La històrica festa de Vic
Arriba la festivitat de Sant Miquel dels Sants, el
nostre patró, i amb la festivitat arriba la Festa
Major de Vic. Com cada any i amb la participació
de tothom: entitats, associacions i diversos
col·lectius que saben treure el millor d’ells
mateixos quan arriba l’estiu, aportant-hi el granet
de sorra en forma d’un acte o activitat obert a la
ciutadania. És des d’aquest sentiment grupal que
s’organitza tot, perquè la festa la lideren, des de
l’inici, els tres colors de les tres colles (Verds, Vermells i Negres) sempre
d’acord amb els respectius caps de files més grans i populars (el Merma,
el Nen i la Vella).
Ens anima veure com cada any la Festa Major de Vic creix en nombre
d’activitats, de participació popular i d’actes adreçats als més petits i als
més grans de casa. També els joves, que fa anys organitzen la ‘seva’
festa, sempre en el marc de les festes de Sant Miquel dels Sants. És un
mèrit col·lectiu liderat per una comissió de Festa Major que, integrada per
diferents entitats, pensen i treballen per fer cada any una festa molt més
gran i participada.
Enguany, entre el 27 de juny i el 7 de juliol, podrem veure, per exemple, el
ball de Tornaboda al barri del Remei, que l’any passat a causa de la pluja
no es va poder fer o la tercera edició de ‘La Infernal’, amb més de quatrecents diables, que ompliran un recorregut de foc des del Sucre fins a la
plaça de la Catedral. També pels més petits hi haurà el seguici infantil, la
tradicional cercavila amb els gegants i les figures del bestiari, i pels més
atrevits, una peculiar gimcana al Passeig convertit amb una pista d’aigua,
de fang i de color.
Ja és aquí la Festa Major de Vic amb energies renovades, amb una
ciutat que segueix creixent ordenadament mantenint ben viu el seu
singular dinamisme social i cultural que l’omple d’activitat tot l’any; i ben
especialment aquests mesos de bonança on cada cap de setmana hi
passen coses. Una ciutat que és viva i es mou, vital i plena de salut, cada
cop més, i els ciutadans que hi vivim i hi treballem ens adonem de les
bones oportunitats i sorpreses que ens aporta diàriament. Entre tots fem
Vic, ho fem junts, i a la mesura humana cuidem i ens apropiem de la nostra
magnífica ciutat. Que visqueu molt la Festa Major de Vic!
Anna Erra i Solà
Alcaldessa de Vic

Com cada any des de 1779 als volts del 5 de juliol celebrem la festa per
excel·lència de la ciutat, la Festa Major.
La comissió de Festa Major, els procuradors de Sant Miquel i moltes entitats
i organitzacions, amb el suport de l’Ajuntament quadrem una agenda plena
d’activitats. El seguici, les entitats, persones i figures que el formen són la
composició més antiga de tota la festa.
Com bé sabeu des de fa uns anys estem fent una investigació a fons
d’aquestes festes i les figures que històricament conformen els seguicis
vigatans. A principis d’any donàvem a conèixer el descobriment d’un
document trobat a l’Arxiu Episcopal, al llibre de la confraria dels pellaires
blanquers, l’existència de la figura “lo lleó”. En aquest llibre de la confraria hi
ha documentats tots els moviments i actes que feia la confraria.
L’any 1664 l’Ajuntament els convida a participar en el seguici que se
celebrarà a la festa d’inauguració de la nova església de la Pietat, els
pellaires blanquers encarregats de fer ballar el lleó, almenys des de principis
del segle XVII, accepten participar en la festa amb aquesta figura, però
a causa del mal estat de la figura decideixen fer-ne una de nova. Aquell
document té una importància rellevant perquè ens esmenta les mides i el
material de construcció de la figura i a més hi ha un dibuix del disseny que
tècnicament en diem el “figurí” del lleó.
No tenim constància que existeixi a cap altre indret un projecte tan detallat
i molt menys un dibuix d’aquell segle, fent que sigui aquest el més antic del
món. Tot està previst perquè l’any que ve recuperem la figura del lleó pel
seguici de la ciutat i anar completant i recuperant la totalitat de figures que
formaven antigament els seguicis de la ciutat. També us volem comentar,
que els procuradors de sant Miquel seguim treballant per trobar un espai
per exposar tots els elements i història de la festa en forma de centre
d’interpretació per tal de donar a conèixer la història de la festa i poder
gaudir-la.

Roger Albert Casanova
Membre dels procuradors
de Sant Miquel dels Sants

Festival
Nits de Cinema Oriental
Aquest 2019, el Festival Nits de Cinema Oriental de Vic s’endinsa al Regne
de Siam: Tailàndia.
Hi haurà una retrospectiva de cinema d’acció tailandès, amb la projecció
d’alguns dels títols que van revitalitzar aquest gènere, i una especial atenció
a l’actriu marcial Jeeja Yanin, Premi d’Honor d’aquesta 16a edició.
A la secció oficial hi ha pel·lícules recents com THE POOL, un inquietant
thriller que mantindrà als espectadors en estat de shock, o HOMESTAY,
producció del mateix equip de la vencedora de l’any passat BAD GENIUS,
un sopar tailandès, l’exposició Ombres de Siam al Museu de la Pell, i la
representació del conte Les llumetes de Ko Ko Yao.
D’altres títols destacats que veurem a Vic són THE KNIGHT OF SHADOWS,
l’última superproducció de Jackie Chan, que combina Wuxia (espases i
fantasia) amb una història d’amor; ANDHADHUN, la cinta índia de la
temporada, que ha acaparat premis i reconeixements i ens presenta, a
ritme de Bollywood, un joc d’intrigues amb molt d’humor negre; UNDER
ONE UMBRELLA, una preciosa història coral japonesa, sobre el retrobament
d’un pare i una filla; ONCE UPON A TIME IN CHINA: WARRIORS OF THE
NATION, vuitena entrega oficial de la mítica saga sobre Wong Fei-Hung;
SAINT YOUNG MEN, adaptació en imatge real del popular manga/anime
sobre les tribulacions de Jesús i Buda a la Terra; l’homenatge al malaguanyat
Ringo Lam amb la projecció d’una còpia restaurada de l’adrenalínica FULL
CONTACT, i d’altres produccions destacades de la Xina, Japó, Hong Kong,
Índia, Corea del Sud i Nepal.
Com sempre, la sessió estrella serà la de la Bassa, amb nits a l’aire lliure
amb sopars asiàtics, exhibicions d’arts marcials, bollywood... I aquest any
també hi incorporem una Nit prèvia, la del dilluns, 15 de juliol, al Pati de
l’Os del Seminari, amb la projecció de CHOCOLATE, la cinta que va donar
a conèixer a Jeeja Yanin.
I tot això, arrodonit (o distorsionat), amb una nova sessió del TETSUDON,
l’antologia irreverent de cinema japonès, i el VICSUDON, la seva versió
vigatana, a banda de sessions especials (com l’esperada Nit Golfa, on hi
podrem veure la inclassificable STREGA, curtmetratges, produccions
realitzades entre Occident i Orient dins la Ruta Marco Polo, i la presentació
del pastisset oficial del certamen, l’Oió!, regat amb la cervesa Nitòmana...
L’elefant Chang us guiarà en aquesta immersió dins la cultura oriental, del
15 al 21 de juliol, a Vic.

Aquest estiu
no et quedis a casa!
Tornen, un estiu més, les “Tardes d’Estiu al Carrer“, un projecte socioeducatiu
a l’espai públic que parteix del treball entre diferents entitats, persones
(voluntàries i professionals) i l’administració local. Aquest treball comunitari
permet organitzar activitats gratuïtes, lúdiques i esportives, adreçades a
infants, joves i famílies. A més, es tracta d’activitats pensades per fomentar
l’esport, els valors saludables, de sostenibilitat i de convivència a les places,
pistes i parcs de tota la ciutat.
Durant les vacances d’estiu, i més especialment durant la Festa Major, els
carrers prenen vida i es converteixen en l’espai ideal per relacionar-nos,
petits i grans: els parcs s’omplen de bicis, patins, pilotes o jocs improvisats.
Amb les propostes de les “Tardes d’Estiu al Carrer” els parcs també són un
bon lloc per veure espectacles (titelles, rondallaires, etc.), per fer tallers (circ,
reparació de joguines i de bicicletes, etc.), per ser creatius (manualitats,
construccions amb fusta, murals, etc.), per fer jocs (tradicionals, de taula,
gegants, etc.) i per fer esport (tennis taula, futbol, krofball, etc.).
A més, aquest any, s’ha comptat amb la col·laboració de les diferents
entitats de diversitat funcional de la ciutat per adaptar la major part de
les activitats per garantir l’accessibilitat de tothom. Aquelles que poden
generar algun dubte, s’han marcat amb icones d’accessibilitat.
Pel que fa a la part esportiva, arriba una nova proposta de futbol i activitat
física a les pistes de la ciutat de Vic de la mà de la Fundació Barça! Gaudeix
d’una experiència esportiva única amb entrenaments, activitats i partits en
3 temps! Vine a practicar esport en equips mixtos, posant en pràctica i
treballant diferents valors i marcant les regles del joc. Si tens entre 8 i 16
anys, inscriu-t’hi!
La programació de les “Tardes d’Estiu al Carrer” d’aquesta cinquena edició
es concentra del 25 de juny al 6 de setembre de 2019: onze setmanes
amb activitats i propostes esportives i de lleure per a tots els gustos i totes
les edats que s’acomiada amb una gran festa plena de música, dansa i
diversió. Aquesta proposta forma part de la programació d’activitats
municipals recollides a l’ESTIU VIC XL i s’inclou dins del projecte Viu el
Carrer!, promogut pel Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural.
Per a més informació:
http://www.viuelcarrer.cat/
Centre Cívic Can Pau Raba
C. Raval Cortines, 24
T. 638 800 637
equipicivic@tapis.cat

TENIM
L’ESPÍGOL

ACTIVITATS
RELIGIOSES

Però nosaltres tenim l’espígol.
Que poca cosa, oi?, i tan fonda.
Tenim la dèria sobirana,
el perfum dur dels ingenus,
l’engruna d’una història que es fa
esmicolant-se.

DIVENDRES 5 DE JULIOL

Hem conegut, per força, la nova lluita,
més sàvia i més heroica, del desencís.
Algú que ens preguntava
si calia tant amor per dir-ne vida
si calia tant dolor per dir-ne mort.
Però no farem les paus amb un mirall.
Perquè nosaltres tenim l’espígol,
matiner, franc, sorollós,
tenim el bosc ficant-se pels carrers un dia
a l’any,
llaminer de pedra calenta i petjada blava,
tenim l’espígol, tossut i tendre,
manuscrit amb la suor dels anys,
tonada que és de cendra i flama i aigua,
el bufarut que s’alça per proclama
i ens renta la ciutat per dir que un dia
la llibertat que ens mira
serà un aixovar que ens trobarem als dits
i els dits seran el sucre de l’espígol.
Jordi Lara

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.
DISSABTE 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.
DIMARTS 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.
DIVENDRES 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
Miquel dels Sants Duran Ylla-Català

Programa de
Festa Major de Vic
del 27 de juny al 7 de juliol
DIMARTS, 18 DE JUNY
7 de la tarda - Sala de la Columna
Acte dels procuradors de Sant
Miquel dels Sants
Acte de reconeixement al senyor Lluís
Tello per la seva trajectòria amb els
gegants de la ciutat i a l’Associació
de Dansaires de Sant Miquel per la
celebració del seu 25è aniversari.
Pinzellades del cerimonial de la ciutat
a càrrec del senyor Xavier Cervera.
Lectura del vers de l’espígol a càrrec
del senyor Jordi Lara.
Presentació del portador del penó de
Sant Miquel dels Sants, Miquel dels S.
Duran Ylla-Català.
Interpretació dels Goigs de Sant
Miquel.
Interpretació del ball de l’Àliga a càrrec
del senyor Xavier Jové.
Acte de signatura dels participants al
seguici de la ciutat.

DIJOUS, 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 i aprendrem
a escriure jeroglífics, coneixerem
la mòmia del museu i descobrirem
diferents aspectes d’aquesta
enigmàtica civilització.
De les 10 del matí a la 1 del migdia.
5€ per infant. Places limitades,
s’aconsella reserva.
Organitza: Museu Episcopal de Vic

2/4 de 6 de la tarda - Museu de l’Art
de la Pell
Visita al guadamassil
La visita proposa un recorregut per
diferents obres del museu que ens
permetrà conèixer l’origen i evolució
de la tècnica del guadamassil al
llarg de la història i descobrir-ne les
aplicacions diverses.
Visita inclosa en el preu de l’entrada.
S’aconsella reserva prèvia.
Organitza: Museu de l’Art de la Pell
2/4 de 6 de la tarda - Pl. Fra Joan
Biciclyrepair
La teva bicicleta no funciona gaire bé?
Vine i ens la mirem plegats. T’ajudem
i te n’ensenyem. També veurem bicis
que es converteixen en estudis de
ràdio o en liquadora!
A partir de 12 anys.
Tardes d’Estiu al Carrer
+info: www.viuelcarrer.cat
Organitza: Osonament, Projecte
Aurora i agents cívics
Col·labora: La Clota
2/4 de 6 de la tarda - Pl. Major
II Torneig de Petanca Festa Major
Organitza: Casal de la Rambla, Casal
Mossèn Josep Guiteras i Amics de la
Petanca
6 de la tarda - Rbla. del Passeig
Gimcana guarra infantil
Pista americana d’aigua i fang.
Tirolina, pack d’escalada, inflables
d’aigua...

7 de la tarda - L’Atlàntida, Sala 2
Trio Fortuny & Friends
Grup resident Clàssica Jove 2019.
Quintet La Truita de Schubert.
+info: www.latlantidavic.cat
Organitza: L’Atlàntida, Centre d’Arts
Escèniques d’Osona
2/4 d’11 de la nit - Pl. Major
Operació Globus, el documental
L’any 1976, sis joves aventurers
vigatans es van proposar donar la
volta al món en un camió durant 3
anys. L’expedició es va denominar
“Operació Globus”. Ara, més de 40
anys després d’aquella aventura, ens
explicaran la seva història.
Projecció del documental guanyador
de la Beca Ciutat de Vic a la Creació
Artística 2016/2017

DIVENDRES, 28 DE JUNY
10 del matí - Museu Episcopal de Vic
Els Secrets del Museu
El Mev és un museu ple d’històries,
misteris i enigmes. En aquesta activitat,
convertits en intrèpids detectius,
desxifrarem missatges ocults que ens
permetran conèixer alguns dels seus
secrets més amagats!
De les 10 del matí a la 1 del migdia.
5€ per infant. Places limitades,
s’aconsella reserva.
Organitza: Museu Episcopal de Vic
2/4 de 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 convertirem en autèntics
aventurers per conèixer les cultures
més llunyanes, així com els seus
objectes i tradicions.
Activitat recomanada per famílies amb
nens i nenes de 5 a 9 anys.
Preu: 4€ per participant. Menors de 3
anys gratuït. S’aconsella reserva prèvia.
Organitza: Museu de l’Art de la Pell

2/6 de 6 de la tarda - C. Josep M. Sert
Experimenta i descobreix
T’agrada la ciència? Fer-te preguntes?
Experimentar i descobrir? Vine
a passar una bona estona. Te’n
sorprendràs!
De 12 a 16 anys.
Tardes d’Estiu al Carrer
+info: www.viuelcarrer.cat
A càrrec de: Educaixa
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 del c.
de la Riera
2/4 de 9 del vespre - L’Atlàntida, Sala 1
Basket Beat
Moviment, art i acció social.
Clàssica Jove 2019
+info: www.latlantidavic.cat
9 del vespre - Pl. Major
Assaig Sagals d’Osona
Assaig especial obert dels Sagals a
tothom.
En acabar, entrepà de botifarra a la pl.
D.M. de Clariana per a tots i totes les
participants i concert de versions amb
Juli Piris.
2/4 de 10 del vespre - Seminari Vic
Juliane Heinemann al Pati de l’Os
del Seminari Vic
Tast del procés de creació de l’obra
“L’últim camí de Walter Benjamin”,
guanyadora del Premi Puig-Porret
2019 que s’estrenarà el proper MMVV.
Entrada i aparcament gratuït al mateix
recinte.
Organitza: MMVV i Seminari Vic

2/4 de 10 del vespre - C. Prat d’en
Galliners
Sopar i pregó jove
Enceta la festa major amb el clàssic
sopar del jovent de la ciutat. Aquest
any vine vestit de gala, no sigui que
facis el ridícul
(hi haurà opció vegana).
Concerts de Sicuta versions i PD
Ruïnosa
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ

DISSABTE, 29 DE JUNY
9 del matí - Circuit Mas d’en Bigues
Trofeu internacional Ciutat de Vic
Copa Osona de Trial 2019
De les 9 del matí a les 9 del vespre.
Organitza: Trialsport club esportiu
d’Osona
9 del matí - Circuit del motor
51è Ral·li Osona
Sortida i arribada al Circuit del motor
Organitza: Escuderia Osona
2/4 de 12 del migdia - Residència El
Nadal
Festa Major al Nadal
Amb tot el seguici infantil, els Sagals
d’Osona i les Colles del Grup
Sardanista Riallera.
12 del migdia - Museu Episcopal de
Vic
Recorregut medieval
Coneix les millors peces de les
col·leccions d’art romànic i gòtic. Visita
comentada per l’art, la cultura i els
costums del món medieval.
Activitat gratuïta amb l’entrada al
museu.
Organitza: Museu Episcopal de Vic
2/4 de 5 de la tarda - Museu de l’Art
de la Pell
Els animals d’en Quel

En Quel, el gegant del nostre museu,
ha perdut tots els animals de la seva
granja mentre treballava. Nosaltres,
acompanyats d’un educador, ens
convertim en autèntics exploradors
per descobrir, a través de pistes i
endevinalles, en quins objectes del
museu s’han amagat.
Activitat recomanada per famílies amb
nens i nenes de 4 a 8 anys.
Preu: 4€ per participants. Menors de 3
anys gratuït.
Organitza: Museu de l’Art de la Pell
5 de la tarda - Museu Episcopal de
Vic
Visita comentada a l’exposició
temporal “El luxe dels ivoris
romànics”
Una visita guiada per deixar-vos
fascinar pel luxe dels ivoris romànics i
conèixer la història que hi ha darrere
d’aquets objectes exquisits.
Visita gratuïta amb l’entrada a
l’exposició.
Organitza: Museu Episcopal de Vic
6 de la tarda
LA CRIDA
Sortida de les colles en rua cap a la
crida, acompanyats per les xarangues i
els caps de llúpia.
Qui vulgui pot participar en una de
les tres rues liderades pel seu cap de
llúpia.
• Punt de trobada dels vermells: Parc
de la Serra-de-senferm
• Punts de trobada dels negres: Centre
Cívic el Montseny i carrer de la Laura
• Punt de trobada dels verds: Centre
Cívic Can Pau Raba.
¼ de 10 del vespre - Pl. de la
Catedral
Arribada de les colles a la plaça de la
Catedral
Himne de la crida i balls i els caps de
llúpia.

La Crida
Sopar popular
Preu del sopar: 5€ (beguda i entrepans
de botifarra, pollastre i formatge).
Concert de xarangues amb Xaranga
Dis-tracció de Vilanova i la Geltrú,
Trinxaranga de Solsona, Toquem
Toquem de Torroelles de Foix,
Charanga El Pinxo de Barbastro, Band
Sonats de Reus i Som-hi de caraband
de Moià.
Fi de festa
Concert de Band-idos
2/4 de 9 del vespre - L’Atlàntida, Sala 3
Enrique Bagaria, piano
Clàssica Jove 2019
+info: www.latlantidavic.cat
Organitza: L’Atlàntida, Centre d’Arts
Escèniques d’Osona

DIUMENGE, 30 DE JUNY
8 del matí - Parc Balmes
Collida de l’espígol
2/4 d’11 del matí - Museu Episcopal
de Vic
Déus, mòmies i faraons egipcis
Descobreix en família els secrets de
l’Antic Egipte a través de les obres que
es conserven al museu. Famílies amb
infants a partir de 5 anys. S’aconsella
reserva. Preu: 4€ per participant.
Organitza: Museu Episcopal de Vic
2/4 de 12 del migdia - Museu de l’Art
de la Pell
Descobrint el museu
Visita guiada a la col·lecció d’arts
decoratives aplegada per Andreu
Colomer Munmany, que reuneix
objectes elaborats amb pell d’una gran
riquesa artística.
Visita inclosa en el preu de l’entrada.
S’aconsella reserva prèvia.
Organitza: Museu de l’Art de la Pell
12 del migdia - Museu Episcopal de Vic
Recorregut medieval
Coneix les millors peces de les

col·leccions d’art romànic i gòtic. Visita
comentada per l’art, la cultura i els
costums del món medieval.
Activitat gratuïta amb l’entrada al
museu.
Organitza: Museu Episcopal de Vic
1 del migdia - Museu Episcopal de Vic
Visita comentada a l’exposició
temporal “El luxe dels ivoris
romànics”
Visita gratuïta amb l’entrada a
l’exposició.
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, mulasseta, 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
7 de la tarda - Pl. del Carbó
Mimmigreska
Membres de Mimmisikous Band i
Greska junts per versionar els millors
clàssics jamaicans.
ArtdePas
8 del vespre - Pl. de la Noguera
Vic Basket Beat
Vic Basket Beat és una orquestra de
pilotes de bàsquet formada per joves
de la ciutat i músics acompanyants.
Convençuts que la Festa Major és el
marc més idoni per presentar el treball
de creació col·lectiva realitzat, us
convidem a descobrir que botar junts
no és fàcil però, quan s’aconsegueix...
Aquest és un projecte artístic
socioeducatiu en el qual s’hi ha
implicat varies entitats i joves de la
ciutat durant aquest 2019.

8 del vespre - Parc de M. Àngels
Anglada
Tarda d’Humor
Què millor per passar la ressaca de
la Crida que amb una bona dosi
d’humor i màgia amb un gintònic a la
mà? Vine a gaudir d’una tarda tranquilla i diferent per recuperar forces per la
segona setmana de Festa Major amb
Això fred no val res i El Oso Cabrón.
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ
2/4 de 10 del vespre - Seminari Vic
Núria Graham al Pati de l’Os del
Seminari Vic
La vigatana, una de les veus del
moment, serà al Pati de l’Os amb el
seu indie folk
Entrada i aparcament gratuït al mateix
recinte.
Organitza: Ajuntament de Vic i
Seminari Vic
10 del vespre - Pl. Gaudí
Els pescadors de l’Escala
Havaneres.
Hi haurà rom cremat.

DILLUNS, 1 DE JULIOL
2/4 de 6 de la tarda - CCVic Serrade-Sanferm
Un món de contes
Explicació de contes breus amb els
quals viatjarem a llocs màgics. Fes
servir la imaginació i deixa’t portar!
A partir de 3 anys.
Tardes d’Estiu al Carrer
+info: www.viuelcarrer.cat
Organitza: Casa d’Oficis
6 de la tarda - Pl. de la Catedral
Zeppelin
Companyia La Baldufa
Una aventura plena de sorpreses que
farà que la monotonia de la ciutat
quedi eclipsada pel vol del Zeppelin.
Espectacle familiar itinerant.

7 de la tarda - Parc Balmes
Acció negra
Laser Tag, joc esportiu entre dos
equips amb llum infraroja
Barra i sopar de frankfurts i
hamburgueses amb opció vegetariana
Concerts:
Kalabranda (Fusió rock-ska)
Progèria (punk psiquiàtrik del vallès)
Pd’s negres

DIMARTS, 2 DE JULIOL
2/4 de 6 de la tarda - Pl. del Carbó
Taller de paper artesanal
Vols aprendre a fer paper reciclat
utilitzant una tècnica artesanal?
A partir de 5 anys.
Tardes d’Estiu al Carrer
+info: www.viuelcarrer.cat
Organitza: Associació Tapís (Projecte
Aktua)
7 de la tarda - Bosquet de l’Atlàntida
S’ha d’estar molt roig
Actuació de Jaume Barri.
8 del vespre
Entrepans de pinxos de pollastre, de
botifarra i de formatge
Begudes variades i còctel Molaroig
9 del vespre
Pelat i pelut
11 de la nit
Concert de Mashup Party Band

DIMECRES, 3 DE JULIOL
2/4 de 6 de la tarda - Parc Sant
Jaume
Xip-xap-xup
Vine a refrescar-te tot jugant: relleus,
jocs tradicionals i alguna sorpresa!
A partir de 8 anys.
Tardes d’Estiu al Carrer
+info: www.viuelcarrer.cat
Organitza: Casa d’Oficis

6 de la tarda - Parc dels Germans
Maristes
Enverda’t
Som de la Plana de Beach!
A partir de les 5 inscripcions al torneig
de voleibol.
6 de la tarda
Ball de la Geganta dels Verds i
Photocall.
Animació infantil amb el grup
Atrapasomnis.
7 de la tarda
Torneig de voleibol de platja i voleibol
infantil.
8 del vespre
Sopar d’entrepans de formatge,
botifarra, llom i pollastre.
2/4 de 10 del vespre
Concert de TuTu KeKe i DJ Capde
2/4 de 9 del vespre - L’Atlàntida, Sala 1
JONC alevins
Simfonia 8 de Dvorák. Clàssica Jove
2019
+info: www.latlantidavic.cat
Organitza: L’Atlàntida, Centre d’Arts
Escèniques d’Osona
1/4 de 10 del vespre - Pl. Major
Cursa nocturna dels 7 portals
A 1/4 de 10 del vespre, categoria
infantil.
A les 10 de la nit, categoria absoluta.
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-7-portals/

DIJOUS, 4 DE JULIOL
2/4 de 5 de la tarda - Museu de l’Art
de la Pell
Fem teatre d’ombres
Activitat familiar on descobrirem els
secrets del teatre d’ombres tailandès,
turc i xinès. Preu: 4€ per participant.
Menors de 3 anys gratuït. S’aconsella
reserva prèvia.
Organitza: Museu del ‘Art de la Pell
2/4 de 6 de la tarda - Parc d’Armand
Quintana i Panedas
LaserTag
Vols practicar la punteria i l’estratègia?
Participa en equip i sigues el més
ràpid, aconseguint superar el repte
d’acabar la partida sense ser eliminat.
Més informació i inscripcions a www.
viuelcarrer.cat
De 12 a 18 anys.
Tardes d’Estiu al Carrer
Organitza: Oci Infantil i Lúdic de
Manlleu
2/4 de 7 de la tarda - Pl. Major
Repic de campanes i Tradicional
cercavila
Gegants i llúpies acompanyats per
La Bandeta recorreran els principals
carrers i places de la ciutat fent les
ballades als procuradors honorífics.
2/4 de 9 del vespre - Pl. de la
Catedral
Concert de vigília – 8è aniversari
Banda de l’Escola de Música de Vic.
Director: Ferran Angli i Oriol Codina.
¾ de 10 del vespre - Pl. de la
Catedral
Cercavila de la Nitgília, Gegants i
maces de foc
Cercavila per la plaça de la Catedral,
carrer de Sant Miquel dels Sants amb
Salt de maces de foc i ballet dels
gegants, carrer Ciutat, plaça Major,

carrer Argenters, carrer Canyelles i
carrer de la Ciutat, acompanyats amb
la música de la banda gegantera.
11 de la nit - Pl. Major
Doctor Prats
Avui lluny és més a prop Tour.
2/4 d’1 de la matinada - Zona
esportiva
Barraques
Després de donar-ho tot a la Plaça
Major, vine cremar els últims cartutxos
de la nit!
Amazonians: Reggae femení
provinent del país valencià.
Nyandú: El powerpop més bèstia del
Lluçanès.
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ

DIVENDRES, 5 DE JULIOL
9 del matí - Nucli urbà
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, alumnes de gralla de
l’AMTP de l’EMVIC, 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, la Mulassa i els
cavalls cotoners de Vic
10 del matí - Pl. Major
Lectura del vers de l’espígol
A càrrec de Jordi Lara Surinyach.
10 del matí - Museu Episcopal de Vic
Jornada de portes obertes
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 i timbalers de la ciutat de
Vic, alumnes de gralla de l’AMTP de
l’EMVIC, 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
Ofici de Sant Miquel
Missa solemne presidida per l’Excm. I
Rvdm. Mn. Romà Casanova, bisbe de
la diòcesi
Dins la catedral, ball de l’Àliga.
11 del matí - Museu de l’Art de la
Pell
Jornada de portes obertes
Amb motiu de la festa major de Vic,
l’entrada al museu serà lliure i gratuïta
durant tot el dia. Serà una bona ocasió
per visitar la col-lecció permanent i
les exposicions temporals que acull el
museu.
De les 11 del matí a les 2 del migdia.
Organitza: Museu de l’Art de la Pell
12 del migdia - Museu Episcopal de Vic
Recorregut medieval
Coneix les millors peces de les colleccions d’art romànic i gòtic. Visita
comentada per l’art, la cultura i els
costums del món medieval.
Divendres 5, dissabte 6 i diumenge 7
de juliol.

Activitat gratuïta amb l’entrada al
museu.
Organitza: Museu Episcopal de Vic

8 del vespre - Pl. Major
Orquestra Maravella
Concert de Festa Major.

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

8 del vespre - Recinte Firal
La Infernal
Sortida de diables de totes les colles
assistents en cercavila, percussionistes
i batucades, malabaristes, pisconers,
enceses a plaça, correfoc pels carrer...
i sorpreses!
Recorregut: Recinte Firal, avda. dels
Països Catalans, c. de les Flors, ptge.
de l’Orfeó, església de l’Hospital,
Call Moltó, Call Nou, c. Sant Just,
pl. Pompeu Fabra, c. de la Riera i pl.
Gaudí.

2/4 d’1 del migdia - Pl. Catedral
Balls a la plaça de la Catedral
Peça interpretada pels Grallers
i Timbalers de la Ciutat de Vic
i alumnes de gralla de l’AMTP de
l’EMVIC.
Ball de l’Àliga.
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, ballada
general de totes les figures i ballada
de sardanes
2/4 de 7 de la tarda - Pl. Gaudí
Infernal Infantil
A càrrec de les Fúries Canalles
Organitza: Associació Cultural Sagals
d’Osona
2/4 de 8 de la tarda - C. Sant Miquel
Cronoescalada
La tradicional pujada de ciclistes arriba
a la 7a edició. L’esdeveniment esportiu
més important de l’any tindrà moles
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

9 del vespre - Pl. Gaudí
Encesa o figura de cada colla
assistent, balls de la Mulassa i la
Guita
10 del vespre - Pl. Catedral
Encesa de La Infernal
Amb la participació de: Fúries d’Ausa,
Geganters del c. de la Riera, Abra-K
Pum, Diables de Tona, Bous de Foc de
Santpedor, Atabalats de Cerdanyola,
Diables de la Verneda, Diablesses
i Diables de Sarrià, Dimonis de
Puigcerdà, Diables del Pont Vell, Fures
de Can Baró, Diables de Montbau i
Cabrons i Bruixes de Centelles.
Organitza: Sagals d’Osona
9 del vespre - Rbla. del Passeig
Ballada de Swing
Organitza: Vic Kick Swing
2/4 d’11 de la nit - Pl. Màrtirs
Sarau a la fresca
Aires del Montseny
Ball a plaça de danses tradicionals
catalanes.
Organitza: L’Oca Rosa

12 de la nit - Zona esportiva
Barraques
La primera de les dues millors nits de
tot l’estiu.
La Tropa: Torna un clàssic, la millor
banda de rumba osonenca de la
dècada del 2000, fa un concert únic.
Tremenda Jauría: les trencamalucs de
Madrid venen a fer-te ballar fins a caure
mort al terra.
Greska: Els millors ritmes jamaicans de
la ciutat tornen a les barraques.
Sonidero viral: Els reis del “latineo” i les
“caderitas” tornen a casa nostra.
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ

DISSABTE, 6 DE JULIOL
2/4 d’11 del matí - Museu Episcopal
de Vic
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
5 de la tarda - Museu Episcopal de Vic
Visita comentada a l’exposició
temporal “El luxe dels ivoris
romànics”
Una visita guiada per deixar-vos
fascinar pel luxe dels ivoris romànics i
conèixer la història que hi ha darrere
d’aquets objectes exquisits.
Diumenge 7 de juliol a la 1 del migdia.
Visita gratuïta amb l’entrada a
l’exposició.
Organitza: Museu Episcopal de Vic
2/4 de 6 de la tarda - Museu de l’Art
de la Pell
Un món de pells
Visita teatralitzada al MAP de la mà
d’un jove adober, fill del propietari de
l’adoberia en la que es desenvolupa
l’acció. Aquest ens anirà explicant

aquells elements més significatius de
les pelleries vigatanes, però sobretot es
farà una especial menció al treball de
les pells arreu del món que, de manera
fictícia, ha anat recollint un parent del
jove.
Preu: 4€ per persona. Menors de 7
anys gratuït. S’aconsella reserva prèvia.
Organitza: Museu de l’Art de la Pell
7 de la tarda - Pl. de la Catedral
Pilar Caminat dels Sagals
Recorregut: pl. Catedral, c. de l’Escola,
pl. Sant Felip, pl. Major
1/4 de 8 del vespre - Pl. Major
Xurriacada
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, alumnes de gralla de l’AMTP
de l’EMVIC, 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.
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 del vespre - Pl. del Pes
Vigílies
Actuació castellera de petit format amb
els Sagals d’Osona i els Xerrics d’Olot.
10 del vespre - Pl. Major
94è concurs de Colles Sardanistes
Cobla Bisbal Jove.
Organitza: Colla Sardanista Riallera
11 de la nit - C. Bisbe Strauch
Ball de Tornaboda
Exel Orquestra

12 de la nit - Zona esportiva
Barraques
Aquesta és la veritable nit més llarga
de l’any!
Power Burkas. El hardcore vigatà que
està de moda.
Bannana Beach. La rumba de
l’Empordà ens farà ballar fins al final.
Demencials. Un clàssic del punk-rock
de la comarca.
Pd Uriolix. Ja un clàssic de les festes
populars, la música de sempre i els
“temazos” del moment.
+ info: facebook.comf/fmjovevic
FMJ

DIUMENGE, 7 DE JULIOL
10 del matí - Pl. Major
Campionat de bitlles catalanes
Organitza: Vic Bitlles
2/4 d’11 del matí - Museu Episcopal
de Vic
Déus, mòmies i faraons egipcis
Descobreix en família els secrets de
l’Antic Egipte a través de les obres que
es conserven al museu. Famílies amb
infants a partir de 5 anys. S’aconsella
reserva. Preu: 4€ per participant.
Organitza: Museu Episcopal de Vic
12 del migdia - Pl. Major
Gran diada castellera de Festa
Major
Amb les colles Sagals d’Osona,
Castellers de Gràcia i Marrecs de Salt.
2/4 de 3 de la tarda - Pl. Sta. Elisabet
Dinar de Valents
No es sobreviu realment a la Festa
Major si no es ve al dinar més ben
parit de l’any. Reviu amb nostàlgia els
dies que has viscut i acaba la FMJ amb
el millor final de festa possible. L’AMPA
de la FMJ ja no es veu amb cor de
venir...
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ

6 de la tarda - L’Atlàntida, Centre
d’Arts Escèniques d’Osona
Alguns neixen estrellats
Joan Pera i Pep Sais ens evoquen els
grans còmics universals.
+ info: www.latlantidavic.cat
7 de la tarda - L’Orfeó
Concert de Festa Major de l’Orfeó
Vigatà
Daniel Antolí, director.
Clara Manjón, piano.
7 de la tarda - Pl. del Carbó
La Jonkollective
Música Funk.
Artdepas
7 de la tarda - Pl. Major
La Cridòria
VIII Triangular de colles
Vine a animar els teus!
Novetat: La paritat arriba a la
Cridòria
Un cop acabada una primera etapa
de la Cridòria, en què un dels equips
ha aconseguit tres victòries i ja té una
copa en propietat, és hora d’introduir
algunes millores al regalment del joc.
Es tracta, essencialment que la
Cridòria sigui paritària, és a dir,
amb el 50% de noies i de nois. Això
comportarà algunes modificacions:
cada equip tindrà un repartidor i
una repartidora, de manera que,
en comptes de 9, hi haurà 10
components per equip.
Als atacs hi haurà una noia i un
noi, i entre defenses i porteria
dues noies i dos nois. També,
vist que la participació ja és força
intergeneracional, s’eliminaran
totes les obligacions o restriccions
motivades per l’edat.
1/4 d’11 de la nit - El Sucre
Castell de focs
Amb Pirotècnia Tomàs.

¾ d’11 de la nit - Pl. Gaudí
Contracrida
Amb Etcètera Teatre.

EXPOSICIONS

DIMARTS, 9 DE JULIOL

El luxe dels ivoris romànics. Ivoris
del Musée de Cluny al MEV
L’ivori ha estat un dels materials més
desitjats en la producció d’objectes
artístics de luxe al llarg de la història,
sinònim d’ostentació i de devoció.
Malgrat que, a Catalunya, d’ivoris del
període romànic se’n conserven pocs,
ara tindrem la possibilitat de conèixer
aquest art a través d’alguns objectes
de gran qualitat cedits pel Musée de
Cluny - Musée national du Moyen Âge
de París.
Fins el 7 de juliol de 2019
Museu Episcopal de Vic
Organitza: Museu Episcopal de Vic

8 del vespre - Sala de la Columna
Conferència balmesiana
Cantar i representació del cos en els
escrits de Balmes.
A càrrec de Jaume Ayats i Abeyà,
musicòleg i director del Museu de la
Música de Barcelona.

Lucia Royo – AEDES: Cos – Lloc –
Temps
Aquesta exposició gira entorn la pedra
que ens rodeja: l’Aedes, la casa, el
Temple. No com una relíquia que ens
recorda el pas del temps, sinó com
un vestigi del que és una societat: la
perdurabilitat de la pedra, del lloc, en
contrast amb l’acció del temps.
Del 28 de juny al 4 d’agost
Temple Romà
Organitza: Patronat d’Estudis
Osonencs
ART + ESCOLA + REFUGI
Una mostra expositiva realitzada a
partir dels projectes que s’han dut
a terme en els centres educatius
participants al programa Art i Escola
08 entorn del concepte Refugi. Els
alumnes dels diferents centres han
experimentat amb l’escultura, la
fotografia, l’acció perfomàtica, la
pintura... realitzant accions artístiques
que poden anar des de construir una
cabanya al pati fins a passar una nit
dormint tots junts a l’institut, passant
per la creació de cançons sobre el

conflicte a Síria, la protecció que
ofereix una màscara o l’amor que
desperten les abraçades.
37 centres educatius / 38 projectes /
3.322 alumnes
Fins el 27 de juliol de 2019
www.acvic.org
ACVic, Centre d’Arts Contemporànies
Organitza: ACVic, Centre d’Arts
Contemporànies
Exposició “Les Fonts del Montseny”
Avui en dia els dolls d’aigua de les
fonts del Montseny es van aprimant
mentre les construccions que les
ennoblien es degraden. Des de fa
dos anys, Oscar Farrerons i Adrià
Corella, un arquitecte i un fotògraf
estudiosos del massís, estan portant a
terme un projecte de recuperació de
la memòria de les fonts del Montseny
que consisteix en la documentació
dels brolladors montsenyencs i,
simultàniament, en un treball de camp
amb la ubicació georeferenciada,
fotografies i la descripció. A hores
d’ara ja han indexat més de 700
fonts, que es poden consultar al web
“Projectes Fonts del Montseny”. Els
resultats d’aquest estudi s’ha pogut
veure en diferents localitats i ara arriba
a Vic.
Fins el 7 de juliol de 2019
Espai Romeu (Biblioteca Joan Triadú)
O POLS O FANG de Lluís Vilar
Exposició pictòrica de l’artista vigatà,
Lluís Vilar sota el títol “O POLS O
FANG”. Vilar es presenta com a
pagès i possiblement aquesta relació
amb la terra l’ha fet percebre, sentir
i entendre el món d’una forma
particular. “L’any 2002 caminant pel
bosc, vaig trobar unes llaunes d’oli
usades per a maquinària agrícola, ja
mig podrides, que estaven entre els
fanals del marge d’uns camps que
havien estat abandonats. A partir
d’aquesta troballa vaig pintar un
quadre, que és el que he volgut que

obrís aquesta exposició, per pensar
sobre l’abandonament del món rural
i també sobre el canvi climàtic”, així
mateix l’artista presenta aquesta
mostra que es podrà veure al Seminari
Vic fins el pròxim 30/6.
Fins el 30 de juny de 2019
Seminari Vic
Teatre cremat, teatre oblidat
Exposició temporal que a través
d’una maqueta i documentació de
l’època, recorda el tràgic incendi de
fa exactament 100 anys al Teatre
Principal de Vic, també conegut
com a Teatro Ausonense. A partir de
l’incendi es conegué com a Teatre
Cremat. Maqueta realitzada per
l’osonenc Miquel Parareda i Codina.
Fins l’1 de setembre de 2019
Museu de l’Art de la Pell
Organitza: Associació de Veïns i
Veïnes del barri Vic Nord

EFEMÈRIDES
240 Diada de Sant Miquel
187 Aniversari del Merma
157 Aniversari dels Gegants de Vic
157 Aniversari de la Vella
119 Aniversari del Nen
94 Edició del concurs de colles
sardanistes
25 Aniversari de l’Associació Dansaires
de Sant Miquel
17 Aniversari de la recuperació de
l’Àliga de Vic
12 Aniversari de la recuperació del
Bou
12 Aniversari de la recuperació de la
Mulassa
12 Aniversari del Grallers i Timbalers
de la Ciutat de Vic
5 Aniversari de la recuperació dels
Cavalls Cotoners

Des de l’Ajuntament de Vic, i d’ençà de l’aprovació del protocol per abordar les violències
sexuals i sexistes en espais públics d’oci i festius a Vic (protocol Lila), continuem treballant
fermament per gaudir d’uns espais i actes de la Festa Major lliures de violències sexuals,
i respectuosos amb la diversitat sexual i de gènere. Enguany disposarem de punt lila en
diferents actes del programa de Festa Major, on la ciutadania podrà tenir un punt de
referència per donar compte d’aquelles comportaments que rebutgem fermament com
són les violències sexuals i lgtbifòbiques.
Emplacem la ciutadania per estar pendent de les xarxes i informacions de la ubicació i
horaris del punt lila. I us facilitem informació de telèfons a utilitzar en cas de veure o patir
una agressió.

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.

DL B-16491-2019

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

