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Una gran Festa Major a la mesura humana
Arriba la festa major de Vic. I a la nostra ciutat, com en molts municipis,
equival a estar a tocar de les vacances d’estiu, per tant, a gaudir una
mica més relaxadament del dia a dia tot i estar treballant. En aquests dies
s’observa com l’activitat al carrer augmenta, l’ambient creix i s’escampa
cap a la multitud de comerços, restaurants i sobretot a les terrasses dels
bars, especialment plenes de gom a gom; una temperatura apropiada
que ens acompanya en les vetllades vespertines que ja s’han apropiat
còmodament de la ciutat i ens fan sentir una mica més bé. Darrerament,
el mes de juliol a Vic s’ha engrandit extraordinàriament i s’ha convertit
en un gran mes, el tret de sortida del qual el fa, com sempre, la gran
festa major, que d’uns anys ençà, i com ja és sabut i conegut, comença
amb la Crida de les tres colles (verda, negra i vermella). Durant dues setmanes la celebració omplirà
els barris, les places i els carrers amb una gran festa local expressada espontàniament en forma
d’activitats ben pensades i organitzades des de fa mesos per una comissió de festes, la tasca
desinteressada de la qual, com cada any, hem d’agrair i aplaudir. La fortalesa i vivacitat de les
nostres entitats de cultura popular són un exemple i un model a tenir present, que arrosseguen tot
l’entusiasme d’aquests dies, i són les clares protagonistes de la festa. Ho són les entitats, però ho
és també la nostra gent, els vigatans i les vigatanes, que participem cada any més de la nostra festa
major, perquè ens fa il·lusió prendre-hi part; i, cada cop més, l’orgull de tenir aquesta reconvertida
festa major ens emociona a tots.
Enguany la festa major arrossega moltes novetats, a part dels tradicionals actes esperats que
s’adrecen a públics diversos. Abans del dia del patró, el 2 de juliol, la plaça Major de Vic es convertirà
per un dia en una ‘platgeta’ on es podrà prendre el sol, jugar al voleibol o fer un gelat. Sense mar,
qui diu que no pot haver-hi platja? La resposta la trobem a Vic.
Ja fa uns anys veiem com els nostres gegants i capgrossos tenen la seva rèplica infantil; enguany
continuem aquesta inèrcia i s’estrenarà la parella de gegantons del carrer de la Riera, la qual cosa
amplia encara més la família dels gegants i caps de llúpia de la ciutat; també el patró Sant Miquel
dels Sants s’acompanyarà de la seva rèplica infantil.
Els nens, especials protagonistes, agafen embranzida en aquesta festa major i des del Consistori
Infantil han proposat un raid d’aventura només per als més valents, que consistirà en una tirolina
ben llarga, un tobogan gegant d’aigua i un gran futbolí bombolla. S’ho mereixen tot i més perquè
són l’alegria de les cases, i per això es mereixen també que, per primera vegada, tinguin el seu
propi cartell de festa major, com ja tenen els joves, uns altres bons impulsors de fa anys de la Festa
Jove.
D’entre les novetats d’aquest any hi haurà una visita guiada i dramatitzada al barri de les adoberies,
‘la pell del riu’, com un estímul més per activar a poc a poc aquest barri i aquest testimoni històric
de la pelleria a casa nostra.
No hi ha temps per avorrir-se en aquesta ciutat cívicament viva i amb pròpia vida cultural i associativa,
esplendorosa i excel·lent, que arriba al seu punt àlgid en èpoques com aquesta de la festa major. Vic
és una ciutat a la mesura humana des del moment que cadascú de nosaltres s’implica en la festa
en la mesura que vol i pot, i tothom hi participa i l’assaboreix com millor sap fer. És una festa oberta
i pensada per a tots els gustos i desitjos, i és entre tots que convertim el perímetre urbà en una gran
plaça compartida de trobada, d’amistat i d’enamorament. A tots, petits i grans, que tingueu i passeu
una molt bona festa major, un bon juliol i un bon estiu!
Anna Erra i Solà
Alcaldessa de Vic
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Aniversari gegant
Fa uns mesos els geganters us explicàvem un canvi en l’edat que tenen els gegants i llúpies de
l’Ajuntament de Vic. Un secret que guardàvem des del passat mes de juliol, quan, amb motiu de
Vic, Capital de la Cultura Catalana 2016, es va fer una exposició que recollia tota la varietat de
ﬁgures festives de la ciutat. Per inaugurar l’exposició es va fer una xerrada al mateix Museu de l’Art
de la Pell on es van convidar estudiosos experts en cultura popular catalana, els senyors Jan Grau,
Amadeu Carbó i Joan Miquel Merino. El senyor Merino, en acabar la xerrada, va lliurar a l’arxiver
municipal, Francesc Rocaﬁguera, un document de premsa del diari La Corona, de l’any 1862, on
deia que la ciutat de Vic estrenava gegants amb motiu de la canonització de Sant Miquel dels Sants.
A partir d’aquí, el senyor Rocaﬁguera va trobar a l’arxiu municipal la factura dels gegants i la Vella.
Ara, els gegants tenen 30 anys menys del que ens pensàvem i la Vella 2 anys més, però per ﬁ sabem
qui els va fer, on, quan i perquè. El valor de tot plegat es multiplica i entenem i coneixem més la
historia i la realitat vigatana. Algunes coses que teníem per certes passen a ser llegendes populars
vigatanes, com la que la Vella era feta al carrer de la Ramada de Vic. I d’altres, que eren incògnites,
deixen de ser-ho.
Enguany els geganters hem preparat un seguit d’actes d’aniversari per celebrar aquesta efemèride
tan important dels gegants, personatges estimats per tothom i que són un símbol de la ciutat.

"

El 4 de juliol serà el dia de la gran celebració: la vigília de la festa major. Recuperem el tradicional
repic de campanes just abans de començar la passada dels gegants i llúpies pels principals carrers
de la ciutat, on es torna a repartir la crida i a fer les tradicionals ballades dedicades a personalitats
geganteres i de la festa major. El gran acte commemoratiu serà a les 10 del vespre a la plaça de
la Catedral i de ben segur no deixarà a ningú indiferent, serà tot un espectacle. Fa mesos que
treballem perquè així sigui!
A tots els que sentim i estimem la festa major i els gegants de la ciutat, petits i grans, us esperem el
dia 4 a la plaça de la Catedral per celebrar l’aniversari dels nostres estimats gegants com es mereix
l‘ocasió.
Roger Albert Casanova

Confirma la teva assistència abans
del 23 de juny a: cultura@vic.cat
o al telèfon 620.443.735
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Les Nits més marxoses
Del 18 al 23 de juliol torna a Vic el Festival Nits de Cinema Oriental. La seva 14a edició s'escriu en
femení, amb una retrospectiva de pel·lícules d'arts marcials protagonitzades per dones. El cinema
d'acció és un gènere molt 'testosterònic' però a l'Àsia hi ha un munt d'actrius que han esdevingut
estrelles interpretant autèntiques heroïnes de la patacada. El Festival projectarà algunes obres de
culte de les KungFuGirls, complementant així la publicació del tercer llibre de la biblioteca Nits, un
assaig sobre tot el cinema d'acció femení generat a Hong Kong i a la Xina. I més dones coratjoses:
les sessions a primera hora de la tarda a la Biblioteca Joan Triadú comptaran amb documentals
centrats en històries de superació personal com Mira, sobre la campiona runner nepalesa, o de
revolta contra la violència de gènere a Gulabi Gang, la història del moviment dels saris roses a l'Índia.
A la secció oﬁcial, al Cinema Vigatà, també hi haurà títols de ﬁcció amb dones fortes com Mountain
Cry, un delicat ﬁlm xinès que condemna la intol·lerància, o Mrs K, el retorn de la femme fatale Kara
Wai al cinema d'acció.
El festival, com sempre, combinarà aquest cinema més compromès amb les habituals
superproduccions comercials asiàtiques, des de comèdies culinàries com Cook Up a Storm, o
l'espectacular cinta de ciència ﬁcció Fabricated City, ﬁns al ﬁlm Bollywood d'aquest estiu, Munna
Michael, o el thriller Shock Wave, que ha copat els primers llocs dels rànquings de taquilla asiàtics.
També hi haurà espai per a les petites grans històries d'amor, com la delícia japonesa Strange Tales
of Love and Strangers, que vindrà amb tot l’ equip artístic. I a les sessions infantils, la cèlebre Nit
Golfa (que viurà un nou Tetsudon amb la visita de l'incommensurable Hoshino Hisao), una Nit de
vampirs xinesos, i els sopars a la Bassa, les exhibicions i concerts (Guillem Roma celebra el 5è
aniversari dels seus Be Asian!), una Màster Class de l'eixelebrat Andrew Leavold i la visita d'un dels
mestres del cartellisme mundial, el cantonès Yuen Tai-Yung, amb una exposició i el documental que
repassa la seva vida.
Al gall You You, imatge d'aquesta edició, se li farà de nit amb tanta activitat. I com l'any passat,
perquè als Nitòmans no se'ls faci llarga l'espera, els centres cívics de la ciutat han preparat tres
setmanes d'activitats prèvies amb tallers, conferències, projeccions, cursos de cuina, exhibicions...
És el Més Nits. Com diu el proverbi xinès: gaudeix avui, és més tard del que sembla.
Associació Nits de Cinema Oriental

Les tardes d’estiu al carrer
Pas a pas cap a la convivència
Durant les vacances d’estiu i més especialment durant la Festa Major, els parcs i places de Vic
es converteixen en el terreny de joc ideal per als infants i joves de la ciutat. Es diu que els nens i
nenes d’avui ja no juguen al carrer, però el cert és que durant l’estiu, els parcs s’omplen de bicis,
patins, pilotes o de taulells improvisats per vendre i cuinar en un món imaginari. Al carrer és on
trobem el veïnatge, fem amics i amigues de més petits a més grans que, sovint, no van a la mateixa
escola i potser no tenen la mateixa llengua materna. A l’estiu, al carrer és on creix l’espontaneïtat i
la creativitat del joc lliure.
És per això que el projecte “les tardes d’estiu al carrer” vol fomentar la convivència i la interculturalitat,
vol que els petits i els grans recuperin el carrer de manera lúdica i respectuosa, de manera que es
fomentin els valors del respecte, l’esforç, la constància, la motivació, la responsabilitat, l’amistat, la
convivència i, sobretot, la diversió!

#

DWQ
4SabO
;OX]`
%

Diferents entitats i professionals estan implicats en l’organització d’un munt d’activitats gratuïtes
adreçada a infants, joves i famílies pensades per promocionar l’oci saludable i l’esport. En aquest
programa de mà, podràs veure totes les activitats que es faran durant les dates de la festa major de
Vic, però les activitats al carrer seguiran cada tarda del mes de juliol.
Pots trobar més informació a la web: www.estiuvic.cat
Implicats ﬁns al moment amb la convivència al carrer: Ajuntament de Vic, Agrupació de Sords
de Vic i Comarca, ADFO – Associació de Disminuïts Físics d’Osona, Agrupament Escolta i Guia
Collformic, Associació AbarakaBake, Associació Casal Claret, Associació CineClub Vic, Associació
EVAL, Associació Tapís, CAP el Remei, CAP Osona, Consell Esportiu d’Osona, Creu Roja Osona,
Fàbrica de Somnis, Joguines Sense Fronteres, Mai Farts, Notorious Vic, OAR Vic, Unió Excursionista
de Vic, AVV del Remei, AVV de Sta. Anna, AVV del Sucre, Llar Juvenil.

Festa Major Jove!
Un any més, joves vigatans i vigatanes hem decidit organitzar-nos per garantir que la festa major
de la nostra ciutat compti amb aquells actes que ens agradaria trobar-hi, i ho hem fet a partir de
l’assemblea de FMJV, un organisme que ja té 12 anys de vida! Durant tots aquests anys, molts nois
i noies hem anat passant per l’assemblea, fent-la créixer i consolidant-la, sempre sota la divisa de
crear una festa major feta pels joves i per als joves.

$

Amb aquest horitzó, i sense deixar mai de viure-ho com una experiència enriquidora,
cohesionant i molt divertida, hem aconseguit establir alguns esdeveniments com a actes
imprescindibles dins l’agenda festiva de la comarca d’Osona, i hem fet de les nostres
reunions un llarg preàmbul per preparar la festa major més sonada i més nostrada de l’estiu.
Durant aquests dotze anys, la nostra mentalitat ha estat sempre apostar per l’autogestió, per la qual
cosa hem anat aglutinant jovent amb moltes ganes de dedicar hores i esforços a fer de la festa major
de Vic un esdeveniment atractiu per al jovent, sempre de forma desinteressada. Gràcies, doncs,
a la col·laboració de totes les persones que han passat per l’assemblea de la FMJV, junts hem
aconseguit crear un organisme autònom i capaç de mobilitzar grans quantitats de gent. No cal dir
que estem molt contents de veure com els primers integrants d’aquest projecte ja fa uns anys que
ens van passar el relleu als qui el conformem avui dia, i que nosaltres, poc a poc, ho anem fent a
les generacions que en cada nova edició pugen al carro.
Enguany, seguint la tendència dels últims juliols, us oferim una programació que pretén anar més
enllà dels actes que tradicionalment s’associen a l’oci nocturn (i, de forma inherent, al consum
d’alcohol), ja que malgrat que sovint s’estigmatitzi l’oci juvenil sota aquest paraigua, estem
plenament convençuts que la festa major jove ha de comptar amb altres formes festives per fer més
rica aquesta nostra celebració popular. Per tant, seguirem apostant per activitats tan ben acollides
com la cronoescalada, la gimcana guarra, o el joc més foll de la festa major: l’assassí del fuet. També
repetirem els actes nascuts en l’anterior edició i que van ser tot un èxit; la jornada esportiva lúdica
i mixta (amb unes quantes novetats!), i la tarda d’humor (amb artistes internacionals!). I per últim,
comptarem, com sempre, amb algunes innovacions que podreu veure durant la festa.
En deﬁnitiva, no ens queda més que animar i convidar tots i totes aquelles joves que sentiu la
necessitat d’involucrar-vos a la festa major de Vic a participar a les nostres reunions (tothom hi
és benvingut, i recordeu que aquesta és la millor manera de garantir que la festa major de Vic ho
petarà prou fort!), recordar-vos que participar és la manera de mantenir viva la cultura popular de
la ciutat, i agrair a tots i totes les que ﬁns ara heu fet possible que això segueixi endavant. Gràcies i
molt bona festa major a tothom!
Salut i joventut!!
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VERS DE L’ESPÍGOL

ACTIVITATS RELIGIOSES

LA CATIFA OLOROSA

Dimecres, 5 de juliol

Espiga curulla
que danses al vent,
t’han dit que serveixes
per ser la farina
del pa que mengem,
però tu ets blau-grisosa
i en ben poc t’assembles
al daurat del blat.
Neixes, capriciosa,
als prats, als penyals,
alta i ufanosa
per ser la princesa
d’aquests teus verals.
Al camp, tu series
només una espiga
enmig d’un miler,
aquí les herbetes
et fan companyia
i tu els fas recer.
La ﬂaire que deixes
a tots enamora
i, amb tu, es perfumen
senyors i pastors.
Serveixes per ser
qui ets, sense pressa,
lluny de mans que gosin
voler-te arrencar.
El cinc de juliol
tu surts, generosa,
per fer-te catifa
de la comitiva
que duu Sant Miquel.
No ets tan sols espiga,
ets també una ﬂor,
la ﬂor de l’espígol
que estima de Vic
la Festa Major.
FÀTIMA ALEMANY VALÈNCIA

Diada de Sant Miquel dels Sants
Catedral de Sant Pere
A les 11 del matí, missa solemne presidida
per l’Excm. i Rvdm. Mn. Romà Casanova,
bisbe de la diòcesi.

Dijous, 6 de juliol
Catedral de Sant Pere
A les 9 del matí, missa conventual que
se celebrarà en sufragi dels compatricis i
ciutadans morts durant l’any.

Diumege, 9 de juliol
Catedral de Sant Pere
A les 9 del matí, 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 7 de la tarda, celebració de l’eucaristia
i homilia, veneració de la relíquia i cant dels
goigs.

Dimecres, 5 de juliol
Festa del Sant
Celebració de missa, a les 8, a les 9 i a les 10
del matí. Les dues primeres, 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 Pratdesaba.
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PROGRAMA FESTA MAJOR DE VIC
Del 17 de juny al 9 de juliol
Dissabte, 17 de juny
10 del matí Can Pamplona

Minicrida
Vine vestit de blanc
per remullar-te i
defensar el teu color!
Activitat familiar
Festes del Barri
de “El Sucre”

Divendres, 23 de juny
7 de la tarda Pl. Gaudí
FESTES DEL
BARRI DEL SUCRE

MINI A
CRID

17.6.2017

Dilluns, 19 de juny
2/4 de 7 de la tarda Pl.Gaudí

Vigília del Seguici Infantil
&

Bateig i presentació dels gegants pubills petits
Cercavila amb els gegants petits i bestiari infantil
ﬁns a l’església dels Dolors per anar a buscar el
Sant Miquel dels Sants del seguici infantil
Dins l’església el balls solemnes de l’àliga i
gegants petits, tot seguit cercavila amb el sant
ﬁns a la casa nadiua de Sant Miquel dels Sants
Organitza: Geganters i grallers c. de la Riera

Babynostrum
Landry el Rumberu
FMJ

9 del vespre Pl. Gaudí

Sopar i pregó jove
Presentació de l’Assassí del Fuet
Inscripcions: assassidelfuet@gmail.com

Campionat Internacional de
PedraPaperEstisores
Concert de:

Clotildes, versions atrevides
PD’ Música Bailonga
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ

Dimecres, 21 de juny
7 de la tarda Sala de la Columna

10 del vespre Pl. Major

Acte dels Procuradors de Sant Miquel dels
Sants

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

Presentació de la Comissió de Procuradors de
Sant Miquel dels Sants
Acte de reconeixement al senyor Jordi Lara Nieto
i al senyor Antoni Cortés Ballester per la seva
implicació en el seguici de Sant Miquel dels
Sants
Conferència a càrrec del senyor Miquel Ylla-Català
Lectura del vers de l’espígol a càrrec de Fàtima
Alemany
Presentació de la portadora del penó de Sant
Miquel dels Sants, Miquelina Pratdesaba
Acte de signatura dels participants al seguici de
la ciutat
Interpretació del ball de l’Àliga a càrrec de Xevi
Juvé

Dissabte, 24 de juny
12 del migdia - Museu Episcopal de Vic

Recorregut medieval
Visita comentada per l’art, la cultura i els
costums del món medieval
Dissabtes 24 de juny, 1 i 8 de juliol i diumenges
25 de juny, 2 i 9 de juliol
Servei gratuït pels visitants del Museu

2/4 de 7 de la tarda

LA CRIDA
Sortida de les colles en rua cap a la crida,
acompanyats per les xarangues, els caps
de llúpia i els cridaires
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Qui vulgui pot participar en una de les tres rues
liderades pel seu cap de llúpia

Punts de trobada dels vermells:
Parc de l’Horta Vermella i parc de la Serra-desenferm

cavallets, gegants petits, gegants pubills petits,
aligueta, Banda de l’EMVIC, els Sagalets
d’Osona portadors de Sant Miquel dels Sants i el
Consistori Infantil
Organitza: Geganters i grallers del c. de la Riera

Punts de trobada dels negres:
Centre Cívic el Montseny i carrer de la Laura

Punt de trobada dels verds:
Centre Cívic Can Pau Raba

1/4 de 10 del vespre Pl. de la Catedral

Arribada de les colles a la plaça de la
Catedral
Himne de la crida i balls dels caps de llúpia

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

La crida a càrrec d’Etcètera Teatre
Concert de xarangues amb La Trinxaranga de
Solsona, Xaranga Toquem-Toquem de Torrelles
de Foix, Zebrass Marching Band de Vilanova i
la Geltrú, Ho Peta Street Band de la Catalunya
Central, Charanga Bandiez de Graus (Osca) i
Som-hi de Cara Band de Moià
Fi de festa

The Jukebox
PD Rastes

Diumenge, 25 de juny
11 del matí Museu Episcopal de Vic

Descobriu el món medieval
Visita participativa amb la família a les
col·leccions del romànic i gòtic.
Diumenges 25 de juny, 2 i 9 de juliol
Famílies amb infants a partir de 5 anys
Activitat gratuïta per als visitants del Museu
Organitza: Museu Episcopal de Vic

7 de la tarda Pl. del Carbó
Mazoni, en solitari
Presenta “Carn, os i
tot inclòs”
ArtdePas

10 del vespre
Pl. Gaudí

Son de l’Havana
Havaneres
Hi haurà rom cremat

Dilluns, 26 de juny
7 de la tarda Parc dels Germans Maristes

Enverda’t
Som de la Plana de
Beach!
Torneig de voleibol de
platja i voleibol infantil
Sopar d’entrepans de
formatge, botifarra,
llom i pollastre
Concerts:

S’temple Bar
Sixtus

11 del matí Museu de l’Art de la Pell

Taller de Sant Joan
Proposem un taller d’artesania on els més
petits de la casa posaran en pràctica la seva
imaginació i creativitat
De les 11 del matí a la 1 del migdia
Per a infants a partir de 4 anys (2€)
Organitza: Museu de l’Art de la Pell

6 de la tarda Pl. Gaudí

Festa Major Infantil
Seguici infantil
Amb la participació de la Colla Sardanista
Trèvol, macers, banderers, trompeters infantils,
caps de llúpia petits, bou petit, mulasseta,

Dimarts, 27 de juny
2/4 de 10 del matí ACVic Centre d’Arts
Contemporànies

Això és un caos!
Taller per experimentar, jugar i aprendre a través
de l’art
Dates: 27, 28 i 29 de juny de 2/4 de 10 del matí
a la 1 del migdia
Adreçat a nens i nenes de 6 a 10 anys
Preu: 30€ (24€ per als Amics d’ACVic i socis
d’H. Assoc. per a les Arts Contemporànies)
Inscripcions ﬁns el 21 de juny
+info: www.acvic.org
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7 de la tarda Parc Balmes

Acció negra
Activitats infantils,
futbito ensabonat,
tir al verd i al vermell
Sopar d’entrepans
Concerts:

Els sense nom
i un altre
PD’s negres
8 del vespre L’Atlàntida, Centre d’Arts
Escèniques d’Osona

Jorge Nava, piano

6 de la tarda Pg. Pep Ventura

Taller de xanques
Taller supervisat i dinamitzat per xanquers i
animadors
Edat recomanada: de 7 a 14 anys
Projecte “Les tardes d’estiu al carrer”

8 del vespre L’Atlàntida, Centre d’Arts
Escèniques d’Osona

Concert dels alumnes Premi de l’Aula de
Música Puig-Porret

Premiat per Joventuts Musicals d’Espanya
Obres de Beethoven, Liszt i Prokoﬁev
Vespres d’Estiu
+ info: www.latlantidavic.cat

Accés gratuït. Les entrades es podran sol·licitar a
les taquilles del teatre 1 hora abans de l’acte
Aforament limitat
+ info: www.latlantidavic.cat

Dimecres, 28 de juny

10 del vespre Seminari Vic

11 del matí Museu Episcopal de Vic

Concert de la cantautora vigatana Joana Serrat
que portarà el seu estil folk d’arrel americana al
Pati de l’Ós
Entrada i aparcament gratuïts

Els secrets del Museu



De les 11 del matí a la 1 del migdia
Amb reserva prèvia (2€)
Organitza: Museu Episcopal de Vic

Vine amb els teus amics i amigues a passar-ho
bé amb una nova experiència. Junts investiguem
i descobrim alguns dels secrets del Museu
Per a infants de 7 a 12 anys
De les 11 del matí a la 1 del migdia
Amb reserva prèvia(2€)
Organitza: Museu Episcopal de Vic

Joana Serrat al Pati de l’Ós del Seminari Vic

7 de la tarda Bosquet de l’Atlàntida

S’ha d’estar molt roig
Jaume Barri, animació
infantil

2/4 d’11 de la nit Pl. de la Catedral

8 del vespre

Música per un tub! Mou l’esquelet com mai ho
has fet amb música de tots els estils
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ

Entrepans de pinxos
de pollastre, de
botifarra i de formatge
Begudes variades i
còctel Molaroig

9 del vespre
Nit Cabaret amb la Fàbrica dels Somnis
Star3, versions

PD Rastas

Dijous, 29 de juny
11 del matí Museu Episcopal de Vic

Taller de bestiari medieval
Fem uns divertits ornaments inspirant-nos en
les representacions d’animals medievals de les
obres del museu
Per a infants de 5 a 10 anys

Nit de DJ

Divendres, 30 de juny
2/4 de 8 de la tarda C. Sant Miquel

Cronoescalada
La pujada de ciclistes més boja de la ciutat.
L’autèntica pujada clàssica ciclista sobre
llambordes!
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Inscripcions a partir de les 7 de la tarda a la
plaça del Pes
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ

Dissabte, 1 de juliol

8 del vespre Pl. Major

La cinquena de Beethoven
Sota la direcció de Manel Valdivieso
+ info: www.latlantidavic.cat

A les 11 del matí recorregut pel mercat de Vic i
els voltants
A les 2 del migdia al Claustre de l’EARTVIC,
dinar i cafè. Dibuixa el moviment, amb Vic Kick
Swing
A les 5 de la tarda, a les aules de l’EARTVIC,
tallers de model, d’enquadernació, taller infantil i
Master Class Urbansketching
A les 10 de la nit, al Casino de Vic, Drink and
Draw

9 del vespre Pl. Major

2/4 d’11 del matí Museu Episcopal de Vic

49è Ral·li Osona
Organitza: Escuderia Osona

2/4 de 9 del vespre L’Atlàntida, Centre
d’Arts Escèniques d’Osona

Jove Orquestra Nacional de Catalunya
Alevins

Assaig Sagals d’Osona
Assaig general de Sagals obert a tothom
Hi haurà entrepà de botifarra i beguda per a tots
els participants

2/4 de 10 del vespre Casa Ricart

Una dona sense importància
D’Oscar Wilde
Teatre La Palangana
Direcció d’Ernest Amàrita

11 de la nit Pl. D.M. de Clariana

Ball de Gralles
10è Aniversari dels Grallers i Timbalers Ciutat
de Vic
Amb els Grallers i Timbalers Ciutat de Vic,
Grallers del Batre i Grallers dels Sagals d’Osona

12 de la nit Zona esportiva

Barraques
BandBoo, els “hits radiofònics” amb més
bufera d’Osona – Grup guanyador de Músics al
carrer de MMVV
Crim, autèntic punk-rock des de Tarragona
Chotokoeu, Rock, Balkan, Swing des de Galícia

DJ
+ info: facebook.comf/fmjovevic
FMJ

2/4 d’11 del matí Escola d’Art de Vic

II Trobada USK Catalunya

Visió romànica
Una visita guiada exclusiva per descobrir la
col·lecció d’art medieval del Museu i pujar al
campanar romànic més alt de Catalunya
Places limitades, reserva prèvia.
Preu: 8,50€ per persona; menors de 10 anys
gratuït
Organitza: Museu Episcopal de Vic

2/4 de 12 del matí Residència El Nadal

Festa Major al Nadal
Amb tot el seguici infantil, els Sagals d’Osona i
les Colles del Grup Sardanista Riallera

4 de la tarda Parc Balmes

Piknic Electronic Boreal
Capvespre amb música electrònica variada,
begudes energètiques i palets, molts palets.
Hamsters i nostàlgics de la ruta del bakalao,
benvinguts al paradís boreal!
Organitza: Projecte Aurora

5 de la tarda Espai Les Carpes Vig

BaiBaiFest
Cinquena edició d’un festival que troba la seva
essència en la música en directe i que ofereix
també exposicions gastronòmiques, artístiques i
de producte d’autor. De les 5 de la tarda a les 10
del vespre
+ info: www.baibaifest.com
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6 de la tarda Museu de l’Art de la Pell

Els animals d’en Quel
El gegant del museu, en Quel, té una granja al
costat de les adoberies plena d’animals reals
i fantàstics, però resulta que mentre estava
treballant se li han escapat tots i s’han amagat al
museu. Nens i nenes hauran de trobar-los a tots
a través d’un joc de pistes i endevinalles. Ens
ajudeu?
Dissabtes 1 i 8 de juliol. Per a infants de 3 a 10
anys. Activitat gratuïta
Organitza: Museu de l’Art de la Pell

6 de la tarda Llera del Riu Mèder, Pont
Romànic

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
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ



7 de la tarda L’Orfeó

Concert de Festa Major
Paisatges sonors. Poesia i música per a
cor i piano
Orfeó Vigatà, cor
Claudia Valetta, piano
Xavier Boada, rapsode
Daniel Antolí Plaza, direcció

7 de la tarda Pl. de la Catedral

Pilar Caminat dels Sagals
Recorregut: pl. Catedral, c. de l’Escola, pl. Sant
Felip, pl. Major

2/4 de 7 de la tarda Punt de trobada:
ACVIC, Centre d’Arts Contemporànies de Vic

1/4 de 8 de la tarda Pl. Major

LA PELL DEL RIU; una visita dramatitzada al
barri de les adoberies de Vic

Cercavila amb la participació dels gegants de
Santa Anna, els grallers de Santa Anna, gegants
particulars, els grallers i timbalers de la Ciutat de
Vic, el Bou, la Mulassa, els grallers dels Sagals
d’Osona, els cavalls cotoners, els Tres Quartants
dels Cavallets, els Dansaires de Sant Miquel,
el Bou i la Mulasseta petits, grallers del C. de
la Riera, els Gegants Pubills, la família Cap de
Llúpia, els Gegants de Vic i la Cobla Principal de
Berga.

Col·lectiu Mnemòsine
Dramatúrgia i direcció de Montse Albàs
Amb Mercè Estrada, Marc Costa i Pep Simon
Representacions els dies 1, 2, 8 i 9 de juliol.
Dues representacions per dia, a dos quarts de 7
i a dos quarts de 9 del vespre
Aforament limitat
Venda anticipada d’entrades a ACVIC, Centre
d’Arts Contemporànies de Vic i a l’Oﬁcina de
Turisme de Vic
Una hora abans de la visita només es podran
adquirir entrades a l’ACVIC
Preu: 5€

Xurriacada

1/4 de 9 del vespre Pl. de la Catedral

Balls de lluïment
Balls de totes les comparses participants a la
Xurriacada

8 del vespre L’Atlàntida, Centre d’Arts
Escèniques d’Osona

Judit Muñoz
Recital de cançó
Judit Muñoz, veu; Oriol Codina, clarinet; Jordi
Matas, piano
Vespres d’estiu
+ info: www.latlantidavic.cat

7 de la tarda Pl. de la Noguera

12 de la nit Zona esportiva

Trio MJC

Barraques
Mr Snoid i l’Assemblea de Majaras, tribut

Música Argentina
ArtdePas

als Kortatu, ballaràs ska ﬁns a morir
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Dr. Calypso, el grup revelació del 2000
presenta ON TOUR
Ezetaerre, rap combatiu des de Galícia

PD’ Uriolix
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ

2/4 de 7 de la tarda ACVIC, Centre d’Arts
Contemporànies d’Osona

LA PELL DEL RIU; una visita dramatitzada al
barri de les adoberies de Vic
Dues sessions, a 2/ de 7 de la tarda i a 2/4 de 9
del vespre
Aforament limitat
Venda anticipada d’entrades a ACVIC, Centre
d’Arts Contemporànies de Vic i a l’Oﬁcina de
Turisme de Vic ﬁns a una hora abans de la visita

7 de la tarda Pl. del Carbó

Lídia Damunt
Cantautora pop
ArtdePas

10 del vespre Pl. de la Catedral

Diumenge, 2 de juliol
8 del matí Parc Balmes

Collida de l’espígol
Recollida d’espígol i plantada d’espígol nou al
Puig dels Jueus

10 del matí ACVIC, Centre d’Arts
Contemporànies

II Trobada USK Catalunya
Recorregut pel nucli antic de Vic
A les 2 del migdia, dinar al Casino de Vic

11 del matí Pl. Major

La Platgeta
Zona d’aigües, surf, chill-out, sol, tumbones,
sucs, gelats, mojitos, coco, paella, sorra, gintònics, música i vermut.
Hi col·labora: AKÍ

Correfoc
Amb les Fúries d’Ausa, la Mulassa dels Sagals
d’Osona, les Maces i la Guita dels geganters i
grallers del c. de la Riera i l’Associació cultural
Ball d’Enveja de Vilanova i la Geltrú
Inici del correfoc al carrer Ciutat i baixada ﬁns a
la plaça de la Catedral

2/4 d’11 de la nit Pl. Bisbe Oliba

Sarau
Urbàlia Rurana
Música popular valenciana i d’inspiració
mediterrània. Eixes són les qualitats més
signiﬁcatives d’Urbàlia Rurana des de fa més
de vint-i-cinc anys. Unes característiques que
tornem a assaborir en el seu nou treball De
tornades a les ribes
En cas de pluja el sarau es farà a L’Orfeó

2/4 de 7 de la tarda Parc de M. Àngels
Anglada

Tarda d’Humor i Gintònics
Ale Risorio - Allegrativo (Clown)
Monòleg
Actuació musical
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ

Dilluns, 3 de juliol
6 de la tarda Davant l’Atlàntida

Jornades Esportives
Esports i jocs de taula i rol
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ

6 de la tarda CCVic Pl. d’Osona

Taller de construcció de caixes niu per a
ocells
Podràs construir una caixa niu per ajudar els
ocells des del teu balcó, terrat o jardí

!
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Edat recomanada: a partir de 12 anys
Casa d’Oﬁcis de Vic amb el projecte “Les tardes
d’estiu al carrer”

10 de la nit Pl. de la Catedral

2/4 de 7 de la tarda Pl. dels Màrtirs

Gran acte central de l’aniversari de les ﬁgures
més antigues de Vic amb la col·laboració de la
Banda de l’Escola de Música de Vic

Companyia Circ Vermut
Ni cap ni peus
Dos personatges amb clau de circ i humor
intentaran sortir dels entrebancs que ells
mateixos es busquen amb accions quotidianes
com pot ser seure en una cadira, penjar una
jaqueta o pintar un quadre

Celebració d’Aniversari dels Gegants de Vic
i llúpies

2/4 d’11 de la nit Pl. de la Catedral

Cercavila pel carrer de Sant Miquel dels
Sants
Anirem amb els gegants, els llúpies i les maces
acompanyats per la banda festiva i farem un ball
i un salt de maces davant la casa nadiua de Sant
Miquel dels Sants

11 de la nit Pl. Major

La Pegatina
Una festa enèrgica, divertida i ballable

Dimarts, 4 de juliol
2/4 de 6 de la tarda Sala de la Columna

Homenatge als exgeganters
"

Has sigut geganter o llúpia dels gegants de la
ciutat?
Fem una trobada i un acte de reconeixement
Conﬁrma la teva assistència abans del 23 de juny
cultura@vic.cat o al telèfon 620 443 735

6 de la tarda Pl. Gaudí

Torneig de Vikking Kub
El Vikking Kub és un joc popular de Suècia que
ha triomfat arreu d’Europa.
Edat recomanada: a partir de 8 anys
Joguines sense fronteres amb el projecte “Les
tardes d’estiu al carrer”

2/4 d’1 de la matinada Zona esportiva

Barraques
A4 Reggae, ens transporten a les sales de ball
de Jamaica i Anglaterra dels anys 60

Pelat i Pelut, la rumba ens sortirà per les
orelles
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ

2/4 de 7 de la tarda Pl. Major

Dimecres, 5 de juliol

Repic de campanes i Tradicional cercavila

9 del matí Nucli urbà

Gegants i llúpies acompanyats per La Bandeta
recorreran els principals carrers i places de la
ciutat repartint la crida i fent les ballades als
procuradors honoríﬁcs

9 del vespre Pl. de la Catedral

Concert de vigília – 6è aniversari
Banda de l’Escola de Música de Vic
Director: Ferran Angli i Oriol Codina

Despertada Musical
Amb la Banda de Vic

1/4 de 10 del matí Pl. del Carbó

Fem llavi
Trobada amb la Banda de l’Escola de Música
de Vic, grallers i timbalers de la ciutat de Vic,
grallers del c. de la Riera i grallers dels Sagals i
cercavila cap a la plaça Major

2/4 de 10 del matí Pl. Major

Balls del Bou, Mulassa, gegants petits i els
cavallets de Vic
10 del matí Pl. Major

Lectura del vers de l’espígol
A càrrec de Fàtima Alemany, l’autora
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10 del matí Museu Episcopal de Vic

2/4 de 2 del migdia Pl. Major

Jornada de portes obertes

Balls dels caps de llúpia, dels gegants
pubills i ballada de sardanes

Amb motiu de la festa major de Vic, el MEV us
ofereix una jornada de portes obertes
De les 10 del matí a les 2 del migdia
Organitza: Museu Episcopal de Vic

1/4 d’11 del matí
Casa Consistorial

Sortida de la
comitiva i ordre del
seguici:
Grallers de Vic, Bou,
Mulassa, grallers
dels Sagals, Cavalls
Cotoners, músics
dels cavalls, gegants
petits, grallers del
carrer de la Riera, gegants pubills, llúpies,
gegants de la ciutat, cobla principal de Berga,
àliga, campanile, basílica, penó i borles, relíquia,
Sagals d’Osona, Sant Miquel dels Sants, Banda
de l’EMVIC, bandera de la ciutat i heralds,
macers, consistori infantil, corporació municipal i
guàrdies de gala

11 del matí Catedral de Sant Pere

2/4 de 3 del migdia Pl. Sta. Elisabeth

Dinar de Valents
Conten els que hi han anat, que és el millor àpat
de l’univers
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ

8 del vespre Pl. Major

Orquestra La Principal de la Bisbal
Concert de Festa Major

9 del vespre Pl. dels Màrtirs

Nit de Jocs a la Fresca
Companyia de Jocs l’Anònima

Oﬁci de Sant Miquel

10 del vespre Seminari Vic

11 del matí Museu de l’Art de la Pell

Paula Valls al Pati de l’Ós del Seminari Vic

Jornada de portes obertes

Concert de la jove i brillant cantautora Paula Valls
amb el so més “Black” a base de jazz, soul i funk
Entrada i aparcament gratuïts

Amb motiu de la festa major de Vic, el MAP us
ofereix una jornada de portes obertes
De les 11 del matí a les 2 del migdia
Organitza: Museu de l’Art de la Pell

12 del migdia Museu de l’Art de la Pell

Visita guiada a la col·lecció permanent
Per tal de celebrar la Festa Major de Vic,
proposem una visita comentada a la col·lecció
permanent del museu
Activitat gratuïta
Organitza: Museu de l’Art de la Pell

2/4 d’1 del migdia Pl. Catedral

Ball de l’Àliga
Dansa vigatana de l’espígol
Ball de gegants
Pujada de tot el seguici

10 del vespre Rbla. del Passeig

Ballada de Lindy Hop
Vespre de swing a la fresca a càrrec de
l’Associació Vic Kick Swing

Dijous, 6 de juliol
2/4 de 6 de la tarda

Raid d’oci i aventura
Tirolina de 145 metres al parc Balmes
Tobogan gegant d’aigua de 50 metres al carrer
Cloquer
Futbolí bombolla a la plaça de la Catedral
Aquesta activitat és una proposta del Consistori
Infantil de la Ciutat

#

DWQ
4SabO
;OX]`
%

6 de la tarda Parc de la Serra-de-senferm

Tarda de contes

Divendres, 7 de juliol

Viatjarem a través de la màgia dels contes amb
els rondallaires del grup d’animació sociocultural
Edat recomanada: de 3 a 6 anys
Casa d’oﬁcis de Vic amb el projecte “Les tardes
d’estiu al carrer”

5 de la tarda Vicjove

2/4 de 8 del vespre Espai ETC

Amb la col·laboració dels delegats de secundària
de les taules d’estudiants
Organització: Vicjove
+info: www.vicjove.cat

Projecció del documental “Lluitadores”, de
Maria Khan
Recull les vivències i reﬂexions de quatre dones
lesbianes grans. Històries de vida de dones
lesbianes amb triple càrrega discriminatòria: ser
dones, lesbianes i d’edat avançada
Activitat en commemoració del 28 de juny. Dia
de l’alliberament LGTBI
Activitat gratuïta
Organitza: Oﬁcina VicDones-SIAD Osona,
Cineclub Vic i Grup d’Amics Gais, Lesbianes,
Transsexuals i Bisexuals (GAG)
Col·labora: Diputació de Barcelona, Espai ETC i
Associació LGTB TALCOMSOM

Concurs de talents
Vine al Vicjove i guanya’t la pols

7 de la tarda

Festa Holi amb Adolescents.cat

6 de la tarda Espai ETC

Tarda de Cine: La Gran Final
A través de tres històries paral·leles, se’ns
mostren les peripècies d’uns homes que tenen
dues coses en comú: habitar regions remotes
i aïllades del planeta i viure obsessionats amb
la idea de veure la ﬁnal de la Copa del Món de
Futbol de 2002 entre Alemanya i el Brasil.
Edat recomanada: a partir de 8 anys
Cine club amb el projecte “Les tardes d’estiu al
carrer”

$

2/4 de 8 de la tarda Institut del Teatre

Això és el que hi ha
Teatre musical - Escènic Vic
Venda anticipada d’entrades al Vicjove / 2€
Segona sessió a les 10 del vespre
Molta Merda. Mostra de Teatre Jove

10 del vespre Pl. Major

Cursa nocturna dels 7 portals

2/4 de 9 del vespre L’Atlàntida, Centre
d’Arts Escèniques d’Osona

Jove Orquestra Nacional de Catalunya
La Tercera de Mahler
La simfonia més gran de totes les que s’han
escrit
Sota la direcció de Manel Valdivieso
+ info: www.latlantidavic.cat

Sortida i arribada a la plaça Major de Vic
Amb la col·laboració del Club Atlètic Vic, Club
Natació Vic-ETB- i Unió Excursionista Vic
+ info: www.esportsvic.cat/activitats/cursa-dels7-portals/

10 del vespre Institut del Teatre

Animals de companyia
Gottic Teatre
Venda anticipada d’entrades al Vicjove / 2€
Molta Merda. Mostra de Teatre Jove
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Dissabte, 8 de juliol
2/4 d’11 del matí Pl. de la Noguera

Mostra de jocs tradicionals
A càrrec de la Federació Catalana de Jocs
Tradicionals

2/4 de 6 de la tarda Museu Episcopal de Vic

Visita Tres Indrets
Gastronomia a l’època Romana i Medieval
Entrada al Museu Episcopal de Vic 5€
Visita guiada a càrrec de Dolors Vinyet
Inscripcions a l’Oﬁcina de Turisme
Places limitades: 30 persones

11 de la nit Pl. Màrtirs

2/4 de 7 de la tarda ACVIC, Centre d’Arts
Contemporànies d’Osona

10 del matí Pl. Major

LA PELL DEL RIU; una visita dramatitzada al
barri de les adoberies de Vic

Organitza: Vic Bitlles

Dues sessions, a 2/ de 7 de la tarda i a 2/4 de 9
del vespre
Aforament limitat
Venda anticipada d’entrades a ACVIC, Centre
d’Arts Contemporànies de Vic i a l’Oﬁcina de
Turisme de Vic ﬁns a una hora abans de la visita

7 de la tarda Pl. del Pes

Vigílies
Actuació castellera de petit format amb els
Sagals d’Osona i els Xerrics d’Olot

7 de la tarda Pl. de la Noguera

Companyia Homenots
Espectacle d’animació infantil
ArtdePas

Ball de Tornaboda
Amb Lucky Luke Trio

Diumenge, 9 de juliol
Campionat de bitlles catalanes
12 del migdia
Pl. Major

Diada Castellera
de Festa Major
Amb Sagals d’Osona,
Castellers de la Vila de
Gràcia i Castellers de
Sabadell

6 de la tarda
L’Atlàntida, Centre
d’Arts Escèniques
d’Osona

Homes!
Ronquen? Llavors existeixen!
La comèdia més fresca i original torna renovada i
en format de musical
+ info: www.latlantidavic.cat

6 de la tarda Institut del Teatre

La gran nit de Lurdes G

10 del vespre Institut del Teatre

Una dona sense importància
D’Oscar Wilde
Teatre La Palangana
Venda anticipada d’entrades al Vicjove / 2€
Molta Merda. Mostra de Teatre Jove

10 del vespre Pl. Major

92è concurs de Colles Sardanistes
Cobla Bisbal Jove
Amb la intervenció de la soprano Rosa Mari
Organitza: Colla Sardanista Riallera

Escènic Vic
Cloenda i anunci del guanyador
Venda anticipada d’entrades al Vicjove / 2€
Segona sessió a les 8 del vespre
Molta Merda. Mostra de Teatre Jove

2/4 de 7 de la tarda ACVIC, Centre d’Arts
Contemporànies d’Osona

LA PELL DEL RIU; una visita dramatitzada al
barri de les adoberies de Vic
Dues sessions, a 2/ de 7 de la tarda i a 2/4 de 9
del vespre
Aforament limitat
Venda anticipada d’entrades a ACVIC, Centre
d’Arts Contemporànies de Vic i a l’Oﬁcina de
Turisme de Vic ﬁns a una hora abans de la visita

%
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7 de la tarda Pl. Major

La Cridòria
VI Triangular de colles
Vine a animar els teus!

7 de la tarda Pl. del Carbó

Mr. Sixty
Old School Rocking Blues
ArtdePas

8 del vespre Sala de la Columna

1/4 d’11 del vespre
El Sucre

Castell de focs
Amb Pirotècnia Tomàs

3/4 d’11 del vespre
Pl. Gaudí

Contracrida
Amb Etcètera Teatre

Conferència balmesiana
A càrrec del periodista i escriptor Francesc-Marc
Álvaro

EXPOSICIONS
Una muntanya porta el teu nom
&

Exposició de pintura de Laia Riera
Del 22 de juny al 30 de juliol
Temple Romà

Projectes Finals 15/16_Estudis
Superiors de Disseny Gràﬁc
La mostra és un recull dels 9 projectes que
van superar la convocatòria de l’ESDAP (Escola
Superior de disseny i Arts Plàstiques de
Catalunya), presentats pels alumnes de la seu
de Vic.
Fins el 30 de juny
Sala d’exposicions de la Delegació d’Osona del
Col·legi d’Arquitectes

Col.lectiva d’estiu
Jorge de los Santos, Marià Dinarès, Quim
Domene, Albert Gonzalo, Guinovart, Jesús
Ramos, Josep Ricart, Riera, Aragó, Vernis,
Miquel Vilà i Pepe Yagües
Del 2 de juny al 22 de juliol
Galeria del Carme

Paisatges d’Osona a peu de cavallet
Exposició on hi participen 31 autors osonencs,
de trajectòria reconeguda, i amb un total de 62
obres pintades a l’aire lliure que mostren els
racons més especials i emblemàtics de la nostra
comarca
Del 30 de juny al 3 de setembre
Museu de l’Art de la Pell

EFEMÈRIDES
238 Diada de Sant Miquel
185 Aniversari del Merma
155 Aniversari dels Gegants de Vic
155 Aniversari de la Vella
117 Aniversari del nen
15

Aniversari de la recuperació de l’Àliga
de Vic

10

Aniversari de la recuperació del Bou

10

Aniversari de la recuperació de la
Mulassa

10

Aniversari del Grallers i Timbalers de la
Ciutat de Vic
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I DESPRÉS
DE LA FESTA,
CONTINUA
LA FESTA
Art de Pas
Juny, juliol i agost
Dissabtes a les 7 de la tarda
a la pl. de la Noguera
Diumenges a les 7 de la tarda
a la pl. del Carbó

Dansara i un sol traç
Grup de dansa d’arrel oriental
Activitat inclosa en el Festival Nits de Cinema
Oriental
Dijous 13 de juliol a 2/4 de 10 del vespre
Entrada i aparcament gratuïts
Seminari Vic

14è Festival Nits de Cinema Oriental
Del 18 al 23 de juliol
www.cinemaoriental.com

35è Festival Internacional de
Música de Cantonigròs a Vic
Del 13 al 16 de juliol
www.ﬁmc.es

Festes del carrer de Sant Pere
18 de juny, 8 de juliol i 24 de setembre
www.facebook.com/associaciodeveins.
carrersantpere

Festes del Barri d’Osona
Del 14 al 16 de juliol
http://aavvbarriosona.vicentitats.cat

Festes de Santa Anna
Del 20 al 28 de juliol
http://barrisantaanna.blogspot.com.es

Festes de Sant Albert
Del 30 de juliol al 8 d’agost
www.carquinyoli.cat

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

'

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.

D.L.: B 15928-2017
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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.

Autor del cartell: Ricard Berenguer Garriga

Hi col·labora:

