A les 6 de la tarda, al centre cívic de Can Pau Raba:
CAFÈ D’ARTISTES 2022
Un any més continuem amb la tradició de veure les
actuacions dels i les artistes del barri.
Per poder-hi participar, només us hi haureu d’inscriure abans del dia 28 de maig.
Inscripcions a: correu@barricaputxins.cat o bé al
Centre Cívic de Can Pau Raba, (carrer Raval Cortines,
24 1r. Pis, dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda).
Entrada gratuïta. Aforament limitat.
DISSSABTE 4 DE JUNY
A 2/4 de 10 del vespre, al centre cívic de Can Pau Raba:
TEATRE amb l’obra: FALDILLES I PANTALONS
AMUNT I AVALL, de Lluís Coquard. A càrrec del grup
de teatre Caputxins xins xins.
Recollida d’entrades (AFORAMENT LIMITAT):
- Anticipades: al centre cívic de Can Pau Raba (segon
pis) del dia 9 de maig fins l’1 de juny, els dimarts i
dimecres de 6 a 8 de la tarda.
- Una hora abans de començar l’obra de teatre (si
queden places). Donatiu: 5€.
DIUMENGE 5 DE JUNY
A 2/4 de 10 del matí a la plaça de la Divina Pastora:
GRAN XOCOLATADA POPULAR
Recollida de tiquets al mateix dia de l’activitat. Donatiu: 1€. Porteu la tassa i la cullera, que nosaltres
portarem la xocolata i la coca.
A continuació... JOCS DE CUCANYA; saps saltar amb
els sacs de patates? Pots menjar una poma només
amb la boca? Saps còrrer amb un ou agafat amb una
cullera i que l’ou no caigui a terra?... Si ets tu vine i
demostra-ho. T’esperem!.
A les 6 de la tarda, al centre cívic de Can Pau Raba:
TEATRE amb l’obra: FALDILLES I PANTALONS
AMUNT I AVALL, de Lluís Coquard. A càrrec del grup
de teatre Caputxins xins xins.
Recollida d’entrades (AFORAMENT LIMITAT):
- Anticipades: al centre cívic de Can Pau Raba (segon

pis) del dia 9 de maig fins l’1 de juny, els dimarts i
dimecres de 6 a 8 de la tarda.
- Una hora abans de començar l’obra de teatre (si
queden places).
Donatiu: 5€.
DIUMENGE 12 DE JUNY
A les 10 del matí, a l’ermita de Sant Miquel Xic:
VISITA GUIADA A L’ESPAI NATURAL DEL PUIG DELS
JUEUS. En el marc del Programa Europeu URBACT de
ciutats saludables -on hi participa l’Associació de veïns
del barri dels Caputxins- es farà una visita guiada per
conèixer aquest espai natural.
* Envieu correu a correu@barricaputxins.cat per dir- nos el
número de persones assistents.
A les 5 de la tarda, a l’ermita del Sant Miquel Xic:
CURSA D’ORIENTACIÓ per l’espai natural del Puig dels
Jueus. Cursa d’orientació familiar.
* Envieu correu a correu@barricaputxins.cat per dir- nos el
número de persones assistents.
DIUMENGE 19 DE JUNY
A les 6 de la tarda, al centre cívic de Can Pau Raba:
TEATRE amb l’obra: FALDILLES I PANTALONS AMUNT
I AVALL, de Lluís Coquard. A càrrec del grup de teatre
Caputxins xins xins.
Recollida d’entrades (AFORAMENT LIMITAT):
- Anticipades: al centre cívic de Can Pau Raba (segon
pis) del dia 9 de maig fins l’1 de juny, els dimarts i
dimecres de 6 a 8 de la tarda.
- Una hora abans de començar l’obra de teatre (si
queden places). Donatiu: 5€.

EN CAS DE MAL TEMPS, L’ORGANITZACIÓ POT MODIFICAR O SUSPENDRE
ELS ACTES ANTERIORMENT ESMENTATS.
EN CAS DE PLUJA, TOTS ELS ACTES ES FARIEN AL CENTRE CÍVIC DE CAN
PAU RABA RESPECTANT L’HORA PROGRAMADA.
NOTIFICACIONS A:
www.barricaputxins.cat o al taulell d’anuncis del centre civic de Can Pau Raba

DIVENDRES 6 DE MAIG
A les 9 del vespre, al Centre Cívic de Can Pau Raba:
PREGÓ DE LES FESTES a càrrec de David Fontseca
Romanos. Director, productor (La Kaseta Ideas
Factory) i realitzador de documentals i formats televisius. És reporter des de 1998, i des de fa més de dotze
anys està cobrint les migracions cap a Europa.
A continuació farem un petit Xeflis.

*El campionat de parxís és des dels 14 fins als 99 anys
(si hi hagués alguna persona de 100 o més també la
voldriem). Per participar al campionat de parxís cal fer
la inscripció prèvia a: l’estanc de la Fina (carrer Nou
nº90) o al Centre Cívic de Can Pau Raba (carrer Raval
Cortines, 24 1r pis, de 4 a 8 de la tarda). Donatiu: 3€.
Inscripcions fins el dia 2 de maig. No s’acceptaran
inscripcions el mateix dia del campionat.

DISSABTE 7 DE MAIG
A la tarda, de 5 a les 8 del vespre estarem a la Rambla
del Passeig on participarem a la
XVIIIa MOSTRA D’ENTITATS DE VIC
Vine’ns a veure!

DIMARTS 10 DE MAIG
A les 9 del vespre, al centre cívic de Can Pau Raba:
SEMIFINALS DEL CAMPIONAT DE PARXÍS 2022
En cas d’acabar les semifinals d’hora, l’organització pot
proposar a jugar la final aquest mateix dia.

A les 8 del vespre, a la parròquia de la Divina Pastora:
PREGÀRIA DE VESPRES A L’ESGLÉSIA
Informació de la parròquia:
A les misses del diumenge 8 de maig es cantaran
també els Goigs a la Mare de Déu.
Església parroquial: diumenges i festius: missa a les 9 i a
les 11 del matí
Despatx i acolliment parroquial: divendres de 7 a 8 del
vespre.
DIUMENGE 8 DE MAIG
A les 11 del matí, a la parròquia de la Divina Pastora:
MISSA SOLEMNE DE FESTA MAJOR
Cants dels goigs de la Divina Pastora i veneració de la
imatge de la patrona de la parròquia.
A continuació, a l’aparcament del carrer del Canigó, davant
del Centre Cívic de Can Pau Raba, INAUGURACIÓ DE LA
PLAÇA DE LA TEULERIA, nom proposat per iniciativa
veïnal amb el suport de l’AAVV dels Caputxins i aprovat
per l’Ajuntament de Vic.
Després al CENTRE CÍVIC CAN PAU RABA
(Raval Cortines, 24):
VERMUT POPULAR DE FESTA MAJOR
DILLUNS 9 DE MAIG;
A les 9 del vespre, al centre cívic de Can Pau Raba:
CAMPIONAT DE PARXÍS 2022

DIMECRES 11 DE MAIG
A les 9 del vespre, al centre cívic de Can Pau Raba:
GRAN FINAL DEL CAMPIONAT DE PARXÍS 2022
A continuació es farà entrega dels trofeus a les persones guanyadores del campionat.
DISSABTE 14 DE MAIG
A les 5 de la tarda, al centre Cívic de Can Pau Raba:
PRESENTACIÓ I BALL D’EXHIBICIÓ DELS CAVALLS
COTONERS DE VIC, del Seguici de la Festa Major de la
ciutat, apadrinats per l’Associació de Veïns del barri
dels Caputxins.
A 2/4 de 6 de la tarda, al centre Cívic de Can Pau Raba:
TALLER DE CAVALLS COTONERS: FEM EL NOSTRE
CAVALL AMB CARTRÓ.
DIUMENGE 15 DE MAIG
A les 2 del migdia, al centre cívic de Can Pau Raba:
DINAR DE GERMANOR
A càrrec de la Rostisseria Arc de Sant Martí
El menú serà el següent: 1r Arròs a la Marinera;
2n. Cuixetes de pollastre al forn amb guarnició;
Postres: gelat; pa, vi i aigua inclòs.
Donatiu: 20 € adults i 10 € infantil (fins a 12 anys).
*Recollida de tiquets fins el dia 10 de maig a: l’Estanc
de la Fina (carrer nou nº 90) o al Centre Cívic de Can Pau

Raba (carrer Raval Cortines 24 1r. Pis de 4 a 8 del
vespre).
*Us heu de portar els plats, vasos i coberts. No poden
ser de plàstic d’un sol ús, per normativa municipal.
DISSABTE 21 DE MAIG
A les 9 del vespre, al centre cívic de Can Pau Raba:
BOTIFARRADA POPULAR a càrrec dels cuiners i
cuineres de l’Associació
*Recollida de tiquets fins el dia 17 de maig a: l’Estanc
de la Fina (carrer nou nº 90) o al Centre Cívic de Can
Pau Raba (carrer Raval Cortines 24 1r. Pis de 4 a 8 del
vespre). Donatiu: 5€
A continuació: GRAN QUINA DEL BARRI
Sortejarem els obsequis que ens han facilitat els
comerciants per les festes del barri.
DIUMENGE 22 DE MAIG
A les 10 del matí a l’aparcament de Sant Miquel Xic
(davant l’escola de Guillem de Mont-rodon):
IX CAMPIONAT DE BITLLES CATALANES BARRI
CAPUTXINS
DISSABTE 28 DE MAIG
A les 10 del matí, a l’exterior del centre cívic de Can Pau
Raba:
GRAFFITERIA CAPUTXINA
Durant tot el dia, els graffiteros del barri canviaran la
imatge de les parets exteriors del centre cívic de Can
Pau Raba. Veniu i contempleu les obres d’art.
A les 5 de la tarda, al centre cívic de Can Pau Raba:
ESPECTACLE INFANTIL a càrrec de Gil Ratataplam,
on ballarem i de ben segur ens ho passarem molt bé.
Un cop acabat l’espectacle infantil hi haurà berenar:
coca, xocolata i beguda. Donatiu pel berenar: 1,50€.
DIUMENGE 29 DE MAIG
A les 12 del migdia al centre cívic de Can Pau Raba:
Els artistes del barri que actuaran al cafè d’artistes
tindran ASSAIG.

