Dansa vigatana de l’espígol
Ball dels gegants de Vic, gegants pubills i
gegants petits
Pujada de tot el seguici

2/4 de 2 del migdia · Pl. Major

Balls dels caps de llúpia, dels gegants
pubills i ballada de sardanes
4 de la tarda · Parc Xavier Roca i Viñas

Les 8 hores de Festa Major

Torneig de 8 hores de futbol sala adreça’t a joves
d’entre 16 i 25 anys
Equips d’entre 5 i 7 persones. Preu inscripció: 5€ per
equip
+ info i inscripcions: www.procescomunitarivic.cat
Organitzat en el marc del projecte Viu el Carrer

Divendres, 6 de juliol
7 de la tarda · Pl. dels Màrtirs

Circ Los
Xarivari Blues

Malabars, monocicles, llit elàstic, equilibris
impossibles i molt d’humor

2/4 de 8 de la tarda · C. Sant Miquel

Cronoescalada

La tradicional pujada de ciclistes arriba a la 6a edició.
L’esdeveniment esportiu més important de l’any
tindrà moltes sorpreses. Aixeca’t del sofà i vine a
moure les cames! Passa a ser tu el protagonista de
les dues rodes.
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ

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 carrer de la Riera, els gegants
pubills, la família Cap de Llúpia, els gegants de Vic i
la Cobla Principal de Berga.

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

Balls de lluïment

Balls de totes les comparses participants a la
Xurriacada

2/4 de 8 de la tarda · Pl. del Pes

Vigílies

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

Diumenge, 8 de juliol
11 del matí · Museu Episcopal de Vic

Jocs i dracs al Museu

Acompanyats d’un educador coneixem l’amic
drac del Museu que ens guia per un viatge a la
recerca d’altres dracs. Observant, escoltant, jugant
i passejant descobrim alguns dels contes que ens
expliquen les obres d’art.
Famílies amb infants de 3 a 8 anys. 4€ per participant
Organitza: Museu Episcopal de Vic

12 del migdia · Pl. Major

Trobada castellera

Amb els Sagals d’Osona, Castellers de Gràcia i
Marrecs de Salt

7 de la tarda · Pl. de la Noguera

Els colors de la mediterrània

5 de la tarda · Museu de l’Art de la Pell

Cia. La Muscària
Espectacle de titelles
ArtdePas

Els animals d’en Quel

7 de la tarda · Pl. Major

Dissabte 7 de juliol
Acompanyats d’un educador, ens convertirem en
autèntics exploradors per descobrir, a través de
pistes i endevinalles, tots els animals que s’amaguen
al nostre Museu
Activitat gratuïta amb el preu d’entrada al Museu
Organitza: Museu de l’Art de la Pell

La Cridòria

6 de la tarda · Pont de Queralt

Amb Pirotècnia Tomàs

VII Triangular de colles
Vine a animar els teus!

1/4 d’11 del vespre · El Sucre

Castell de focs

Gimcana Guarra

Ens agradi més o menys, som la capital del porc i ho
hem de reivindicar. Vine a fer l’animal i embruta’t més
que un porc!
Fes el teu equip de 10 persones i inscriu-te a:
vicciutatporcina@gmail.com
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ

7 de la tarda · Pl. de la Catedral

Pilar caminat dels Sagals

Recorregut: plaça Catedral, carrer de l’Escola, plaça
Sant Felip i plaça Major

1/4 de 8 de la tarda · Pl. Major

Xurriacada

Cercavila amb la participació dels gegants de Santa
Anna, els grallers de Santa Anna, gegants particulars,

Autora del cartell:
Laia Puntí
Cartell escollit pel
Consistori Infantil
DL 17165-2018

FESTA MAJO R
I NFANTI L
DE VIC 2O 1 8

Diumenge, 24 de juny
7 de la tarda · Pl. de la Noguera

Mag Stigman
Màgia
ArtdePas

Dilluns, 25 de juny
2/4 de 6 de la tarda · Pl. Santa Anna

Jocs de moviment en família

Veniu en família a participar de jocs en moviment que
us faran cansar i gaudir!
Edat recomanada 3 a 5 anys
Organitzat en el marc del projecte Viu el Carrer!

6 de la tarda · C. Soletat (antiga benzinera de la Pista)

Inauguració de l’escultura del Nen

Amb berenar i batucada a càrrec de Siibo Àfrica

7 de la tarda · Bosquet de l’Atlàntida

S’ha d’estar molt roig
Jaume Barri
La Fàbrica dels Somnis

Dimarts, 26 de juny
2/4 de 10 del matí · ACVic Centre d’Arts
Contemporànies

Un món de colors. Taller d’estiu per a
nens i nenes de 6 a 9 anys

En aquest taller emprendrem un viatge pel planeta
i coneixerem artistes d’arreu. De quins colors són
les teles africanes? Com sona una sansa (kalimba)?
Amb la remolatxa es pot pintar? Els tòtems d’Oceania
poden tenir rostre d’animals?
Del 26 al 29 de juny, de 2/4 de 10 a 1
El període d’inscripció estarà obert fins al dimecres
20 de juny de 2018
+ info: www.acvic.org o trucant al 93 885 37 04

5 de la tarda · Parc de l’Era d’en Sellés

Animació, acrobàcies i cheerleadering
Espectacles, tallers, ball, animació, música..
Edat recomanada de 5 a 8 anys
Organitzat en el marc del projecte Viu el Carrer!

5 de la tarda · C. de l’Alguer

Animació, acrobàcies i cheerleadering

Punts de trobada dels negres:

7 de la tarda · Parc Balmes

Centre Cívic Can Pau Raba

Acció negra

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

Laser Tag, joc esportiu entre dos equips amb llum
infraroja

Dijous, 28 de juny
5 de la tarda · Zona Esportiva

Paintball Juvenil

Participa en equip i sigues el més estratega
aconseguint superar el repte d’acabar la partida
sense embrutar-te
+ info i inscripcions:
www.procescomunitarivic.cat
A partir de 12 anys
Organitzat en el marc del projecte Viu el Carrer!

Divendres, 29 de juny
10 del matí · Museu Episcopal de Vic

Els secrets del Museu

Activitat infantil
El MEV és un Museu ple d’història, misteris i
enigmes. En aquesta activitat, els nens, convertits
en intrèpids detectius, desxifraran missatges ocults
que els permetran conèixer alguns dels secrets més
amagats!
Places limitades, s’aconsella reserva. 5€ per infant
Organitza: Museu Episcopal de Vic

2/4 de 7 de la tarda · Pl. Gaudí

Vigília del seguici infantil

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
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

6 de la tarda

Vine a guanyar-te la pols

Enverda’t

7 de la tarda · Pl. de la Noguera

Dimecres, 27 de juny
10 del matí · Museu Episcopal de Vic

Els misteris de l’antic Egipte

Vine i descobreix el fascinant món de l’antic Egipte!
Convertits en personatges d’aquesta societat,
farem un viatge en el temps en el qual aprendrem a
escriure jeroglífics, coneixerem la mòmia del Museu i
descobrirem diferents aspectes d’aquesta enigmàtica
civilització.
Places limitades, s’aconsella reserva. 5€ per infant
Organitza: Museu Episcopal de Vic

Parc de la Serra-de-senferm

Espectacles, tallers, ball, animació, música..
Edat recomanada de 8 a 12 anys
Organitzat en el marc del projecte Viu el Carrer!

6 de la tarda · Parc dels Germans Maristes
Som de la plana de Beach!
Animació infantil amb Els Atrapasomnis
Torneig de voleibol de platja i voleibol infantil

Punts de trobada dels vermells:

Holi Color party by Adolescents.cat

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

Dissabte, 30 de juny
6 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
Qui vulgui pot participar en una de les tres rues
liderades pel seu cap de llúpia

Centre Cívic el Montseny i carrer de la Laura

Punt de trobada dels verds:

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

5 de la tarda · Museu de l’Art de la Pell

La pell del món

Farem un viatge pel món per ajudar a la Kekacauan
a recuperar els records que un malvat bruixot li ha
esborrat. Ens convertiran en autèntics aventurers
per conèixer les cultures més llunyanes, els seus
objectes i tradicions
Activitat gratuïta amb l’entrada al Museu
Famílies amb nens/es entre 5 i 10 anys
Organitza: Museu de l’Art de la Pell

Diumenge, 1 de juliol
2/4 d’11 del matí · Pl. Major

La platgeta

Inflables d’aigua i classes de zumba

11 del matí · Museu Episcopal de Vic

Jocs i dracs al Museu

Acompanyats d’un educador coneixerem el drac
amic del Museu que ens guia per un viatge a la
recerca d’altres dracs. Observant, escoltant, jugant
i passejant descobrirem alguns dels contes que ens
expliquen les obres d’art.
Famílies amb infants de 3 a 8 anys. 4€ per participant
Organitza: Museu Episcopal de Vic

6 de la tarda · Pl. Gaudí

Festa Major Infantil

Seguici infantil
Amb la participació de la Colla Sardanista Arquiris,
macers, banderers, trompeters infantils, caps de
llúpia petits, bou petit, mulassa petita, cavalls
cotoners, gegants petits, gegants pubills petits,
aligueta, Banda de l’EMVIC, els Sagalets d’Osona
portadors de Sant dels Miquel dels Sants i el
Consistori Infantil
Organitza: Geganters i grallers del c. de la Riera

Dilluns, 2 de juliol
2/4 de 6 de la tarda · Serra-de-Senferm

Construïm contes

Vine a passar una estona en família, escoltant,
explicant i contes i participant-hi.
Edat recomanada de 3 a 5 anys
Organitzat en el marc del projecte Viu el Carrer!

2/4 de 7 de la tarda · Parc del Cementiri

Jocs jarcor per a esportistes de nyiguinyogui
N’estem farts dels tornejos d’estiu, competicions
serioses i copes de pa sucat amb oli. Vine a fer el

ximple sense que ningú et miri malament. Els jocs de
sempre però dos passos per endavant!
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ

7 de la tarda · Pl. de la Noguera

Tututs!
Cobla Bisbal Jove i David Planas
Concert familiar

Dimarts, 3 de juliol
5 de la tarda · Pl. Osona

Allarguem la vida de les joguines

La teva joguina preferida s’ha espatllat? Porta-la i
l’arreglem plegats!
Edat recomanada de 5 a 8 anys
Organitzat en el marc del projecte Viu el Carrer!

2/4 de 10 del vespre · Pl. Major

Cursa nocturna dels 7 portals

A 2/4 de 10 del vespre, categoria infantil
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-dels-7portals/

Dimecres, 4 de juliol
5 de la tarda · Pl. Santa Anna

Allarguem la vida de les joguines

Sigues el més creatiu i vine a arreglar la teva joguina
amb nosaltres!
Edat recomanada de 8 a 12 anys
Organitzat en el marc del Projecte Viu el Carrer!

2/4 de 7 de la tarda · Pl. Major

Repic de campanesi cercavila tradicional
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

Dijous, 5 de juliol
2/4 de 10 del matí · Pl. Major

Balls del Bou, la Mulassa i els Cavalls
cotoners 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.

2/4 d’1 del migdia · Pl. Catedral

Peça interpretada pels grallers i timbalers
de la ciutat de Vic
Ball de l’Àliga

