Programa d’actes
del 5 al 14 de setembre

Divendres 5 de Setembre
ESPAI ETC
21:30. EXCEPCIONAL PREGÓ a càrrec del grup: Antirumors Teatre
Social de Vic.
XXIV MEMORIAL MONTSE VILARRUBIA organitzat per
l’EAP del Remei on hi actuaran:
RIU Músicapopular dels Països Catalans.
Piscolabis gentilesa de supermercats Esclat-Vic2.

Dissabte 6 de Setembre
CARRERS DEL BARRI
17:00. GRAN CERCAVILA dels Gegants del Remei amb els Grallers
del carrer de la Riera i la participació dels capsgrossos fets
per l’escola de Sínia.
Sortida: Habitatges Montseny, arribada: Església del Remei.
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Dissabte 6 de Setembre
PL. DE LA NOGUERA (Bisbe Strauch-Pg. de la Generalitat)
20:00. II SARDINADA POPULAR amenitzat per PD Barni.
(preu 1€, inclou sardines, pa i beguda).

ESPAI ETC
23:00. NIT GOLFA, espectacle de varietats, amb el cabaret
musical de les XL, el monologuista Xevi Font, La dansa del
Ventre de la Gemma, el mag Leandre, el No-Do de Cineclub
Vic, Strip-tease, cocktail gratuït gentilesa del bar Nauru i
amb la col·laboració especial de Fausto Gramola.
Organitza: AVV Remei, Cineclub Vic i Ventall Tetare. Entrada 7€.
Prohibida l’entrada a menors de 18 anys

Diumenge 7 de Setembre
CARRERS DEL BARRI
08:30

ALBADA general amb els Batuka l’Olla de Santa Maria d’Oló.

RAMBLA TARRADELLAS
09:00

XOCOLATADA, CIRC I MALABARS per a tota la família amb
llet subministrada per Llet Nostra i coca per a tothom.
Mentre prenem la xocolata hi haurà l’actuació del circ
Nosal3 Circ.

11:00
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FESTA DE L’ESCUMA amb Diverta

PL. DE LA NOGUERA (Bisbe Strauch-Pg. Generalitat)
11:00

CAMPIONAT DE BITLLES CATALANES.

ESTADI MUNICIPAL DE VIC
12:00

XXIV TROFEU RAMON CUNILL CASAJOANA: equip Masculí,
Categoria: Cadet Preferent Vic Riuprimer REFO, F. C. vs
Gimnàstic Manresa, C.

CARRERS DEL BARRI
11-14. I. RUTA DE TAPES per els bars del barri. Inici de la ruta:
bar Chaplin (Ramba Tarradellas)
Tapa i beguda a 1 €. Agafeu el tiquet de la ruta i descobriu
els bars per completar-la.
Matí.

BILLAR GRATUÏT al bar Vic-Pool per els petits i les seves
famílies.

C. CÍVIC MONTSENY
14:00

DINAR DE GERMANOR que prepararan els alumnes de
la Casa d’oficis de Pla de Barris, amenitzat amb música i
quina de sobretaula.
Preu: 6€ (inscripcions per anticipat, data límit dijous 4 de
setembre) al Telf. 669 92 76 37 o secretaria@elremei.org)
MENÚ:

1er. Amanida amb vinagreta
2n. Paella d’arròs mixta
3r. Pastís de formatge amb fruits vermells
Pa, vi i aigua.

Portar plats i coberts
Apuntat! com més serem més riurem!

PL. FRA JOAN
16-20

CAMPIONAT DE BOTIFARRA I DÒMINO organitzat per els
Bar CALS RR, inscripció mínima obligatòria i magnífics
premis (espatlla, pernil, embotits, cava...).
Per més informació al Bar CALS RR de la Pl. FraJoan 2.
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Diumenge 7 de Setembre
CARRERS DEL BARRI
21:30

CORREFOC amb La Fura d'Ausa (Sagals Osona).

RECORREGUT:
Sortida: rbla. Tarradellas
- carrer Bisbe Strauch
- carrer del Remei
- carrer Senfores
- avinguda Països Catalans
- plaça Fra Joan
- carrer Raimon d’Abadal
- carrer Candi Bayés
- carrer Joan XXIII
- avinguda Països Catalans
Arribada: Habitatges Montseny-Parc
de la Sínia.

PER UN CORREFOC SEGUR - NORMES DE SEGURETAT
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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.) i - procureu tapar-vos les
orelles per disminuir el soroll de les explosions pirotècniques.
- No demaneu aigua als veïns.
- Obeïu les indicacions dels serveis d'ordre
públic i de sanitat.
- Està 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 del recorregut del correfoc abans de començar.
- En cas de perill seguiu les instruccions
dels diables.
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
això representa.
- Desconnecteu tot tipus d'alarmes.
- Retireu de la via pública qualsevol objecte
que pugui dificultar el pas als actors, organitzadors i participants del correfoc.

Dilluns 8 de Setembre
HABITATGES MONTSENY
17:30. JOCS originals i molt divertits per jugar tots junts, petits
i grans organitzats per els alumnes de la casa d'oficis de
Pla de barris.

ESGLÉSIA DEL REMEI
20:30. SOLEMNE OFICI AMB OFRENA FLORAL a la Mare de Deu
del Remei. Seguidament sardanes amb la colla Riellera.

Divendres 12 i Dissabte 13 de Setembre
ESPAI ETC
21:30. TEATRE amb la companyia Ventall Teatre amb l’estrena de
l’obra “El Tinent d'Inishmore”. Preu de l’entrada anticipada
6 € (a l’oficina de turisme de Vic), preu a taquilla 8 €.

Diumenge 14 de Setembre
ESPAI ETC
18:30. TEATRE amb la companyia Ventall Teatre amb l’estrena de
l’obra “El Tinent d'Inishmore”. Preu de l’entrada anticipada
6 € (a l’oficina de turisme de Vic), preu a taquilla 8 €.
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