Festival
11 i 12 de juliol

CCVic Can Pau Raba

Vòlei Platja

Del 13 al 31 de juliol
De dilluns a divendres de 17 a 21 hores
Preu popular
Zona esportiva de Vic
Organitza: Consell Esportiu d’Osona
Més informació: 938814742 – Facebook: Consell Esportiu d’Osona

12è Festival Nits de Cinema Oriental
Del 14 al 19 de juliol

www.cinemaoriental.com

33è Festival Internacional de Música de
Cantonigròs a Vic
Del 16 al 19 de juliol
www.fimc.es

Festes del Barri Osona
Del 17 al 19 de juliol

Festes de Santa Anna
Del 18 al 26 de juliol

Festes de Sant Albert
Del 28 de juliol al 8 d’agost

Samba

Ballar l’alegria de viure brasilera
Amb Rosana Barra
25 de juliol (de 10 a 13 i de 16 a 19 h)
CCVic Serra-de-senferm
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PER UN CORREFOC SEGUR!
Normes de seguretat
Per als participants:
• Vestiu-vos amb roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs
• Poseu-vos un barret amb ales que us cobreixi tot el cap i tapeu-vos el clatell amb un mocador de
cotó
• Protegiu-vos els ulls
• Poseu-vos un calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.)
• Procureu tapar-vos les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques
• No demaneu aigua als veïns
• Obeïu les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat
• Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, només es poden utilitzar els que han preparat
els organitzadors
• Respecteu les figures de foc, els seus portadors i els músics
• Adopteu una actitud correcta amb els diables, no els obstaculitzeu el pas i no els feu caure
• Seguiu en tot moment les indicacions dels diables
• Assabenteu-vos, abans de l’inici, del recorregut del correfoc
• En cas de perill, seguiu les instruccions dels diables
• Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les flames.
Sobretot, no correu, perquè les flames s’escamparien i serien més virulentes.
• 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.

Per als veïns i comerciants:
• Retireu tots els vehicles dels carrers de l’itinerari
• Abaixeu els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en tinguin
• Protegiu els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts
• Enrotlleu tots els tendals exteriors dels habitatges i locals
• No tireu aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la perillositat que representa
• Desconnecteu tot tipus d’alarmes
• Retireu de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el pas dels actors, organitzadors i
participants del correfoc
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La comissió de la Festa Major de Vic us demana que engalaneu els balcons i les finestres de
casa amb la senyera i amb els colors de les colles.
Els mocadors de les colles es poden comprar a l’oficina de Turisme de l’Ajuntament de Vic,
Centres Cívics i Vicjove.
Amb la col·laboració
			
Més informació a www.vic.cat / www.culturavic.cat
		

La Comissió de la Festa Major de Vic agraeix la col·laboració desinteressada de totes les
entitats participants en els actes de la Festa Major.
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