Torna la Festa
Major de Vic!
Vigatans i vigatanes, ja la tornem a tenir aquí: la Festa Major de la nostra ciutat
torna, i tots nosaltres tindrem la gran sort de viure-la i compartir-la. Tornarem al
carrer, a l’espai públic per participar dels actes que s’hi faran, amb la sortida dels
Gegants, el seguici infantil, la baixada de la comitiva, els concerts de Gertrudis
i de la Maravella, les activitats de les colles del Nen, la Vella i el Merma, etc. Tot
plegat perquè ens ve molt de gust poder respirar una mica després de tot el que
hem hagut de passar i que encara ens fa mantenir en estat d’alerta; però a poc a
poc anem i volem tornar a la normalitat, i què millor que la Festa Major per veure
que sí que es pot fer i recuperar-la després d’un any que la vam haver de passar
per alt. No serà però una festa major en què puguem fer de tot; caldrà mantenir
les distàncies de seguretat en els actes més nombrosos, no podrem fer una Crida
com la que guardem en el record, caldrà dur mascareta tot i estar en espais grans i
exteriors, i haurem d’adaptar-nos a les indicacions preventives del moment. Portem
molts mesos que ens hi hem hagut d’adaptar i d’acostumar, i sabem com fer-ho
bé per seguir gaudint de la cultura i demostrant que és segura si les coses es fan
com cal.
La Festa Major de Vic començarà el 28 de juny i s’allargarà fins a l’11 de juliol, i just
després continuarà la festa, amb més activitat per omplir l’estiu. Si l’any passat el
‘Vic Troc’ ens substituïa amb dignitat la Festa Major, enguany la novetat serà el ‘Va
de Pessics’ que ens arrodonirà les tardes i nits estiuenques de juliol i agost amb
més activitat distribuïda per la ciutat. I com sempre, la veterania del Festival de les
Nits Orientals tancarà un juliol ple d’il·lusió, emoció i rialles, que bona falta ens fa a
tothom.
Vigatans i vigatanes, viurem un estiu farcit d’activitat amb mesura, per celebrarho amb els del nostre entorn, cuidant amb els protocols de seguretat pertinents,
vacunant-nos amb més de dues dosis d’alegria, i podent dir ben alt que la nostra
Festa Major ha tornat!
Anna Erra i Solà
Alcaldessa de Vic

El retorn
de la Festa 2021
Després d’un any sense interacció social, sense vida pública al carrer i sense festes
populars, reprenem l’alegria, el retrobament, la cohesió i el contacte, en definitiva el
que suposa la Festa Major. Treball i emocions entre persones de diferents àmbits i
diverses entitats que ens trobem i organitzem per aconseguir un objectiu comú: la
festa vigatana per excel·lència, la Festa Major!
Enguany, tenim acumulades les novetats de l’any passat i d’aquest perquè que no
es poguessin fer festes no vol dir que estiguéssim de vacances. No hem parat de
treballar per millorar i fer créixer els actes més tradicionals d’aquesta festa.
El divendres dia 2 de juliol serà de benvinguda i enhorabona perquè presentem
la recuperació dels gegants vells de l’Ajuntament. Aquests gegants van deixar
de sortir l’any 1993 perquè se’n van fer unes còpies. Des de llavors han restat
desmuntats i guardats, fins que l’any 2014 es va construir una vitrina a mida per ser
exposats a la planta noble de l’Ajuntament on han estat visibles fins al dia d’avui.
Aquests gegants vells recuperats aniran amb unes vestimentes diferents de les
que estem acostumades a veure, recuperant l’essència de quan van arribar a la
ciutat l’any 1862. Des d’ara quedaran exposats on han estat fins ara: a la planta
noble del consistori. La vitrina es pujarà a l’Arxiu Històric Municipal per conservar-hi
de manera visible el patrimoni cultural que han anat lluint al llarg de la història: les
corones de 1930, l’espasa de 1891, les perruques antigues, etc.
Una altra enhorabona molt esperada que sortirà a la llum el divendres 2 de juliol,
lligada amb aquest acte que he esmentat, és la presentació del Lleó de la ciutat que
serà una nova figura del seguici. El Lleó no és una peça qualsevol de bestiari, és
un animal considerat en la cultura universal com a fort i noble. Moltes civilitzacions
l’anomenen com a “rei dels animals” i per aquest motiu li atribueixen actituds de
coratge i majestuositat. De fet, quan se’l representa, en diverses ocasions apareix
amb una corona, com és el cas de Vic. El Lleó, a la vegada, simbolitza la força i el
poder, motiu pel qual se’l sol trobar en molts escuts i emblemes, com per exemple,
a l’antic escut de la ciutat que llueix la façana de l’ajuntament, sota el rellotge. Com
dic, el caràcter que se li sol donar a aquest animal és majestuós i solemne. De fet,
moltes vegades comparteix aquest paper amb les Àligues. No només s’incorporarà
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de nou la figura, sinó que també s’estrena la comparsa de persones portadores
que anirà a càrrec de l’Associació de Veïnes i Veïns del barri del Remei.
L’altra novetat important és la reinvenció dels actes principals de la Festa, el dia 5
de juliol al matí. S’incorpora una nova comparsa a càrrec de les veïnes del carrer
de Sant Pere que seran les encarregades de perfumar la baixada amb espígol.
També s’ha adaptat l’acte als nous temps, sobretot per poder gaudir-ne sense
passar tanta calor: canvi en el format dels balls un cop acabat l’ofici que permetrà
veure tots els balls seguits, cadires per a totes les persones que desitgin seure i
infraestructura per fer ombra a tota la plaça de manera que tothom quedarà protegit
del sol. S’engalanarà el centre de la plaça amb banderoles, fet que farà que quedi
totalment vestida de festa.
Per últim, cal tenir en compte que els tràmits que es varen iniciar amb la Generalitat
de Catalunya perquè la Festa sigui reconeguda com a Festa Cultural d’Interès
Nacional segueixen positivament.
Des de diferents entitats, conjuntament amb l’Ajuntament hem estat treballant de
valent per tenir un seguici i una Festa Major el màxim de lluïda. Esperem que tothom
la pugui viure i gaudir de la millor manera!
Roger Albert i Casanova
Membre dels procuradors de Sant Miquel dels Sants

FINS FLORIR - Vers de l’espígol
aquí els hiverns s’allarguen /
encara gela al maig i res creix gaire /
som així és sentir /
que no ve amor de l’altra banda de la riba /
que no hi ha amor a l’altra banda de la riba /
però arriba juny i un raig de llum /
enlluerna i llavors brilla /
cada falç cada volant cada mà que agafa una eina /
i hi ha amor i ens ve de dins /
per segar els cards abans que el blat /
collir l’espígol sentir-ne l’olor /
omplir els carrers /
que feliç aquest migdia /
ja és juliol i estem de festa
Núria Armengol

Activitats religioses

Cultes a la casa Nadiua

Dilluns, 5 de juliol

Tríduum de preparació

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.

Dimarts, 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.

Divendres, 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.

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.

Dilluns, 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 a Miquel
dels Sants Genís i Masoliver.

Programa de Festa Major de Vic
Del 28 de juny a l’11 de juliol
Dilluns 28 de juny

7 de la tarda · Parc Jaume Balmes

2/4 de 6 de la tarda · Bassa dels Germans
Maristes

7 de la tarda

Enverda’t
2/4 de 6 de la tarda

Animació infantil
Edat: +5

A les 8 del vespre

Activitats i monòlegs
A les 10 de la nit

Concert amb Boys Damm!

Acció Negra
Activitats familiars
Edat: +3

8 del vespre

Inici de barra i sopars
Barra oberta per sopar i fer un beure fins a
l’hora que ens deixi el Procicat.

2/4 de 9 del vespre

Concert de Supervivents

Dimarts 29 de juny

Aquest grup que sap adaptar-se a Love of
Lesbian, Sopa de Cabra, Barricada, Guns N’
Roses i Rolling Stones, passen per tot el rock
català, nacional i també internacional. Venen
per fer-nos moure el tronc i deixar-nos la veu,
encara que sigui amb distància social.

11 del matí · Museu Episcopal de Vic

2/4 d’11 de la nit

+ info a @colladelmerma (instagram)
Organització: Colla del Merma

Els misteris de l’Antic Egipte
Vine i descobreix el fascinant món de l’Antic
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.
Una bona activitat d’estiu per gaudir del
museu!
Edat: +5
Preu: 5€
Inscripció prèvia 938869360 o
reserves@museuepiscopalvic.com
Organització: Museu Episcopal de Vic

11 del matí · Museu de l’Art de la Pell

Les ombres del museu. Visita-tastet
Breu recorregut comentat per la col·lecció
de figures per a teatre d’ombres del museu.
Descobrirem els misteris que les envolten i ens
aproparem a la seva història. També el dijous
1 de juliol.
Preu: Activitat gratuïta amb l’entrada del
museu.
+ info a www.museuartpellvic.cat
Organització: Museu de l’Art de la Pell

Concert de Fetus
Fetus són Adrià Cortadellas (veu i guitarra),
Telm Terradas (baix) i Adrià Jiménez (bateria).
Aquest grup empordanès de punk-rock
aposten per accelerar i distorsionar el
cançoner de l’últim joglar català, Jaume
Arnella.

12 de la nit

PD’s de la Vella
Per nosaltres, la festa comença aquí, però
ja no ho podem posar al programa. Si voleu
saber-ne més, haureu de venir.
+ info a @colladelavella (instagram)
Organització: Colla de la Vella

2/4 de 8 de la tarda · Llibreria Foster &
Wallace

Eva Piquer i Eva Armisén presenten el
seu llibre: “Com abans de tot”
Organització: Bridge ed. i Llibreria Foster &
Wallace.

10 de la nit · Pl. Mª Àngels Anglada

Cinema a la fresca: Hedwig and the
Angry Inch (John Cameron Mitchell, 2001)
Celebrem el 20è aniversari d’una pel·lícula d’un

talent i una intensitat únics. La història d’una
cantant de rock “mundialment desconeguda”
i els seus esforços per convertir-se en una
estrella i trobar l’amor definitiu.
+ info a www.cineclubvic.com
Organització: Cineclub Vic

colla i embruta’t a la cursa d’obstacles que
hem preparat.
Apte per a tots els públics, divertida i amb
grups de sis persones.
Inscripcions prèvies i +info a www.culturavic.cat.

Dimecres 30 de juny

Sopar jove i Quina

11 del matí · Museu Episcopal de Vic

Els secrets del museu
Vine amb els teus amics i amigues a passarho bé amb una nova experiència. El Mev és
un museu ple d’històries, misteris i enigmes.
En aquesta activitat, convertits en intrèpids
detectius, desxifrarem missatges ocults que
ens permetran conèixer alguns dels seus
secrets més amagats. Una bona activitat
d’estiu per gaudir del museu!
Edat: +5
Preu: 5€
Inscripció prèvia 938869360 o
reserves@museuepiscopalvic.com
Organització: Museu Episcopal de Vic

7 de la tarda · Bosquet de l’Atlàntida

S’ha d’estar molt roig
A les 7 de la tarda

Concert familiar de Jaume Barri

2/4 de 9 del vespre · Bosquet de l’Atlàntida
Torna el clàssic sopar dels joves. Aquest any
amb una gran quina i premis per a tothom.
(opció vegana)
+ info a @fmjvic (instagram)
Organització: Festa Major Jove de Vic

8 del vespre · L’Atlàntida

JONC alevins
Fragments de somni d’una nit d’estiu de
Mendelssohn i 2a simfonia de Beethoven
Preu: 10€ Jove-25: 5€
+ info a www.latlantidavic.cat
Organització: L’Atlàntida

12 de la nit · Bosquet de l’Atlàntida

Blu versions
La banda del lluçanès us farà moure l’esquelet
amb tot tipus d’estils musicals. Els hits de
sempre i els últims temes acabats de sortir del
forn.
+ info a @fmjvic (instagram)
Organització: Festa Major Jove de Vic

A les 9 del vespre

Monòleg de Xevi Font

Divendres 2 de juliol

A les 11 de la nit

12 del migdia · Museu de l’Art de la Pell

Concert de The Masshup Party Band

Els animals d’en Quel. Activitat familiar

+ info a @colladelnen (instagram)
Organització: Colla del Nen

En Quel, el gegant del nostre museu, ha
perdut tots els animals de la seva granja
mentre treballava. Nosaltres, acompanyats
d’un educador, ens convertim en autèntics
exploradors per descobrir, a través de pistes
i endevinalles, en quins objectes del museu
s’han amagat. Per a famílies amb nens/es de
4 a 8 anys
Preu: 4€ per participant.
+ info a www.museuartpellvic.cat
Organització: Museu de l’Art de la Pell

2/4 de 8 de la tarda · Casino de Vic

Lluís Llach presenta el seu llibre: “Escac
al destí”
Organització: Univers ed., Llibreria Foster &
Wallace i Casino de Vic

Dijous 1 de juliol
2/4 de 6 de la tarda · Plaça Major

III Torneig de Petanca de Festa Major
Organització: Casal de la Rambla, Casal
Mossèn Josep Guiteras i Amics de la petanca

7 de la tarda · Rambla del Bisbat i Rambla
Montcada

Una Crida plena d’obstacles
Si la pandèmia no ens permet fer la Crida
amb normalitat, vine i ajuda’ns a superar els
obstacles. Vesteix-te amb els colors de la teva

6 de la tarda · Exterior de la Farinera

Taller de pintura mural
Taller obert on es pintarà una seqüència a
partir de la improvisació. Viu l’experiència de
treballar conjuntament en la realització d’un
mural.
Edat: +12
+ info a www.viuelcarrer.cat
Organització: La Farinera – Centre d’Arts
Visuals

7 de la tarda · Temple Romà

Inauguració exposició La pell escup i
escampa de Francesca Llopis
Una reflexió sobre com figures humanes es
mimetitzen amb animals marins en sintonia
amb el no-antropocentrisme.
Del 2 de juliol al 15 d’agost.
Organització: Ateneu de Vic i Patronat
d’Estudis Osonencs
Col·labora: Oficina de Gestió Cultural de la
UVic-UCC

2/4 de 8 del vespre · Llibreria Foster &
Wallace

Joan-Lluís Lluís presenta el seu llibre de
poesia: “Salives”

Caldrà fer reserva prèvia.
+info a @fmjvic (instagram)
Organització: Festa Major Jove de Vic

9 del vespre · Escenari de fusta del
Passeig

Ballada de swing
Vic Kick Swing és una entitat sense ànim de
lucre que promociona el ball (lindy hop) del
swing.
+ info a vickickswing@gmail.com
Organització: Vic Kick Swing

10 de la nit · Pati de l’Ós

The Gramophone Allstars Big Band

A càrrec d’Etcètera Teatre

Una banda que busca incansablement el punt
de trobada entre el soul, el jazz i els ritmes
jamaicans. Aquest 2021 retornen als escenaris
amb “Love letter”, una carta d’amor dirigida als
mítics Skatalites.
Preu: 2€
+ info: www.jazzcava.com
Organització: Jazz Cava

8 del vespre · Rambla del Bisbat

2/4 de 12 de la nit · Zona Esportiva

Organització: Eumo ed. i Llibreria Foster &
Wallace

2/4 de 8 del vespre · Plaça Major

Recuperació dels Gegants centenaris
de Vic amb els vestits de moro

Movem Estrelles
S’estrena oferint-vos una experiència amb
cuina d’autor sota el cel estrellat de Vic!
Us portem el menú degustació i menú per
emportar adaptat de Les Moles de Jeroni
Castell, restaurant d’Ulldecona amb una
estrella Michelin i dos sols Repsol.
Som físicament un autocar de luxe de dues
plantes; a la superior hi trobareu el restaurant
exclusiu amb un espectacular sostre de vidre
per a 20 comensals i, a la planta inferior, la
cuina on es faran totes les creacions i l’espai
per a venir a recollir el menú per emportar.
Places limitades a la planta superior del bus,
reserva prèvia.
Preu menú al bus: 115€ / Preu menú per
emportar: 45€
+ info a @movemestrelles (instagram) /
www.movemestrelles.com
Organització: Movem Estrelles

8 del vespre · C. Ciutat

Baixada del seguici festiu fins la pl. De
la Catedral
2/4 de 9 del vespre · Pl. De la Catedral

Presentació del Lleó de la ciutat
A càrrec de l’AAVV del Remei
I tot seguit pujada del seguici festiu fins
l’Ajuntament

8 del vespre · Zona Esportiva

Homenatge a Birranostrum
Tarda de bar dinamitzada per les Verges de la
C-17.

Barraques
Dj Velasco
Vingut de Calldetenes per animar la festa fins
que li diguin prou.
+info a @fmjvic (instagram)
Organització: Festa Major Jove de Vic

Dissabte 3 de juliol
2/4 d’11 del matí · Museu Episcopal de Vic

Visió romànica
El primer dissabte de cada mes el Museu us
ofereix una visita guiada per descobrir la seva
col·lecció d’art medieval i pujar al campanar
de la Catedral. Si voleu retrocedir 1.000
anys en la història, us proposem un viatge al
món medieval amb la visita Visió romànica.
L’Espai Oliba, centre d’interpretació que ens
trasllada als temps del romànic, el feudalisme
i el vassallatge, és el punt de partida d’un
recorregut que inclou un tast a la col·lecció
romànica del Museu i la contemplació de la
ciutat de Vic des del campanar romànic més
alt de Catalunya. Places limitades, s’aconsella
reserva.
Preu: 8,5€ (menors de 10 anys gratuït)
Organització: Museu Episcopal de Vic

2/4 de 12 del migdia · Museu de l’Art de
la Pell

Un món de pells. Visita teatralitzada
De la mà d’un jove adober, fill del propietari de
l’adoberia en la que es desenvolupa l’acció.
Aquest 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.
Preu: 4€
+ info a www.museuartpellvic.cat
Organització: Museu de l’Art de la Pell

Pelat i Pelut

2/4 de 12 del migdia · Residència El Nadal

2/4 d’11 de la nit · Plaça dels Màrtirs

Festa Major al Nadal
Amb tot el seguici infantil, els Sagals d’Osona i
colles del Grup Sardanista Riallera.

12 del migdia · Museu Episcopal de Vic

Recorregut medieval
Per als visitants del museu, visita comentada
per l’art, la cultura i els costums del món
medieval.
Tots els dissabtes i diumenges.
Preu: Inclòs amb l’entrada al museu

La banda de rumba per excel·lència de la
comarca presentarà el seu nou treball que
segur que no et deixarà indiferent.

The Goliards Collective
Amb tot de cançons passades pel sedàs de
les músiques jamaicanes ens transportaran al
Carib i ens transmetran el desig irrefrenable de
ballar i de passar-nos-ho tan bé com sempre! I
ja sabeu, la cabra sempre tira a la muntanya!
+info a @fmjvic (instagram)
Organització: Festa Major Jove de Vic

Sarau a la fresca – Flowk
Ball a la plaça de danses tradicionals
catalanes.
Organització: L’Oca Rosa

Diumenge 4 de juliol
8 del matí · Parc Balmes

Collida de l’espígol
10 del matí · Plaça Major

5 de la tarda · Museu Episcopal de Vic

Campionat de bitlles catalanes

Jugar a través de la història

Organització: Vic Bitlles

Jocs de carrer, de taula, de cartes, de daus…
El joc és inherent a l’existència humana.
Sempre s’ha jugat! Sabíeu que les cultures
neolítiques ja jugaven? Us heu plantejat mai
com devien ser els jocs a l’antiga Roma o com
devia ser jugar a l’edat mitjana? Descobriu-ho
en un recorregut guiat a les sales del MEV en
què viatjarem en el temps a través de l’art, el
joc i la història, i jugarem a jocs com el Senet,
el XII scripta, l’Alquerc o el Molí de nou!
Organització: Museu Episcopal de Vic

2/4 d’11 del matí · Museu Episcopal de Vic

6 de la tarda · Carrer de la Ciutat

Festa Major Infantil
Seguici infantil
Amb la participació de macers, banderers,
trompeters infantils, caps de llúpia petits, bou
petit, mulasseta, cavalls cotoners, gegants
petits, gegants pubills petits, aligueta, Canalla
dels Sagals d’Osona, portadors del Sant dels
Miquel dels Sants i el Consistori Infantil.
Organització: Geganters i grallers del c. de la
Riera

9 del vespre · Zona esportiva

Barraques
ESAS
Bona gent i bona música, ens faran gaudir de
l’estiu i l’entorn a ritme de música afro, hip hop
i R&B.

Jocs i dracs i al museu
Rufus, l’amic drac del Museu, ens guiarà per
un viatge a la recerca d’altres dracs. Hi ha
dracs que tenen set caps, d’altres de molts
colors i alguns que no semblen dracs! Junts
explicarem contes i també descobrirem
alguns dels dracs de les pintures del Museu.
Observant, escoltant, jugant i passejant
coneixerem alguns dels contes que ens
expliquen les obres d’art. Un recorregut ple de
sorpreses per a tota la família. Comencem el
viatge?
Edat: Famílies amb infants de 3 a 10 anys
Per: 4€
Inscripció prèvia 938869360 o
reserves@museuepiscopalvic.com
Organització: Museu Episcopal de Vic

2/4 de 12 del migdia · Museu de l’Art de
la Pell

La pell del món. Activitat familiar
Viatjarem per tot el món per recuperar els
objectes que la Kekacauan ha perdut per
culpa d’un malvat bruixot. Petits i grans ens
haurem de convertir en autèntics aventurers
per trobar-los tots!
Per a famílies amb nens/es de 5 a 9 anys
Preu: 4€
+ info a www.museuartpellvic.cat
Organització: Museu de l’Art de la Pell

2/4 de 7 de la tarda · C. De la Ciutat

2/4 d’11 de la nit · Zona Esportiva

Repic de campanes i tradicional
cercavila *

Barraques
Pau Pratso

Gegants i llúpies acompanyats per la banda
Principal Vigatana recorreran els principals
carrers i places de la ciutat fent les ballades a
les personalitats d’enguany.
Durant el recorregut es pararà a la pl. Catedral
per fer la fotografia de família anual publicada
a “El 9 Nou”.
El primer nen/a que prengui la xurriaca als
llúpies serà premiat.

7 de la tarda · Jardí de l’Hotel Les
Clarisses

Naturalment, música
La relació de l’home amb la natura ha estat
sempre un element d’inspiració artística,
essent determinant en la manera d’entendre i
explicar l’existència humana al llarg del temps.
L’Orfeó Vigatà us convida a un petit viatge en
el temps, en el que la natura i la música coral
s’uneixen amb altres disciplines artístiques per
conformar un espectacle únic.
Cor: Orfeó Vigatà
Direcció: Daniel Antolí i Plaza
Piano: Joan Espuny Parés

2/4 de 8 del vespre · Bassa dels Germans
Maristes

Concert de vigília – 9è aniversari
Banda de l’Escola de Música de Vic.
Director: Ferran Angli i Oriol Codina
Es repetirà l’actuació a 2/4 de 9 del vespre per
a què tothom en pugui gaudir.

2/4 de 9 del vespre · Zona esportiva

Presentarà el seu primer EP “Mala Bufa”. I
això ja és motiu suficient per venir, però us en
donem dos més: és un osonenc devot de la
seva terra i molt amic dels seus amics.

The Tyets
La banda del moment vinguda del Maresme,
et farà moure l’esquelet amb el seu estil únic,
el trapetó!

Greska
La ja veterana banda de reggae i ska de la
plana. Veterana perquè fa ja una dècada
que toquen tot i ser encara uns mamellons.
Estrenaran cd i cantaran en català!
info a @fmjvic (instagram)
Organització: Festa Major Jove de Vic

Dilluns 5 de juliol
Diada de Sant Miquel
9 del matí · Nucli urbà

Despertada musical
Amb la Banda de Vic

10 del matí · Sala de Plens

Lectura del vers de l’espígol
A càrrec de Núria Armengol

¼ d’11 del matí · C.Ciutat

Sortida de la comitiva i ordre del seguici *

10 de la nit · Pati del Recinte Firal

Grallers i timbalers de la ciutat de Vic i alumnes
de gralla de l’EMGurb, Bou, Mulassa, grallers
dels Sagals, Cavalls Cotoners, el Lleó, músics
dels cavalls, gegants petits, grallers del c.
de la Riera, gegants pubills, llúpies, gegants
de la ciutat, cobla principal Vigatana, àliga,
campanile, basílica, penó i penó i borles,
relíquia, Sagals d’Osona, Sant Miquel dels
Sants, bandera de la ciutat i heralds, macers,
consitori infantil, la bandeta, corporació
municipal i guàrdies de gala.
El primer nen/a que prengui la xurriaca als
llúpies serà premiat.

Gertrudis **

11 del matí · Catedral de Sant Pere

Presentació del nou disc: No em dona la gana.

Ofici de Sant Miquel

Band Idos Perversions **

Missa solemne presidida per l’Excm. I Rvdm.
Mn. Romà Casanova, bisbe de la diòcesi.
Dins la catedral, ball de l’Àliga.

Vespre d’homilies
Comptarem amb la presència d’Irene Minovas,
Godai Garcia, Gemma Ortís i Marc Serrats.
+info a @fmjvic (instagram)
Organització: Festa Major Jove de Vic

10 de la nit · C. Ciutat

Cercavila de la Nitgília *
Els Gegants de la ciutat recorreran els carrers
i places del nucli antic, fent les ballades a les
personalitats d’enguany.

La banda de versions més animada de la
comarca.

* Activitat subjecte a canvis segons la normativa sanitària vigent.
** Reserva la teva entrada a través del següent enllaç: www.culturavic.cat

2/4 d’1 del migdia · Pl. De la Catedral

Balls a la plaça de la Catedral
Peça interpretada pels Grallers i Timbalers
de la Ciutat de Vic i alumnes de gralla de
l’EMGurb.
Ball del Bou, de la Mulassa, dels Cavalls
Cotoners, del Lleó i de l’Àgila.
Dansa vigatana de l’espígol.
Ball dels gegants de Vic, gegants pubills i
gegants petits.
Tot seguit pujada del seguici.
A partir d’enguany, la plaça de la Catedral
disposarà d’ombra i cadires pel públic assistent.

8 del matí · Plaça Major

Taitxí a plaça
Com cada any, encetem el programa amb
una sessió de taitxí a l’aire lliure. Despertarem
el dia de Sant Miquel a la plaça Major de
Vic, amb l’harmonia i els moviments suaus
d’aquesta art marcial xinesa. A càrrec de Xevi
Riera de L’Indret.
Inscripció prèvia a centrescivics.vic.cat
Organització: CCVIC - Programa Més Nits!

11 del matí · Museu de l’Art de la Pell

La pell del món. Activitat familiar
Viatjarem per tot el món per recuperar els
objectes que la Kekacauan ha perdut per
culpa d’un malvat bruixot. Petits i grans ens
haurem de convertir en autèntics aventurers
per trobar-los tots!
Per a famílies amb nens/es de 5 a 9 anys
Preu: 4€
+ info a www.museuartpellvic.cat
Organització: Museu de l’Art de la Pell

2/4 de 12 del migdia · Museu de l’Art de
la Pell

Descobrim el museu. Visita a la
col·lecció
Visitarem l’exposició permanent del museu
per conèixer de prop l’origen de la col·lecció
d’Andreu Colomer Munmany i la gran riquesa
artística dels seus objectes.
+ info a www.museuartpellvic.cat
Organització: Museu de l’Art de la Pell

2/4 de 8 del vespre · C. Ciutat

Xurriacada – seguici de vespre *
Cercavila i balls a la plaça de la Catedral
El primer nen/a que prengui la xurriaca als
llúpies serà premiat.

8 del vespre · Plaça Major

Orquestra Maravella **
Concert de Festa Major

Dimarts 6 de juliol
2/4 de 5 de la tarda · Museu de l’Art de la
Pell

El guadamassil. Visita-tastet
Breu recorregut comentat a la magnífica
col·lecció de guadamassils del museu.
Descobrirem l’origen d’aquesta tècnica
decorativa i coneixerem els detalls que la fan
tan especial. També el dijous 8 de juliol.
Preu: Activitat gratuïta amb l’entrada del
museu.
+ info a www.museuartpellvic.cat
Organització: Museu de l’Art de la Pell

6 de la tarda · CCVIC El Montseny
(exterior)

Experimentant amb els colors
Espai amb propostes perquè els més petits
puguin experimentar i jugar amb els colors
utilitzant la pintura o la llum. Es recomana
que els infants portin bata o roba vella per si
s’embruten.
Edat: +3
+ info a www.viuelcarrer.cat
Organització: Casa d’Oficis

2/4 de 7 de la tarda · CCVIC Can Pau Raba

Amb un peu a Hong Kong
L’osonenc Toni Viñas fa anys que viu entre
Osona i Hong Kong, metròpoli asiàtica de
ritme delirant, gran potència econòmica i
cultural, mescla de modernitat i tradició. També
per Youtube.
Inscripció prèvia a centrescivics.vic.cat
Organització: CCVIC - Programa Més Nits!

10 de la nit · Pl. Mª Àngels Anglada

Cinema a la fresca: La botiga dels
horrors (Frank Oz, 1986)
Un clàssic del cinema musical, una obra
mestra que encara avui ens deixa bocabadats
pel seu humor negre, els seus números
musicals i uns efectes especials meravellosos.
+ info a www.cineclubvic.com
Organització: Cineclub Vic

Dimecres 7 de juliol
6 de la tarda · Parc del Barri de Santa Anna

Respectem el medi ambient
Lectura de contes relacionats amb la cura i
el respecte del medi ambient. La lectura serà
en Lectura Fàcil a càrrec d’Ester Muntané

* Activitat subjecte a canvis segons la normativa sanitària vigent.
** Reserva la teva entrada a través del següent enllaç: www.culturavic.cat

(Biblioteca Joan Triadú) i Sant Tomàs,
acompanyada pels dibuixos de l’il·lustrador
Subi i l’adaptació en llenguatge de signes per
part de l’ Agrupació de sords de Vic i comarca.
La finalitat és fer una lectura accessible a
tothom.
Edat: +6
+info a www.viuelcarrer.cat
Organització: Fundació Sant Tomàs amb la
col·laboració de la Biblioteca Joan Triadú i
l’Agrupació de Sords de Vic i Comarca.

6 de la tarda · CCVIC Plaça d’Osona

Taller shibori amb tints naturals
Popularitzat a Occident pel moviment hippy, el
shibori és una tècnica artística japonesa per
tenyir roba a través de patrons creats amb fils
i plecs. N’aprendrem usant tints orgànics. A
càrrec de Laia Aguilà.
Preu: 8€
Inscripció prèvia a centrescivics.vic.cat
Organització: CCVIC - Programa Més Nits!

7 de la tarda · CCVIC Can Pau Raba

Literatura xinesa
La traductora Sílvia Fustegueres, autora del
blog L’illa deserta, ens parlarà d’obres xineses
traduïdes al català. Descobrirem autors com
Lu Xun, Sanmao, Yu Hua o Confuci. També per
Youtube.
Inscripció prèvia a centrescivics.vic.cat
Organització: CCVIC - Programa Més Nits!

10 de la nit · Plaça de la Catedral

Cavall bernat
Havaneres.
Hi haurà rom cremat.

Dijous 8 de juliol

8 del vespre · Sala Modernista del Casino
de Vic

Concert Martí Mitjavila Trio
Es una banda nascuda a Amsterdam formada
per tres joves músics que comparteixen la
seva passió per la música afroamericana i
tenen l’objectiu de mantenir-la viva i present
entre el públic.
El seu directe és format per música original
basada en les experiències vitals d’en Martí a
l’estranger i arranjaments de temes clàssics
de jazz fets a mida per a aquesta inusual
formació. Melodia, groove i improvisació són
els elements clau que configuren el so de la
banda.
Més info: www.casinodevic.cat
Organització: Casino de Vic

2/4 de 10 de la nit · Pl. Major

Cursa nocturna dels 7 portals
A 1/4 de 10 del vespre, categoria infantil.
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 a www.esportsvic.cat

10 de la nit · Al C. De les Adoberies

CineClota #1 (deslocalitzada) - ‘Venoms
& Victims’ d’Òscar Fernández
Sessions de cinema expandit a la fresca.
Organització: La Clota

Divendres 9 de juliol
2/4 de 6 de la tarda · Vicjove (espai
exterior)

Taller d’iniciació al Kapla

Números clàssics de Circ, tot recuperant
escenes, moments, gags, i l’estil, en definitiva,
del Circ dels anys 30, 40 i 50.
Edat: +5

Unes petites plaquetes de fusta que posen a
prova la teva imaginació i les teves habilitats
per fer construccions de tot tipus.
Edat: +12
+info a www.viuelcarrer.cat
Organització: Vicjove i la Fundació Xarranca

7 de la tarda · CCVIC Can Pau Raba

6 de la tarda · CCVIC El Montseny

7 de la tarda · Parc Josep Maria Sert

CircLos Vintage Brothers

Un viatge al Japó

Les postres de les Nits

La il·lustradora Maria Prados va viatjar al país
nipó amb un visat Working Holiday, durant
set mesos, sola i en plena pandèmia. Ens
explicarà els detalls de les seves aventures
a través d’imatges i cròniques il·lustrades.
També per Youtube.
Inscripció prèvia a centrescivics.vic.cat
Organització: CCVIC - Programa Més Nits!

Taller de cuina on aprendrem a elaborar
dolços orientals creatius: sushi dolç, taiyaki
i el pastisset Oió, la caca de l’Arale, postres
emblemàtiques del Festival. Amb degustació
final. A càrrec de Lluc Crusellas.
Preu: 8€
Inscripció prèvia a centrescivics.vic.cat
Organització: CCVIC - Programa Més Nits!

2/4 de 7 de la tarda · CCVIC Serra-desenferm

Taller de ball K-pop
La música coreana ha arribat amb força a
Catalunya. Aprendrem a ballar alguns passos
de les coreografies més populars. A càrrec de
Jana Errando i Korea en Barcelona. A partir de
12 anys.
Inscripció prèvia a centrescivics.vic.cat
Organització: CCVIC - Programa Més Nits!

7 de la tarda · La Central

1 a Catalunya i un dels 10 millors a Espanya),
compleix mig segle i ho celebrem amb un
sonat —i so-nor— espectacle.
Preu: 20€
+ info: www.jazzcava.com
Organització: Jazz Cava

Dissabte 10 de juliol
9 del matí · Camp Municipal de Futbol

Batalla de Porters - Ciutat de Vic 2021

A càrrec d’Oriol Casellas Domènech.
Organització: Associació Cultural Sagals
d’Osona

La jornada estarà oberta a categories benjamí
a sènior, constarà d’una fase de grups i una
fase final, i es podrà participar en parelles o
individualment. Hi haurà dinar i premis.
+ info a www.fundaciouevic.cat
Organització: Fundació UE Vic

7 de la tarda · Plaça Fra Joan

10 del matí · Museu Episcopal de Vic

Xerrada col·loqui 100 anys de castells a
Osona

Vacances de Madamme Roulotte – Cia
La Bleda
La Pallassa Bleda se’n va de vacances. Té una
magnifica caravana que l’acompanya. Està tot
a punt per fer un bon dia de càmping. Arriba
al lloc on creu que serà perfecte per passar
el seus dies de descans. Allà té una gran
sorpresa: hi ha un munt de gent que l’espera i
vol passar amb ella aquesta estona.
Edat: +3

8 del vespre · Sala de la Columna

Conferència Balmesiana
Originalitat i imitació en la poètica de
Jaume Balmes
A càrrec de la Sra. Carme Codina Contijoch,
professora de llengua i literatura sel col·legi
Sant Miquel dels Sants

8 del vespre · L’Atlàntida

JONC
Suite El cavaller de la rosa d’Strauss i obres de
Casablancas i Janácek.
Preu: 14€ Jove-25: 5€
+ info a www.latlantidavic.cat
Organització: L’Atlàntida

9 de la nit · Escenari del Passeig

Jocs per la Festa Major
Comença l’estiu, arriba la Festa Major de Vic
i des del MEV presentem una proposta ben
fresca: una jornada de jocs històrics al museu!
Jocs tradicionals, jocs de carrer, jocs de taula
medievals… Vine, juga i descobreix diferents
jocs tradicionals i jocs de taula històrics que
trobaràs al MEV i a la plaça bisbe Oliba.
Organització: Museu Episcopal de Vic
Col·labora: Ajuntament de Vic

2/4 de 6 de la tarda · CCVIC Can Pau Raba
(jardí)

Gamelan Apres-Baschet: sons
d’Indonesia
Els músics Martí Ruids i Marc Pitarch ofereixen
un taller i concert participatiu amb instrumentari
Baschet. Una adaptació contemporània de la
música de Gamelan, típica de Bali.
Taller de 17:30h a 19:30h / Concert 20h
Inscripció prèvia a centrescivics.vic.cat
Organització: CCVIC - Programa Més Nits!

6 de la tarda · Pl. Bisbe Oliva

Jocs de taula tradicionals i històrics
Descobreix diferents jocs tradicionals i jocs de
taula històrics.

Ballada de swing amb Octavi Coronado
Swingtet

2/4 de 8 de la tarda · Pl. De la Catedral

Vic Kick Swing és una entitat sense ànim de
lucre que promociona el ball (lindy hop) del
swing.
+ info a vickickswing@gmail.com
Organització Vic Kick Swing

Amb les Fúries Canalles, la Tronada Carbassa i
els Diablons i Tabalons de Xàldiga de Manresa.
Organització: Associació Cultural Sagals
d’Osona

2/4 de 10 de la nit · Pati de l’Ós

Pau Riba – Dioptria 50 anys

Sopar de carmanyola i concert de Quimi
Portet

El molt apreciat LP Dioptria, de Pau Riba (un
disc avançat al seu temps, considerat número

Porteu la manta i la carmanyola i en Quimi i
companyia posaran la música.

La Infernal infantil

2/4 de 9 del vespre · Parc dels Estudis

2/4 de 10 de la nit · Recinte Firal El Sucre

95è concurs de colles sardanistes **
Cobla Bisbal Jove
Aforament limitat prèvia inscripció.
+ info a @grupsardanistariallera (instagram) /
gsriallera (facebook)
Organització: Colla Sardanista Riallera

2/4 d’11 de la nit · Pl. De la Catedral

La Infernal
Amb les Fúries d’Ausa, els Diables de Ripoll, la
Mulassa i l’actuació de la Tronada Carbassa
Organització: Associació Cultural Sagals
d’Osona

Diumenge 11 de juliol
2/4 de 12 del migdia · Museu de l’Art de
la Pell

Descobrim el museu. Visita a la
col·lecció
Visitarem l’exposició permanent del museu
per conèixer de prop l’origen de la col·lecció
d’Andreu Colomer Munmany i la gran riquesa
artística dels seus objectes.
Preu: Activitat gratuïta amb l’entrada del
museu.
+ info a www.museuartpellvic.cat
Organització: Museu de l’Art de la Pell

12 del migdia · Plaça Major

Actuació castellera i lliurament del
Sagal d’Honor al col·lectiu del personal
sanitari d’Osona

Quatre músics com quatre cases de pagès
que junts formen una parròquia on s’hi canten
rancheras. Sensibilitat, nuesa i bon humor en
un repertori format també per boleros i temes
propis de cadascun dels músics.
Organització: La Clota

1 del migdia · Parc Jaume Balmes

Concert de gralles a càrrec dels Grallers
i Tabalers dels Sagals d’Osona i la Colla
de Grallers i Timbalers d’Avinyó
Amb vermut i dinar popular
Tiquets i més informació a www.sagals.cat
Organització: Associació Cultural Sagals
d’Osona

7 de la tarda · Plaça Carbó

Da Souza
Són Lluís Cabot, Àngel Garau, Biel Stela,
Xavier Hernàndez i Guillem Portell. Van
debutar l’any 2013 amb l’energètic “Flors i
violència”, i des de llavors han publicat 3 LPs
més, avançant progressivament cap a un pop
lluminós i preciosista: “Gran salt endavant”
(2016), “Futbol d’avantguarda” (2018), i
l’aclamat “Salsa agredolça” (2020).
Preu: 2€
+ info: www.jazzcava.com
Organització: Jazz Cava

1/4 d’11 de la nit · El Sucre

Castell de focs

A continuació cercavila fins al Parc Balmes.
Organització: Associació Cultural Sagals
d’Osona

Amb Pirotècnia Tomàs.
Gaudeix de l’espectacle des del balcó de
casa o des d’un espai alçat. S’ha dissenyat un
castell de focs especial per a poder-lo veure
des de tota la ciutat.

2/4 d’1 del migdia · Bosquet de l’Atlàntida

11 de la nit · Parc dels Germans Maristes

Las Rancheras Maravillosas (Nico Roig,
Rita Payés, Pol Batlle i Lucia Fumero)

Amb Etcètera Teatre

Contracrida

** Reserva la teva entrada a través del següent enllaç: www.culturavic.cat

Efemèrides
242
189
159
159
121
95
27

Diada de Sant Miquel
Aniversari del Merma
Aniversari dels Gegants de Vic
Aniversari de la Vella
Aniversari del Nen
Edició del concurs de colles sardanistes
Aniversari de l’Associació de Dansaires
de Sant Miquel

19
14
14
14

Aniversari de la recuperació de l’Àliga de Vic
Aniversari de la recuperació del Bou
Aniversari de la recuperació de la Mulassa
Aniversari dels Grallers i Timbalers de la
Ciutat de Vic
7 Aniversari de la recuperació dels Cavalls
Cotoners

El masclisme i la LGTBIfòbia és present a diferents esferes de la vida quotidiana.
Durant les activitats de Festa Major i activitats d’estiu, volem fer incidència visualitzant
el rebuig a les violències masclistes i LGTBifòbiques, i concretament les que es
donen en l’àmbit comunitari. Aquestes violències són una realitat que es dona als
carrers, a l’espai públic en general, en espais d’oci, i a les xarxes socials. I per això
ens cal identificar-les, denunciar i visibilitzar per erradicar-les.

# NOVIOLÈNCESMASCLISTES
# NOVIOLÈNCIESLGTBIFÒBIQUES
# NOENPASSEMNIUNA
# LLIURESDEVIOLÈNCIESMASCLISTES
Per això si et trobes en alguna d’aquestes situacions o coneixes algú que necessiti
ajuda pots posar-te en contacte amb els següents recursos:
Telèfon 112 per emergències ( 24 hores)
Telèfon 900 900 120 ( 24 hores)
Mossos d’esquadra Vic – 93 8815700 (24 hores)
GU Vic – 93 8850000 (24 hores)
Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI: 650 540 732
(servei d’informació i atenció a les dones -SIAD i el servei
d’atenció a la diversitat sexual i identitats de gènere –SAI LGTBI)
Durant l’activitat pots també adreçar-te al personal de
l’Organitzacióció – 696429148 / 671741097

DESCARREGA’T
L’APLICACIÓ MÒBIL
AMB TOTA LA
PROGRAMACIÓ

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.

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.

