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FESTA MAJOR  DEL BARRI  DELS  CAPUTXINS
Maig de 2014

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 volgut recuperar algunes activitats que ja es feien, com la xoco-
latada, els jocs de cucanya i n’hem hagut de sacrificar alguns per falta de gent com
ara el concert i el ball de festa major.

Abans de presentar-vos les Festes, però, us volíem comentar un parell d’as-
pectes relacionats amb el barri.

El primer és el que fa referència a la pacificació del trànsit proposat a l’ei-
xample Morató per l’Ajuntament. Aquesta pacificació, a més d’evitar el pas de vehi-
cles que passen pel barri només com a camí curt per anar a casa seva, també supo-
sa una peatonalització que estem convençuts ha de ser una millora per la get que
hi viu i pels comerços. Ha de donar gust venir al barri a passejar i comprar! Ho hem
de fer possible, pel bé de tothom. No sempre tenim oportunitats d’aquests tipus al
barri, i cal aprofitar-ho.

El segon aspecte a comentar seria recordar-vos que tenim la 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 arri-
bar 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!!!
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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

ferreteriacomasolivas.com
comasolivasferreteria@hotmail.es

Fusina

C. Fusina, 18, bxs.
08500 VIC

bellesartsvic@gmail.com

CURSOS I TALLERS
DE PINTURA I DIBUIX

C. Fusina, 34  ·  Tel. 93 889 11 49  ·  08500 VIC

Bar - Hamburgueseria

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



SALUTACIÓ DE L’ALCALDE

Benvolguts amics, benvolgudes amigues
del barri dels Caputxins,

El barri dels caputxins és un barri històric,
un barri emblemàtic, singular de la ciutat de Vic.
Com a barri ha sabut mantenir, amb el pas dels
anys, viva la tradició de les seves festes, trobades
de veïns, com el caliu de la bona convivència de
la seva gent. Les festes ofereixen la possibilitat
de sortir al carrer, gaudir-lo i, participar d’activi-
tats que afavoreixen les bones relacions entre
els veïns de sempre i la resta dels ciutadans de
la ciutat. Entre tots hem de fer barri i, per tant fer ciutat. Tots junts ens hem
d’estimar la nostra petita parcel·la de la ciutat per fer que la ciutat esdevin-
gui més bonica, rica i acollidora.

La tasca d’organitzar unes festes del barri suposa una responsabilitat
d’una gent, d’uns veïns que dediquen part del seu temps de lleure i familiar,
a aquest acte altruista. L’Associació de Veïns i Veïnes ha treballat com cada
any, en un programa que compta amb activitats per a tothom, petits i grans,
no n’exclou a ningú; des de la caminada matinal, la xocolatada o els espec-
tacles de dansa infantil i teatre, entre moltes d’altres activitats en les que us
convido a ser-hi. El barri compta amb equipaments renovats com l’Escola
Bressol dels Caputxins, la plaça Divina Pastora o, el mateix Centre Cívic Can
Pau Raba que ha donat vitalitat al barri; cada espai és necessari i, cal que
els cuidem perquè tothom s’hi trobi còmode i, es puguin celebrar trobades
i actes com els d’aquests dies de festa .

Només puc desitjar-vos molt bones festes i, que gaudiu de cada racó
del barri. Moltes gràcies per mantenir viu i unit el barri dels Caputxins i,
gràcies per seguir les tradicions i el tarannà dels ciutadans i ciutadanes.

Molt bones festes.

Josep M. Vila d’Abadal

Alcalde de Vic
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LA FESTA MAJOR DELS CAPUTXINS

Un any més, tenim per davant uns dies en que el
barri dels Caputxins es vesteix de festa i convida a tots
els seus residents i a tota la ciutat a compartir-la i a
participar-hi. Aquests són uns trets fonamentals que
caracteritzen al barri i a la seva gent: convidar, com-
partir i participar.  Són gent amable, acollidora, inte-
gradora i  amb un fort sentiment de pertinença a un
barri però a la vegada amb gran implicació amb la
ciutat. És un exemple de barri amb empenta i amb
persones que hi  treballen i hi viuen aportant els seus

valors i el seu esforç per a fer-lo cada dia millor, més modern, dinàmic i que
progressi en tots els seus aspectes.

Són generadors de múltiples propostes i iniciatives ciutadanes per tal
de millorar dia a dia la vida del barri, la dels seus veins i dels seus comer-
ços. Els ajuntaments han d’escoltar i treballar amb els barris i per als
barris, amb accions compartides: als Caputxins aquestes sinergies i com-
plicitats hi són, i és gràcies a la voluntat i participació de la seva gent. 

El ventall d’activitats programades per a les festes és ampli i són pre-
parades durant molt de temps pensant en que totes les persones hi trobin
aquells actes que s’adequin a les seves edats, aficions i preferències. En
aquests dies de festes, podrem compartir moments d’alegria, il·lusió, soli-
daritat, amistat i en definitiva tot allò que ens fa millors i més grans com a
persones, com a barri i com a ciutat. Que el barri és viu i actiu ho podem
comprobar una vegada més amb l’elevada participació de la gent en les fes-
tes, que sovint serveixen per a retrobar-se persones que fa temps que pot-
ser ja no hi viuen però, que impregnats d’aquella essència caputxina, hi tor-
nen cada any. Aquesta és la riquesa i la grandesa d’un barri. 

Una ciutat forta, cohesionada i amb voluntat de progrés necessita tenir
barris que facin d’impulsors i motors: els Caputxins ho fan i la ciutat els hi
ha d’estar agraïda. Junts avançarem.

Que ttinguem uunes bbones ffestes!

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

C. Can Pau Raba, 5 - 08500 VIC
Tel. 93 883 13 92

carnembotitsgemma@gmail.com

T A P I S S E R I A
D E C O R A C I Ó
I N T E R I O R I S M E
T E N D A L S

C/. Fusina, 15
Tel. 93 886 08 27

08500 VIC
blancafort@blancafort2000.com
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DES DE L’ESGLÉSIA DELS CAPUTXINS

Retorna la festa vestida de primavera. Enguany el mes de maig, ens
convida a celebrar la nostra festa major, la del barri, la que ens atansa als
veïns, que ens aplega al voltant de la Festa del Bon Pastor, enguany el diu-
menge 11 de maig, a commemorar la diada de la patrona del veïnat: la Di-
vina Pastora, la Mare del Diví Pastor.

Des del cambril, discret, callat, arrecerat darrera del presbiteri de l’es-
glésia parroquial; vetlla per tots els veïns del barri, uns quants milers. Des
del cambril, atenta a  les súpliques de tots aquells que en dificultats i entre-
bancs, van fent camí en la vida. Des del cambril, dóna identitat al barri, que
porta el nom d’aquells que regentaven aquesta senzilla església conventual
des del segle XVII, els caputxins. Foren ells, qui van portar aquesta devoció
mariana en aquest barri de fora muralles.

Els caputxins, seguidors de Sant Francesc d’Assís, atorgaren amb el
seu convent a aquest raval de Vic, en aquells moments, una personalitat
peculiar. L’estil franciscà que conjuga molt bé el món rural amb els ravals
de les ciutats medievals, confereix al nostre barri, aquest mateix regust.
Una ciutat que s’estén més enllà, amb els límits posats en els afores, en els
espais oberts, caps els vorals del riu Gurri i ens els marges de la carretera
de Roda.

Aquest vetlla atenta de la Divina Pastora vers el barri,  devoció que ens
regalaren els caputxins, ens convida a vetllar també, els uns pels altres.
Vetllar per esdevenir més solidaris, per acompanyar-nos en les dificultats i
per a compartir també plegats, l’alegria de la festa.

Que ttinguem ttots ii ttotes: BBona FFesta MMajor!

Pere Oliva March
Rector de la parròquia
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C. Nou, 117 baixos - 08500 VIC - Tel. 93 883 14 45 - Mòbil: 659 18 49 22
www.tapisserveitorres.com - E-mail: info@tapisserveitorres.com

TAPISSERVEI TORRES
TAPISSERIA I DECORACIÓ

Cortinatges, sofàs nous, tapisseria,
tendals, complements i tot el necesari
per a la llar.

C. Nou, 59 - 08500 Vic
Tel./Fax 93 886 05 73
E-mail: p.trasserra@orange.es

DISTRIBUÏDOR:
P O R D A M S A

cristall - porcellana

SERVEI D’HOSTELERIA
ARTICLES TALLATS
I DECORATS
PARAMENT DE LA LLAR

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

estanc de la FINA

C. Nou, 90
Tel. i Fax 93 886 00 62

08500 VIC
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Els catalans professem gran amor
per la nostra volguda Verge bruna,
però al barri a més tenim el favor
de la Santa Joaquima de Vedruna.

Si hagués d’explicar tota la biografia
segur que ocuparia tot un missal,
com que en aquest llibret no hi cabria
passaré la seva història un tant per alt.

Obeïnt als pares Ella es va casar
acceptant del nou estat els perills,
i als trenta tres anys va enviudar
quedant a càrrec seu els vuit fills.

Els nois van contraure matrimoni,
les noies es van fer totes religioses,
i Ella sense els fills donà testimoni
de gran fe amb unes obres piadoses.

Per casualitat es creuà en el seu camí
el frare caputxí, conegut Pare Esteve,
que amb el cor ple d’alegria li va dir:
Déu vol que Tu segueixis l’obra seva.

I aquí dins del mas “Manso Escorial”
Ella va fundar el seu primer convent,
vuit noies i Ella van ser el potencial
per començar a atendre a molta gent.

Manel Bou Ruescas    Vic, primavera 2014

Les religioses van anar augmentant,
aviat ja s’en contaren molt més de cent,
molts altres convents s’anaven creant
creixent la seva comunitat com el vent.

Però la terrible enfermetat de paràlisis
la va anar immobilitzant poc a poc,
i després de quatre anys patint suplicis
lloant a Déu va entregar el seu cor.

Durant aquesta seva llarga enfermetat
la rellevà Bernat Sala “benedictí”,
però la llavor que Ella havia sembrat
per tot arreu començava ja a florir.

Avui, dues mil vuit-centes germanes
senten aquests impulsos principals,
i treballen plenes de devoció i ganes
servint a escoles i també a hospitals.

Tota l’Església la seva pietat remou
posant amb las seves virtuts interès,
i l’any mil nou-cents cinquanta nou,
la canonitzà el papa Joan vint i tres.

Al “Manso Escorial” hi ha les restes
de la nostra gran Santa Joaquima,
recordem-la amb goig aquestes festes
ja que Ella el nostre barri estima.

Santa
Joaquima

de Vedruna
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.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

TEKA

7 0  a n y s  a  V i c !

Carrer Sant Fidel, 5
Tel. 93 886 21 04
08500 VIC
bascompte@patchworkvic.com
www.patchworkvic.com

facebook.com/TeixitsBascomptef
Plaça Santa Teresa, 6 - 08500 VIC

Dilluns tancat
Dimarts a dissabte

matí 10 a 14 h
tarda 17.30 a 21 h

Diumenge matins 10.30 a 14.30 h

Encàrrecs telèfonics:
93 889 14 54
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Plaça Divina Pastora - 08500 VIC

QUIOSC MARY

Plaça Divina Pastora, 11 - Tel. 93 889 31 30
M. S. i Moret, 7 - Tel. 93 883 29 96
C. Morgades, 10 - Tel. 93 883 64 23

Venda al major:
P.I. Adoberies - Passeig Canigó, 15-25

Tel. 93 889 08 92 - 08506 CALLDETENES

Horari continu de dilluns a divendres
de les 7 del matí a 2/4 de 9 del vespre

Plaça Divina Pastora, 10
08500 VIC

Tels. 938 866 807 / 615 258 794
Fax 938 864 571

angrau@mapfre.com

Antoni Grau

FAMILIAR, S.A.

Pl. Divina Pastora, 12
Tel./Fax 93 889 09 24

08500 VIC

I  M  P  O  R  T

PAPERERIA
JOGUINES

REGAL INFORMAL
MATERIAL ESCOLAR

www.vitaimport.com
info@vitaimport.com



ELS PREGÓ D’AQUEST ANY

Déu vos guard...

Certament se’ns va demanar la col·laboració amb el Barri dels 
Caputxins en la seva festa anual i que precisament fóssim els seus
pregoners.

Amb molt de gust i amb molta il·lusió. No sabem si sabrem fer
bé el que se’ns demana, però sí que us assegurem que farem tot el
que sapiguem perquè, una vegada més, sigui un bon record per a tots
els de la festa del nostre Barri dels Caputxins.

És un barri que li agrada compartir, riure i veure tot allò que és
vida per a tots, i és entre tots que es fa i viu la festa.

Doncs bé, aquest és el nostre compromís, ser una petita
espurna que, com a manifestació del què vivim, arribi a tots vosaltres
també la joia de la convivència de tots per a tots.

Portem bastants anys en el Barri i sempre ens hi hem sentit
molt bé, de Parròquia, de veïnatge i d’amistats. Per tot això i molt
més, volem viure amb vosaltres i amb tots la nostra-vostra Festa
Major i que sigui per molts anys!

Marià ii NNúria
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Plaça Divina Pastora, 5
Tel. 93 886 27 06 - 08500 VIC

info@farmacia-arumi.com
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
08500 VIC
Tel./Fax 93 885 13 04

satelremei@hotmail.com
www.satelremei.com

Segueix-nos a facebook

C. Candi Bayés, 51
Tel. 93 885 31 09

08500 VIC
taltarriba@eurotaller.com

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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QUÈ ÉS L’ASSOCIACIÓ CULTURAL I SOCIAL

L’ESCÓ?, QUI SOM?

L’Associació Cultural i Social L’Escó, promoguda per pares i mares de
família, és una associació sense ànim de lucre que organitza activitats de
temps lliure per a joves, a la ciutat de Vic, des de fa gairebé 50 anys, encara
que la seu actual, al barri dels Caputxins, és del 2006. (Plaça Divina Pasto-
ra, 4). Un dels objectius claus de l’Associació és la promoció de la dona.

L’Associació L’Escó desenvolupa en els joves actituds de compromís
social i cívic, formant ciutadans que fomentin l’humanisme,  el respecte i la
conservació del medi ambient, el servei a la societat, procurant que siguin
actius, emprenedors, bons estudiants, etc. Les activitats que realitzem són
d’acompanyament a l’estudi, aprenentatge d’idiomes i activitats de caràcter
més lúdic els divendres i caps de setmana.

Per a les festes d’aquest any us oferim les nostres

PORTES OOBERTES, eel ddivendres 99 dde mmaig, dde 118 aa 220,30 hhores

Us convidem a tots els veïns del barri perquè vingueu a “viure” una
tarda de divendres i pugueu conèixer  les activitats que hi fem per als joves
i les famílies.

Oferirem un taller de cuina a tots els que vingueu i a continuació un
berenar. També passarem alguns vídeos relacionats amb l’Associació, de
manera que ens pugueu conèixer una mica més.

Us hi esperem! I us desitgem a tots unes bones festes del barri!

Ma. JJosefa IIsern
presidenta de l’Associació C. i S. L’Escó
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Esmorzars - Berenars i Menú
diari (de dilluns a dissabtes)

Avinguda Bernat Calbó, 52
Tel. 93 889 33 58 - 08500 VIC

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
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I CONCURS DE PINTURA I DIBUIX

CLUB MONTAGUT-BARRI CAPUTXINS

BASES

S’estableixen els següents grups de participants segons l’edat: grup 1, de 5 a 7
anys; grup 2, de 8 a 10 anys; grup 3, de 11 a 13 anys.

Cada participant podrà presentar només una obra.
La tècnica utilitzada i el suport de les obres seran de lliure elecció del participant.

Les mides, però, no podran excedir de les corresponents a DIN A3.
El tema haurà de ser sobre el barri, ja sigui paisatge rural o urbà, que podrà

incloure persones sense identificar, animals, etc. S’exclouen expressament retrats de
persones i composicions artificials.

Les obres es podran presentar durant tota la tarda dels dies 7 i 8 de maig i fins a
les 21 hores a la seu del Club Montagut (C. Indústria, 31, baixos. VIC).

Juntament amb l’obra a concursar, cada participant proporcionarà, en sobre apart,
les següents dades: nom i cognoms, adreça, edat, grup en el que participa i un número
de telèfon. S’hi afegirà l’autorització expressa per presentar-se de qui correspongui,
pare, mare o tutor, amb nom i signatura. Aquesta autorització i signatura s’entendrà
també com a autenticació de l’autor de l’obra presentada.

El Club Montagut nomenarà un jurat que avaluarà les obres presentades i pro-
posarà els candidats a premi de cada grup. 

Es concediran dos premis per cada grup d’edat.
L’entrega de premis es farà el dia 18 de maig en l’acte oficial d’entrega de tots els

premis de les Festes.
Les obres presentades quedaran exposades a la seu del Club Montagut des del dia

12 fins el 16 de maig. Podran ser visitades tots el dies de 6 a 8 hores de la tarda.
El Club Montagut es reserva la possibilitat de limitar el nombre d’obres exposades

a la seva seu si el conjunt d’obres presentades excedeix la capacitat de superfície pre-
vista per a l’exposició. En aquest cas, la selecció de quines obres han de ser exposades
la farà el jurat encarregat d’avaluar el concurs.

Les obres premiades quedaran en propietat del Club Montagut, que podrà
guardar-les en el seu fons patrimonial o bé cedir-les a altres institucions. Les obres no
premiades, exposades o no, podran ser retirades pels seus autors durant la setmana
següent al final de l’exposició, dies feiners, de 6 a 8 de la tarda. Acabat aquest termini,
les obres no retirades quedaran també a disposició del Club Montagut.

El fet de participar en aquest concurs pressuposa la plena acceptació de les seves
bases.

El Club Montagut no es fa responsable de cap dany que puguin patir les obres pre-
sentades i es reserva el dret de decidir qualsevol cas no previst en aquestes bases.

Vic, març de 2014
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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 al campionat de Parxís, i per assistir al Dinar de Germanor, la Boti-
farrada i la Xocolatada Popular cal que us dirigiu a l'estanc de la Fina (c/ Nou) o al
Centre Cívic de Can Pau Raba (c/ Raval Cortines, 24) de dilluns a divendres de 4 a 8
del vespre al 1r pis. (Demaneu per en Joan Carles).

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 vos-
tre! Per poder-hi participar, només us hi haureu d'inscriure abans del dia 2 de maig.
Inscripcions a: correu@barricaputxins.cat // barricaputxins@yahoo.es o bé al Cen-
tre Cívic de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al 1r pis (demaneu per en Joan
Carles). Tots els inscrits, haureu de venir el dia 10 de maig a les 10 del matí al Cen-
tre Cívic de can Pau Raba.

CAMPIONAT DE PARXÍS INFANTIL I ADULT. Inscripcions a: L'estanc de la Fina
(c/ Nou) 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 el dia 3 de maig. No s'acceptaran inscripcions el mateix dia del campionat.

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.

CAMINADA NOCTURNA. Incripcions a: correu@barricaputxins.cat o a barricaput-
xins@yahoo.es 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 Cen-
tre Cívic de Can Pau Raba. (Carrer Raval Cortines, 24)
Preu del tiquet: 5 €. Venda de tiquets fins el dia 3 de maig.

DINAR DE GERMANOR. Compra de tiquets a: L'estanc de la Fina (c/ Nou) o al Cen-
tre Cívic de Can Pau Raba (c/ Raval Cortines, 24) de dilluns a divendres de 4 a 8 del
vespre al 1r pis. (Demaneu per en Joan Carles). Preu de tiquet: 15 € adults i 8 €
menors de 12 anys. Venda de tiquets fins el dissabte dia 10 de maig. 
Cal portar els coberts i els plats de casa.

XOCOLATADA POPULAR. Compra de tiquets a: L'estanc de la Fina (c/ Nou) o al Cen-
tre Cívic de Can Pau Raba (c/ Raval Cortines, 24) de dilluns a divendres de 4 a 8 del
vespre al 1r pis. (Demaneu per en Joan Carles). Preu de tiquet: 1 €. Venda de
tiquets fins el dissabte dia 28 d'abril. 

BERENAR ESPECTACLE INFANTIL. Un cop acabat l'espectacle infantil, hi haurà
berenar: Preu: 1,5 €. Hi haurà coca + xocolata + beguda.
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Pl. Sants Màrtirs, 2-3
08500 VIC

Tel./Fax: 93 889 10 92
E-mail: info@floristeriaelles.com

www.floristeriaelles.com

Plaça dels Màrtirs, 14 - Tel. 93 889 30 34 - Fax 93 889 31 59 - 08500 VIC
www.casarieraordeix.com - info@casarieraordeix.com

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

CORTINES
CATIFES

TAPISSERIES
SCREENS

SISTEMES DE SUBJECCIÓ
nacionals i d’importació

www.perruqueriapuig.com

Estem al Facebook

la joieria del passeig

Rambla del passeig, 45
Tel. 93 889 14 84

08500 VIC
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NORMES DEL PRIMER TORNEIG FAMILIAR

D’ESCALÈXTRIC

CLUB MONTAGUT- BARRI DELS  CAPUTXINS. 

JORNADES DE PORTES OBERTES

1. La cursa tindrà lloc el divendres a la tarda dia 16 de maig, de 5
a 8 h, i el dissabte dia 17 de maig, de 10 a 1 h del matí i de 5 a 8
h de la tarda

2. Participaran en equips pares i fills amb dos cotxes en dues
pistes.

3. Cada equip haurà de portar-se els cotxes.
Hi haurà un jurat que determinarà la homologació dels vehicles.

4. Es faran carreres de 10 voltes i els guanyadors es classificaran
per fer eliminatòries entre ells.

5. Les inscripcions podran fer-se els dies 14 i 15 de maig, de 19 a
21 h. al carrer Indústria, 31, baixos.

6. Es concediran premis als tres millors classificats. L’entrega es
farà el dia 18 de maig, en l’acte oficial d’entrega de tots els
premis de les Festes.

Vic, març del 2014
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Càritas
Arxipestrat Vic

ASSOCIACIÓ

TAPÍS

ROBA DE 2a MÀ
SERVEI DE BUGADERIA I PLANXA

Plaça dels Màrtirs, 7
Tel. 938 831 391 - 08500 VIC

Qualitat a preus baixos!
Novetats cada setmana

Mercat Municipal: 93 883 24 79
Pl. dels Sants Màrtirs: 93 886 36 95

Horari: De dimarts a diumenge
de 10 a 15 hores

C. Santiago Ramon i Cajal, 40
Polígon Mas d’en Prat (darrera el Viena)

08500 VIC

PLANXA - PINTURA
RESTAURACIÓ DE CLÀSSICS

Tels: 93 888 31 26
619 02 57 67 - 628 48 90 85
planxisteriaserra@gmail.com
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EL MENÚ DEL DINAR  DE  GERMANOR 

MENÚ ADULTS:

1r Plat: ARRÒS A LA MARINERA 
2n Plat: POLLASTRE AL FORN

Postres: GELAT.
Beguda, pa i cafè

Preu total: 15 €

MENÚ INFANTIL: 

1r: MACARRONS
2n: POLLASTRE AL FORN

Beguda i pa

Preu total: 8 €

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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Indústria, 18
08500 Vic

Tel. i Fax 938 863 839
dilart@dilart.com
www.dilart.com

senyalització aplicada

www.estilistalidia.com

LÍDIA
ESTILISTES
CARRER
INDÚSTRIA 29
T 938 868 015
VIC

De dimarts
a divendres

09.00-20.00h
Dissabtes

08.00-19.00h

• Dijous, dia de l’estudiant universitari
i jubilats:

20% Descompte

Clínica del Peu

C. Indústria, 46
08500 Vic

Tel. 93 886 0395
Hores convingudes

Judit Moreno Lloret
Podòloga col. nº 1207

AUTOTRACTOR
MATIAS GRAU, S.L.

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

Fax 93 886 61 86

Estació de Servei
Q. OSONA

C/ Torelló, s/n
08500 VIC

Tel. 93 889 33 63
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Associació de Diabètics de Catalunya
DELEGACIÓ D’OSONA

Caminem units
per la diabetis

Diumenge18 de maig de 2014

De Vic a les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta
per la Ruta dels Molins Fariners de Calldetenes

Sortida: 9:00 Bon Preu. C. Torelló (Vic)
Recorregut: 16 Km. Fàcil i planer
Durada: 3h aprox, (anada i tornada)
Inscripcions anticipades: Fins el 14 de maig
adcosona@adc.cat / 638 850 901
Preu socis adc i/o anticipades: 3,00 €
Inscripcions el mateix dia de la caminada:
(a partir de les 08:30h)
Preu socis adc: 3,00 € / Preu no socis: 5,00 €
inclou esmorzar i obsequi commemoratiu
Activitat oberta a tot el públic
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AUTO - TALLER

J. Soldevila

Mare de Déu dels Munts, 12
Tel./Fax 93 886 00 56

08500 VIC

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

C. Torelló, 19 - 08500 Vic
Tel./Fax 93 889 00 26 - Mòbil: 655 75 41 89

E-mail: info@ramonortega.net

INSTAL·LACIONS
gas · calefacció · aigua · aire condicionat

C/ Torelló, 35 baixos · 08500 Vic
Reserves: 93 889 19 50

Cuina de mercat · Menú diari
Cuina de León · Servei de terrassa

Banquets · Dinars d’empresa

Animacions infantils, festes
escuma, jocs, contes, etc

Tel. 676 40 35 26
www.rataplam@hotmail.com

gilrataplam.com

info@elracodeleon.es
www.elracodeleon.es
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PASSATEMPS DEL BARRI
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Torras
Fruits

La fruita directa
Magatzem: C. Nou - TONA

Ctra. de Roda, 31
08500 VIC

BAR

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

- AUTOMATITZACIÓ DE PORTES
DE GARATGE

- COMANDAMENTS
- REPARACIÓ I MANTENIMENT
- SERVEIS DE SERRALERIA

Josep Dorca. Tel. 686 300 355
08500 VIC

www.jdautomatismes.com
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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

PERRUQUERIA RIXI’S
Ctra. de Roda, 47 - Vic

93 889 02 08

Ctra. de Roda, 25
08500 VIC
Tel. 93 886 29 84
Fax 93 889 18 56
info@satlaplana.cat

CATA

SAECO NODOR www.feixasaulet.cat

Fem neteges i
reparacions!
Porta’l i t’el
deixarem NOU!

La solució òptima per a cada problema de neteja

Vendes i taller de reparació

materials per a tancats

Ctra. de Roda, 74 - 08500 VIC
Tel. 93 886 09 63 - Fax 93 886 04 89
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de
Mª Dolors Portet i Boixaderas

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

Reparació d’aparells
electrònics: TV, Video,
Àudio, Informàtica.

Servei Tècnic Oficial:
> LOEWE
> DMTECH
> HITACHI
> DAEWOO
> GRUNKEL

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

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

C/ Camí de l’Escorial, 31 bx - 08500 Vic (Bcn)
Tel. 93 889 05 59 - e-mail: info@electronicar3.com

www.electronicar3.com

C. Camí de l’Escorial, 35
08500 VIC

Tel. i Fax 93 889 08 43
Mòbil 670 28 94 21

electricitatjimenez@aico.cat

INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES

I AUTOMATISMES
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C. Sant Antoni, 36
Tel. 93 886 08 48

08500 VIC

PEIXATERIA

MARIA TERESA

Estètica
i

Solàrium

Sant Antoni, 47 - 08500 VIC
Tel. 93 886 25 73

www.pastisseriasantantoni.com

PASTISSERIA

Sant Antoni, 37 Baixos - 08500 VIC
Tel. 609 36 94 53

e-mail: pianomet@gmail.com

AFINACIÓ, REGULACIÓ I RESTAURACIÓ
DE PIANOS, VENDA I LLOGUER,

PARTITURES, TOT TIPUS
D’INSTRUMENTS Polígon Mas Beuló

C. Ripoll, 51-53
Tel. i Fax 93 886 23 75

08500 VIC

Rambla Passeig, 26 - 08500 VIC
Tel. 93 889 05 53

www.lacocadanisdevic.cat
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C. Sant Jordi, 63 - 08500 VIC
Tel. 93 889 09 67 - Mòbil 629 81 18 02

manyeria@vilardebo.cat
www.vilardebo.cat

Manyeria

Inoxidable

Serralleria
metàl·lica

Forja

C/ Sant Jordi, 31 · 08500 VIC · Tel. 93 881 63 78 · Mòbil: 600 54 08 35
www.estudifisioterapeutic.cat

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

BAR

MINI BRINDIS S.C.P.

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

08500 VIC
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C. Montserrat, 11 - 08500 VIC
Tel. 93 889 25 03

www.farmaciaatlantida.com
info@farmaciaatlantida.com
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C/ Sant Pau, 34 - VIC (Barcelona)
Tels. 938 890 744

690 204 902

Cafeteria Restaurante BILADI

C/ Montserrat, 10 - Tel. 93 889 30 10 - 08500 VIC
www.arcdesantmarti.com

rostisseria@arcdesantmarti.com

Els ofereix com sempre una
esmerada carta, per oferir-vos
la cuina de sempre i de Mercat

Carrer Montserrat, 20 - 08500 VIC

CAFETERIA
MENJAR PER EMPORTAR

MENÚ DIARI MIGDIES
SOPARS DE DIVENDRES I DISSABTES

(PER ENCÀRREC)
RACÓ GOURMET

PER RESERVES: 93 889 09 62

Òptica de l’Ambulatori

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

08500 VIC

OPTOMETRIA
LENTS DE CONTACTE

AUDÌFONS

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

Tota mena d’emmarcaments a mida
Neteja i restauració de quadres

Obra permanent dels artistes vigatans
JORDI SERRAT i SERRAT JURADO
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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

C. Misericòrdia, 2, baixos
Tel. 93 886 37 74

08500 VIC

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

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

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

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

Busca’ns al

Facebook
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C. Canigó, 83, 4t, 3a
Tels. 619 357 973

675 921 376
08500 VIC

video selecció

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

Carrer Canigó, 2
Tel. 93 886 01 11

08500 VIC

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

R
am

on
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Can igó,  13
08500 VIC
93 889 24 40
619 306 548

• ESTUCATS
• PINTURA

DECORATIVA
• PINTURA

INDUSTRIAL
• LACATS...

C. Canigó, 62 - 08500 VIC
Tel. 93 886 61 65 - Fax 93 886 62 78

info@mgimmobiliaria.cat
www.mgimmobiliaria.cat



-  38  -

Jaume I, 30
(cantonada Horta de Sant Josep)

08500 Vic
Tel. 93 886 26 86 - pepirodrif@gmail.com

Venda de disfresses
i vestuari per a teatre

Reparació d’electrodomèstics
i màquines de vapor

ROMMER

Jaume I el Conqueridor, 46-48
Tel. 93 886 04 75

Tel./Fax 93 889 23 39
info@tecnicvic.com

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
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C/ Sant Sebastià, 4
08500 Vic

Tel. 93 886 81 22

C/ Sant Sebastià, 2
Tel. 93 886 02 25

08500 VIC

MODA PER LA DONA
Talles de la 38 a la 64

Ap. Correus 4 - 08500 VIC
Tel. 93 886 70 23

info@campbaseosona.com
www.campbaseosona.com

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 - 14.00h

C. Teodor de Mas, 43 - 08500 VIC
Oficina: 93 886 02 24 - Fax 93 883 13 79
info@rocafito.com
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ELS ESCURA-XEMENEIES

Tel. 93 881 21 86 - Centelles - Tel. 93 889 30 27 - Vic

Fax 93 881 15 15 -  www.escuraxemeneies.com

GERMANS SL

Pressupostos
sense compromís

Inspeccionem tot tipus de xemeneies
amb videocàmeres.

Disposem de robòtica per netejar els
punts més inaccessibles dels conductes.

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)





Veniu
S’ha de

veure!

Prepareu el vostre jardí per l’estiu amb les nostres novetats
i els articles tradicionals de sempre

Raval Cortines, 33 · 08500 VIC · Tel. 93 886 09 86 · asfreixanet@terra.com

f re ixanet

cistelleria

La teva cistelleria a Vic

www.cistelleriafreixanet.com

COL·LEGI
ESCORIAL

AMBULATORI

SUPERM
CARRE

BETZINERA
ÀREA VIC
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