INFORMACIÓ

FESTA MAJOR DEL BARRI DELS CAPUTXINS

Per participar en els campionats de parxís, i per assistir al dinar de
germanor, la botifarrada 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).

Benvolgudes veïnes i veïns del nostre barri, ja la tenim
aquí. Si, ja ha passat un any i com no, tornem a fer les
festes del nostre barri.

CAFÉ 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 22 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: hi haurà assaig
general el 30 d’abril a les 4 de la tarda al Centre 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). Donatiu de la inscripció de la modalitat
infantil: 2 €. Per adult: 3 €. Inscripcions fins al dia 30 d’abril. No
s’acceptaran inscripcions el mateix dia del campionat. NOTA: En
el cas que a la inscripció del parxís infantil hi haguéssin pocs nens,
la final es farà el mateix dia 7 de maig.
TEATRE: Recollida d’entrades una hora abans de començar l’obra
de teatre. Donatiu a partir de: 5 €. Aforament limitat.
Un cop començada l’obra no es deixarà entrar ningú.
CAMINADA NOCTURNA: Incripcions a:
correu@barricaputxins.cat o a barricaputxins@yahoo.es
Inscripcions fins al dia abans de l’activitat. Cal inscriure’s per saber
el nombre de persones que serem pel petit xeflis del final.
BOTIFARRADA POPULAR: Recollida de tiquets fins al dia 3 de
maig a: L’estanc de la Fina (c/ Nou) o al Centre Cívic de Can Pau
Raba. (Carrer Raval Cortines, 24)
Donatiu a partir de: 5 €.
DINAR DE GERMANOR: Recollida de tiquets fins al dia 14 de
maig 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). Donatiu de tiquet:
15 € adults i 8 € menors de 12 anys. Cal portar els coberts i els
plats de casa.
XOCOLATADA POPULAR: Recollida de tiquets fins al dia 30
d’abril 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). Donatiu del
tiquet: 1 €.
BERENAR ESPECTACLE INFANTIL: Un cop acabat l’espectacle
infantil, hi haurà berenar: Donatiu: 1,5€ Hi haurà coca, xocolata i
beguda pels nens.

Del 16 d’abril al 16 de maig 2016

Tot l’equip format per l’Associació de Veïns del barri,
ens hem arremangat les mànigues i hem tornat a fer un
mes de festes, més ben dit quatre caps de setmana,
amb un munt d’activitats per totes les edats. Començarem el dia 16 d’abril i les acabarem al 16 de maig.
Veureu que hi ha activitats que es repeteixen de l’any
passat i que aquest any les tornem a fer a causa del gran
èxit que van tenint any rere any i d’altres activitats que
les hem canviat de dia per veure si tenim més gent a
l’hora de participar de l’activitat.
Aquest any us volem animar a fer dues cosetes molt
petites i que no us faran perdre el temps; la primera és
participar de les activitats que a continuació us presentem i la segona és que engalanem els balcons amb la
nostra estimada senyera, perquè la gent que passa
habitualment pel barri passejant o amb el cotxe, vegin
que estem de festa major. Nosaltres cada any ja ens
cuidem de posar unes senyeres en punts estratègics i
ben situats al nostre barri anunciant la festa major. Per
això us necessitem veïnes i veïns del barri per fer visible
la nostra festa major.
Un any més els membres de l’Associació de Veïns del
barri us desitgem una gran festa major, que la gaudiu i
participeu d’aquesta.
Ens anem veient pels carrers del barri.
Molt bona festa major a totes i a tots.
La Junta

PROGRAMA DE LES FESTES
Dissabte, 16 d’abril
A les 8 del vespre, a la Parròquia de la Divina Pastora
PREGÀRIA DE VESPRES al Cambril de la Verge.
A les 10 del vespre, al centre cívic de Can Pau Raba
PREGÓ DE LES FESTES a càrrec del Sr. PERE OLIVA
MARCH rector de la Parròquia de la Divina Pastora.
A continuació farem un petit Xeﬂis.
Diumenge, 17 d’abril
A les 11 del matí, a la parròquia de la Divina Pastora
MISSA SOLEMNE DE LA FESTA MAJOR I DEL BON
PASTOR
Presidirà i predicarà, Mn. Josep Molist Rifà, rector de
les Parròquies de Tona, Malla i Munter.
A continuació, a la plaça de la Divina Pastora (a davant de la
Residència de les Germanes Josefines)
VERMUT POPULAR DE FESTA MAJOR.
Divendres, 22 d’abril
A les 10 del vespre, a la plaça dels Sants Màrtirs
CAMINADA NOCTURNA
Caminada popular on podreu participar tots els
membres de la família.
Porteu lot i ganes de passar una nit estrellada.
Dissabte, 23 d’abril
DURANT TOT EL DIA ÉS SANT JORDI.
HOMES PENSEU EN LA ROSA I DONES PENSEU EN
EL LLIBRE.
Diumenge, 24 d’abril
A les 10 del matí, al parc de Josep Mª Sert
V CAMPIONAT DE BITLLES CATALANES
BARRI CAPUTXINS
Diumenge, 1 de maig
A les 9 del matí, davant el Supermercat Bon Preu del carrer
Torelló
CAMINEM UNITS PER LA DIABETIS
Recorregut de Vic a les Set fonts de St. Julià de Vilatorta.
A 2/4 de 10 del matí, a la plaça de la Divina Pastora
GRAN XOCOLATADA POPULAR!!
Porteu tassa i cullera, que nosaltres portarem la
xocolata i la coca.

A continuació...
JOCS DE CUCANYA; saps saltar amb els sacs de
patates? Pots menjar una poma només amb la boca?
Saps córrer amb un ou agafat amb una cullera i que
l’ou no caigui a terra? Si ets tu vina i demostra-ho.
T’esperem.
A les 6 de la tarda, al centre cívic de Can Pau Raba
CAFÈ D’ARTISTES
Un any més continuem amb la tradició: actuacions dels
artistes del barri. A l’apartat d’informació teniu tota la
informació de com us podeu inscriure per poder actuar
i de quina forma podreu accedir de públic a veure
l’espectacle. Animeu-vos, artistes!
Dilluns, 2 de maig
A les 9 del vespre, al centre cívic de Can Pau Raba
CAMPIONAT DE PARXÍS ADULTS 2016
A l’apartat d’informació us detallem com fer la
inscripció del campionat.
Dimarts, 3 de maig
A les 9 del vespre, al centre cívic de Can Pau Raba
SEMIFINALS CAMPIONAT DE PARXÍS ADULTS 2016
Dimecres, 4 de maig
A les 9 del vespre, al centre cívic de Can Pau Raba
GRAN FINAL DEL CAMPIONAT DE PARXÍS ADULTS
2016. A continuació es farà entrega dels trofeus als
guanyadors del campionat.
Dissabte, 7 de maig
A les 10 del matí, a l’exterior del centre cívic de Can Pau Raba
GRAFFITERIA CAPUTXINA
Durant tot el dia, els graffiteros del barri canviaran la
imatge de les parets exteriors del centre cívic de Can
Pau Raba. Veniu i contempleu les obres d’art.
A les 5 de la tarda, al centre cívic de Can Pau Raba
CAMPIONAT DE PARXÍS INFANTIL 2016
A l’apartat d’informació us detallem com fer la
inscripció del campionat. Hi hauran jocs de taula cedits
per Joguines Gargamel
A les 9 del vespre, al centre cívic de Can Pau Raba
BOTIFARRADA POPULAR a càrrec dels cuiners i
cuineres de l’Associació. Mireu els detalls a l’apartat
d’informació.
A continuació: GRAN QUINA DEL BARRI
Sortejarem els obsequis que ens han facilitat els
comerciants en benefici de les festes del barri.

Diumenge, 8 de maig
A les 10 del matí, al parc de Josep Mª Sert
CAMPIONAT DE LLIGA BITLLES CATALANES
Dissabte, 14 de maig
A les 5 de la tarda, al centre cívc de Can Pau Raba
FINAL DEL CAMPIONAT DE PARXÍS INFANTIL 2016
A continuació es farà entrega dels trofeus als
guanyadors del campionat. Hi hauran jocs de taula cedits
per Joguines Gargamel
A les 6 de la tarda, al centre cívic de Can Pau Raba
ESPECTACLE INFANTIL a càrrec dels Rondallaires
Ens representaran el conte: EL MICO I LA TORTUGA.
Amb teatres d’ombres modern i reflexions de llum.
Música en directe. Per nens i nenes de 3 a 150 anys.
Durada 45 min. A l’apartat d’informació, us hi detallem la
venda de tiquets del berenar.
A les 10 del vespre, al centre cívic de Can Pau Raba
TEATRE amb l’obra: BLANCA: VÍDUA D’UN VIU
de Nicasi Camps. A càrrec del grup de teatre del barri.
Mireu els detalls a l’apartat d’informació.
Diumenge, 15 de maig
A les 2 del migdia, al centre cívic de Can Pau Raba
DINAR DE GERMANOR
A càrrec de la Rostisseria Arc de Sant Martí
A continuació: SOBRETAULA amb cançons i acudits per la
gent assistent al dinar
A les 7 de la tarda, al centre cívic de Can Pau Raba
TEATRE amb l’obra: BLANCA: VÍDUA D’UN VIU
de Nicasi Camps. A càrrec del grup de teatre del barri.
Mireu els detalls a l’apartat d’informació.
Dilluns, 16 de maig
A les 7 de la tarda, al centre cívic de Can Pau Raba
TEATRE amb l’obra: BLANCA: VÍDUA D’UN VIU
de Nicasi Camps. A càrrec del grup de teatre del barri.
Mireu els detalls a l’apartat d’informació.

