Programa de les Festes del barri de la Calla 2017 (del 6 al 22 d'octubre)
Divendres 6
A les 3 de la tarda al casal Guiteras: Campionat de botifarra.
Dissabte 7
A les 10 del matí: Jornada de formació «Descoberta del riu Mèder».
Lloc de trobada: aparcament del Lidl (carretera de la Guixa).
A les 5 de la tarda: Visita guiada a les escultures públiques del barri, a càrrec de
l'Associació Vic Informadors.
Diumenge 8
A 2/4 de 10 del matí a la plaça Josep Màrquez: Bicicletada familiar cap a sant Francesc
s'hi moria, amb l'esmorzar gratuït.
A les 2 al pati del Sagrat Cor: Dinar de les festes (us hi podeu apuntar al telèfon 93 885 08
42). Tot seguit: Joc del Quinto, amb premis fantàstics.
Dimarts 10
A les 4 de la tarda: Campionat de petanca al parc d'en Jaume Portell.
Dimecres 11
A 2/4 de 7 de la tarda a ACVic: Col·loqui sobre el present i el futur del riu Mèder.
A 2/4 de 10 de la nit a la terrassa del bar de l'Atlàntida: Espectacle de varietats, apte per a
tots els públics, amb màgia, música, humor i cabaret. A 2/4 de 12, concert d'Esgarriats.
Dijous 12
Res a celebrar.
Divendres 13
A les 9 del vespre al pont de la Calla: Arribada de la Tieta pel riu Mèder, amb discurs i ball
del Tiet Callero. Tot seguit: Cercavila i piscolabis al Terrat d'en Cols (exgasolinera), amb
els gegants de la Calla i els Grallers i Geganters del carrer de la Riera.
A les 10, al pati del Sagrat Cor: Sardinada gratuïta. Cantem i ballem amb 2 Pardalets:
Marc Serrats i Carles Belda.
Dissabte 14
A les 4 de la tarda, al parc d'en Jaume Portell, XIè campionat mundial de bitlles catalanes.
A les 9 del vespre al pati del Sagrat Cor: Botifarrada. A 2/4 de 10: Recital de cançó amb
Laura Segarra. A 2/4 d'11: Exhibició dels alumnes de Roda Casino i taller de salsa cubana
per a tothom (passos lliures i ball amb parella) a càrrec de l'Albert i la Jennifer.
Diumenge 15
A les 8 tocades del matí: Despertada general pels carrers del barri.
A les 9: Xocolatada a la plaça d'en Josep Màrquez. Es recomana portar roba embrutable.
A les 10: Jocs de cucanya al parc d'en Jaume Portell.
A 2/4 d'11: Missa a l'església de la Calla.
A la 1 a la plaça d'en Josep Màrquez: Vermut gratuït.
A les 2, a la mateixa plaça: Dinar compartit "Tothom se'l porta".
Diumenge 22
Caminada familiar fins al Bosc Encantat de Gurb amb esmorzar gratuït per als caminaires.
La sortida es farà puntualment a les 9 del matí a la capella de la Guia.

