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Salutació
Aquest any, del 23 de juny al 8 de juliol,
la nostra ciutat està de festa major. Dues
setmanes farcides d’actes pensats per a
tots els públics i amb la festivitat de Sant
Miquel al centre de la festa acompanyat
de tot el seguici popular, protocol·lari i
tradicional. El centre de la ciutat acull
bona part dels actes programats, i en especial una plaça Major que actua sempre
de plaça del poble, de pol d’atracció de grans i petits; aquesta plaça mil·lenària del
Mercadal que segueix sent el punt de trobada i principal àgora de la ciutat. Una
plaça que mostra diverses cares, i per exemple, enguany celebrarà el primer torneig
de petanca, per segon any consecutiu transportarem la platgeta amb tots els seus
ingredients i, cinc anys després, l’Orquestra Maravella tornarà a cantar a Vic.
Però la festa major s’obre a més punts de la ciutat, i el barri del Remei acollirà per
primer cop el tradicional ball de Tornaboda. La festa s’aproparà com cada any a la
Residència el Nadal perquè els avis la puguin viure també. Una festa plenament
participativa, i que es diversifica com el correfoc, que en aquesta edició es multiplica
en forma d’espectacle i amb la incursió de noves colles de diables. Els joves són
també de fa anys un puntal en l’organització dels actes de la Festa Major Jove,
i cal agrair-los la implicació, com també són puntal totes les entitats, col·lectius i
associacions que desinteressadament formen part un any més de la Comissió de
la Festa Major. Enguany, el consistori infantil també s’hi ha tornat a sumar, aquest
cop fent de jurat per primera vegada per a la tria del cartell de la Festa Major Infantil.
A tots ells, que ja fa uns quants mesos que treballen per a la celebració d’aquesta
festa del 2018, moltes gràcies.
Obrim la festa. Ens veurem caminant en el seguici de la baixada del carrer de Sant
Miquel dels Sants; o corrent per la cursa els set portals; ens veurem ballant saraus;
o tocant gralles i cantant havaneres; o bé pujant castells. Caminant, corrent, ballant,
tocant, cantant o pujant... És segur que en més d’una ocasió ens trobarem per algun
racó de la ciutat, pels nostres carrer i places, aquests dies de festa. La implicació
dels barris amb la ciutat, com cada any passa, quan arriba la Crida, verds, negres
i vermells, tots ells tornaran a protagonitzar i donaran el tret de sortida de la Festa
Major. Comencem la festa, us hi esperem a tots!

Bona Festa Major!

Anna Erra i Solà
Alcaldessa de Vic

Tardes d’Estiu al Carrer
Les Tardes d’Estiu al Carrer és un projecte socioeducatiu que parteix del treball entre
diferents entitats i persones professionals, totes elles implicades en l’organització
d’activitats gratuïtes, lúdiques i esportives, adreçades a infants, joves i famílies,
pensades per fomentar els valors saludables i de convivència a les places i parcs
de tota la ciutat.
Durant les vacances d’estiu i més especialment durant la Festa Major, els carrers es
converteixen en el terreny de joc ideal per als infants i joves de la ciutat: els parcs
s’omplen de bicis, patins, pilotes o de taulells improvisats per vendre i cuinar en un
món imaginari.
És una bona oportunitat per fer amics i amigues, infants i joves que coneixem i
descobrim gràcies al joc i la creativitat, malgrat que no hi compartim altres espais
durant el curs.
La programació de les Tardes d’Estiu al Carrer d’aquest any es concentra del 25 de
juny al 27 de juliol. Cinc setmanes amb activitats i propostes per a tots els gustos
i totes les edats: concursos, jocs, contes, tallers de reparació de bicicletes i de
joguines, teatre, carnaval d’estiu, titelles, tallers de hip-hop, reciclatge de paper,
tallers de grafits, circ, curses d’orientació, entre d’altres. Tenim propostes per totes
les edats i interessos. També hi haurà una activitat setmanal durant l’agost.
Aquest serà el quart any consecutiu que es realitzarà el projecte de les Tardes d’Estiu
al Carrer, la programació d’activitats i la VIII edició de la Champions Vic, inclosa a
la programació de les Tardes d’Estiu al Carrer, on participaran equips en quatre
categories diferents (benjamí, aleví, infantil i cadet) que jugaran a les pistes de Santa
Anna, del Sucre, del passeig de la Generalitat i a l’SkatePark. A més, aquest any,
com a novetat, el 5 de juliol s’organitzaran les 8 hores de Festa Major, un torneig de
futbol sala dirigit a joves de 16 a 25 anys; i els dijous 12, 19 i 26 de juliol, a la tarda,
es proposa el Tastet d’esports en què diversos espais i pistes de la ciutat seran
dinamitzades per entitats esportives de la ciutat amb diferents esports –bàsquet,
handbol, rugbi, atletisme i bitlles catalanes- per a infants i joves de 8 a 16 anys.
Les Tardes d’Estiu al Carrer 2018 formen part de la programació d’activitats
municipals recollides a l’ESTIU VIC XL i s’inclouen dins del projecte Viu el Carrer!,
promogut a la ciutat pel Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural.

Per a més informació:
www.procescomunitarivic.cat
Centre Cívic Can Pau Raba
C. Raval Cortines, 24 / T. 638 800 637
equipicivic@tapis.cat

Nits de cinema oriental
Un bon dia, o més ben dit, una bona Nit, d'ara fa quinze anys, començava el Festival
Nits de cinema oriental de Vic. En aquella única sessió de l'any 2004 es va projectar
la pel·lícula de kung-fu i futbol SHAOLIN SOCCER de Stephen Chow acompanyada
d'un sopar cantonès i s'hi va aplegar un munt de gent amb ganes de passar-s'ho bé
barrejant cultura, cultures i gastronomia. Les Nits es van multiplicar fins a convertirse en un dels principals aparadors del cinema popular asiàtic del sud d'Europa
i ho han fet sense perdre ni un gram d'arròs del seu esperit lúdic, inclusiu i molt
participatiu. Per celebrar aquests 15 anys de Festival Nits es tornarà a projectar,
dins la inauguració del certamen, SHAOLIN SOCCER, amb els complements
d'una retrospectiva i un llibre dedicats al seu director. I, com és habitual, hi
haurà la suma dels títols més espectaculars de la temporada (MONSTER HUNT
2, BADGENIOUS, BAAGHI 2...) amb el cinema independent de més qualitat (THE
WRATH OF SILENCE, THE CINEMA TRAVELERS, TOP KNOT DETECTIVE...), el
clàssic TETSUDON, aquesta vegada amb contingut eròtic, i THE YELLOW PANTIES
OF HAPPINESS, una cinta japonesa que farà les delícies de qualsevol vigatà de
bé: monges amb calces grogues que tenen ganes de fer-se passar el fred. També
hi ha les sessions infantils, amb la presentació en viu i en directe a Vic de l'equip
d'HEROES UNITE! (una mena de PowerRangers nipons), la secció documental, i
una sessió especial per celebrar els 30 anys del Mercat de Música Viva on podrem
veure la psicotròpica THE CAMBODIAN SPACE PROJECT: NOT EASY ROCK AND
ROLL. Tot això, i més, adobat amb sopars a la Bassa, exhibicions d'arts marcials,
bollywood, un concert de clausura gentilesa del MMVV...
Però el Festival Nits de cinema oriental de Vic no és només un espai exhibidor i,
des de fa dos anys a través de la Ruta Marco Polo, ha començat a promocionar
cineastes catalans que roden a Àsia o que incorporen elements asiàtics als seus
projectes. Ruben Ventura i Adrià Guxens són dos directors sorgits d'aquest projecte
i en aquesta edició veurem el nou curtmetratge de l'Adrià, coproduït pel festival i
interpretat per una vigatana: la JinJinChen. També, i com a gran novetat, s'incentivarà
la creació cinematogràfica amb el concurs de curtmetratges VICSUDON, orquestrat
per l'incorregible RejiHoshino i que omplirà Vic de petits rodatges de l'1 al 20 de
juliol. Perquè, justament, l'1 de juliol arrenca la 3a edició del Més Nits, amb activitats
diverses a tots els centres cívics de la ciutat.
15 anys, com deia el Dúo Dinámico, té el nostre amor: l'idil·li de Vic amb el Festival
Nits i ho celebrarem com pertoca.

El seguici popular del dia
5 de juliol, orgull de la ciutat!
Enguany, els procuradors i les procuradores de Sant Miquel hem portat a terme
durant dos mesos l'exposició "La Casa del Seguici", on hi havia gairebé tots els
elements que formen el seguici. Ha estat un centre d'interpretació de la festa en el
qual s’hi han pogut veure les peces centenàries, i algunes de gairebé bicentenàries,
que s’hi conserven.
El seguici popular del dia 5 de juliol és la part més antiga i tradicional de la Festa
Major. Aquesta festa, que se celebra ininterrompudament a la nostra ciutat des de
l'any 1779, és un exemple dels antics seguicis populars on participava gran part de
la ciutadania i de les entitats de la ciutat. Per això, s'han iniciat els tràmits perquè
aquesta festa sigui reconeguda com a bé cultural d'interès nacional.
La Festa Major té una gran diversitat d'actes, entre els quals el central, el més
tradicional i genuí és el seguici. El seguici fa que la nostra festa sigui única i es
diferenciï de totes les dels altres pobles i ciutats. Per tant, és una sort tenir una
tradició tan antiga i que dóna personalitat a la ciutat. Tant és així que quan els caps
de llúpia prenen tot el seu sentit i raó de ser és el 5 de juliol obrint pas a la comitiva
pujant i baixant el carrer de sant Miquel. És gràcies a actes i tradicions com aquest
seguici que existeixen els crits de “Mori el Merma” o “Avorrit de pare i mare” que se li
diu al Nen. D’aquesta manera, és al llarg dels anys que anem forjant les tradicions.
Tan sols vull aprofitar aquestes quatre ratlles per intentar transmetre i explicar que
aquest seguici és orgull de la ciutat, és el dia de lluïment de la festa major, és el dia
en què tota la diversitat de persones de la ciutat deixem de banda diferències per
fer i posar una cosa en comú: les nostres festes populars i el sentiment de la ciutat i
del país. És a les nostres mans fer que aquesta tradició, la més antiga festa popular
que conservem a la ciutat, no només la seguim, sinó que la sentim i la fem créixer.
En definitiva, és el seguici popular de la ciutat, i és tan important com ho poden
ser altres actes i festes de ciutats del nostre país, que són avui dia multitudinàries i
reconegudes arreu.
Roger Albert Casanova

Vers de
l’espígol

Activitats
religioses

Per Vic i els marges de la Plana
hi ha un blau-lilós que avui fascina
que ens sorprèn si bufa l’airina
amb el perfum d’una flor solana.

Dijous, 5 de juliol

És l’espígol i, cal fer-ne esment,
en quatre versos explicaré,
o potser quaranta, ara no ho sé,
els seus ets i uts en un moment.
En cataplasma els dolors atura,
doncs, l’emplastre és un gran calmant,
antisèptic i cicatritzant,
que d’insectes la picada cura.
Com a beuratge medicinal
aplaca del tot l’ansietat,
ja que és un remei acurat
i un desinfectant natural.
És un bon digestiu, excel·lent,
ja que ajuda a descomprimir gasos,
si en preneu, tapeu-vos els nassos,
i les orelles si és estrident.
S’exigeix en gastronomia
l’acreditada aportació
acompanya; el vi blanc amb l’olor,
la xocolata en rebosteria...
Val a dir que se’n fa una fragància,
doncs la finor que la flor desprèn,
si es dispersa per l’ambient,
la flaire es percep en abundància.
I tanmateix l'oli essencial,
s'aplica a la pell vella i madura,
propietats que li don la natura,
per rejovenir l’esguard facial.
A més, fidel a la tradició,
acompanya, fins la Catedral,
Sant Miquel, gegants i tal com cal,
tot el seguici amb admiració.
També se n’ha fet una dansa
que es balla amb solemnitat
aquest dia tan assenyalat
de Festa Major i de lloança.
Marta Salvans Solé

Diada de Sant Miquel dels Sants
Catedral de Sant Pere
A les 11 del matí, missa solemne presidida
per l’Excm. i Rvdm. Mn. Romà Casanova,
bisbe de la diòcesi.

Divendres, 6 de juliol
Catedral de Sant Pere
A les 9 del matí, missa conventual que
se celebrarà en sufragi dels compatricis i
ciutadans morts durant l’any.

Dilluns, 9 de juliol
Catedral de Sant Pere
A les 9 del matí, 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 7 de la tarda, celebració de l’eucaristia
i homilia, veneració de la relíquia i cant dels
goigs.

Dijous, 5 de juliol
Festa del Sant
Celebració de Missa, a les 8, a les 9 i a les
10 del matí. 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 Pla Tarrés.

Programa de
Festa Major de Vic
Del 23 de juny al 8 de juliol
Dijous, 21 de juny

Diumenge, 24 de juny

7 de la tarda · Sala de la Columna
Acte dels procuradors de Sant Miquel
dels Sants

11 del matí · Museu de l’Art de la Pell
Visita al guadamassil

Acte de reconeixement a la senyora Miquela
Costa i al senyor Manel Alier per la seva
implicació en el seguici de Sant Miquel dels
Sants
Lectura del vers de l’espígol a càrrec de
Marta Salvans Solé
Presentació del portador del penó de Sant
Miquel dels Sants, senyor Miquel Pla Tarrés
Acte de signatura dels participants al seguici
de la ciutat
Interpretació del ball de l’Àliga a càrrec de
Xavier Jové

Dissabte, 23 de juny
2/4 de 10 del vespre · C. Prat d’en
Galliners
Sopar i pregó jove

La visita proposa un recorregut per diferents
obres del Museu que ens permetrà conèixer
l’origen i l’evolució de la tècnica del
guadamassil al llarg de la història i descobrirne les aplicacions diverses.
Organitza: Museu de l’Art de la Pell

7 de la tarda · Pl. de la Noguera
Mag Stigman
Màgia
ArtdePas

7 de la tarda · Pl. del Carbó
Gabriel Amargant
Jazz
ArtdePas

La revetlla de Sant Joan ja no mola, ara es
porta més el #soparjove. Enceta la Festa
Major amb el clàssic sopar del jovent de la
ciutat. Aquest any vine vestit de gala, no sigui
que facis el ridícul (hi haurà opció vegana)
Concert de:

Moreneta Tradipatxanga
Les Mixetes
PD Música fins al final
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ

10 del vespre · Pl. Major
Arribada de la flama del Canigó
Encesa del foc de Sant Joan
Organitza: Tradicat

Dilluns, 25 de juny
2/4 de 6 de la tarda · Pl. Santa Anna
Jocs de moviment en família
Veniu en família a participar de jocs en
moviment que us faran cansar i gaudir!
Edat recomanada 3 a 5 anys
Organitzat en el marc del projecte Viu el Carrer!

6 de la tarda · C. Soletat (antiga
benzinera de La Pista)
Inauguració de l’escultura del Nen
Amb berenar i batucada a càrrec de Siibo
Àfrica

7 de la tarda · Bosquet de l’Atlàntida
S’ha d’estar molt roig
Jaume Barri
La Fàbrica dels Somnis

8 del vespre
Entrepans de broquetes de pollastre, de
botifarra i de formatge
Begudes variades i còctel Molaroig

10 de la nit
Concert de Band-idos Perversions
Final de festa amb PD Rastes

Dimarts, 26 de juny
2/4 de 10 del matí · ACVic Centre d’Arts
Contemporànies
Un món de colors. Taller d’estiu per a
nens i nenes de 6 a 9 anys
En aquest taller emprendrem un viatge pel
planeta i coneixerem artistes d’arreu. De
quins colors són les teles africanes? Com
sona una sansa (kalimba)? Amb la remolatxa
es pot pintar? Els tòtems d’Oceania poden
tenir rostre d’animals?
Del 26 al 29 de juny, de 2/4 de 10 a 1
El període d’inscripció estarà obert fins al
dimecres 20 de juny de 2018
+ info: www.acvic.org o trucant al 93 885 37 04

5 de la tarda · Parc de l’Era d’en Sellés
Animació, acrobàcies i cheerleadering

Egipte!
Convertits en personatges d’aquesta
societat, farem un viatge en el temps en
el qual aprendrem a escriure jeroglífics,
coneixerem la mòmia del Museu i
descobrirem diferents aspectes d’aquesta
enigmàtica civilització.
Places limitades, s’aconsella reserva. 5€ per
infant
Organitza: Museu Episcopal de Vic

5 de la tarda · C. de l’Alguer
Animació, acrobàcies i cheerleadering
Espectacles, tallers, ball, animació, música..
Edat recomanada de 8 a 12 anys
Organitzat en el marc del projecte Viu al Carrer!

7 de la tarda · Parc Balmes
Acció negra
Laser Tag, joc esportiu entre dos equips amb
llum infraroja
PDs Negres
Sopar d’entrepans
Concerts:

Novomesto
PennyCocks

Espectacles, tallers, ball, animació, música..
Edat recomanada de 5 a 8 anys
Organitzat en el marc del projecte Viu al Carrer!

6 de la tarda · Parc dels Germans
Maristes
Enverda’t
Som de la Plana de Beach!
Animació infantil amb Els Atrapasomnis
Torneig de voleibol de platja i voleibol infantil

8 del vespre
Sopar d’entrepans de formatge, botifarra,
llom i pollastre

2/4 de 10 del vespre · Jardí de
l’Atlàntida
Amadeus a la fresca
Projecció de la pel·lícula de Milos Forman
Clàssica Jove 2018
+ info: www.latlantidavic.cat

9 del vespre
Concerts:

Dijous, 28 de juny

Men in Black
Mapi’s Friend Band

5 de la tarda · Zona Esportiva
Paintball Juvenil

8 del vespre · L’Atlàntida, Centre d’Arts
Escèniques d’Osona
Charlotte Coulaud, piano

Participa en equip i sigues el més estratega
aconseguint superar el repte d’acabar la
partida sense embrutar-te
+ info i inscripcions:
www.procescomunitarivic.cat
A partir de 12 anys
Organitzat en el marc del projecte Viu al Carrer!

Premi Internacional de Piano 2017 de la BPA
Clàssica Jove 2018
+ info: www.latlantidavic.cat

Dimecres, 27 de juny
10 del matí · Museu Episcopal de Vic
Els misteris de l’antic Egipte
Activitat infantil
Vine i descobreix el fascinant món de l’antic

8 del vespre · L’Atlàntida, Centre d’Arts
Escèniques d’Osona
Concert d’alumnes EMVIC
Premi Aula de Música Puig-Porret
Clàssica Jove 2018
+ info: www.latlantidavic.cat

Divendres, 29 de juny
10 del matí · Museu Episcopal de Vic
Els secrets del Museu
Activitat infantil
El MEV és un Museu ple d’història, misteris
i enigmes. En aquesta activitat, els nens,
convertits en intrèpids detectius, desxifraran
missatges ocults que els permetran conèixer
alguns dels secrets més amagats!
Places limitades, s’aconsella reserva. 5€ per
infant
Organitza: Museu Episcopal de Vic

2/4 de 7 de la tarda · Pl. Gaudí
Vigília del seguici infantil
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
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

10 del vespre · Rbla. del Passeig
Ballada de Lindy Hop
11 de la nit · Pl. D.M. de Clariana
Concert amb Juli Piris
Versions de 80’s, 90’s i 00’s

Dissabte, 30 de juny
2/4 de 12 del matí · Residència El Nadal
Festa Major al Nadal
Amb tot el seguici infantil, els Sagals
d’Osona i les colles del Grup Sardanista
Riallera

12 del migdia · Museu Episcopal de Vic
Recorregut medieval
Visita comentada per l’art, la cultura i els
costums del món medieval
Activitat gratuïta amb l’entrada al Museu
Organitza: Museu Episcopal de Vic

5 de la tarda · Circuit Mas d’en Bigues
Copa Osona de Trial 2018
6 de la tarda
Vine a guanyar-te la pols

De les 5 a les 9 del vespre
Organitza: Unió Ciclista Vic

7 de la tarda · Pl. de la Noguera
Holi Color party by Adolescents.cat

6 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

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

8 del vespre · Pl. Major
50è Ral·li Osona
Organitza: Escuderia Osona

8 del vespre · C. Sant Pere
Festes del carrer Sant Pere
Pregó, sopar popular, quina i concert

9 del vespre · Pl. Major
Assaig Sagals d’Osona
Assaig general de Sagals obert a tothom
Hi haurà entrepà de botifarra i beguda per a
tots els participants

Qui vulgui pot participar en una de les tres
rues liderades pel seu cap de llúpia

Punts de trobada dels vermells:
Parc de la Serra-de-senferm

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

Punt de trobada dels verds:
Centre Cívic Can Pau Raba

1/4 de 10 del vespre · Pl. de la Catedral
Arribada de les colles a la plaça de la
Catedral
Himne de la crida i balls dels caps de llúpia

La Crida
Sopar popular

11 del matí · Museu Episcopal de Vic
Jocs i dracs al Museu

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

Acompanyats d’un educador coneixerem el
drac amic del Museu que ens guia per un
viatge a la recerca d’altres dracs. Observant,
escoltant, jugant i passejant descobrirem
alguns dels contes que ens expliquen les
obres d’art.
Famílies amb infants de 3 a 8 anys. 4€ per
participant
Organitza: Museu Episcopal de Vic

Concert de xarangues
Amb Xaranga This-Tracció de Vilanova i la
Geltrú, Trinxaranga de Solsona, Toquem
Toquem de Torrelles de Foix, Charanga El
Pinxo de Barbastro, Band Sonats de Reus i
Som-hi de caraband de Moià
Fi de festa

Concert de Raggatunning
5 de la tarda · Museu de l’Art de la Pell
La pell del món
Farem un viatge pel món per ajudar a la
Kekacauan a recuperar els records que un
malvat bruixot li ha esborrat. Ens convertiran
en autèntics aventurers per conèixer les
cultures més llunyanes, els seus objectes i
tradicions
Activitat gratuïta amb l’entrada al Museu
Famílies amb nens/es entre 5 i 10 anys
Organitza: Museu de l’Art de la Pell

8 del vespre · L’Atlàntida, Centre d’Arts
Escèniques d’Osona
Joan Rochet, violoncel
Premi Beca Vivace 2017
Clàssica Jove 2018
+ info: www.latlantidavic.cat

12 del migdia · Museu Episcopal de Vic
Recorregut medieval
Visita comentada de l’art, la cultura i els
costums del món medieval
Activitat gratuïta amb l’entrada al Museu
Organitza: Museu Episcopal de Vic

2/4 d’1 del migdia · Casa Bojons
La memòria del carrer
Una narració teatralitzada a la galeria de la
casa Bojons
Dramatúrgia i interpretació de Montse Albàs
Dies 1 i 8 de juliol a 2/4 d’1 del migdia
Dies 5 i 6 de juliol a 2/4 de 8 del vespre
Dia 7 de juliol a 2/4 de 7 de la tarda i a 2/4
de 9 del vespre
Venda anticipada d’entrades a l’Oficina de
Turisme de Vic
Una hora abans de la visita a la taquilla de la
Casa Bojons
Preu: 6€ (inclou entrada i copa de vi blanc)

Diumenge, 1 de juliol
8 del matí · Parc Balmes
Collida de l’espígol
9 del matí · C. Sant Pere
Festes del carrer Sant Pere
Traca, xocolatada popular, coca i jocs per a
nens i grans, corre aigua, torneig de futbolí i
de petanca

2/4 d’11 del matí · Pl. Major
La platgeta
Zona d’aigües, chill-out, sol, gandules,
gelats, mojitos, zumba, sorra, vermuts...
Hi col·labora: AKÍ

3 de la tarda · C. Sant Pere
Festes del carrer Sant Pere
Vermut popular i espectacle

6 de la tarda · Pl. Gaudí
Festa Major Infantil
Seguici infantil
Amb la participació de la Colla Sardanista

Arquiris, macers, banderers, trompeters
infantils, caps de llúpia petits, bou petit,
mulassa petita, cavalls cotoners, 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

7 de la tarda · Pl. del Carbó
Mimmigreska
Membres de Mimmisikous Band i Greska
junts per versionar els millors clàssics
jamaicans
ArtdePas

2/4 de 7 de la tarda · Parc del Cementiri
Jocs jarcor per a esportistes de nyiguinyogui
N’estem farts dels tornejos d’estiu,
competicions serioses i copes de pa sucat
amb oli. Vine a fer el ximple sense que ningú
et miri malament. Els jocs de sempre però
dos passos per endavant!
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ

7 de la tarda · Pl. de la Noguera
Tututs!
Cobla Bisbal Jove i David Planas
Concert familiar

2/4 de 9 de la tarda · Parc de M. Àngels
Anglada
Tarda d’Humor
Què millor per passar la ressaca de la Crida
que amb una bona dosi d’humor i màgia
amb un gintònic a la mà? Vine a gaudir
d’una tarda tranquil·la i diferent per recuperar
forces per la segona setmana de Festa
Major
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ

10 del vespre · Pl. Gaudí
Peix fregit
Havaneres
Hi haurà rom cremat

2/4 de 10 del vespre · Seminari Vic
Roger Usart al Pati de l’Ós del
Seminari Vic

Dimarts, 3 de juliol

El cantautor osonenc portarà el seu folk de
veu profunda al pati de l'Ós.
Entrada i aparcament gratuïts

La teva joguina preferida s’ha espatllat?
Porta-la i l’arreglem plegats!
Edat recomanada de 5 a 8 anys
Organitzat en el marc del projecte Viu al Carrer!

10 del vespre · Pl. Catedral
La Infernal
Amb la participació de les Fúries d’Ausa,
Diables Rocadepena d’Alpens, Diables del
pont Vell, Cabrons i Bruixes de Centelles,
Diables de Tona, Escamot dels Diables,
Diables del Ges, Diables del Voltreganès Foc
i Ganxo, guita del carrer de la Riera de Vic i
Diables Serpents de Manlleu

5 de la tarda · Pl. Osona
Allarguem la vida de les joguines

7 de la tarda · Museu de l’Art de la Pell
Josep M. Forcada. Síntesi pictòrica
vital
Inauguració de l’exposició temporal que
mostrarà la trajectòria del pintor vigatà Josep
M. Forcada
Organitza: Museu de l’Art de la Pell

Dilluns, 2 de juliol

8 del vespre · L’Atlàntida, Centre d’Arts
Escèniques d’Osona
Anna Urpina, violí i Dani Espasa,
clavicèmbal

2/4 de 6 de la tarda · Serra-de-Senferm
Construïm contes

Joventuts Musicals de Catalunya
Clàssica Jove 2018
+ info: www.latlantidavic.cat

Vine a passar una estona en família,
escoltant, explicant contes i participant-hi.
Edat recomanada de 3 a 5 anys
Organitzat en el marc del projecte Viu al Carrer!

2/4 de 10 del vespre · Pl. Major
Cursa nocturna Els set portals
A 2/4 de 10 del vespre, categoria infantil

11 de la nit · Pl. Major
Di-Versiones
La pitjor Orquestra de versions de la història
de les Festes Majors

A les 10 de la nit, categoria absoluta
Sortida i arribada a la plaça Major de Vic
Amb la col·laboració del Club Atlètic Vic,
Club Natació Vic-ETB- i Unió Excursionista Vic
+ info: www.esportsvic.cat/activitats/cursadels-7-portals/

Dimecres, 4 de juliol
5 de la tarda · Pl. Santa Anna
Allarguem la vida de les joguines
Sigues el més creatiu i vine a arreglar la teva
joguina amb nosaltres!
Edat recomanada de 8 a 12 anys
Organitzat en el marc del projecte Viu el
Carrer!

2/4 de 7 de la tarda · Pl. Major
Repic de campanes i cercavila
tradicional
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

2/4 de 9 del vespre · Pl. de la Catedral
Concert de vigília – 7è aniversari
Banda de l’Escola de Música de Vic
Directors: Ferran Angli i Oriol Codina

3/4 de 10 de la nit · Pl. de la Catedral
Cercavila de la Nitgília, Gegants i
maces de foc
Cercavila per la plaça de la Catedral, carrer
de Sant Miquel dels Sants amb Salt de
maces de foc i ballet dels gegants, carrer
Ciutat, plaça Major, carrer Argenters, carrer
Canyelles i carrer de la Ciutat, acompanyats
amb la música de la banda gegantera

2/4 d’1 de la matinada · Zona esportiva
Barraques
Després de donar-ho tot a la plaça Major,
vine a cremar els últims cartutxos de la nit!
Est Oest - El pop-rock més hipster de la
plana
Dubcat - Electrònica poètica des de la
capital
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ

Dijous, 5 de juliol
9 del matí · Nucli urbà
Despertada musical
Amb la Banda de Vic

1/4 de 10 del matí · Pl. del Carbó
Fem llavi
Trobada amb la Banda de l’Escola de
Música de Vic, grallers i timbalers de la ciutat
de Vic, grallers del carrer de la Riera i grallers
dels Sagals i cercavila cap a la plaça Major

2/4 de 10 del matí · Pl. Major
Balls del Bou, la Mulassa i els Cavalls
cotoners de Vic
10 del matí · Pl. Major
Lectura del vers de l’espígol
A càrrec de Marta Salvans Solé

10 del matí · Museu Episcopal de Vic
Jornada de portes obertes
Amb motiu de la festa major de Vic, el MEV
us ofereix una jornada de portes obertes
De les 10 del matí a les 2 del migdia
Organitza: Museu Episcopal de Vic

1/4 d’11 del matí · Casa Consistorial
Sortida de la comitiva i ordre del
seguici:
Grallers de Vic, Bou, Mulassa, grallers
dels Sagals, Cavalls cotoners, músics dels

Ball dels gegants de Vic, gegants
pubills i gegants petits
Pujada de tot el seguici

2/4 de 2 del migdia · Pl. Major
Balls dels caps de llúpia, dels gegants
pubills i ballada de sardanes
cavalls, gegants petits, grallers del carrer de
la Riera, gegants pubills, llúpies, gegants
de la ciutat, cobla principal de Berga,
àliga, campanile, basílica, penó i borles,
relíquia, Sagals d’Osona, Sant Miquel dels
Sants, Banda de l’EMVIC, bandera de la
ciutat i heralds, macers, consistori infantil,
corporació municipal i guàrdies de gala.

11 del matí · Catedral de Sant Pere
Ofici de Sant Miquel
Missa solemne presidida per l’Excm. i Rvdm.
Mn. Romà Casanova, bisbe de la diòcesi
I dins de la catedral, ball de l’Àliga

11 del matí · Museu de l’Art de la Pell
Jornada de portes obertes
Amb motiu de la Festa Major de Vic, el MAP
us ofereix una jornada de portes obertes
De les 11 del matí a les 2 del migdia
Organitza: Museu de l’Art de la Pell

4 de la tarda · Parc Xavier Roca i Viñas
Les 8 hores de Festa Major
Torneig de 8 hores de futbol sala adreçat a
joves d’entre 16 i 25 anys
Equips d’entre 5 i 7 persones. Preu inscripció:
5€ per equip
+ info i inscripcions: www.
procescomunitarivic.cat
Organitzat en el marc del projecte Viu el Carrer!

8 del vespre · Pl. Major
Orquestra Maravella
Concert de Festa Major

2/4 de 10 del vespre · Seminari Vic
Matthew McDaid al Pati de l’Ós del
Seminari Vic
El jove cantautor irlandès establert a Rupit
presentarà el seu disc Off the beaten track
Entrada i aparcament gratuïts

11 del matí · Museu de l’Art de la Pell
El so de la pell
Inauguració de l’exposició temporal de
producció pròpia
El so de la pell consistirà en un recorregut
pel museu que connectarà peces de la
col·lecció
Organitza: Museu de l’Art de la Pell

12 del migdia · Museu Episcopal de Vic
Recorregut medieval
Visita comentada per l’art, la cultura i els
costums del món medieval
Activitat gratuïta
Organitza: Museu Episcopal de Vic

12 del migdia · Museu de l’Art de la Pell
Visita guiada a la col·lecció permanent
Per tal de celebrar la Festa Major de Vic,
proposem una visita comentada a la
col·lecció permanent del Museu
Activitat gratuïta
Organitza: Museu de l’Art de la Pell

2/4 d’1 del migdia · Pl. Catedral
Peça interpretada pels grallers i
timbalers de la ciutat de Vic
Ball de l’Àliga
Dansa vigatana de l’espígol

Divendres, 6 de juliol
2/4 de 7 de la tarda · Pl. Major
I Torneig de petanca Festa Major
Organitza: Casal de la Rambla i Casal
Mossèn Josep Guiteras

7 de la tarda · Pl. dels Màrtirs
Circ Los
Xarivari Blues
Malabars, monocicles, llit elàstic, equilibris
impossibles i molt d’humor

2/4 de 8 de la tarda · C. Sant Miquel
Cronoescalada

12 del migdia · Museu Episcopal de Vic
Recorregut medieval

La tradicional pujada de ciclistes arriba a
la 6a edició. L’esdeveniment esportiu més
important de l’any tindrà moltes sorpreses.
Aixeca’t del sofà i vine a moure les cames!
Passa a ser tu el protagonista de les dues
rodes.
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ

Visita comentada de l’art, la cultura i els
costums del món medieval
Organitza: Museu Episcopal de Vic

2/4 de 9 del vespre · L’Atlàntida, Centre
d’Arts Escèniques d’Osona
La Primera de Mahler
Jove Orquestra Nacional de Catalunya
Clàssica Jove 2018
+ info: www.latlantidavic.cat

12 de la nit · Zona esportiva
Barraques
La primera de les dues millors nits de tot
l’estiu.
Candela Roots – Ritmes jamaicans vinguts
de València

The Penguins – L’ska més pur provinent
d’una de les bandes més mítiques de
Catalunya

Lád Cúig – La dosi de punk-rock necessària
vinguda del Maresme

5 de la tarda · Museu de l’Art de la Pell
Els animals d’en Quel
Acompanyats d’un educador, ens
convertirem en autèntics exploradors per
descobrir, a través de pistes i endevinalles,
tots els animals que s’amaguen al nostre
Museu
Activitat gratuïta amb el preu d’entrada al
Museu
Organitza: Museu de l’Art de la Pell

6 de la tarda · Pont de Queralt
Gimcana Guarra
Ens agradi més o menys, som la capital
del porc i ho hem de reivindicar. Vine a fer
l’animal i embruta’t més que un porc!
Fes el teu equip de 10 persones i inscriu-te
a: vicciutatporcina@gmail.com
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ

7 de la tarda · Pl. de la Catedral
Pilar caminat dels Sagals

PD Uriolix – unclàssic de les festes

Recorregut: plaça Catedral, carrer de
l’Escola, plaça Sant Felip i plaça Major

populars, la música de sempre i els temes
del moment
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ

1/4 de 8 de la tarda · Pl. Major
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 carrer de la
Riera, els gegants Pubills, la família Cap de
Llúpia, els gegants de Vic i la Cobla Principal
de Berga

Dissabte 7 de juliol
2/4 d’11 del matí · Museu Episcopal de
Vic
Visió romànica
Una visita guiada exclusiva per descobrir la
col·lecció d’art medieval del Museu i pujar al
campanar romànic més alt de Catalunya. Un
recorregut que inclou un tast a la col·lecció
romànica del MEV i la contemplació de la
ciutat de Vic des del campanar de la Catedral
Places limitades, reserva prèvia. Preu: 8,50€
per persona; menors de 10 anys gratuït
Organitza: Museu Episcopal de Vic

1/4 de 9 del vespre · Pl. de la Catedral
Balls de lluïment
Balls de totes les comparses participants a
la Xurriacada

2/4 de 8 de la tarda · Pl. del Pes
Vigílies
Actuació castellera de petit format amb els
Sagals d’Osona i els Xerrics d’Olot

10 del vespre · Pl. Major
93è concurs de colles sardanistes
Cobla Bisbal Jove
Organitza: Colla Sardanista Riallera

11 de la nit · Pl. dels Màrtirs
Sarau
La Romàntica del Saladar
Aquest grup nascut a Xàbia, el 1994, va
néixer amb la intenció de fer música amable,
divertida i nostra, tant per ser escoltada com
per ballar.
En cas de pluja el sarau es farà a l’Orfeó

escoltant, jugant i passejant descobrim
alguns dels contes que ens expliquen les
obres d’art.
Famílies amb infants de 3 a 8 anys. 4€ per
participant
Organitza: Museu Episcopal de Vic

12 del migdia · Pl. Major
Trobada castellera
Amb els Sagals d’Osona, Castellers de
Gràcia i Marrecs de Salt

12 del migdia · Museu Episcopal de Vic
Recorregut medieval
Visita comentada de l’art, la cultura i els
costums del món medieval
Organitza: Museu Episcopal de Vic

2/4 de 3 del migdia · Pl. Sta. Elisabeth
Dinar de Valents
No es sobreviu realment a la Festa Major si
no es ve al dinar més ben parit de l’any. Reviu
amb nostàlgia els dies que has viscut i acaba
la FMJ amb el millor final de festa possible.
L’AMPA de la FMJ ja no es veu amb cor de
venir...
+ info: facebook.com/fmjovevic
FMJ

11 de la nit · C. Bisbe Strauch
Ball de Tornaboda
Trio Sol de Nit
12 de la nit · Zona esportiva
Barraques
Aquesta és la veritable nit més llarga de l’any!
Wood – La banda del powerpop de Torelló
que no deixarà ningú indiferent

Skakeitan – Provinents d’Euskal Herria, ens
portaran el directe més potent de l’any

Mascarats – La banda de moda de la
Catalunya Nova vindrà amb més força que mai

Malandras Dj’s – Les reines del latineo i
les caderitas venen finalment a casa nostra
+ info: facebook.comf/fmjovevic
FMJ

6 de la tarda · L’Atlàntida, Centre d’Arts
Escèniques d’osona
El fantasma de Canterville
Joan Pera protagonitza la famosa i divertida
comèdia d’Oscar Wilde
+ info: ww.latlantidavic.cat

7 de la tarda · L’Orfeó
Concert de Festa Major
“Eros i Thanatos”, Pictofonies de l’amor i la mort
Orfeó Vigatà
Cori Mercadé, guionista i presentadora
Daniel Antolí, director

7 de la tarda · Pl. de la Noguera
Els colors de la mediterrània
Cia. La Muscària
Espectacle de titelles
ArtdePas

Diumenge, 8 de juliol
10 del matí · Pl. Major
Campionat de bitlles catalanes
Organitza: Vic Bitlles

11 del matí · Museu Episcopal de Vic
Jocs i dracs al Museu
Acompanyats d’un educador coneixem
l’amic drac del Museu que ens guia per un
viatge a la recerca d’altres dracs. Observant,

7 de la tarda · Pl. del Carbó
David Hillyard & Rocksteady 7
Ska, rocksteady, reggae
ArtdePas

7 de la tarda · Pl. Major
La Cridòria

3/4 d’11 del vespre · Pl. Gaudí
Contracrida

VII Triangular de colles
Vine a animar els teus!

Amb Etcètera Teatre

1/4 d’11 del vespre · El Sucre
Castell de focs

8 del vespre · Sala de la Columna
Conferència balmesiana

Amb Pirotècnia Tomàs

A càrrec del politòleg Josep M. Reniu

Exposicions

Partnership Programme (CAPP) a diverses
ciutats europees, durant els tres darrers anys.
Fins el 7 de juliol
ACVic Centre d’Arts Contemporànies (Sant
Francesc, 1)
Organitza: ACVic Centre d’Arts
Contemporànies, gestionat per H.
Associació per a les Arts Contemporànies

Construïm la nova biblioteca
L’exposició donarà a conèixer el projecte
executiu que determina com serà el nou
equipament que es construirà al solar
de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, al
passeig de la Generalitat.
Fins el 7 de juliol
COAC (Pl. Bisbe Oliba,2)
Organitza: Ajuntament de Vic

Panoràmiques del món
Joan Santaugini
Recull fotogràfic de paisatges en format
panoràmic, fruit dels viatges de l’autor arreu
del món i de la seva passió per la fotografia.
Intenta mostrar la diversitat i bellesa que es
pot trobar en diferents racons del planeta on
la natura continua mostrant la seva força i
riquesa.
De l’1 de juny al 8 de juliol
Temple Romà
Organitza: Patronat d’Estudis Osonencs

Art + Escola + Tabú
Exposició dels projectes realitzats en el marc
de la setena edició d’Art i Escola
31 centres educatius / 34 projectes / 3.425
alumnes
Fins al 31 de juliol
ACVic Centre d’Arts Contemporànies (Sant
Francesc, 1)
Organitza: ACVic Centre d’Arts
Contemporànies, gestionat per H.
Associació per a les Arts Contemporànies

Compartint processos /
Afluents
Proposta expositiva d’ACVic i hablarenarte
per reunir, sintetitzar i contemplar algunes
de les pràctiques artístiques realitzades
en el marc del projecte Collaborative Arts

Dilluns, 9 de juliol

Josep M. Forcada. Síntesi
pictòrica vital
Exposició temporal que mostrarà la
trajectòria del pintor vigatà Josep M. Forcada
Del 3 de juliol al 2 de setembre
Organitza: Museu de l’Art de la Pell

El so de la pell
El so de la pell consistirà en un recorregut pel
museu que connectarà peces de la col·lecció
permanent amb instruments d’arreu del món
que, temporalment, traurem de la reserva del
Museu
Del 5 de juliol al 30 de setembre
Organitza: Museu de l’Art de la Pell

Efemèrides
239
186
156
156
118
15
16
11
11
11

Diada de Sant Miquel
Aniversari del Merma
Aniversari dels gegants de Vic
Aniversari de la Vella
Aniversari del Nen
Aniversari de l’adaptació del Ball de
l’Àliga per a cobla
Aniversari de la recuperació de l’Àliga
de Vic
Aniversari de la recuperació del Bou
Aniversari de la recuperació de la
Mulassa
Aniversari del grallers i timbalers de la
Ciutat de Vic

I després
Per un
de la festa,
correfoc segur!
continua la festa Normes de seguretat
Clàssica Jove 2018
Dimarts 10, dijous 12 i divendres 13 de juliol
www.latlantidavic.cat

15è Festival Nits
de Cinema Oriental
Del 17 al 22 de juliol
www.cinemaoriental.com

Festes de Santa Anna
Del 18 al 26 de juliol
http://barrisantaanna.blogspot.com.es

Festes de Sant Albert
www.carquinyoli.cat

Un món de pells
Visita teatralitzada al Museu de l’Art de la Pell
de la mà d’un jove adober, fill del propietari
de l’adoberia en què es desenvolupa l’acció.
Aquest jove ens anirà explicant aquells
elements més significatius de les pelleries
vigatanes, però sobretot es farà una especial
menció al treball de les pells arreu del món
que, fictíciament, ha anat recollint un parent
del jove. D’aquesta manera, s’explicaran
algunes de les peces exposades, reunides
gràcies a la tasca de col·leccionista, real,
que va portar a terme el fundador del Museu,
Andreu Colomer Munmany.
Dissabte 14 de juliol, a les 5 de la tarda
Activitat gratuïta amb l’entrada al Museu
Organitza: Museu de l’Art de la Pell

Tribus urbanes
Taller per a nois i noies de 10 a 14 anys
Taller per experimentar amb les possibilitats
creatives de l’art. Reflexionarem sobre la
pròpia identitat a partir de la ideació i creació
d’una nova Tribu Urbana
Del 9 al 13 de juliol, de 10 a 1 del matí
+info i inscripcions: www.acvic.org o trucant
al 93 885 37 04
El període d’inscripció estarà obert fins al
dimarts 3 de juliol de 2018. Places limitades.
Es reserva plaça per ordre de pagament.
Organitza: ACVic Centre d’Arts
Contemporànies

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
No porteu productes pirotècnics particulars,
ja que és absolutament prohibit. Només es
poden utilitzar els que han preparat els organitzadors
Respecteu les figures de foc, els 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
Seguiu les instruccions dels diables, en cas
de perill.
Tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les
flames, si per qualsevol circumstància se us
encén la roba, 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

Des de l’Ajuntament de Vic estem treballant en el protocol
d’agressions sexuals en espais públics d’oci. Volem que la Festa
Major de Vic, i tots els espais públics d’oci de la ciutat, siguin
lliures d’agressions i assetjaments sexuals, i respectuosos amb la
diversitat sexual i de gènere.
Si has patit o presenciat una agressió/assetjament sexual o
LGTBIfòbic, pots adreçar-te al següents telèfons:
Emergències sanitàries: 112
Mossos d’Esquadra: 112
Guàrdia Urbana de Vic: 93 885 00 00
Línia d’atenció a les dones en situació de violència masclista. Servei
24 hores. Gratuït i confidencial: 900 900 120
Per a més informació o atenció no urgent, contacta amb l’oficina
VicDones-SIAD Osona: 93 702 72 84 (de dilluns a dijous 9-18 h i
divendres 9-14 h).

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.

Hi col·labora:

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.

Fotos cedides per: Joan Parera
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