FESTA MAJOR DEL BARRI DELS CAPUTXINS
Benvolguts veïns i veïnes del barri dels Caputxins,
Ja la tornem a tenir aquí! Ha passat un any i arriba el gran dia de la nostra
Festa Major!!!
Un cop més, els membres de l’Associació de veïns, amb la col·laboració de les
Entitats presents a Can Pau Raba, hem confeccionat un Programa de Festes que
esperem que sigui del vostre grat.
Aquest Programa que teniu a les mans ha estat possible gràcies als comerços
del barri i a les Entitats del Centre Cívic. Els primers hi han contribuït a través dels
anuncis; i els segons, hi portaran a terme tota mena d’activitats.
Enguany hem hagut de treballar de valent perquè, tot sigui dit, la crisi no fes
gaires estralls i poguéssim mantenir el nivell d’exigència dels anys anteriors.
Abans de presentar-vos les Festes, però, us volíem comentar un parell d’aspectes relacionats amb el barri.
El primer és el que fa referència a la seva extensió. Ja sabeu que el nostre era
el barri més gran de tot Vic. Però ara, amb la nova ordenació portada a terme pel
Pla de Barris, encara ha ampliat una mica més les seves dimensions. Us en diem
les delimitacions: al nord, arribem fins al Parc de Bombers de Vic; al sud, fem frontera al carrer Montserrat; a l’est, abracem fins al carrer Torelló; i a l’oest, ara ens
estenem fins al carrer de Manlleu (només la part est d’aquest carrer, l’oest és de la
nova associació Vic Nord –Zona Carrer de Gurb-).
El segon aspecte a comentar seria recordar-vos que tenim el web del barri en
ple funcionament. És el www.barricaputxins.cat i us servirà per seguir totes les
activitats que portem a terme durant l’any. A més a més, davant de qualsevol dubte,
problema o qüestió relacionada amb el barri, només cal que ens envieu un correu
electrònic a: correu@barricaputxins.cat. Tot i que també us podeu adreçar al centre
cívic de Can Pau Raba i demanar pel responsable del Centre, el qual ens farà arribar les vostres preguntes amb molt de gust.
Ara sí!! Vinga, veïns i veïnes, tots al carrer perquè arriba, com cada any, el
gran dia! I nosaltres us desitgem de tot cor:

BONA FESTA MAJOR!!!

En cas de pluja, les activitats es portaran a terme al Centre Cívic de Can Pau Raba,
tot seguint l’horari indicat en aquest programa.
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PUBLICITAT DELS NOSTRES
COMERCIANTS DEL BARRI
Des de l’Associació de Veïns del barri
dels Caputxins us volem fer saber que estem
molt agraïts per la vostra aportació
i col·laboració en les festes d’enguany

COMASOLIVAS
FERRETERIA
Duplicat de claus i
comandaments de garatge
C/ Fusina, 7 - 08500 VIC
Tel. 93 886 25 76
joscoma@iservicesmail.com
comasolivasferreteria@hotmail.es

Fusina
Bar - Hamburgueseria
C. Fusina, 34
Tel. 93 889 11 49
08500 VIC

ANTIGUITATS - RESTAURACIÓ
ESPECIALISTA EN
LÀMPADES - MOBLES - FIGURES
POLICROMATS - VENDA DE
PECES ORIGINALS: PÀMPOLS VIDRES - LLÀGRIMES
i demés accessoris per a làmpades
C. Fusina, 6
Tels. 93 889 39 09 - 93 885 19 53
670 699 321 - 08500 VIC
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CURSOS I TALLERS
DE PINTURA I DIBUIX
C. Fusina, 18, bxs.
08500 VIC
bellesartsvic@gmail.com

SALUTACIÓ DE L’ALCALDE
Històricament, la Festa Major del barri dels
Caputxins es caracteritza per oferir un extens
programa d’activitats dirigit a tot tipus de públics amb edats ben diverses. L’Associació de
Veïns i Veïnes del barri treballa de valent durant
aquests mesos d’hivern per aconseguir organitzar unes festes on hi participa tothom. Com
alcalde de Vic, és un orgull veure el compromís
dels veïns i veïnes amb el seu barri i l’esforç que
realitzen perquè tothom pugui gaudir d’uns dies
festius i alegres.
Però, per altra banda, també és un honor veure la vitalitat pròpia del
barri dels Caputxins: durant tot l’any, l’Associació de Veïns i Veïnes organitza moltíssims actes i activitats, bona part dels quals tenen lloc al Centre
Cívic Can Pau Raba. I aquests esdeveniments, ja siguin tallers, espectacles
culturals com activitats lúdiques i socials, reben la participació de la resta
de veïns i veïnes d’altres barris de Vic. Per tant, cal destacar també la implicació i el compromís del barri amb tota la ciutat.
El barri dels Caputxins és el més gran i el que més habitants té de la
ciutat. Ha sabut articular i conservar amb encert la vessant històrica, al
voltant de l’església de la Divina Pastora, amb la modernitat i el creixement
urbanístic. La voluntat de l’Ajuntament de la ciutat és seguir treballant per
al barri i els seus veïns i veïnes, millorant-lo en tots els seus aspectes perquè continuï destacant-se per la seva pròpia identitat i on tothom hi visqui a
gust i amb convivència.
Finalment, només em queda agrair al barri la seva dedicació i vull animar a tothom que participi d’aquesta festa tan destacada dins el calendari
d’actes de la ciutat.
Bona Festa Major!
Josep M. Vila d’Abadal
Alcalde de Vic
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C. Can Pau Raba, 5 - 08500 VIC
Tel. 93 883 13 92 - carnembotitsgemma@gmail.com
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ELS CAPUTXINS ESTÀ DE FESTA
Benvolgudes i benvolguts veïns del Barri,
Un any més, en arribar la primavera tornen amb
força les activitats de tot tipus que els organitzadors
proposen i programen perquè serveixin per a gaudir
d’uns moments i espais de festa, alegria, esbarjo i
sobretot de compartir amb els veïns del barri i de la
ciutat que s’hi apropen, amistat, convivència, i tots
aquells altres valors que enforteixen les relacions
entre les persones i que són la base del benestar i la
cohesió social i cívica.
És digne de lloar que un barri, el més gran de Vic, mantingui aquestes
essències i sentiment de pertinença a un barri i sobretot la voluntat de participació, no tan sols en els actes culturals, festius i lúdics que es fan durant
tot l’any, sinó amb les continuades propostes i suggeriments per part dels
veïns, que ajuden als responsables politics a emprendre les accions de millora pel dia a dia del barri en els diferents temes susceptibles de promoure
accions, siguin de convivència, cohesió, civisme, urbanisme, etc. La ciutat
us ho agraeix i de manera especial a tots als que durant les reunions que en
el curs de l’any anem fent des de la regidoria de barris ens acompanyeu
amb la vostra assistència i les vostres aportacions, que en definitiva, pretenen fer un barri i una ciutat cada dia millor per a les seves persones. Com
a regidor de barri us ho agraeixo sincerament ja que l’èxit rau en la relació
constant i directe entre tots.
En fi, ara és l’hora de gaudir de les festes en els diferents espais i
equipaments que disposa el barri. Segur que tornaran a ser un èxit.
Desitjar-vos cordialment i sincerament unes molt bones festes i que
les puguem compartir.
Restant a la vostra disposició rebeu una cordial salutació.
Xavier Farrés
Regidor del Barri dels Caputxins
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C. Fusina, 5 - 08500 VIC
Tel. 93 886 04 16 - Fax 93 889 06 77
www.decomasoliver.cat

Centre de Puericultura
de Segona M
Productes ecològics
i ergonòmics
C/ Fusina, 32 (Plaça Sants Màrtirs)
08500 VIC
93 742 07 09 / 625 68 09 86
vic@escarabatbumbum.com
www.escarabatbumbum.com

www.doscenter.com
DOSCENTER INFORMÀTICA
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Carrer Nou, 70 - 08500 VIC
Tel. 93 889 10 52 - info@doscenter.com

DES DE LA PARRÒQUIA…
Torna la festa de la Mare del Diví Pastor, que anomenem popularment Divina Pastora. En aquest temps de primavera, quan tot reneix i
anem deixant enrere la fredor de l’hivern, tenim ganes de tornar a sortir al carrer i gaudir així del sol que cada vegada escalfa amb més intensitat.
Aquest desig de gaudir de la festa, de la companyia del veïns, de la
gresca compartida i de les activitats que, en aquests dies i en el si del
Barri dels Caputxins se’ns ofereix a tots; ens porta a valorar la pròpia
identitat. Som del barri dels Caputxins!
Per tant, no podem perdre els orígens, no podem oblidar que aquest
veïnat dels Caputxins és part integrant de la vida de moltíssima gent.
Uns hi van néixer, d’altres s’hi han fet grans, alguns hi han creat una
família, d’altres hi han establert un negoci, uns han vingut de molt lluny
i d’altres de més a prop…
I alguns, hem estat adoptats pel barri, en la maduresa de la vida.
Hi vivim i hi anem degustant, poc a poc, l’aroma i el tarannà d’aquests
carrers, que van de la Plaça del Màrtirs fins al riu Gurri, i des dels inicis de la carretera de Roda fins aprop del teatre Atlàntida. I hem fet nostre aquest aroma casolà i popular, dels carrers i de les places.
Aquests dies de festa, especialment tot contemplant la imatge venerada de la Divina Pastora, que segles enllà ens van portar els Caputxins, ens ajuden a estimar aquesta porció de Vic que té una personalitat ben pròpia. Enguany, les campanes de l’església que senyalen el pas
de les hores i criden a la pregària, ens ajudaran a encomanar-nos la
joia. Fem nostres els actes d’aquests dies i participem-hi amb il·lusió.
I desitgem-nos mútuament: Bona Festa Major!
Pere Oliva
Rector de la parròquia
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cristall - porcellana
SERVEI D’HOSTELERIA
ARTICLES TALLATS
I DECORATS
PARAMENT DE LA LLAR
DISTRIBUÏDOR:
C. Nou, 59 - 08500 Vic
PORDAMSA
Tel./Fax 93 886 05 73
E-mail: p.trasserra@orange.es

C. Nou, 99 - 08500 VIC
Tel. 679 186 153

TAPISSERVEI TORRES
TAPISSERIA I DECORACIÓ
Cortinatges, sofàs nous, tapisseria,
tendals, complements i tot el necesari
per a la llar.
C. Nou, 117 baixos - 08500 VIC - Tel. 93 883 14 45 - Mòbil: 659 18 49 22
www.tapisserveitorres.com - E-mail: info@tapisserveitorres.com

estanc de la

FINA

C. Nou, 90
Tel. i Fax 93 886 00 62
08500 VIC
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CAPUTXINS 2013
A la nostra ciutat el barri més bonic
és aquest que m’ha tocat viure,
per això amb goig cada any li escric
encara que a alguns pugi fer riure.

Apunteu-vos al campionat de parxís
que és de les diversions més bones,
però aquí si que us vull fer un incís
que aquí sempre guanyen les dones.

Aquest nostre barri dels Caputxins
és tot ell molt conegut a la ciutat
serà l’arquitectura? Seran els veïns?
o és per el carisma del seu veïnat.

Procurem d’assistir a les festes
que ens programa la comissió,
per ells seran noves conquestes
i per tots nosaltres unió i diversió.

Un espai que és per tots admirable,
noies maques i molt bons mossos,
però també i ha algun irresponsable
que no sap ensinistrar els gossos.

Amb el que hem d’estar del tot units
encara que ens costi algun sacrifici,
es el d’honorar amb els cinc sentits
a la nostra Verge amb el Sant Ofici.

Ells pensen que les notres parets
son grandiosos urinaris dels canins,
sense assabentar-se del tot aquests
que el que fan es molestar als veïns.

I com cada any tots desitgem
per honorar nostre Mare com cal,
que entre nosaltres hi tinguem
nostre batlle Josep Vila D’Abadal.

Porteu el gos a la par de la vorera,
i notareu com amb el gest aquest
que l’animal actua d’altra manera,
i evitareu que el gos pixi la paret.

Mes després d’honorar a la Mare
fem tertúlia ben units una mica,
no friseu per deixar-nos encara
i paladegeu tranquils el pica-pica.

Mes quant ens arriba la primavera
aquest barri que a tothom enamora,
el veïnat sap, que el que més espera
son les festes de la Divina Pastora.

El que volem i desitgem els veïns,
es que es comenti per la contrada
que tenim al barri dels Caputxins,
a una junta molt ben estructurada.
Manel Bou Ruescas
Vic, primavera 2013
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Servicio Postal Nacional
MISSATGES VIC-EXPRES, S.L.

Nou, 105 bxs. - 08500 Vic - Tel. 938 892 084 - Fax 938 861 255
E-mail: vic@unipost.es - www.unipost.es

.A.T. JUVANTENY
Servei Oficial a Osona, el Ripollès i la Garrotxa

C. Nou, 109 · 08500 Vic · Tel. 704 100 404
Tels. 93 886 20 23 · 93 889 20 23 · Fax 93 886 12 31
sat@juvanteny.net · www.satjuvanteny.com

GELATS I TORRONS

Placa Major, 26
Tel. 93 886 06 16
08500 VIC
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QUIOSC

MARY

Plaça Divina Pastora - 08500 VIC

FAMILIAR, S.A.
Antoni Grau
Plaça Divina Pastora, 11 - Tel. 93 889 31 30
M. S. i Moret, 7 - Tel. 93 883 29 96
C. Morgades, 10 - Tel. 93 885 56 59
Venda al major:
P.I. Adoberies - Passeig Canigó, 15-25
Tel. 93 889 08 92 - 08506 CALLDETENES

Plaça Divina Pastora, 10
08500 VIC
Tels. 938 866 807 / 615 258 794
Fax 938 864 571
angrau@mapfre.com

PAPERERIA
JOGUINES
REGAL INFORMAL
MATERIAL ESCOLAR

I

Horari continu de dilluns a divendres
de les 7 del matí a 2/4 de 9 del vespre
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www.vitaimport.com
info@vitaimport.com
Pl. Divina Pastora, 12
Tel./Fax 93 889 09 24
08500 VIC

T

EL PREGONER D’AQUEST ANY ÉS:

Josep Masoliver i Pou
66 anys, casat
4 fills
Empresari, Decorador-interiorista
col·legiat 414 a Barcelona.

En L’actualitat;
Membre del grup de la Defensa del Patrimoni
Membre del Consell de Cultura de l’Ajuntament de Vic
Membre de la Junta de l’AMPA del Col·legi Sant Miquel dels Sants
Delegat del curs 4t. B de Primaria del Col·legi Sant Miquel
Membre de la Junta Gestora de l’Associació de Veïns Vic Nord.

Altres activitats realitzades;
Fundador i President de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal
(ACPC)
President de la Junta de Fundadors i Conseller-Delegat de la Premsa
d’Osona S.A. editora del periòdic EL 9 NOU d’Osona i el Ripollès.
Fundador de l’Associació d’informadors turístics d’Osona (AITO)
President de la Unió de Comerciants de l’Eixample Morató
President del Club Esquí Vic.
President de la Jove Cambra Internacional, a Vic.
Corresponsalt de premsa de l’agència EFE-CIFRA
Corresponsal a Osona, del Diari TELE/EXPRÉS
Membre de la Junta de la Unió excursionista de Vic
Membre de la Junta de l’Escuderia Osona.
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Plaça Divina Pastora, 5
Tel. 93 886 27 06 - 08500 VIC
arumi.bellvehi@cofb.net
www.farmacia-arumi.com

Servei Tècnic

EL REMEI
Instal·lació, reparació i venda de:
Antenes de TV i parabòliques
TV, LCD, plasma, DVD, Hi-Fi, TDT
Equips informàtics i ordinadors,
internet
Connexió i reparació de guifi.net
Virrei Avilés, 35
satelremei@hotmail.com
08500 VIC
www.satelremei.com
Tel./Fax 93 885 13 04 Segueix-nos a facebook

LAUREÀ S.A.T.
LAUREÀ COLOM I VILANOVA
Reparació: VIDEO / TV / HIFI
Servei Tècnic Oficial:

SHARP

C/ Guilleries, 20-bis
08500 VIC
laureacv@teleline.es
Tel. i Fax:

93 889 02 48
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C. Candi Bayés, 51
Tel. 93 885 31 09
08500 VIC

ACTIVITATS I ARTISTES D’ENGUANY
MÀGIA AMB GAM
(GRUP D’AMICS DE LA MÀGIA)
Espectacle de Màgia.
GAM és un grup de gent enamorada de la
màgia.
Està format per amateurs i professionals
que fan un espectacle de màgia on s’hi
representen diferents disciplines, des de
la màgia de prop (cluse-up) a la màgia d’escena.
Els diversos mags presentaran una sèrie de jocs que deixaran a tothom
bocabadat, des dels més petits als més grans.
Una màgica estona, on es repassarà només màgia i il·lusionisme i on es
demostrà que la màgia és real.

ESPECTACLE INFANTIL
En Gil Ratataplam presenta a Vic el seu espectacle Vine amb mi.
Una hora d’animació per a
grans i petits, amb música,
danses, cançons, globus, confeti, etc., un espectacle no apte
per a cardíacs. Després de
més de 400 actuacions per tot
Catalunya, arriba a Vic. Sense
tu no podrà ser possible!
Només caldrà que portis un
gran somriure i moltes ganes
de passar-t’ho bé.
T’esprem! No te’n penediràs!
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Esmorzars - Berenars i Menú
diari (de dilluns a dissabtes)
Avinguda Bernat Calbó, 52
Tel. 93 889 33 58 - 08500 VIC
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BOTIGUES
Parades 50-52 · Tel. i Fax 93 885 46 70 · Mercat Municipal · VIC
Av. Bernat Calbó, 46 · Tel. i Fax 93 886 35 98 · VIC
C/ Verdaguer, 4 · Tel. i Fax 93 883 41 68 · VIC
Av. de Roma, 202 · Tel. i Fax 93 851 21 21 · MANLLEU
C/ Sant Miquel, 4 · Tel. i Fax 93 859 49 65 · TORELLÓ

CONCERT DE ROCK
Disease va arrancar només com una idea tot
just entrat el 2010.
Ja des dels seus inicis, es va definir com un
grup de metal-Hard Rock, deixant més a
l’opinió el subgènere dins d’aquets dos estils.
Arrencava un projecte amb 3 guitarres, baix i
bateria. Després d’agafar experiència en
assajos i en algun show ocasional, el grup va començar a prendre’s seriosament la seva feina. Llavors van reformar l’estructura del grup a 2 guitarres,
baix i bateria, i van gravar la seva primera maqueta.
Il·lusionats per un resultat summament millorable, van decidir seguir endavant amb els seus temes. Amb el temps, van canviar de baixista i el bateria,
i es va configurar la formació actual: Roger Rodríguez Camprubí (guitarra
solista i veu principal), Pol Soriano (guitarra i veu), Àlex López (baix) i Pau
Vancells (bateria).
Amb totes les cartes sobre la taula, Disease completa la seva setlist i es disposa a tornar a l’estudi i als escenaris amb un full de temes propis i moltes
ganes de fotre canya.

CONCERT FESTA MAJOR - “ELS TRANQUILS”
Trio vocal masculí, format a
Osona l’any 1998 i especialitzat
en cançó popular i tradicional
catalana.
Cançons de taverna, satíriques i
humorístiques s’alternen amb
temes baladistics més lirics
sense perdre mai la frescor,
l’espontaneitat i una comunicació directíssima amb el públic.
La seva comicitat netament popular i el seu humor histriònic, moltes
vegades picant i escatològic, contagia tota mena de públics fent-los riure de
gust i passar estones francament divertides.
En els seus catorze anys de vida Els Tranquils han participat als principals
festivals de musica tradicional dels paisos catalans i han actuat sempre
amb gran èxit a multitud de poblacions.
Està format per Andreu Coll, Manel Gost i Ramon Manent.
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VEDELLA NATURAL
pollastre de pagès, xai, cabrit
C. Comtat d’Osona, 3 - VIC
Tel. 93 883 13 06

CARNISSERIA
XARCUTERIA

SALVANS
Plaça Màrtirs, 17
Tel. 93 886 06 50
VIC
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INFORMACIÓ
Per participar als campionats de Parxís i de Botifarra, i per assistir al Dinar de germanor i la
Botifarrada popular cal que us dirigiu a les botigues que us citem a continuació:
CAFÈ D’ARTISTES. Si sou artistes i viviu al barri, si sabeu cantar, si sabeu ballar, si sabeu
recitar o bé si sabeu fer qualsevol activitat artística, l’escenari és tot vostre! Per poder-hi
participar, només us hi haureu d’inscriure abans del dia 17 d’abril.
Inscripcions a: correu@barricaputxins.cat // barricaputxins@yahoo.es o bé al Centre Cívic de
dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al 1r pis -demaneu per en Joan Carles-. (A tots els
inscrits, ja se us comunicarà el dia de l’assaig general i l’ordre de les actuacions).
CAMPIONAT DE PARXÍS INFANTIL I ADULT. Inscripcions a: L’estanc de la Fina (c/ Nou), Forn
de la Divina Pastora (c/ Sant Segimon) o al Centre Cívic (c/ Raval Cortines, 24 de 4 a 8 del
vespre). Preu de la inscripció de la modalitat infantil: 2 €. Preu per adult: 3 €. Inscripcions
fins al dia 5 de maig. No s’acceptaran inscripcions el mateix dia del campionat
CAMPIONAT DE BOTIFARRA. Inscripcions a: L’estanc de la Fina (c/ Nou), Forn de pa de la
Divina Pastora (c/ Sant Segimon) o al Centre Cívic (c/ Raval Cortines, 24 de 4 a 8 del vespre).
Preu de la inscripció: 3 €. Inscripcions fins el dia 10 de maig.
No s’acceptaran inscripcions el mateix dia del campionat.
CONCERT DE FESTA MAJOR: Venda d’entrades una hora abans de començar l’espectacle.
Preu de l’entrada: 7 €. Aforament limitat.
Un cop començat el concert no es deixarà entrar ningú.
TEATRE: Venda d’entrades una hora abans de començar l’espectacle.
Preu de l’entrada: 5 €. Aforament limitat.
Un cop començada l’obra no es deixarà entrar ningú.
BICICLETADA I CAMINADA: Incripcions a: correu@barricaputxins.cat. Inscripcions fins al dia
abans de l’activitat. L’activitat és gratuïta, però hem de saber el nombre de persones que
serem pel petit xèflis del final.
BOTIFARRADA POPULAR: Venda de tiquets a: L’estanc de la Fina (c/ Nou) o al centre cívic de
Can Pau Raba. (Carrer Raval Cortines, 24)
Preu del tiquet: 4 € Venda de tiquets fins el 26 d’abril.
DINAR DE GERMANOR: Compra de tiquets a: L’estanc de la Fina (c/ Nou) o al Centre Cívic (c/
Raval Cortines, 24 de 4 a 8 del vespre).
Preu de tiquet: 15 €. Venda de tiquets fins el dissabte dia 19 de maig.
Cal portar els coberts i els plats de casa.
ESPECTACLE DE MÀGIA: Venda d’entrades dues hores abans de començar l’espectacle: Preu
de l’entrada: 5 €. Aforament limitat.
Un cop començat l’espectacle no es deixarà entrar ningú.
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Plaça Sants Màrtirs, 5 · 08500 Vic
Tel. 687 29 61 70

Pl. Sants Màrtirs, 2-3
08500 VIC
Tel./Fax: 93 889 10 92
E-mail: info@floristeriaelles.com
www.floristeriaelles.com

CORTINES
CATIFES
TAPISSERIES
SCREENS
SISTEMES DE SUBJECCIÓ
nacionals i d’importació

www.perruqueriapuig.com

Plaça dels Màrtirs, 20 - 08500 VIC
Tel. 93 886 10 69

Estem al Facebook

Plaça dels Màrtirs, 14 - Tel. 93 889 30 34 - Fax 93 889 31 59 - 08500 VIC
www.casarieraordeix.com - info@casarieraordeix.com
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LA GIMCAMA LA REALITZARÀ:
Hola!
Som el Mijac Divines, una entitat de lleure formada per
monitors voluntaris que preparem activitats amb nens
i nenes de diferents edats (de 7 a 17 anys). Ens trobem
els dissabtes a la tarda (de 17h a 19h) i, trimestralment, també fem colònies de cap de setmana.
D’aquesta manera, treballem els diferents valors que
defensem amb els infants: el companyonia, el treball en equip i el fet de
compartir.
El curs actual el vam començar al mes d’octubre, on tothom hi va estar convidat i va poder gaudir de jocs i un bon berenar! Durant el primer trimestre
també vam tenir temps de celebrar la castanyada amb l’Associació de Veïns
del barri dels Caputxins, marxar de colònies a Tavertet -un poble ple d’encant- i acomiadar el trimestre amb una petita excursió amb tots els nens i
pares!
La nostra entitat forma part de la Parròquia de la Divina Pastora amb la
qual, de tant en tant, fem alguna activitat conjunta, com el Pessebre de l’església del passat Nadal. El grup dels més petits vam fer el cel d’aquest
pessebre deixant anar la nostra imaginació!
Encara que el curs ja estigui engegat, podeu venir a provar-ho i inscriureus-hi quan vulgueu!
Per a qualsevol informació, ens trobareu a:
http://divines.cat
www.facebook.com/ajdivines
www.twitter.com/ajdivines
info@divines.cat
Tel. 683 101 566
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ROBA DE 2a MÀ
SERVEI DE BUGADERIA I PLANXA

Qualitat a preus baixos!
Novetats cada setmana
Plaça dels Màrtirs, 7
Tel. 938 831 391 - 08500 VIC
Càritas
Arxipestrat Vic

ASSOCIACIÓ

TAPÍS

CUINA
CATALANA
i
MENÚ
DIARI

Plaça dels Màrtirs, 15 - 08500 VIC
Tel. 93 886 26 46

Horari: De dimarts a diumenge
de 10 a 15 hores

Mercat Municipal: 93 883 24 79
Pl. dels Sants Màrtirs: 93 886 36 95
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EL MENÚ DEL DINAR DE GERMANOR
MENÚ ADULTS:
1r Plat: FIDEUÀ MARINERA (SENSE CANYA DE PESCAR)
2n Plat: VEDELLA AMB GUARNICIÓ (PÈSOLS I XAMPINYONS)
Postres: GELAT.
Beguda, pa i cafè
Preu total: 15 €
MENÚ INFANTIL:
1r: MACARRONS
2n: VEDELLA AMB GUARNICIÓ (PÈSOLS I XAMPINYONS)
Beguda i pa
Preu total: 8,50 €

L’HIMNE DEL BARRI DELS CAPUTXINS
Vinga nois qui s’apunta
és un barri ben parit
i el qui vulgui disfrutar-hi
ha de ser dels Caputxins
Un bon dia remenant un pilot de llibres vells
un joc molt interessant vaig apendre en un d’ells,
és el joc del parxís on les dones hi disfruten
cridant i escarrassant-se enmig del gran sarau
Doncs mireu tot el què pasa en aquest gran envelat de festes i
festasses n’hi ha per tots costats i molt s’ha parlat del barri, molt
s’ha escrit i dit arrreu que d’escacs fins a petanca de tot hi trobareu
Fins i tot amics del barri
una cosa us hem de dir, que un barri com aquest no s’en troba en tot Vic,
del gran fins el més xic
tots s’ho passen divertit, del ball a la caminada,
tots quedem ben servits.
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senyalització aplicada

Indústria, 18
08500 Vic
Tel. i Fax 938 863 839
dilart@dilart.com
www.dilart.com

LÍDIA
ESTILISTES
CARRER
INDÚSTRIA 29
T 938 868 015
VIC

De dimarts
a divendres
09.00-20.00h
Dissabtes
08.00-19.00h

• Dimecres, dia del client:
10% Descompte
• Dijous, dia de l’estudiant universitari
20% Descompte
www.estilistalidia.com

Clínica del Peu
Podòloga col. nº 1207

AUTOTRACTOR
MATIAS GRAU, S.L.

C. Indústria, 46
08500 Vic
Tel. 93 886 0395
Hores convingudes

Camí del Polvorí, s/n - 08503 GURB
Tels. 93 889 10 69 - 93 886 22 27
Fax 93 886 61 86

Judit Moreno Lloret

Estació de Servei
Q. OSONA
C/ Torelló, s/n
08500 VIC
Tel. 93 889 33 63
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FELIP PUJOL SOLER
(5-IV-1916 / 8-IV-2012)
El vuit d’abril farà un any que ens va deixar en Felip, l’avi amb més edat del nostre
barri.
Tots el recordareu feinejant al jardí de casa seva: era un home menut, amb la mirada
viva, de murri, i sempre amb una espurna de bon humor, entranyable. Menut, però fort, curtit per la vida; ja de ben petit, va perdre l’escalf de la mare i amb la seva bona memòria va
recordar i agrair sempre a totes les persones que a tothora l’havien recolzat. En el seu últim
aniversari, li va causar una gran alegria un detall que l’Ajuntament havia tingut vers ell.
Va acceptar les xacres, petites o no tant, que comporta l’anar sumant anys, tan per ell
com per l’esposa –sempre els havíem vist anar junts-, i va afrontar la mort d’un fill de seixanta-tres anys, com una bona peça d’argila cuita a la Teularia de Can Pau Raba, que es deia
així perquè els terrenys eren del mateix amo.
A cal Teuler, hi va néixer i créixer, va viure una guerra i la lluita per a sobreviure durant
la postguerra; davant la teularia hi havia uns horts, ell també en menava un. I quan va ser
l’hora de ser protagonista de la seva pròpia vida i formar una llar, ho va fer molt a prop d’aquella casa emblemàtica. Per això en la inauguració del Centre Cívic, se’l veia content, feliç,
amb la seva rialleta permanent, contemplant com s’havia adequat tot allò que era el rerefons de la seva vida. Poques paraules, somreia. Havia nascut, crescut, treballat i va morir al
Raval Cortines, que en la seva infantesa comptava amb pocs veïns, i formaven una gran
família. A casa seva era un lloc obert on es reunien força vegades els veïns, els vespres prenien la fresca i s’ajudaven en les tasques més corrents. Ja tard, costava que la gent se’n tornés a casa seva.
Com tota la mainada feien les seves trapelleries que eren enginyoses i inofensives,
com sobresaltar gats i gossos, emplenar aleatòriament les entrades de les respectives
cases de galàpets, per espantar els altres habitants, etc.
Era molt traçut i li agradava fer tot tipus
d’arranjaments i feina de paleta, fuster, picapedrer i artesanies de tota mena. Tants anys passats a la teularia, van deixar la seva empremta.
Encara temps enrere, el vint de març del 2006,
recordava l’ofici i amb les eines característiques, ensenyava com es feia aquella tasca.
Era un home inquiet, i li agradava estar al
corrent de totes les coses. De jove, havia aprés el
llenguatge “Morse” i seguia conreant aquella afició fins els últims temps, amb una gran habilitat.
Moltes vegades, ell mateix feia broma
dient que al pot petit hi ha la bona confitura. I és
veritat, Felip, la qualitat humana no es pot
mesurar ni amb balances ni metres. Gràcies per
tot.
Josep Maria Grau i Llagostera
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PA B L O

Taller:
C. Girona, 2
Pol. Ind. Mas Galí
08503 GURB
Tel. 93 886 23 80
Pau: 629 810 741

Oficina tècnica:
C. Torelló, 37-39
08500 VIC
Tel. i Fax 93 886 02 47
Bea: 629 810 759
fusteriasoldado@hotmail.com

Cuina de mercat · Menú diari
Servei de terrrassa
Banquets · Dinars d’empresa
PROVEU ELS PRODUCTES DE LEÓN
C/ Torelló, 35 baixos · 08500 Vic
Tel. 93 889 19 50 · Fax 93 889 13 52

Per emportar i restaurant
Plats combinats, creps, enrotllats i més...
PIZZES PER A CELÍACS
De dimecres a diumenge
a partir de les 19.00 h.

Tasta-les... t’agradaran!
C. Torelló, 25 - 08500 Vic
Tel. 93 889 12 59
Mòbil: 669 314 112

AUTO - TALLER

J. Soldevila
Mare de Déu dels Munts, 12
Tel./Fax 93 886 00 56
08500 VIC
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INSTAL·LACIONS
gas · calefacció · aigua · aire condicionat
C. Torelló, 19 - 08500 Vic
Tel./Fax 93 889 00 26 - Mòbil: 655 75 41 89
E-mail: info@ramonortega.net
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Torras
Fruits
La fruita directa
Magatzem: C. Nou - TONA
Ctra. de Roda, 31
08500 VIC

Ctra. de Roda, 37 - 08500 VIC
Tel. 93 886 31 66 - Fax 93 889 32 27

BAR
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Carretera de Roda, 14 - 08500 VIC
Tel. 93 889 16 84
Fax 93 889 06 92

Marià Biadiu, 2 - Tel 93 859 03 03
VINYOLES
C. Barcelona, 2. DESPUJOL
Tel. 93 850 23 04
MASIES DE VOLTREGÀ
Carretera de Roda, 34 - 08500 VIC
Tel. 665 35 67 41

Ctra. de Roda, 25
08500 VIC
Tel. 93 886 29 84
Fax 93 889 18 56
laplana@telefonica.net

PERRUQUERIA RIXI’S
Ctra. de Roda, 47 - Vic
93 889 02 08

CATA

SAECO

NODOR

www.feixasaulet.cat

materials per a tancats
Fem neteges i
reparacions!
Porta’l i t’el
deixarem NOU!

Vendes i taller de reparació

Ctra. de Roda, 74 - 08500 VIC
Tel. 93 886 09 63 - Fax 93 886 04 89

La solució òptima per a cada problema de neteja
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Reparació d’aparells
electrònics: TV, Video,
Àudio, Informàtica.
Servei Tècnic Oficial:
> LOEWE
> DMTECH
> HITACHI
> DAEWOO
> GRUNKEL

Ctra. de Roda, 16 - 08500 VIC
Tel. /Fax 93 886 38 46
E-mail: jpsat@jpsat.es
www.jpsat.es

Pollastres a l’ast - Conill a l’ast
Plats preparats

de
Mª Dolors Portet i Boixaderas

Horari: obert dissabte, diumenge
i festius de 9 a 15h
Rambla del Passeig, 41 - 08500 VIC
Tels. 93 886 08 25 - 676 93 41 13

INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES
I AUTOMATISMES

C/ Camí de l’Escorial, 31 bx - 08500 Vic (Bcn)
Tel. 93 889 05 59 - e-mail: info@electronicar3.com
www.electronicar3.com
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C. Camí de l’Escorial, 35
08500 VIC
Tel. i Fax 93 889 08 43
Mòbil 670 28 94 21
electricitatjimenez@aico.cat

PEIXATERIA

Estètica
i
Solàrium

MARIA TERESA
C. Sant Antoni, 36
Tel. 93 886 08 48
08500 VIC

PASTISSERIA

Sant Antoni, 47
08500 VIC
Tel. 93 886 25 73
www.pastisseriasantantoni.com

AFINACIÓ, REGULACIÓ I RESTAURACIÓ
DE PIANOS, VENDA I LLOGUER,
PARTITURES, TOT TIPUS
D’INSTRUMENTS
Sant Antoni, 37 Baixos - 08500 VIC
Tel. 609 36 94 53
e-mail: pianomet@gmail.com

Polígon Mas Beuló
C. Ripoll, 51-53
Tel. i Fax 93 886 23 75
08500 VIC
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Manyeria
Inoxidable
Serralleria
metàl·lica
Forja
C. Sant Jordi, 63 - 08500 VIC
Tel. 93 889 09 67 - Mòbil 629 81 18 02
manyeria@vilardebo.cat
www.vilardebo.cat

BAR

MINI BRINDIS

S.C.P.

C. Sant Jordi, 1
Tel. 93 889 16 20
08500 VIC

Francesc Sucarrats Botet
Fisioterapeuta - Osteòpata D. O.
Col·legiat núm. 4326

Ariadna Anfruns Bardolet
Fisioterapeuta - Osteòpata D. O.
Col·legiada núm. 4461

Gemma Dorca Sellabona
Fisioterapeuta
Col·legiada núm. 8937

estudi de la marxa

C/ Sant Jordi, 31 · 08500 VIC · Tel. 93 881 63 78 · Mòbil: 600 54 08 35
www.estudifisioterapeutic.cat
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C. Montserrat, 11 - 08500 VIC
Tel. 93 889 25 03
www.farmaciaatlantida.com
info@farmaciaatlantida.com

Els ofereix com sempre una
esmerada carta, per oferir-vos
la cuina de sempre i de Mercat
C/ Montserrat, 10 - Tel. 93 889 30 10 - 08500 VIC
www.arcdesantmarti.com
rostisseria@arcdesantmarti.com

Cafeteria Restaurante BILADI
CAFETERIA
MENJAR PER EMPORTAR
MENÚ DIARI MIGDIES
SOPARS DE DIVENDRES I DISSABTES
(PER ENCÀRREC)
RACÓ GOURMET
PER RESERVES: 93 889 09 62
Carrer Montserrat, 20 - 08500 VIC

C/ Sant Pau, 34 - VIC (Barcelona)
Tels. 938 890 744
690 204 902

Òptica de l’Ambulatori
OPTOMETRIA
LENTS DE CONTACTE
AUDÌFONS

Tota mena d’emmarcaments a mida
Neteja i restauració de quadres
Obra permanent dels artistes vigatans
JORDI SERRAT i SERRAT JURADO

Carrer Sant Pau, núm. 38
Tel. i Fax 93 889 13 74
08500 VIC

Carrer Sant Pau, 30 - 08500 VIC
Tel. 93 886 12 84
- 35 -

Perruqueria

Servei de perruqueria, solarium,
depilació
HORARI
de dimarts a divendres de 9 a 2/4 d’1 i de 3 a 7
Dissabte de 8 a 6

C. Cabrera, 17 - Tel. 93 889 00 77 - VIC

VIC 1911

Embotits Espina S.A.
Pol. Ind. “Mas Beuló”
C/ Ripoll, 57 - 08500 Vic
Tel. 93 886 26 22
Fax 93 889 11 04
e-mail: infor@e-espina.com
web: www.e-espina.com

Avda. Països Catalans, 5-7
C. Raval Cortines, 30
Tels. 93 886 90 52 - 93 883 48 86
Fax 93 886 90 74 - 08500 VIC

conferències
sala d’activitats
llibreria temàtica
minerals
essències, espelmes
roba, objectes de regal

C. Misericòrdia, 2, baixos
Tel./Fax 93 886 37 74
08500 VIC
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al
a’ns
Busc book
Face

C. Misericòrdia, 2-4 - 08500 VIC
(entre la Plaça dels Màrtirs i el carrer Nou)
Tel. i Fax 93 881 64 25
E-mail: labrassada@labrassada.com
Web: www.labrassada.com

Ramon Biada

www.cellerdosona.com
info@cellerdosona.com
Carrer de Sant Fidel, 3 - 08500 Vic
Tel.-Fax 93 886 00 60

C. Canigó, 83, 4t, 3a
Tels. 619 357 973
675 921 376
08500 VIC

• ESTUCATS
• PINTURA
DECORATIVA
• PINTURA
INDUSTRIAL
• LACATS...

Canigó, 13
08500 VIC
93 889 24 40
619 306 548

video selecció
Rbla. Passeig, 32
Tel. 93 889 02 45
08500 VIC

Carrer Canigó, 2
Tel. 93 886 01 11
08500 VIC

C. Canigó, 62 - 08500 VIC
Tel. 93 886 61 65 - Fax 93 886 62 78
info@mgimmobiliaria.cat
www.mgimmobiliaria.cat
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Parc d’act. econom.
d’Osona
Tel. 93 889 33 52
www.vicreu.net

Mas de la Mora, 12 F
08500 VIC
Fax 93 886 17 82
vicreu@vicreu.net

Coses bones per menjar,
especialitats precuinades,
productes de la terra, de la cuina
japonesa, francesa, italiana...

Venda i lloguer de disfresses
i vestuari per a teatre

C. Jaume I el Conqueridor,18
Tels. 93 380 44 71 / 647 568 618
artencuina@artencunia.com
www.artencuina.com

Jaume I, 30
(cantonada Horta de Sant Josep)
08500 Vic
Tel. 93 886 26 86 - pepirodrif@gmail.com

ROMMER

Jaume I el Conqueridor, 46-48
Tel. 93 886 04 75
Tel./Fax 93 889 23 39
sat@tecnicvic.e.telefonica.net
08500 VIC

Reparació d’electrodomèstics
i màquines de vapor
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Plaça Àngel Custodi, 1
C. Nou, 135
08500 VIC

PICERVIC
PINSOS A L’ENGRÒS
PER A PETITS ANIMALS
FLORS I PLANTES
BOTIGA MAGATZEM
Plaça Àngel Custodi, 3 - 08500 Vic
Tel. i Fax 93 886 28 73
Mòbil 653 678 577

C/ Sant Sebastià, 4
08500 Vic
Tel. 93 886 81 22

C/ Sant Sebastià, 2
Tel. 93 886 24 34
08500 VIC
montapavic@gmail.com
www.montapa.com
Facebook: MontapaVic

MODA PER LA DONA
Talles de la 38 a la 64
C/ Sant Sebastià, 2
Tel. 93 886 02 25
08500 VIC
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C/ Mossèn Manel Serinanell, 6 baixos
Tel. 93 889 34 72 (Sandra) - 08500 VIC
Hores Convingudes
Dimarts-Divendres: 9.00h - 19.00h
Dissabte: 9.00h - 16.00h

C. Teodor de Mas, 43
Oficina: 93 886 02 24
Fax 93 883 13 79
info@rocafito.com

HORARI:
De dimarts a dijous
de 9h a 13h i de 15h a 19h
Divendres
de 9h a 19h
Dissabtes
de 8h a 15h
C. Francesc Plà el Vigatà, 4
Tel. 93 881 63 31 - 08500 VIC
(Davant de l’Hospital General)

ELS ESCURA-XEMENEIES
Pressupostos
sense compromís

GERMANS SL
Tel.

93 881 21 86 - Centelles - Tel. 93 889 30 27 93 881 15 15 - www.escuraxemeneies.com

Fax
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Inspeccionem tot tipus de xemeneies
amb videocàmeres.
Disposem de robòtica per netejar els
punts més inaccessibles dels conductes.
Vic

