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Salutació de la regidora
Un comerç que humanitza el barri
Cada vegada és més freqüent, sentir veus que reivindiquen el comerç de
proximitat, per tots els seus actius i valors afegits que resulten
indiscutibles i defensables, des de l’estricta òptica merament comercial de
proximitat, servei acurat i personalitzat, qualitat i especialització en
productes i serveis.
A tot això, hi podem afegir altres punts de vista que se sumen als
anteriors, quan aquest comerç està ubicat en un barri i més encara, quan
aquest es troba allunyat del centre o dels eixos comercials consolidats.
És aquí quan entren en joc els aspectes de caràcter més humà, que
converteixen aquests establiments del barri, en quelcom més que un punt
comercial. Tots podem conèixer casos o els hem experimentat
personalment, en que el bar o la botiga més propera al nostre habitatge,
esdevé una porteria o consergeria dels veïns més immediats, on podem
deixar qualsevol clau, document o pertinença, que passarà a recollir algú
amb qui no coincidim per horaris, i serà aquesta botiga que ens farà de
punt d’enllaç, o a la inversa, ens recollirà allò que necessitem mentre som
a treballar i que després ens lliuraran. També és el punt ideal per esperarse a aixopluc i en companyia, quan algú de casa nostra s’ha deixat les
claus i no pot entrar. Especialment, els infants quan surten d’escola.
També, és aquell punt que atén les necessitats comercials més bàsiques
d’aquelles persones d’edat avançada, que viuen soles al barri i sense
mitjans de transport.
En definitiva, podem afirmar amb rotunditat, que el comerç de barri,
humanitza l’espai geogràfic de convivència, i que per tant, és un bé a
preservar, més enllà de la seva personalitat intrínsecament comercial,
com a punts que garanteixen i reforcen la nostra vocació de ciutat a la
mesura humana.
Aprofito per desitjar-vos unes bones festes,
Maria Carme Bover, Regidora del Barri del Sucre

Carta del president de l'associació de veïns
Benvolguts veïns i veïnes,
Un any més ens retrobem a l’acte central del nostre barri, on hem de fer
que els nostres nens i nenes recuperin els carrers per jugar. Un dia que la
convivència i les relacions socials agafen la màxima expressió, un dia per
fer barri i fer ciutat.
Aquest any us presentem la nova Comissió de Festes del barri, sense la
qual no hauria estat possible tornar a organitzar les festes aquest any. És
una comissió oberta i tot aquell qui hi vulgui participar ho pot fer.
També vull tenir una menció a la Junta de l’Associació que, any rere any
intentem fer del barri un lloc més amable, reclamant millores en espais i
més equipaments, i treballant per millorar el comerç del barri.
El segon dimarts de cada mes ens podeu trobar a les 20h al local de
l’Associació on recollirem les vostres opinions, propostes o queixes, per
fer-les arribar als estaments corresponents.
Joan Domínguez Hernández, president de l’Associació de Veïns

L'esport hípic al teu abast!
Des de BARCELONA (C-17)
o des de LLEIDA (C-25)
Des de Roda de Ter (C-153)
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Guillem Tañà: 664 222 686
info@gthipicclub.com
www.gthipicclub.com
facebook.com/HipicClubGT
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Estudi del comerç del barri
Comerç de barri
El Barri del Sucre compta amb un comerç molt concentrat:
- 61% de comerços i serveis estan concentrats en 4 carrers i el 89% en 9
carrers.
A on són aquests comerços i serveis?

La majoria estan ubicats a l’entorn de la universitat, encaixant amb el
perfil de veïns i usuaris de l’UVic.
De què són aquests comerç5os?
La majoria de comerços i serveis estan dirigits a gent jove: bars,
restaurants,, oci,, etc...

A part però també dona resposta a la compra de primera necessitat com
és l’alimentació. Tot i que no existeixen comerços especialitzats
(carnisseries, fruiteries, peixateries), sí que hi ha grans superfícies que
ofereixen aquests productes en horaris molt amplis.

Naixement de la Comissió de Festes
La Comissió de Festes, naixem el passat novembre amb l’objectiu
d’entomar l’organització de les Festes del Barri del Sucre.
El sentit de participació, la voluntat de “fer barri”, les ganes de consolidar
les festes i de contribuir a teixir relacions de veïnatge, són el nostre
motor, si t’hi identifiques, et convidem a formar part de la comissió i a
seguir fent créixer l’oferta d’activitats al nostre barri.
Ens estrenem el 10 de març amb l’organització de la 1a Calçotada
Popular, una activitat que va tenir molt bona acollida, amb més de 75
participants i que esperem repetir l’any vinent.
Veient la bona sintonia i els esforços compartits, ens llencem a
l’organització de les Festes del Barri del Sucre 2018, sempre amb la
mirada a la feina feta en anteriors edicions i incorporant noves activitats
que esperem que gaudiu molt.
Els propers dies ens trobareu darrere les barres, gestionant activitats,
anant amunt i avall i potser, un xic atabalats però encantats de compartir
les festes amb totes i tots vosaltres. Us hi esperem!
Comissió de Festes del Barri del Sucre
festeselsucre@gmail.com

Concurs de dibuix
8è Concurs de portada “Programa de festes 2019”
Aquest any volem ampliar les opcions per participar del concurs. A més a
més de poder-ho fer el mateix dia de la festa o com alumne de l’escola
del barri; volem animar a tots els veïns i veïnes del barri i ciutat a
participar-hi.
Tema: L’ermita de Sant Sixt de Miralplà
Materials: Els que vulguis
Premi: Portada programa de festes 2019
Bases:
- Mida A4 vertical
- Ha d’estar acabat i ben pintat
- No hi ha límit d’edat.
- Escriure darrere del dibuix: nom, cognoms, edat i telèfon de
contacte.
- Es pot fer a casa o el mateix dia de la festa
El podeu deixar a secretaria de l’escola Andersen del 4 al 8 de juny o
portar-lo diumenge 10 a la festa (Parc d’Occitània).

Caminades des del barri
Caminades per tutti
Ja fa uns quants anys que una colla ens dediquem a caminar els
diumenges per aquests mons de Déu. I cada nova caminada és una
oportunitat per conèixer el nostre país i sorprendre'ns del que
desconeixem.
Fem caminades obertes a tothom i no estan mai planificades amb
antelació, sinó que decidim en funció dels participants. Així no excloem
mai a ningú.
Hem caminat per Osona, la Garrotxa, el Ripollès, el Berguedà, el Bages,
el Vallès Oriental, ... Només hi ha una limitació: s'ha de ser a dinar a
casa. Marxem a l'hora que sigui del matí, i intentem arribar a casa entre
les 2 i les 3.
Encara que sembli que aquesta limitació no ens dona gaire marge
d'innovació, sempre hi ha racons totalment desconeguts per nosaltres.
Caminar ens ha permès pujar als cims més alts del voltant (Matagalls,
Puigsacalm, Puigmal, ...) I baixar als afraus més foscos (Riera de les
gorgues, sot de Balà, ...), pujar i baixar salts d'aigua impressionants,
trepitjar neu en èpoques que no és habitual, visitar ermites que ni

t'imagines que hi puguin ser, resseguir les autopistes dels nostres
avantpassats (camí ral de Vic a Olot, via romana de Sant Pau de
Segúries) ...
Publicitem les caminades cada cap de setmana a través del grup de
WhatsApp i anem a caminar els que ho tenim bé per anar-hi. Ningú no hi
està obligat. Només cal tenir ganes d'estirar les cames.
Us hi animeu? Demaneu a algú de la junta que us apunti al grup.
Bones caminades!
Pere Isern

Un barri esportiu
Nou work-out a la zona del Nadal
El barri del sucre, un barri emblemàtic per la ciutat, ha millorat, en poc
temps, els seus equipaments esportius. L’últim any, s’ha fet una nova
pista poliesportiva, on fins ara hi teníem una esplanada i on actualment,
s’hi pot jugar actualment a futbol sala i a bàsquet. Aquesta millora pel dia
a dia esportiu del barri, ha comportat també, que s’hi fessin activitats
tant de barri com de ciutat, com han sigut, el passat novembre, un cap de
setmana esportiu de futbol sala i varies activitats lúdiques.
Durant la passada Setmana Santa, va ser un dels espais de la “Setmana
Santa multiesportiva al carrer”, que es van fer per la ciutat, i on hi podien
participar nens i nenes de 5è i 6è, practicant esports tan diversos com:
bàsquet, hoquei, bàdminton, volei, rugbi i bitlles catalanes. Aquest estiu,
durant el mes de juliol, està previst també que s’hi duguin a terme alguns
partits de “la Champions” que es fa per Vic.
Aquest últim any, a demanda popular, s’ha instal·lat també una cistella de
mini-bàsquet a la pista vermella davant la residència El Nadal, on ja hi
havia una cistella de bàsquet, per així poder jugar petits i grans. Aquesta
demanda popular també feia temps que sol·licitava poder tenir un work-

out, com ja n’hi ha un a l’altre cantó de la ciutat. En aquest work-out s’hi
està treballant, i esperem que, per la Festa Major del Barri, ja estigui
instal·lat i, en cas contrari que pugui ser-hi per gaudir-lo aquest estiu. El
trobareu a l’espai que hi ha entre la pista vermella i les màquines de
fitness que ja fa anys que hi ha.
Podem dir doncs, que el barri del Sucre, ja és un barri esportiu!!! Que ho
disfruteu molt de temps!!!

Titi Roca, Regidor d’Esports, Joves i Habitatge
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Programa de les festes del barri 2018

17:00 Taller de Capgrossos
Porta una caixa de cartró i aprendràs a fer un
capgròs per la Cercavila de les Festes del Barri
Local Associació de Veïns (c/ Laura 19)

DISSABTE

2

Juny

10:00 Despertada del barri
Cercavila de les Festes del Barri amb els nostres
Capgrossos Sucre i Sacarina acompanyats del grup
de batukada Batuka l'Olla.
Sortim de Can Pamplona

DISSABTE

Tot seguit

Mini Crida de la Festa Major

Vine vestit de blanc a remullar-te per defensar el teu color!
Acabarem amb Festa de l'Escuma amb Gil Ratataplam
Al Parc d'Occitània

18:30 Exhibició canina

Mini-agility amb Àngel Casellas i mostra de rescat amb el
grup caní IPA K9 RESCUE, organitza Terranova CNC 60
Al Parc d'Occitània

21:30 Intocable

(Cinema a la Fresca)
Porta't la cadira i les ganes de passar una bona vetllada a la
fresca, que nosaltres hi posem una bona pel·lícula. Col·labora
versiopostal.com
Al Parc d'Occitània

9

Juny

DIUMENGE

10
Juny

9:00-13:00 Mercat del Trasto

Podeu donar trastos per
vendre a benefici de l’Associació
o bé muntar la vostra pròpia parada.
Truqueu al 605 17 17 06 (tardes).
Preu de la parada pròpia: 3€

9:30-12:00 Jocs i Tallers

Inflables i jocs gegants
8è concurs de portades
Taller de banderoles amb la Colla de la Vella
Aliments ecològics i de proximitat de Mengem Osona
Circuit de karts a càrrec de mobilitat Guàrdia Urbana

10:00 Xocolatada

Porteu la tassa, cullera i tovalló!

12:00 Classe de Zumba

Classe oberta a tothom a càrrec de l'Irma del Fitness Vic

13:30 Dinar popular

Menú adults 10€: Amanida, botifarra, pastís, pa i beguda
Menú infantil 8€: Macarrons, botifarra, pa i beguda
Podeu comprar tiquets fins del 6 de juny a:
Atrezzo
El Crossanet
La Cantonada
Club Pocket Bikes
Farmàcia Anna Pou
Rol de Pa
Terranova CNC 60

15:00 Quines

Quina Infantil amb obsequi per a tots els participants
a càrrec de Joguines sense Fronteres
I seguidament Gran Quina

17:00 Concert

Música en viu amb el duo Pelat i Pelut

Totes les activitats es faran al parc d'Occitània
En cas de pluja, els actes / activitats que sigui
possible es traslladaran al local de l'AAVV

POUM de Vic
El POUM cada cop més a prop
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) ha de definir els usos de
cada racó de la ciutat durant els propers quinze o vint anys. Això vol dir
preveure quina serà l’evolució de la ciutat, i quines seran les necessitats
dels seus habitants: equipaments de salut, esportius, educatius i
culturals, zones industrials, zones agrícoles, espais naturals, parcs
urbans, zones residencials, zones comercials,... Un cop aprovat, el POUM
encotilla tot allò que es pot i no es pot fer a la ciutat.
La importància del POUM, en un barri jove com el nostre, és cabdal, i per
aquesta raó des de l’Associació de Veïns hi hem participat activament des
de que es va començar la seva redacció al 2016. En la fase participativa
vam assistir a les trobades amb entitats i ciutadans de tota la ciutat per
compartir les inquietuds del barri, d’aquesta fase en va sorgir l’Avanç Pla
que definia a grans trets un esbós de cap on caminaria el POUM.
En el ple municipal del mes de febrer es va aprovar inicialment el redactat
del POUM, i fins a finals d’abril s’han pogut fer al·legacions, i a partir
d’aquí ja queden pocs mesos perquè el Pla sigui aprovat definitivament.
Des del barri hem treballat per demanar tot allò que creiem que ens

manca, com ara un equipament sanitari de primer ordre (CAP), una
escola bressol, un centre cívic, millor interconnexió amb la resta de la
ciutat, pacificació de l’antiga carretera nacional (actualment Eix Onze de
Setembre),...
Estem força contents ja que la major part de les nostres propostes, en
diferent mesura, s’han anat incorporant, així ja s’ha definit la futura
ubicació del tercer CAP de Vic, una escola bressol i un centre cívic. Això
no vol pas dir que s’executin immediatament, però sí que hi ha la reserva
de l’espai on fer-ho quan siguin necessaris aquests equipaments.
Per altra banda hem lluitat, i seguirem lluitant, per protegir l’espai
agrícola d’alt interès paisatgístic que hi ha entre la Carretera de Prats i
l’escola Andersen, on trobem l’ermita romànica de Sant Sixt de Miralplà,
bonics camps de cereals rodejats dels turons testimoni de l’Ausoneta i el
de la Talaia que defineixen un paisatge típic de la Plana de Vic que està
catalogat i que cal preservar. Des de la crisis s’ha vist que no és necessari
que la ciutat creixi en aquest espai, sobretot quan bona part del barri està
plena de solars buits, naus industrials en desús que es convertiran en
zones comercials, i edificis residencials parcialment buits.

MENGEM OSONA

Associació de Productors i Consumidors

Aliments ecològics i de proximitat
C. Joan de Serrallonga 3
08500-Vic
Tel: 93 521 08 68
info@mengemosona.cat

Un altre tema que ens preocupa és la comunicació amb la resta de la
ciutat. El semi soterrament de la via del tren va ser una operació
cosmètica que no permet una comunicació fluida cap al centre. Això ens
converteix en un barri dormitori, amb pocs serveis i pocs negocis, on els
veïns dormen, però no hi fan vida durant el dia. Si volem un barri viu,
amb carrers concorreguts, comerç de proximitat,... necessitem connectarnos amb la resta de la ciutat perquè hi hagi trànsit en ambdós sentits, i
això faciliti l’establiment de comerços de proximitat, petites empreses i
oficines on puguem treballar els veïns per evitar desplaçaments llargs als
nostres llocs de treball, i al final això reverteixi en un barri ple de vida.
Altres aspectes que milloraran el barri són la millora de l’Anella Verda, que
s’interconnectarà cap a fora de la ciutat per permetre activitats
esportives, de lleure i excursions. També la reconversió de l’antiga
nacional 152 en un passeig fins a Gurb, millorant la connexió cap a les
zones esportives del nord del barri (camps de futbol, pista d’atletisme,
pavellons del Castell d’en Planes i de l’Ausoneta,...). Així com la
recuperació dels voltants del turó del Castell d’en Planes com a espai
públic, que permetrà un nou ventall de possibilitats i activitats.

Eix Onze de Setembre, 29
08500 Vic
Tel. 93 885 01 01
info@grbrestaurants.cat
www.zefir.cat
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Mini Crida!
La Crida de la Festa Major pels més menuts
Fa uns anys es va reformar la Festa Major de Vic amb la proposta dels
joves de dividir els barris en tres colors, associats als tres capgrossos de
la ciutat:
• Verd: El Merma, al nord
• Negre: La Vella, al sud-oest
• Vermell: El Nen, al sud-est
Amb aquest fil conductor s’han creat festes de cada color i competicions
abans i durant les festes, sempre de bon rotllo i amb molt bon humor.
La Crida s'ha convertit en l'acte d'inici de la festa major. Des dels
diferents barris surten cercaviles que s'acaben trobant a la Plaça de la
Catedral on es fa una divertida guerra de colors. L'objectiu és aconseguir
que els contraris acabin pintats del teu color.
Aquesta activitat pels joves no deixa espai per als més petits, i per això
l’any passat vam fer la primera Mini Crida! Vam organitzar una guerra
d’aigua de colors i festa de l’escuma per emular la Crida dels més grans.
La iniciativa va ser tot un èxit, i aquest any esperem repetir-la i que
continui per molts anys.

Mobilitat
Participació a la Taula de Mobilitat
Durant el 2017 l’Ajuntament de Vic va constituir la Taula de Mobilitat
formada per diferents departaments de l’Ajuntament (Mobilitat, Guàrdia
Urbana, Urbanisme,...) i entitats de la ciutat, entre elles, la nostra
Associació de Veïns.
En aquesta Taula es van fer durant gairebé tot l’any, un seguit de
trobades de participació per definir com voldríem que fos la mobilitat de la
nostra ciutat. Val a dir, que quan es planteja una pregunta com aquesta
en una ciutat amb més de quaranta mil habitants, les respostes són
moltes. Però curiosament, analitzant els resultats de les aportacions fetes
pels diferents col·lectius participants, al llarg de les diverses trobades, hi
havia molt consens cap a mantenir Vic amb caràcter de poble, amb
comerç de proximitat i desplaçaments a peu per anar a la feina o a
comprar.
Dels resultats i conclusions extretes d’aquestes trobades del 2017,
enguany s’ha endegat el Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat, que defineix
com haurà de ser la mobilitat els propers sis anys i els canvis que cal fer,
en diferents aspectes com són no només l’urbanisme, sinó també el
model de ciutat i l’encaix amb la voluntat dels ciutadans i el seu civisme.

Acció Negra
Aquesta Festa Major ho tenim ben negre
El 27 de juny és el dia de l'Acció Negra. Passa't al costat negre de la
ciutat, amb la colla de la Vella.
El tret de sortida serà a les 19h amb una partida de Làser Tag. A
continuació, concert negre amb Penny Cooks i altres grups que anirem
anunciant!
A partir de les 21h, sopar negre: entrepà d’hamburguesa, botifarra,
frankfurt i cervesa negra. Amb opció vegetariana!
Vine amb samarreta negra.
Per a més informació busca Acció Negra
al programa de Festa Major de Vic, o a
twitter @LaVella_Vic.
Ah, i no t'oblidis de penjar la banderola
negra de la Vella al teu balcó.

Títol secció

Col·laboradors
Abacus Vic
Acadèmia d'Arts Marcials
Ajuntament de Vic

Indústries Casellas
Interesport Horitzó-Everest
Joguines Sense Fronteres

Aquàrium del Ges
Argos Veterinari
Arumí Comercial
Autopark Vic
Bar Fitness Vic

Komvas
La T de Fusta
La Tinta
McDonald’s
Mengem Osona

Cafeteria-bar El Sucre
Carrefour

Multicines Sucre
Muntanya de Llibres

Cicles Vic
Colla de la Vella
Deena

Òmnium Cultural
Osona Automoció
Physiumcenter Institute

Dívic
Fanàtik

Planes Bones
Proquimia

Fitness Vic
Freixas Perruqueria
Gil Rantamplan
Hípic Club GT

Rol de Pa
RUVIC
Terranova CNC 60
Versió Postal

Hoqueymania

Versus

