
10     de maig, divendres  

19:30   Plaça Gaudí

Cercavila amb els gegants del barri pels carrers de la Ramada, Sant Miquel dels Sants, plaça 
Major, carrer de la Riera, plaça Pompeu Fabra i plaça Gaudí

20:30   Plaça Gaudí

Lectura del Pregó. Enguany serà a càrrec de la LAIA ANDREU I TRIAS.

La  Laia  Andreu  és  corredora,  entrenadora,  mare  i  professora  d'educació  visual,  geografia  i 
història a l'escola Pive.

Va viure al carrer de la Riera núm. 29 fins als 15 anys. Va participar en el disseny i elaboració 
dels primers cap grossos concretament de la bruixa del barri, dirigits per una gran professora d'art, la 
Maria Carme, i també va ser grallera durant poc temps.

Ha estat  campiona a nivell  comarcal,  nacional  i  internacional,  diverses vegades en diferents 
modalitats com: raqueta de neu, trail, ruta, cros, atletisme i algunes maratons.

Pica-pica

Es demana a tots els veïns/veïnes, bars i restaurants del barri que participin en l’elaboració del  
pica-pica. Es comptarà amb la presència dels gegants del barri.

Música amb el grup: CATFOLKIN.

Diuen les llegendes que d’un polsim de flauta travessera amb una mica de fusta de violí,  un 
acordió amb olor de vell i set bandarres amb ganes de gresca, van engendrar en un indret desconegut 
del Vallès la banda Catfolkin.



11   de maig, dissabte  

16:00   Plaça Gaudí

Artistes al carrer

Durant tota la tarda, els artesans del barri faran demostracions de les seves activitats. Hi podrem 
trobar: Forja, ceràmica, pell, henna i trenes africanes.

El col·lectiu Rierart realitzarà accions creatives.

Convidat  especial: En Joan  Farrés  i  Oliver,  mestre  cisteller  de 
Folgueroles, que ha realitzat treballs arreu del món, expert en construccions amb fibres vegetals. Durant 
la tarda, construirà una cabana amb la col·laboració del públic



20:30   Institut del teatre

La  importància  de  ser  Frank és  una  comèdia  teatral  escrita  per  Oscar 
Wilde, estrenada el 14 de febrer de 1895 a Londres. Es tracta d'una comèdia 
absurda,  ambientada  en  l’època  victoriana  en  la  qual  els  protagonistes 
mantenen identitats fictícies per escapar de les seves obligacions socials.

12   de maig, diumenge  

08:30   Plaça Gaudí

Pujada dels gegants a Sant Sebastià

Concentració davant del local dels geganters

9 h. Coet i inici de la caminada

Esmorzar a la Guixa

Arribada a St. Sebastià i balls de lluïment dels gegants dins de l’ermita.

14h. Dinar popular

Amanida+fideuà+postres+begudes (aigua-vi)+pa

16h. Balls folk+taller de ball amb Marc del Pino

18h. Baixada sense els gegants

PREUS: Caminada+ assegurança+esmorzar: 3 euros.     Dinar: 12 euros

https://ca.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde
https://ca.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde
https://ca.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde


PACK : Caminada+dinar+samarreta: 20 euros

Venda dels tiquets i inscripcions a les oficines de la Unió excursionista de Vic del 8 d’abril al 3 
de maig 2019

Horaris de 18 a 20 h. de dilluns a divendres c/ Riera, 22 baixos

Recomanacions: calçat còmode i protecció solar

18   de maig, dissabte  

10:00   Plaça de la Catedral

Xocolatada.

10:00   Pati de la   escola Sta. Caterina de Siena  

Exposició de la primera mostra de gegants, capgrossos i bestiari infantil de les colles infantils 
participants a la trobada de la tarda i de particulars.

10:30   Plaça de la Catedral

Entrega de premis del concurs de dibuix. Alumnes de 4t de Santa Caterina. Amb la col·laboració 
del Taller de la Riera

10:45     Plaça de la Catedral  

Inflables, tobogans, tallers i la fira del petit geganter.

11:00   Plaça de la Catedral

Pujada al campanar de la catedral.



13:00   Plaça Gaudí

 Actuació del pallasso David Piaff amb l’espectacle: Tonteries les justes.

16:00   Plaça Gaudí

 Animació infantil amb Jaume Barri.

16:30   Plaça Gaudí

 Plantada dels gegants, capgrossos i bestiari infantil participants a la trobada.

17:15   

 Inici de la cercavila infantil. Plaça Gaudí, carrer de la Riera, plaça Major, carrer Argenters, 
plaça Canonge Collell, carrer Canyelles, plaça Sant Felip Neri, carrer St. Miquel, carrer St. Just, carrer 
Riera i plaça Gaudí.

En acabar la cercavila, els balls de lluïment dels gegants i bestiari infantil a la plaça Gaudí

Tot seguit disco-mòbil infantil a l’Orfeó Vigatà.

20:30   Plaça Gaudí

 Sopar – cinema a la fresca.

Pica-pica brasiler a càrrec de les veïnes brasileres de Vic (Places limitades)Venda de tiquets a 
Oikia i Josep Gomis Fotògraf a partir de 1 de maig



Pel·lícula d'animació: O menino e o mundo (El nen i el mon) d'Alê Abreu.

19   de maig, diumenge  

10:00   Plaça de la Catedral

9a Passejada de la Calla i el Centre Històric

Trobada a les 10 del matí al carrer Sant Francesc, 1

Visita a:

 l’ACVic Centre d'Arts Contemporànies, un equipament cultural públic que promou la creació, 
la  producció  i  la  difusió  de  propostes  vinculades  a  les  pràctiques  artístiques  contemporànies.  Ens 
explicaran les seves activitats i ens comentaran l’exposició Art i Escola.

Casa Galadies,  l’edifici  civil  més antic de la ciutat de Vic.  Amb les explicacions d’en Miquel 
Saborit.

Visita guiada a l’escola Santa Caterina de Siena.

Acabarem el recorregut a la plaça Gaudí amb un vermut per a tots els assistents.

Ho organitza l'Associació de Veïns i Veïnes de la Calla i la Comissió de Festes del Carrer de la Riera i Adjacents.

10:00   Plaça Gaudí

Bitlles Catalanes



25   de maig, dissabte  
12:00   Plaça Pompeu Fabra

Rebuda de les colles d’honor: Ontinyent (País Valencià) i Irun (País Vasc)

12:30   Plaça Pompeu Fabra

Inici de la cercavila pel carrer de St. Just, carrer de St. Miquel, plaça del Pes, plaça Major i 
carrer de la Riera

17:00   Carrer de la Ramada

27a Trobada de Gegants, amb la participació de les colles d'Avinyó,  Balsareny,  Irun,  Navàs, 
Ontinyent, Prats de Lluçanès, Ribes de Freser, Rupit, Sant Hilari, Sant Vicenç de Torelló, Santa Coloma 
de Farners i Carrer de la Riera de Vic

18:00   Plaça Gaudí

Traca i inici de la cercavila pel carrer de la Ramada, carrer del Pont, carrer de la Riera, plaça 
Major, carrer Argenters, plaça Paradís, carrer Cardona, plaça de l’Estudiant, plaça de la Pietat, baixada 
de l’Araima, carrer Corretgers, carrer de St. Miquel, carrer de la Ramada, plaça de la Catedral.

21:30   Plaça de la Catedral

Entrada de les colles i balls de lluïment .

21:00   Orfeó ( Trinitaris )

 Sopar popular. Botifarrada oberta a tothom.



Venda de tiquets a partir del 1 de maig a Fotògraf Josep Gomis i a Kiwe

26   de maig, diumenge  

12:00   Plaça Gaudí

Concurs de botifarra, organitzat per

14:00   Plaça Gaudí

Dinar popular

Arròs i pollastre amb patates xips. ( Paella vegetariana per encàrrec )

Cafè i gotes

Venda de tiquets a partir de l’1 de maig a Fotògraf Josep Gomis i a Kiwe

Important: data límit per a la compra dels tiquets, el dissabte 18 de maig.   Preu 8'00 €

Sobretaula amb La Portàtil.FM. La Clara Ayats al violí i la veu, en Marcel Marimon a la guitarra i 
la veu i en Francesc Marimon a l’acordió i la veu, són un grup que s’escolten, es busquen, s’apropen i 
s’apropen a qui els escolta. S’expliquen, si convé,amb magnes poesies sorgides de la terra. Si el públic 
hi està predisposat encara es pot acabar ballant una sardana.



8    de juny, dissabte  

13:00  Plaça Gaudí

Dinar de final de curs del Casal Claret.

Com que potser a algú li pot estranyar que no ho fem durant els dies de les festes del barri com 
hem fet altres anys, ens sembla bo de comunicar-vos-en les raons, al mateix temps que us convidem a 
participar-hi.

Com sabeu molt bé al Casal Claret anem fent processos col·lectius d’empoderaments i aprenentatges 
mutus amb diversos col·lectius de dones i de joves que participen en activitats del Casal. I una bona part 
d’aquests són de tradició espiritual musulmana i, per tant, la majoria d’ells celebraran enguany el mes 
del Ramadà entre primers de maig i primers de juny. Per a nosaltres és tan important de respectar 
aquest mes de dejuni i pregària de la tradició musulmana, com  que totes/tots puguem participar en 
aquest  acte  festiu  de  cloenda  i  puguem  gaudir  de  la  seva  presència,  inclosa  la  seva  experiència 
culinària a la Festa de final de curs  2018-2019 del Casal. Per aquesta raó  enguany posem la data del 
dinar de Final de Curs un cop acabat el mes de Ramadà.

US CONVIDEM,  doncs,  al  dinar  de  final  de  Curs  del  Casal  Claret.  Amb  cuscús  marroquí  i  arròs 
subsaharià.

A les 14 DINAREM PLEGATS. US HI ESPEREM!!

19    de setembre, dijous  

20:00   La Taverna del Call

Trobada i sopar de veïns/veïnes i ex-veïns/ex-veïnes del barri. Un any més es farà el sopar 
on els participants podran compartir vivències i gaudir de les sorpreses que la Comissió de Festes els 
haurà preparat.



24    de setembre, dilluns  

20:00     Missa   a l'Església de la Mercè  


