Dijous, 6 de juliol
· 2/4 de 6 de la tarda

Raid d’oci i aventura

Tirolina de 145 metres al parc Balmes
Tobogan gegant d’aigua de 50 metres al carrer Cloquer
Futbolí bombolla a la plaça de la Catedral
Aquesta activitat és una proposta del Consistori Infantil
de la Ciutat
· 6 de la tarda
Parc de la Serra-de-senferm

Tarda de contes

Viatjarem a través de la màgia dels contes amb els
rondallaires del grup d’animació sociocultural
Edat recomanada: de 3 a 6 anys
Casa d’oﬁcis de Vic amb el projecte “Les tardes d’estiu al
carrer”

Dissabte, 8 de juliol
· 2/4 d’11 del matí
Pl. de la Noguera

Mostra de jocs tradicionals

A càrrec de la Federació Catalana de Jocs Tradicionals
· 7 de la tarda
Pl. de la Noguera

Companyia Homenots

Espectacle d’animació infantil
ArtdePas

Diumenge, 9 de juliol
· 12 del migdia
Pl. Major

Diada Castellera de Festa Major

Divendres, 7 de juliol

Amb Sagals d’Osona, Castellers de la Vila de Gràcia i
Castellers de Sabadell

Concurs de talents

· 7 de la tarda
Pl. Major

· 5 de la tarda
Vicjove

Vine al Vicjove i guanya’t la pols
· 6 de la tarda
Parc de la Serra-de-senferm

Tarda de contes

Viatjarem a través de la màgia dels contes amb els
rondallaires del grup d’animació sociocultural
Edat recomanada: de 3 a 6 anys
Casa d’oﬁcis de Vic amb el projecte “Les tardes d’estiu al
carrer”

La Cridòria

VI Triangular de colles
Vine a animar els teus!
· 1/4 d’11 del vespre
El Sucre

Castell de focs

Amb Pirotècnia Tomàs

· 6 de la tarda
Espai ETC

Tarda de Cine: La Gran Final

A través de tres històries paral•leles, se’ns mostren les
peripècies d’uns homes que tenen dues coses en comú:
habitar regions remotes i aïllades del planeta i viure
obsessionats amb la idea de veure la ﬁnal de la Copa del
Món de Futbol de 2002 entre Alemanya i el Brasil.
Edat recomanada: a partir de 8 anys
Cine club amb el projecte “Les tardes d’estiu al carrer”
· 7 de la tarda

Festa Holi amb Adolescents.cat

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

Autores del cartell:
· Helena Torrents
· Rut Moreta

Dissabte, 17 de juny

Dilluns, 26 de juny

Divendres, 30 de juny

Dilluns, 3 de juliol

Minicrida

Enverda’t

Cronoescalada

Jornades Esportives

· 10 del matí
Can Pamplona

Vine vestit de blanc per remullar-te i defensar el teu color!
Festes del Barri de “El Sucre”

Dilluns, 19 de juny

· 7 de la tarda
Parc dels Germans Maristes
Som de la Plana de Beach!
Torneig de voleibol de platja i voleibol infantil

· 2/4 de 7 de la tarda
Pl. Gaudí

Dimarts, 27 de juny

Bateig i presentació dels gegants pubills petits.
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.
Dins l’església el 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

Això és un caos!

Vigília del Seguici Infantil

Divendres, 23 de juny
· 7 de la tarda
Pl. Gaudí

Babynostrum - Landry el Rumberu
FMJ

Dissabte, 24 de juny
· 2/4 de 7 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
Vermells: Parc de l’Horta Vermella i parc de la
Serra-de-senferm
Negres: Centre Cívic el Montseny i carrer de la Laura
Verds: Centre Cívic Can Pau Raba

Diumenge, 25 de juny
· 11 del matí
Museu Episcopal de Vic

Descobriu el món medieval

Visita participativa amb la família a les col·leccions del
romànic i gòtic. Diumenges 25 de juny, 2 i 9 de juliol
Famílies amb infants a partir de 5 anys
Activitat gratuïta per als visitants del Museu
Organitza: Museu Episcopal de Vic
· 11 del matí
Museu de l’Art de la Pell

Taller de Sant Joan

Proposem un taller d’artesania on els més petits de la casa
posaran en pràctica la seva imaginació i creativitat. De les
11 del matí a la 1 del migdia.
Per a infants a partir de 4 anys (2€)
Organitza: Museu de l’Art de la Pell
· 6 de la tarda
Pl. Gaudí

Festa Major Infantil

Seguici infantil
Amb la participació de la Colla Sardanista Trèvol, macers,
banderers, trompeters infantils, caps de llúpia petits, bou
petit, mulasseta, cavallets, 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

· 2/4 de 10 del matí
ACVic Centre d’Arts Contemporànies
Taller per experimentar, jugar i aprendre a través de l’art
Dates: 27, 28 i 29 de juny de 2/4 de 10 del matí a la 1 del
migdia. Adreçat a nens i nenes de 6 a 10 anys
Preu: 30€ (24€ per als Amics d’ACVic i socis d’H. Assoc. per
a les Arts Contemporànies)
Inscripcions ﬁns el 21 de juny
+info: www.acvic.org
· 7 de la tarda
Parc Balmes

Acció negra

Activitats infantils, futbito ensabonat, tir al verd i al vermell

Dimecres, 28 de juny
· 11 del matí
Museu Episcopal de Vic

Els secrets del Museu

Vine amb els teus amics i amigues a passar-ho bé amb una
nova experiència. Junts investiguem i descobrim alguns
dels secrets del Museu
Per a infants de 7 a 12 anys. De les 11 del matí a la 1 del
migdia
Amb reserva prèvia (2€)
Organitza: Museu Episcopal de Vic
· 7 de la tarda
Bosquet de l’Atlàntida

S’ha d’estar molt roig

Jaume Barri, animació infantil

Dijous, 29 de juny

· 11 del matí
Museu Episcopal de Vic

Taller de bestiari medieval

Fem uns divertits ornaments inspirant-nos en les
representacions d’animals medievals de les obres del
museu
Per a infants de 5 a 10 anys. De les 11 del matí a la
1 del migdia
Amb reserva prèvia (2€)
Organitza: Museu Episcopal de Vic

· 2/4 de 8 de la tarda
C. Sant Miquel

La pujada de ciclistes més boja de la ciutat. L’autèntica
pujada clàssica ciclista sobre llambordes!
Inscripcions a partir de les 7 de la tarda a la plaça del Pes
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ

Esports i jocs de taula i rol
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ

Dissabte, 1 de juliol

Taller de construcció de caixes niu per a ocells

· 5 de la tarda
Escola d’Art de Vic
II Trobada USK Catalunya
Tallers de model, d’enquadernació, taller infantil i
Master Class Urbansketching
· 6 de la tarda
Museu de l’Art de la Pell

Els animals d’en Quel

El gegant del museu, en Quel, té una granja al costat de
les adoberies plena d’animals reals i fantàstics, però
resulta que mentre estava treballant se li han escapat
tots i s’han amagat al museu. Nens i nenes hauran de
trobar-los a tots a través d’un joc de pistes i endevinalles.
Ens ajudeu?
Dissabtes 1 i 8 de juliol. Per a infants de 3 a 10 anys.
Activitat gratuïta
Organitza: Museu de l’Art de la Pell

· 6 de la tarda
CCVic Pl. d’Osona

Podràs construir una caixa niu per ajudar els ocells des
del teu balcó, terrat o jardí
Edat recomanada: a partir de 12 anys.
Casa d’Oﬁcis de Vic amb el projecte “Les tardes d’estiu
al carrer”
· 2/4 de 7 de la tarda
Pl. dels Màrtirs

Companyia Circ Vermut: Ni cap ni peus

Dos personatges amb clau de circ i humor intentaran
sortir-se dels entrebancs que ells mateixos es busquen
amb accions quotidianes com pot ser seure en una
cadira, penjar una jaqueta o pintar un quadre.

Dimarts, 4 de juliol
· 6 de la tarda
Pl. Gaudí

Torneig de Vikking Kub

· 7 de la tarda
Pl. de la Catedral

El Vikking Kub és un joc popular de Suècia que ha triomfat
arreu d’Europa.
Edat recomanada: a partir de 8 anys
Joguines sense fronteres amb el projecte “Les tardes
d’estiu al carrer”

Recorregut: pl. Catedral, c. de l’Escola, pl. Sant Felip,
pl. Major

· 2/4 de 7 de la tarda
Pl. Major

· 1/4 de 8 de la tarda
Pl. Major

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

Pilar Caminat dels Sagals

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, 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

Diumenge, 2 de juliol

· 6 de la tarda
Pg. Pep Ventura

· 11 del matí
Pl. Major

Taller supervisat i dinamitzat per xanquers i animadors.
Edat recomanada: de 7 a 14 anys
Projecte “Les tardes d’estiu al carrer”

Zona d’aigües, surf, chill-out, sol, tumbones, sucs, gelats,
mojitos, coco, paella, sorra, gin-tònics, música i vermut.
Hi col·labora: AKÍ

Taller de xanques

· 6 de la tarda
Davant l’Atlàntida

La Platgeta

Repic de campanes i Tradicional cercavila

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

Balls del Bou, Mulassa, gegants petits i els cavallets
de Vic
· 1/4 d’11 del matí
Casa Consistorial

Sortida de la comitiva

Amb la participació del Consistori Infantil
· 2/4 d’1 del migdia
Pl. Catedral

Ball de l’Àliga, Dansa Vigatana de l’espígol i
Ball de gegants
Pujada de la comitiva a la Plaça Major
· 2/4 de 2 del migdia
Pl. Major

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

