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Sant Miquel dels Sants

Comença la
nostra Festa
Major!
Ja ens arriba la Festa Major de Vic. Una
festa que actua com a pal de paller de la
festivitat més popular de la ciutat, amb la
voluntat d’aglutinar les diferents expressions
ciutadanes i tenir entre tots una celebració
ben reeixida. Amb aquest ambient estiuenc, la nostra festa resulta un complement perfecte i
ideal per gaudir de cadascun dels actes que s’han organitzat; activitats per a tots els gustos,
per a tots els públics, i a totes hores, per passar-ho bé en parella, en família i amb els amics...
És ja un fet que la Festa Major ha anat recuperant terreny en els darrers anys, fent-la cada
cop més popular i més participativa, i això és mèrit de la gent, de tots nosaltres els ciutadans
que ens l’hem fet encara més nostra. Però sobretot és mèrit de les tres grans colles (els
verds, els vermells i els negres), que saben i poden arribar amb els seus tentacles a cada
barri i a cada racó de la ciutat, omplint d’animació de colors des de la tradicional Crida, tret
de sortida de la Festa, ﬁns l’últim dia.
Enguany els nostres caps de llúpia (el Merma – el Nen – i la Vella), els líders de les tres
colles, tindran la seva versió infantil, seguint així la línia impulsada de fa pocs anys amb els
gegantons, el bou i la mula, i l’àliga de dos caps de l’any passat. I com a novetat, tot aquest
bestiari infantil farà el seu particular seguici el diumenge 26 de juny, imitant el recorregut
adult del dia del patró -5 de juliol-, baixant pel carrer de Sant Miquel amb el Consistori Infantil
presidint aquest acte tan solemne.
La ciutat de Vic és molt rica en tot el que representa el nostre patrimoni cultural i popular, i
una mostra d’això serà la gran exposició que acollirà el Museu d’Art de la Pell en motiu de
la capitalitat cultural (www.viccc2016.cat), on es podran veure tots els elements festius que
tenim i s’hi afegiran també els de les escoles, els dels barris i els dels grups diversos, de
manera que reforçarà el sentiment de pertinença, de col·lectiu i de fer ciutat. Entre tots la
construïm cada dia una mica més i millor.
Hem de ser conscients d’aquesta riquesa que tenim, del bon exemple d’aquest aglutinament
popular que ens fa veure i adonar del que realment som i del que podem arribar a ser com
a ciutat amb la fortalesa i envergadura d’un gegant i amb la perspicàcia i agilitat d’un cap
gros.
Que tinguem tots una bona Festa Major!
Anna Erra i Solà
Alcaldessa de Vic
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Festioles
Per primera vegada podrem veure junts en un mateix espai i període tots els elements de
la cultura popular i festiva de la ciutat de Vic. Aquest exposició, reunirà, al Museu de l’Art
de la Pell, un extens, ric i divers patrimoni festiu. Festioles mostrarà tots els elements que
conformen la festa popular vigatana: gegants, gegantons, caps de llúpia, cap grossos i
bestiari de la ciutat ﬁns als dels barris, de les escoles i de les entitats de Vic. En els darrers
anys, barris i escoles s’han anat sumant a la festa popular, tradicional i festiva creant els seus
propis gegants i capgrossos, també el bestiari ha anat incorporant nous elements que han
eixamplat i enriquit el tradicional Seguici.
L’objectiu principal d’aquesta mostra és posar en valor i de relleu la gran tradició, que en
aquesta matèria té Vic, així com també la seva constant popularitat i el seu gran dinamisme.
En l’actualitat, els elements festius de la ciutat són més d’una quarantena.
Serà un homenatge a la festa popular, el fet social per excel·lència, i als seus protagonistes:
la gent, els barris, tota la població que hi participa convertint-la en una de les principals
manifestacions cíviques de l’imaginari col·lectiu.
Per mostrar una visió més panoràmica i alhora contextualitzar i conceptualitzar aquest
fenomen festiu de la nostra ciutat, Festioles anirà complementada amb l’exposició “La
festa popular. La catalanitat cívica”, que també es podrà veure durant el mateix període al
Museu de l’Art de la Pell. L’objectiu d’aquesta exposició és el de donar a conèixer l’origen,
la fondària i l’actualitat del fenomen festiu, no tant des d’una òptica d’estudi antropològic o
etnològic, sinó des del punt de vista de la sociologia i de la política, entenent la política com
la participació de les persones en els afers ciutadans.
L’exposició mostra com la festa popular va més enllà d’omplir el temps d’oci cultural de la
societat. Les manifestacions festives emmarquen les relacions entre les persones que viuen
en societat i les seves relacions amb el medi que les envolta. Entre d’altres coses, celebren la
relació de l’home amb la natura, el treball, la religió, l’oci, l’art i la cultura. D’aquesta manera
la imbricació de les dues mostres expliquen d’una forma gràﬁca i amena la festa entesa
com una de les principals manifestacions culturals de la població, una manifestació que
constitueix el marc idoni per expressar la catalanitat i el civisme a l’espai públic.
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Seguici infantil,
present i futur
Des de fa gairebé un any la colla gegantera
i grallera del carrer de la Riera treballem
de valent per preparar la Festa Major dels
petits, que enguany se celebra el dia 26 de
juny. La festa celebrarà tot el que es fa el
dia 5 de juliol al matí però en versió infantil,
és a dir, que, per un dia, els petits tindran
el màxim protagonisme i seran els únics
actors de la festa. Com bé sabeu, el dia 5
de juliol és un dels dies més importants de
la Festa Major de Vic. Aquest dia es fa el
seguici amb totes les comparses d’imatgeria
festiva de la Ciutat. El recorregut comença
davant de l’Ajuntament, baixa pel carrer de
Sant Miquel dels Sants i un cop a la plaça de
la Catedral, es fan els balls i, ﬁnalment, es
torna a fer la pujada pel carrer Sant Miquel.
Aquest any la diferència amb el seguici
tradicional serà que el dia 26 les comparses
i balls estaran formats per nens i nenes,
dels 2 ﬁns als 16 anys, amb els gegants
i bestiari a la seva mida. Per un dia, als
grans, els tocarà veure la festa des de
fora, participant-hi com a públic. Els nens i
nenes ja fa dies que s’hi han apuntat i estan
assajant de valent per saber la ﬁgura que
els toca portar. En aquest seguici infantil,
les comparses que hi participaran seran: els
gegantons i grallers del barri de Santa Anna,
els gegantons vells del carrer de la Riera, els
macers, els trompeters i els banderers de la
ciutat, els caps de llúpia, el bou, la mulassa,
els cavallets, els gegants, l’àliga, la banda de
l’escola de música i el consistori infantil.
Els valors, les amistats, els vincles i els
sentiments que es transmeten dins de tot el món que envolta les festes populars com
aquestes són molt importants en les nostres vides i en la de totes les persones que formen
part del teixit social de la ciutat. La principal motivació amb la creació d’aquest seguici infantil
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és aconseguir fer realitat la idea que “tot
allò que sembrem avui, serà el fruit que
recollirem demà”. Per tant, és una manera
de garantir la continuïtat d’aquesta estima
per la cultura, la ciutat i les persones que
en formen part. Tot això, només té sentit
si vosaltres sou al carrer fent que els
gegants i totes les altres comparses estiguin
envoltades de gent.
Aquest any, els geganters i grallers del
barri de Santa Anna estan molt contents,
d’una banda perquè celebren els 15 anys d'en Xumet, el seu primer gegantó i de l’altra,
tenen l'orgull d'estrenar un nou grup de grallers i timbalers infantils.
El grup de grallers i timbalers infantils del barri de Santa Anna faran la seva primera cercavila,
tocant sols sense la companyia dels grallers més "vells" de la colla, durant la xurriacada
infantil.
Tota la colla gegantera del c. de la Riera està molt satisfeta per aquest fet, d'aquesta manera
i amb l'ajuda i companyerisme que tenen entre les diferents colles de la ciutat, asseguren un
molt bon futur a la nostra festa major.
Volem agrair moltíssim a totes les persones que han col·laborat perquè això sigui possible:
la Hípica club GT Vic, en Boix i la Dolo, el nostre fuster Àngel Garriga, el consistori infantil,
la banda de l’Escola de Música, els geganters de Santa Anna, els cavallets de Vic, geganters
de Vic, Ajuntament de Vic i els geganters i grallers del carrer de la Riera. També volem
transmetre el nostre reconeixement cap a tres persones que sempre són al peu del canó
perquè la canalla, els grans i els gegants tinguin tota la vestimenta adequada i impecable: les
modistes Mela, Maido i Rosita. Gràcies.
Per a més informació podeu visitar la pàgina www.gegantsriera.cat
Us esperem a tots el dia 26!
Bona Festa Major!!
Colla gegantera del carrer de la Riera
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Festa Major Jove!
La Festa Major Jove de Vic va néixer fa poc més d’una dècada, i ho va fer de la mà de joves
vigatans que es trobaven amb una presència molt minsa d’actes festius dissenyats de cara
al jovent i que van decidir organitzar-se per posar remei a aquesta mancança. Durant tots
aquests anys, molts nois i noies hem anat passant per l’assemblea de FMJV, fent-la créixer i
consolidant-la, sempre sota la divisa de crear una festa major feta pels joves i per als joves.
Amb aquest horitzó, i sense deixar mai de viure-ho com una experiència enriquidora,
cohesionadora i molt divertida, hem aconseguit establir alguns esdeveniments com a actes
imprescindibles dins l’agenda festiva de la comarca d’Osona. Estem parlant, per exemple,
del birranostrum, les barraques de la zona esportiva o el sopar jove.
Durant aquests onze anys, la nostra mentalitat ha estat sempre apostar per l’autogestió, per
la qual cosa hem anat aglutinant jovent amb moltes ganes de dedicar hores i esforços a fer
que la Festa Major de Vic sigui atractiva per al jovent, sempre de forma desinteressada.
Gràcies, doncs, a la col·laboració de totes les persones que han passat per l’assemblea de
la FMJV, junts hem aconseguit crear un organisme autònom i capaç de mobilitzar grans
quantitats de gent. Actualment creiem que ja podríem parlar de la segona generació de
joves que conformen aquesta assemblea, que està constituïda per més de trenta persones,
algunes de les quals hi participen a títol individual i d’altres, ho fan a través d’alguna de les
entitats juvenils que conformen aquesta amalgama.
Enguany, seguint la tendència de les darreres edicions, us oferim una programació que
pretén anar més enllà dels actes que tradicionalment s’associen a l’oci nocturn (i, de forma
inherent, al consum d’alcohol), ja que malgrat que sovint s’estigmatitzi l’oci juvenil sota
aquest paraigua, estem plenament convençuts que la Festa Major Jove ha de comptar amb
altres formes festives per fer més rica aquesta nostra celebració popular. Per tant, seguirem
apostant per activitats tan ben acollides com la cronoescalada o la gimcana guarra, i a més
a més us presentem novetats com una jornada esportiva i lúdica mixta, una tarda d’humor i
la renovació de l’exitós joc de l’assassí del fuet.
En deﬁnitiva, no ens queda res més que animar i convidar tots i totes aquelles joves que
sentiu la necessitat d’involucrar-vos a la Festa Major de la vostra ciutat a participar a les
nostres reunions (tothom hi és benvingut, i recordeu que aquesta és la millor manera de
garantir que la Festa Major de Vic ho peti prou fort!). Volem agrair a tots i totes les que ﬁns ara
heu fet possible que això segueixi endavant, i desitjar a tothom una molt bona Festa Major.
Salut i joventut!
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VERS DE L’ESPÍGOL
2016
L’espígol es trabuca
com una torrentera malva
carrer enllà,
llustrant les llambordes
i la sang dels sants.
La calor s’aboca
com una olla plena
sobre els caps
i els camps
i els gegants,
i els beures vessen
talment una riera fosca,
gola avall,
turó avall.
Que ballin.
Que espeteguin.
Que voltin, que rodolin,
que grallin, que s’envolin, que ﬂamegin.
Que la nit d’estiu els dugui,
com una àliga, a cavall.
IRENE SOLÀ

ACTIVITATS RELIGIOSES
Dimarts, 5 de juliol
Diada de Sant Miquel dels Sants
Catedral de Sant Pere
A les 11.00h, missa solemne presidida per
l’Excm. i Rvdm. Mons. Romà Casanova,
bisbe de la diòcesi.

Dimecres, 6 de juliol
Catedral de Sant Pere
A les 9.00h, missa conventual que se
celebrarà en sufragi dels compatricis i
ciutadans morts durant l’any.

Dissabte, 9 de juliol
Catedral de Sant Pere
A les 9.00h, 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 19.00h, celebració de l’eucaristia
i homilia, veneració de la relíquia i cant
dels goigs.

Dimarts, 5 de juliol
Festa del sant
Celebració de missa, a les 8.00h, a les
9.00h i a les 10.00h. 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 al senyor
Miquel dels Sants Estrada i Aguilar.
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PROGRAMA FESTA MAJOR DE VIC
Del 25 de juny al 10 de juliol
Dijous, 23 de juny
22.00 h Pl. Major

· Punts de trobada dels verds:
Centre Cívic Can Pau Raba

Arribada de la Flama del Canigó

21.15 h Pl. Catedral

Encesa del Foc de Sant Joan
Organització: Tradicat

Arribada de les colles a la plaça de la
Catedral

Dissabte, 25 de juny
11.30 h Residència El Nadal

Festa Major al Nadal
Amb els gegants de Vic, la família Cap
de Llúpia, les colles del Grup Sardanista
Riallera i els Dansaires de Sant Miquel

18.30 h

LA CRIDA
Sortida de les colles en rua cap a la
crida, acompanyats per les xarangues,
els caps de llúpia i els cridaires

Himne de la crida i balls dels caps de llúpia,
amb la col·laboració de Borratxaranga

Sopar popular
Preu del sopar: 5 € (beguda i entrepans de
botifarra, pollastre i formatge)

La crida a càrrec d’Etcètera Teatre
Concert de xarangues amb la ZeBRASS
Marching Band de Vilanova i la Geltrú,
Bufant Fort Street Band de Girona,
Xaranga Toquem Toquem de Torrelles de
Foix, Trixaranga de Solsona, Charanga “el
Pincho” de Barbastro i This-Tracció de
Vilanova i la Geltrú.

Fi de festa
Orquestra Maribel

Diumenge, 26 de juny
11.00 h Museu de l’Art de la Pell

Taller d’artesania
Activitat per a nens i nenes a partir de 4
anys
De les 11 a les 13 h

18.00 h Pl. Gaudí
Qui vulgui pot participar en una de les tres
rues liderades pel seu cap de llúpia

· Punts de trobada dels vermells:
Parc de l’Horta Vermella i parc de la Serrade-senferm

· Punts de trobada dels negres:
Centre Cívic el Montseny i carrer de la Laura

Festa Major Infantil
Seguici i xurriacada
Amb la participació dels gegantons de Santa
Anna, els grallers i timbalers infantils del
barri de Santa Anna, macers, banderers,
trompeters infantils, caps de llúpia petits,
bou petit, mulasseta, cavallets, gegants
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petits, aligueta, Banda de l’EMVIC i el
Consistori Infantil
Organització: Geganters i grallers del c. de
la Riera

19.00 h Pl. Carbó

Supervivents (Rock català, temes propis i
versions)

Falciots Ninja (New Orleans’Gypsy Pop &
Reggae)

Pd Rastes (posar play i ja està)

Edward Estlin

19.30 h Casa de Convalescència

Folk
ArtdePas

Concert d’Estiu de Creacció

21.00 h Pl. Màrtirs

Sopar i pregó jove
Presentació de l’Assassí del Fuet
Concert de:

Albercocks, per reviure la nostra infància
amb dosis de rumba i ska
FMJ

Dilluns, 27 de juny
19.00 h Parc Balmes

Acció negra
Futbito ensabonat
Sopar d’entrepans
Concerts de:

Jackye Anfel
Space Invaders
The narices
Pd’s negres

Dimarts, 28 de juny

Col·laboració: Escola de Música de Vic
Assistència gratuïta conﬁrmant a:
protocol@uvic.cat

Dimecres, 29 de juny
11.00 h Museu Episcopal de Vic

Els secrets del Museu
Per a nens i nenes de 7 a 12 anys
De les 11 a les 13 h
Amb reserva prèvia

19.00 h Bassa dels Hermanos

Enverda’t
Som de la Plana de Beach!
Torneig de bolei platja i
bolei infantil
Sopar d’entrepans de
formatge, botifarra, llom i
pollastre
Concerts:

Ju
Mapi’s Friend Band

18.30 h Parc Jaume Portell

S’ha d’estar molt roig

20.00 h L’Atlàntida

Màgic Yoyo (Màgia,
malabars i bombolles de
sabó)

Monika Masanauskaite, piano

Bitlles Catalanes
Entrepans de pinxos de
pollastre, de botifarra i de formatge
Begudes variades i còctel Molaroig

Dijous, 30 de juny

Concerts de:

Taller de bestiari medieval

V.I.C.U.S. (Cançons pròpies, poemes

Per a nens i nenes de 5 a 10 anys
De les 11 a les 13 h
Amb reserva prèvia

musicats i versions)
Chronik (Punk-rock)
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Guanyadora del VI Concurs de piano júnior
de Barcelona
Clàssica Jove

11.00 h Museu Episcopal de Vic

Sant Miquel dels Sants
20.30 h L’Atlàntida

20.00 h L’Atlàntida

Jove Orquestra de Catalunya Alevins

Isaac Friedhoff, piano

Juanjo Mena amb la JONC Alevins i
Euskadiko Ikasleen Orkestra

Un dels talents més prometedors del nostre
país
Vespres d’estiu

20.00 h Pl. Major

48è Ral·li Osona
Organització: Escuderia Osona

21.00 h Pl. Major

Assaig Sagals d’Osona
00.00 h Zona Esportiva

Assaig general de Sagals obert a tothom

Barraques

23.00 h Pl. D. M. de Clariana

Nit de Dj’s
Música per un Tub a Barraques! Mou
l’esquelet com mai ho has fet amb música
de tots els estils
FMJ

Ball de gralles
Amb els grallers i timbalers Ciutat de Vic,
grallers del c. de la Riera i els grallers dels
Sagals d’Osona

Divendres, 1 de juliol
18.30 h Carrer Sant Miquel

Cronoescalada
4a. Gran pujada de ciclistes pel c. Sant
Miquel

00.00 h Zona esportiva

Barraques
Nyandú (Pop rock de la Torre en estat pur)
Santo Machango (Street Funk gamberro &

Premi Purito a qui porti el puro més gros
Premi Indurain al més ràpid
Premi Bjarne Riis al més fet pols
Premi Cipollini al més guapo
Premi Horner al més veteranu
Premi Pantani al més dopat
Premi Abraham Olano a la gran decepció
Per inscripcions:
amicsdepantani@gmail.com
FMJ

canalla des de la capital)
Tex & Sunﬂower Seed (Vinguts des del
Japó amb les millors versions ska/punk i la
companyia del gran F.M.)

Dissabte, 2 de juliol
10.00 h Campanar de la Pietat

Exposició “A vista de campanar”
Exposició de fotograﬁes de gran format
que es podran veure des del campanar de
l’església de la Pietat, el punt més alt del
centre de Vic
Dies 2 i 3 de juliol de les 10 a les 14 h
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11.00 h Museu de l’Art de la Pell

Visita guiada a la col·lecció Andreu
Colomer Munmany
Activitat gratuïta amb el preu de l’entrada del
Museu

11.00 h Bassa dels Hermanos

Remenanen@ de festa major
Mercat de compra i venda d’articles de
segona mà i Mercat d’Artesans Creatius
De les 11 a les 20.30 h
Servei de bar, música, conta-contes, pintacares, clowns, circ, concerts, swing, dansa...
durant tot el dia
+ info: remenanen@gmail.com

18.00 h Casa Consistorial

22.00 h Pl. Catedral

Correfoc
Amb Les Fúries d’Ausa, la Mulassa de
Sagals d’Osona i les Maces i la Guita dels
geganters i grallers del c. de la Riera
Inici del correfoc al carrer Ciutat i baixada
ﬁns a la plaça de la Catedral

Tres indrets
La cultura popular a Vic

23.00 h Pl. Catedral

Visita guiada gratuïta
Inscripcions: Oﬁcina de Turisme de Vic del
27 de juny al 2 juliol

Safolk
Col·laboració: Oca Rosa

18.00 h Pont Romà

Gimcana Guarra
Torna als teus orígens porcins i vine a la
gimcana més animal de la comarca per
acabar més brut que un porc
Inscripcions: vicciutatporcina@gmail.com
FMJ

Sarau

00.00 h Zona esportiva

Barraques
Shake! Soul’n’roll, els millors ritmes
negres per ballar ﬁns a l’extenuació
La Sra. Tomasa, canya sense parar! El teu
cos no podrà assimilar tanta festa
Drink Hunters, Celtic Punk Rock des de
Catalunya

Diumenge, 3 de juliol
08.00 h Parc Balmes

Collida de l’espígol
10.00 h Pl. Major

Campionat de bitlles catalanes
20.00 h Pl. Catedral

Pilar Caminat dels Sagals
Recorregut: pl. Catedral, c. de l’Escola, pl.
Sant Felip, pl. del Pes i pl. Major

20.00 h L’Atlàntida

Agnès Mauri, viola
Finalista del Premi El Primer Palau
Vespres d’estiu
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Sant Miquel dels Sants
11.00 h Museu de l’Art de la Pell

Teatre d’ombres en família
Activitat per a famílies amb nens i nenes
entre 3 i 8 anys
Gratuït amb el preu de l’entrada del Museu.

18.00 h Teatre l’Altlàntida

El ﬂorido pensil - Nenes
Amb Roser Batalla, Lloll Bertran, Victòria
Pagès, Mireia Portas i Isabel Rocatti
+ info: www.latlantidavic.cat

19.00 h Pl. del Carbó

Festa Jamaicama amb Root Diamoons
Ska
ArtdePas

22.00 h Pl. Gaudí
18.00 h Pl. M. Àngels Anglada

Havaneres

Tarda d’humor i gintònics

Mar Endins
Hi haurà rom cremat

Vine a passar la tarda amb un gintònic i una
bona dosis d’humor

19.00 h L’Orfeó

Concert de Festa Major
Cordhomes d’Osona i Orfeó Vigatà
Concert-intercanvi de les dues corals, amb
la direcció d’Alfred Cañamero i Benet Camps
Obres de F. Mendelssohn, Joan M. Thomàs i
autors diversos

19.00 h Pl. Major

La Xurriacada
Cercavila amb la participació de la família
Cap de Llúpia, el Bou, la Mulassa, els
grallers dels Sagals d’Osona, la Colla
Sardanista Riallera, els dansaires de Sant
Miquel, els cavallets de Vic, els gegants de
Santa Anna, els grallers de Santa Anna, els
gegants petits de Vic, els gegants pubills del
c. de la Riera, els grallers del c. de la Riera,
la Banda Gegantera, els gegants de Vic i els
grallers de la Ciutat de Vic

Dilluns, 4 de juliol
18.00 h Zona esportiva

Esport i platja
Torneig de bolei platja, futbol platja i
bàdminton
Partit d’exhibició de rugbi mixt
Col·laboració: Adona’t
Jocs de taula i rol
Més informació al Facebook de FMJV
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18.30 h C. Ciutat

Tradicional cercavila
Amb els gegants i caps de llúpia que
ballaran pels carrers i places acompanyats
de la Banda gegantera

00.30 h Zona esportiva

Barraques
Sybarites, els momentazos del moment
amb Jamaican Style
La Mulata, mestissatge llatino-català,
cafeïna per les orelles i molt de sucre

Dimarts, 5 de juliol
09.00 h Nucli urbà

Despertada Musical
Amb la Banda de Vic

09.15 h Pl. del Carbó

Fem llavi
20.30 h Pl. de la Catedral

Concert de vigília – 5è aniversari
Banda de l’Escola de Música de Vic
Director: Ferran Angli

Trobada amb la Banda de l’Escola de Música
de Vic, grallers de Vic, grallers del c. de la
Riera, grallers dels Sagals i cercavila cap a la
plaça Major

09.30 h Pl. Major

Balls del Bou, Mulassa, gegants petits i
els cavallets de Vic
10.00 h Pl. Major

Lectura del vers de l’espígol
A càrrec d’Irene Solà, l’autora

10.15 h Casa Consistorial

Sortida de la comitiva
22.00 h Institut del Teatre

Avenue Q
Teatre musical
Molta Merda

11.00 h Museu de l’Art de la Pell

22.30 h Pl. Major

Jornada de Portes Obertes

Oques Grasses

Visita guiada a l’exposició “La història del
moble”

Presentació nou disc You Poni
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Amb la participació del Consistori Infantil
Enguany s’ha fet la restauració dels caps i
braços dels gegants de Vic. Després de 23
anys, a partir d’avui, cada 5 de juliol tornaran
a sortir les peces originals

Sant Miquel dels Sants
11.00 h Catedral de Sant Pere

20.00 h Pl. Major

Oﬁci de Sant Miquel

Orquestra La Selvatana

L’Oﬁci de Sant Miquel s’ha avançat mitja
hora per tal d’evitar l’hora de més calor en
els actes que es fan després de l’Oﬁci i així
afavorir la seva participació

Concert de Festa Major

22.00 h Institut del Teatre

Avenue Q
Teatre musical
Molta Merda

Dimecres, 6 de juliol
21.30 h Rbla. Passeig

Ballada de Swing
Organització: Vic Kick

22.00 h Institut del Teatre

1984
12.30 h Pl. Catedral

Ball de l’Àliga
Dansa vigatana de l’espígol
Ball de gegants

Teatre
Molta Merda

22.00 h Seminari de Vic

Ernest Crusats en acústic al Pati de l’Ós
del Seminari Vic
Concert d’Ernest Crusats, músic i vocalista
de La Iaia, en acústic
Entrada i aparcament gratuït

Dijous, 7 de juliol
19.00 h Pl. Màrtirs

Babynostrum
13.30 h Pl. Major

Concert per als més menuts de la casa
The Mimmisikous

Balls dels caps de llúpia, dels gegants
pubills i ballada de sardanes

22.00 h Pl. Major

14.30 h C. dels Dolors

Col·laboració: Unió Excursionista de Vic,
CNV-ETB i CAV
Organització: IME
+ info: www.esportsvic.cat

Dinar de valents
FMJ

Cursa Nocturna de les 5 portes

22.00 h Institut del Teatre

Potser no hi ha res...
+ espectacle de dansa
Teatre i dansa
Molta Merda

Divendres, 8 de juliol
18.30 h Pl. Màrtirs

Festa Holi
Amb Adolescents.cat
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11.30 h Museu Episcopal de Vic

Celebració del 125è aniversari del
Museu Episcopal de Vic

Organització: Vicjove
Col·laboració: delegats de secundària de les
taules d’estudiants

22.00 h Institut del Teatre

Calleu! Teatre
Teatre tragicomèdia
Molta Merda

22.00 h Seminari de Vic

The Sey Sisters en concert al Pati de l’Ós
del Seminari Vic
Ànima gospel i esperit africà amb el trio de
veus negres The Sey Sisters
Entrada i aparcament gratuït

Una jornada festiva de portes obertes
plena de sorpreses i activitats per a tots els
públics. Després de la inauguració oﬁcial,
demostració de combats medievals i ball
de l’àliga a la plaça del museu. A l’interior
del museu, coneixerem diferents secrets de
la mà del seu personal, i els personatges i
objectes de les obres prendran vida
De 11.30 a 14 h

15.00 h Museu Episcopal de Vic

Celebració del 125è aniversari del
Museu Episcopal de Vic
En diferents punts del museu sonaran
els instruments medievals de les obres i
trobarem personatges que ens explicaran
l’època en la qual van viure, ens deixaran
tocar els seus objectes i provar-nos les seves
armadures, a més d’alguna altra sorpresa...
Totes els activitats són gratuïtes
De 15 a 19 h

18.30 h Museu de l’Art de la Pell

Festioles
Exposició de tot el bestiari festiu de la ciutat
Del 9 de juliol al 27 d’agost

19.00h Pl. del Pes

Vigílies
Actuació castellera de petit format amb els
Sagals d’Osona i els Castellers de Santpedor

20.00 h Sala de la Columna

Dissabte, 9 de juliol
11.00 h ACVic, Centre d’Arts
Contemporànies

Comentari al capítol LXIII del tom III del Curs
de Filosoﬁa Elemental de Jaume Balmes
A càrrec del senyor Gregorio Luri Medrano

Taller en Família al Miniespai – El llibre
mossegat

22.00 h Institut del Teatre

Una proposta per descobrir, experimentar i
crear a partir del llibre d’Hervé Tullet
Amb inscripció prèvia
+ info: www.acvic.org
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Conferència Balmesiana
Cop d’ull a la ﬁlosoﬁa i la seva història

In-Mòbils
Cia. Paupèrrima
Teatre d’humor
Molta Merda

Sant Miquel dels Sants
22.00 h Pl. Major

18.00 h L’Atlàntida

91è Concurs de Colles Sardanistes

Jove Orquestra Nacional de Catalunya

Amb la Cobla Bisbal Jove
Vàlid per al Campionat de Catalunya
Organització: Colla Sardanista Riallera

La Novena de Beethoven
Direcció: Pablo González
Coral Polifònica de Puig-reig

19.00 h Pl. del Carbó

Guillem Roma i Marta Roma
Cançons Nòmades
ArtdePas

19.00 h Pl. Major

La Cridòria
23.00 h Pl. Màrtirs

Lucky Luke

V Triangular de colles
Vine a animar els teus!

Ball de Tornaboda

Diumenge, 10 de juliol
11.00 h Museu de l’Art de la Pell

La pell del món
Activitat per a famílies amb nens i nenes
entre 3 i 8 anys.
Gratuït amb el preu de l’entrada al museu

12.00 h Pl. Major

Diada Castellera de Festa Major
Amb Sagals d’Osona, Castellers de Sabadell
i Castellers de Gràcia

19.00 h Institut del Teatre

A porta tancada
Cia. FiﬁComSom
Teatre drama
Molta Merda

22.15 h El Sucre

Castell de focs
Amb Pirotècnia Tomàs

22.45 h Pl. Gaudí

Contracrida
Amb Etcètera Teatre
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EXPOSICIONS
ART + ESCOLA + BUIT
Exposició de projectes realitzats en el marc
d’ART I ESCOLA 05
Fins el 31 de juliol
ACVic Centre d’Arts Contemporànies

Carn, Bacon, de Nàbia Adillon
Exposició fotogràﬁca i pictòrica
Del 3 al 30 de juny
Vicjove

El bosc, tots són casa meva,
de Miquel Vilà
Exposició escultòrica
Del 3 de juny al 16 de juliol
Galeria El Carme

Wardern, de Pep Domènech
Exposició escultòrica
Del 3 al 30 de juny
Col·legi d’Aparelladors d’Osona

Conxa Martí
Pintura i escultures
Del 4 juny al 16 de juliol
Galeria El Carme

C+++
Exposició col·lectiva de ceramistes d’Osona
Del 10 de juny al 31 de juliol
Col·legi d’Arquitectes. Delegació d’Osona

U-Mil, Vic a l’abast de la mà,
de Xavi Rius
Exposició de la maqueta de Vic en 3D
Del 16 al 30 de juny
Espai Romeu (Biblioteca Joan Triadú)
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Correspondència femenina
(1780 – 1939)
Aquesta exposició pretén endinsar-se en
la vida quotidiana de diverses generacions
de dones a través de la correspondència
femenina, una documentació de gran interès
per a la història de la cultura
Del 17 de juny al 24 de juliol
Casino de Vic

Arquitectes dels somnis,
de Miquel Pérez
Exposició fotogràﬁca
Del 17 de juny al 24 de juliol
Temple Romà

eloqüències, de toni Prat
Exposició i projecció de poesia visual
Del 17 de juny a l’11 de setembre
Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic

Dibuixar: com anar lluny entre
les pedres, de Josep Ricart
Exposició de dibuixos
Del 21 de juny al 4 de setembre
Seminari de Vic

Col·leccionisme Kaiju
Exposició d’objectes de cultura popular
japonesa de la col·lecció Ricardo Reparaz.
Durant el Festival Nits s’exhibeix a tres
espais de la ciutat: Cinema Vigatà, Biblioteca
Joan Triadú i CC Can Pau Raba
Del 27 de juny al 15 de juliol

Veure, sentir
Exposició escultòrica dels alumnes de
l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic
Del 28 de juny al 31 de desembre
Entorn del riu Mèder

Sant Miquel dels Sants

I DESPRÉS DE LA FESTA,
CONTINUA LA FESTA
13è Festival Nits de Cinema
Oriental

Festes del carrer Sant Pere

Del 12 al 17 de juliol
www.cinemaoriental.com

Festes del Barri Osona

34è Festival Internacional de
Música de Cantonigròs a Vic

Festes de Santa Anna

Del 14 al 17 de juliol
www.ﬁmc.es

26 de juny, 9 de juliol i 26 de setembre

Del 15 al 17 de juliol

Del 16 al 26 de juliol

Festes de Sant Albert
Del 29 de juliol al 9 d’agost

PER UN CORREFOC SEGUR!
NORMES DE SEGURETAT
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.)
Procureu tapar-vos les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques
No demaneu aigua als veïns
Obeïu les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat
Queda 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, abans de l’inici, del recorregut del correfoc
En cas de perill, seguiu les instruccions dels diables
Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les ﬂames. Sobretot, no correu,
perquè les ﬂames s’escamparien i serien més virulentes.
Espereu la comitiva del correfoc en carrers amples i eviteu, en la mesura que us sigui possible, les aglomeracions i els
taps de la gent.

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 representa
Desconnecteu tot tipus d’alarmes
Retireu de la via pública qualsevol objecte que pugui diﬁcultar el pas dels actors, organitzadors i participants del
correfoc
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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.

Més informació a www.vic.cat / www.culturavic.cat

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.
Fotograﬁes: Joan Parera i Ignasi Costa.

Autor del cartell: Albert González López

Amb la col·laboració

D.L.: B 16671-2015

Els mocadors de les colles es poden comprar a l’oﬁcina de Turisme
de l’Ajuntament de Vic, Centres Cívics i Vicjove.

