PROGRAMA D’ACTES
del 2 al 24 de setembre

Divendres 2 de setembre
Espai ETC
21:30. Excepcional PREGÓ a càrrec de Jordi Tanyà Pujades.
XXVI Memorial Montse Vilarrubia patrocinat i organitzat per l’EAP del
Remei on hi actuarà el grup Nàiade.
Hi haurà un piscolabis gentilesa de supermercats Esclat-Vic2.

Dissabte 3 de setembre
Plaça Fra Joan

16:00. Gran campionat de butifarra organitzat per el bar Cal’s RR.

Carrers del barri

17:00. Gran Cercavila amb la xaranga La banda Guillada. Sortida davant de l’Espai ETC.

Envelat de la Plaça de la Noguera

20:30. Sopar 3 cultures amb música per amenitzar la vetllada: primer
plat cuina mexicana, segon plat cuina catalana i tercer plat cuina hindú. Seguidament gran ball de festa major amb David duet (Preu 6
euros: inclou els 3 plats + beguda + ball).
Sorteig d’un pernil i cava, gentilesa de Esclat-Vic2.
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Diumenge 4 de setembre
Rambla Tarradellas

09:00. Xocolatada i espectacle familiar Espai bombolles de la companyia: Què fas Carlota?
11:30. Festa de l’escuma amb Marc Oriol.

Plaça de la Noguera

11:00. Campionat de bitlles catalanes.

Estadi Municipal de Vic

12:00. XXVI Trofeu Ramon Cunill Casajoana. Categoria: Preferent Cadet Vic Riuprimer REFO, F. C. vs Fundació Esportiva Palamós.

Bars del barri

12:00 a 15:00. III. Ruta de tapes. Inici de la ruta: bar Les Dues Goletes
(Ctra. de la Guixa, 10) on trobareu la butlleta de participació. Tapa i
beguda 1,5€.
Bars participants: Les Dues Goletes (Ctra. de la Guixa, 10); La Poncella (pg. Generalitat, 10); El Sol 9 (pg. Generalitat, 8); Yuming (C. Remei, 2 -Ctra. de la Guixa); D’Pas La Mezquita (c. Raimon d’Abadal, 30);
Cals RR (Pl. Fra Joan, 2); El Xipiró (Dr. Candi Bayés, 70) i Vic Pool (pg.
Generalitat, 58).

Carrers del barri

21:30. Gran Correfoc amb les Fures d’Ausa (Sagals d’Osona).
Recorregut:
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- Rbla. Tarradellas
- Carrer Bisbe Strauch
- Carrer del Remei
- Carrer Senfores
- Av. Països Catalans
- Pl. Fra Joan
- Carrer Raimon d’Abadal
- Carrer Candi Bayés
- Carrer Joan XXIII
- Av. Països Catalans
- Habitatges Montseny
(Parc de la Sínia)

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 i protegiu-vos els ulls.
- Poseu-vos un calçat adequat (esportiu, de muntanya...) i procureu tapar-vos
les orelles per disminuir el soroll de les explosions pirotècniques.
- No demaneu aigua als veïns i obeïu les indicacions dels serveis d’ordre públic
i de sanitat.
- Està 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 i seguiu en tot moment les indicacions dels diables.
- Assabenteu-vos del recorregut del correfoc abans de començar.
- En cas de perill seguiu les instruccions dels diables.
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 això representa.
- Desconnecteu tot tipus d’alarmes.
- Retireu de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el pas als actors, organitzadors i participants del correfoc.

Dijous 8 de setembre
Habitatges Montseny (Carrer Sant Isidre)
17:00. Circuit de Karts de la Guàrdia Urbana de Vic i jocs de cucanya.
Biblioteca del Centre Cívic Montseny
18:00. Exposició: Rosita Verdaguer.

19:00. Inauguració de la plaça de la Rosita Verdaguer, una persona
implicada al barri i a la ciutat de Vic.

Església del Remei

20:30. Missa d’Ofrena a la Mare de Déu del Remei. Seguidament a
l’entrada de l’Església Sardanes amb la Colla Riallera.
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Dissabte 10 de setembre
Carrers del barri

17:00. h Gran Cercavila amb els gegants del Remei i els grallers del
carrer de la Riera. Sortida i arribada Església del Remei.

Espai interior Vic2 - Pl. Pilarín Bayés
20:00. Ball Swing amb ratafia freda!

Divendres 23 setembre
Espai ETC

21:30. Teatre amb l’obra 180º escrita i dirigida per Xevi Font. Companyia
Calleu! Teatre. Venda d’entrades a partir de les 20:30 a la taquilla,
preu: 2 €.

Dissabte 24 setembre
Rambla Tarradellas

FIRA’T Desfilada de modes, arrosada, música i moltes coses més. Organitza: el comerciants del barri i Vic Comerç.

Dissabte 8 d’octubre
Carrers del barri

9:00 a 22:00. Festa dels 20 anys del CAP una festa sonada. Zona entre
carrer Bisbe Strauch, Rambla Tarradellas, Plaça de la Noguera i Passeig
de la Generalitat. I si plou... tots cap al Sucre.
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