18
19:30

de maig, divendres

Plaça Gaudí

Cercavila amb els gegants del barri pels carrers de la Ramada, Sant Miquel
dels Sants, plaça Major, carrer de la Riera i plaça Pompeu Fabra
20:30

Plaça Pompeu Fabra

Lectura del Pregó. Enguany serà a càrrec del Sr. Felip Tarrés i Fruitós,
membre de l'Associació de Veïns del barri.
Pica-pica
Es demana a tots els veïns, bars i restaurants del barri que participin en
l’elaboració del pica-pica. Es comptarà amb la presència dels gegants del barri.
Música amb Llimoneta, que ens acompanyarà amb folk d'arrel.

19

de maig, dissabte

Durant tot el dia, sota el nom de Rierart es desenvoluparan diferents
accions artístiques i creatives.
10:00

Parc Maria Àngels Anglada

Xocolatada per a tots els participants, acompanyants i amics.
La proposta que es realitzarà serà un recorregut artístic per diferents
elements de la natura que ens aproximarà a un jardí fantàstic on també hi trobarem
diverses activitats i parades d’artesans.
Us convidem a tots i a totes a venir al Parc a compartir aquesta experiència on
veureu els artistes del barri en acció i podreu participar de les activitats que la resta
de comerciants han organitzat.
14:00

Plaça Gaudí

Porta el teu dinar i compartim taula al carrer. Porta alguna cosa per
compartir.
Cada any el dinar popular que preparem des del Casal Claret el fan tota una
colla d'amigues tant del Senegal i altres països subsaharians com del Marroc.
Enguany les festes del barri s'escauen en Ramadà. Ens sembla poc amical demanarlos que ens facin el dinar durant el període en què la immensa majoria d'elles, com
a musulmanes, fan dejuni. Les famílies participants a l'Escola de la Pau col·laboraran
amb te i pastes que podrem tastar durant les postres.
17:00

Parc Maria Àngels Anglada

Fira d'art, artesania i disseny:






Ceràmica
Demostració de torn
Kokedames
Photocall infantil de maquillatge i pentinats
Taller de henna i de trenes africanes

17:00

Carrer de la Riera

Unió Excursionista: portes obertes tota la tarda

17:00

Plaça Gaudí

Petanca: competició entre el Casal de la Rambla i el Casal Mossèn Guiteras
18:00

Llibreria Foster & Wallace

Presentació del llibre Hola Miró. Quadern de viatge d’un Urban Sketcher,
del dibuixant Swasky
21:00

Plaça Gaudí

Actuació dels grups:
BARRICA BARRACA
PELAT I PELUT
L’ESKERDA
Hi haurà barra de bar amb entrepans i begudes.

20
10:15

de maig, diumenge

Plaça de la Catedral

8a Passejada de la Calla i el Centre Històric
Trobada a 1/4 d'11 del matí a la Catedral
Visita de la cripta i el claustre de la Catedral. Explicació del retaule
Recorregut per la vida i l’obra de mossèn Josep Guiteras, el capellà de la Calla
Després de la visita a la Catedral anirem al barri de la Calla i visitarem
l’església del Roser, on Mossèn Guiteras és enterrat des de fa 25 anys, i el barri de
casetes que ell va fer construir, on té una estàtua dedicada. Acabarem la visita amb
un vermut al costat de la capella de la Guia.
Ho organitza l'Associació de Veïns i Veïnes de la Calla i la Comissió de Festes del Carrer de la Riera i
Adjacents.

10:30

Plaça Gaudí

Bitlles Catalanes

26

de maig, dissabte

25a Trobada de Gegants, amb la participació de les colles d'Avinyó,
Campdevànol, Navàs, Prats de Lluçanès, Ribes de Freser, Sant Vicenç de Torelló,
Santa Coloma de Farners, Verdú, Vilassar de dalt i del Carrer de la Riera de Vic
17:00

Plaça Gaudí

Plantada de gegants
17:45

Plaça Gaudí

Entrega de premis del concurs de dibuix. Alumnes de 3r i 4t de Santa
Caterina. Amb la col·laboració del Taller de la Riera
18:00

Plaça Gaudí

Inici de la cercavila pels carrers del centre històric: carrer de la Riera, plaça
Major, carrer dels Argenters, carrer de Cardona, plaça de l'Estudiant, plaça de la
Pietat, carrer dels Corretgers, plaça de Sant Felip, carrer de Sant Miquel dels Sants
i plaça Gaudí
19:30

Plaça Gaudí

Gran mostra de balls de les colles i lliurament del record.
21:00

Orfeó ( Trinitaris )

Sopar popular. Botifarrada oberta a tothom.
Venda de tiquets a partir del 14 de maig a Fotògraf Josep Gomis i a Kiwe

27
14:00

de maig, diumenge

Plaça Gaudí

Dinar popular
Arrossades de la Tieta Rosa ens farà un arròs i pollastre a la brasa amb
patates xips.
De postres es podrà triar entre gelat, flam-crema-iogurt de la Fageda,
galetes, coca o pastís.
Beguda: aigua, vi i gasosa
Pa. Cafè i gotes
Venda de tiquets a partir de l’11 de maig a Fotògraf Josep Gomis i a Kiwe
Important: data límit per a la compra dels tiquets, el dimecres 23 de maig
Com a sobretaula, l'espectacle de màgia i pallassos de Macmon i Tona. El fil
conductor de l’espectacle és la màgia. La pallassa vol ajudar el mag i de vegades ho
aconsegueix, i d’altres... no. La música acompanya tot l’espectacle i l’expressió
corporal és el llenguatge utilitzat.

20
20:00

de setembre, dijous

La Taverna del Call

Trobada i sopar de veïns i ex-veïns del barri. Un any més es farà el sopar
on els participants podran compartir vivències i gaudir de les sorpreses que la
Comissió de Festes els haurà preparat.

24
20:00

de setembre, dilluns

Missa a l'Església de la Mercè

