Diumenge 29 de maig

11-16.30 h Música jamaicana, amb Osona Soul Rebels
11 h Animació amb les Repallasses: Emmarca’t!
12.30 h Vermut (preus populars!)
14 h Arrossada popular, a càrrec d’Arrossades de la Tieta Rosa
Preu: 12 € (tiquets, a Fotografia Gomis i Kiwe Studio)
18 h Cursa de cambrers, en col·laboració amb el Gremi
d’Hostaleria d’Osona
18 h Punt de trobada folk, amb L’Oca Rosa

Des de la Comissió de Festes del barri continuem
estant compromesos i il·lusionats a preparar festes,
a fer xarxa, a teixir complicitats, en definitiva, a fer barri.
Reviseu bé aquest programa (l’oferta és variada!);
segur que voldreu gaudir-ne. I nosaltres tenim moltes
ganes de tornar a trobar-nos als carrers i places del
nostre estimat barri.
Aquest any més que mai us convidem a baixar al carrer
i a participar de les Festes.
Que comenci la festa!!!

@rieravigatana
baixemlariera.cat/portfolio/comissio-festes
festesriera@gmail.com
Il·lustració de la coberta: Carla Serrat

Ho organitza:

Hi col·labora:

FESTES CARRER
DE LA RIERA
I ADJACENTS
2022

20/21/22/28/29
maig

Molt contenta de poder fer la salutació d’enguany a les Festes
del Carrer de la Riera, unes festes amb una llarga trajectòria
a la ciutat que enceten el període de festes als diferents
barris i que compten amb un ampli ventall de propostes,
molt variades, i per a tots els públics.
La vida a les ciutats i als barris la configurem les persones,
amb les nostres il·lusions, els nostres desitjos, amb les
nostres ganes de relacionar-nos i de teixir complicitats entre
nosaltres. I l’arribada de les Festes és una magnífica ocasió
perquè la gent sortim al carrer i perquè tots plegats fem barri.
Vull agrair el compromís i la perseverança de totes les persones
que formeu part de la Comissió de Festes, de l’Associació de
Veïns del Barri del Seminari Vell i de tots els veïns i veïnes del
barri que ens acolliu i que feu possible que any rere any tota la
ciutat pugui gaudir d’aquestes celebracions.
Us animo a tots i totes a participar d’aquestes festes i a
gaudir-ne molt!

Núria Homs - Regidora del nostre barri

PROGRAMA FESTES 2022
Divendres 20 de maig

19.30 h Cercavila amb els gegants del barri
20.15 h Pregó, a càrrec de Laura Andreu, membre dels Grallers del Carrer
de la Riera
20.30 h Contes, amb Lídia Clua: Si no ho explico, rebento
Tot seguit, pica-pica de germanor
(La Comissió hi posarem la beguda, i la teca, entre tots!)

Dissabte 21

10-13 h Pintada de mural i activitats infantils, a càrrec del Casal Claret
16-18 h Iniciatives transformadores: Casal Claret, Taula d’Habitatge,
L’Estrangera i Banc del Temps Vic, amb la dinamització de Ràdio Clota
19:00 h Actuació de Tam Tam Gospel

Diumenge 22

8-10 h Xocolatada (Fem-la sostenible!: porta la tassa de casa.)
10-13 h Mural en directe, amb la galeria fotogràfica Tres-e-u.
(Fem barri! Baixa a fer-te la foto!)
Concurs de dibuix (bases, a baixemlariera.cat/portfolio/comissio-festes)
Amenitzat pels punxadiscos Edu i Jordi
Tots els actes tindran lloc a la plaça d’Antoni Gaudí.

TROBADA GEGANTERA
Dissabte 28 de maig

Amb la participació de les colles d’Andorra, Avinyó, Balsareny,
Carrer de la Riera de Vic, Petits Mini Geganters de Manresa, Mataró,
Navàs, Prats de Lluçanès, Rocallaura, Sant Andreu de Llavaneres,
Sant Joan de Vilatorrada, Santa Coloma de Farners i Verdú
17 h Plantada de gegants
18 h Cercavila pels carrers del centre històric
19.30 h Gran mostra de balls de les colles i lliurament del record
21 h Botifarrada oberta a tothom. (En cas de pluja, a La Central)
22-23.30 h Concert de Lád Cúig, punk-rock d’arrel celta
(Amb servei de barra tota la tarda.)

