
PROGRAMA DE LES FESTES
2017:

Dissabte,  6  de maig:

A la tarda de 5 a les 8 del vespre estarem a la rambla del passeig on participem 
de la 14ª MOSTRA D’ENTITATS I MÚSIQUES DE VIC
Vine a veure’ns

A les 8 del vespre, a la Parròquia de la Divina Pastora
Pegària 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 de: Dolors Pujols i Pairó, veïna del barri
A continuació farem un petit Xeflis

Diumenge,  7  de maig:

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. Joan Jiménez Rubio, rector emèrit de la Parròquia del Carme de
Vic. Cants dels goig de la Divina Pastora i veneració de la imatge de la patrona de la 
parròquia.

A continuació, a la plaça de la Divina Pastora:
VERMUT POPULAR DE FESTA MAJOR 
Acompanyament músical dels:
GRALLERS DEL BATRE 

A les 6 de la tarda, al centre cívic de Can Pau Raba

CAFÉ D’ARTISTES
Un any mes 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. 
Animeu-vos, artistes!



Dilluns, 8  de maig;

A les 9 del vespre, al centre cívic de Can Pau Raba 
CAMPIONAT DE PARXÍS ADULTS 2017
A l’apartat d’informació us detallem com fer la inscripció del campionat.

Dimarts, 9  de maig;

A les 9 del vespre, al centre cívic de Can Pau Raba 
SEMIFINALS CAMPIONAT DE PARXÍS ADULTS 2017

Dimecres,  10  de maig; 

A les 9 del vespre, al centre cívic de Can Pau Raba 
GRAN FINAL DEL CAMPIONAT DE PARXÍS ADULTS 2017
A continuació es farà entrega dels trofeus als guanyadors del campionat.

Dissabte, 13  de maig
.
A les 10 del matí, al 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 6 de la tarda, al centre cívic de Can Pau Raba
ESPECTACLE INFANTIL amb l’espectacle:  LA MÔ A LA FESTA MAJOR 
A càrrec de l’Elisenda Rué
A l’apartat d’Informació,  us hi detallem del donatiu dels tiquets del berenar

A les 10 del vespre, al centre cívic de Can Pau Raba
TEATRE amb l’obra: EL VENEDOR DE “COCA” d’Assumpta Gonzàlez
A càrrec del grup de teatre del barri. 
Mireu els detalls a l’apartat d’informació



Diumenge 14  de maig;

A 2/4 de 10 del mati a la plaça de la Divina Pastora;
GRAN XOCOLATADA POPULAR!!
Porteu la 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 corre 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
TEATRE amb l’obra: EL VENEDOR DE “COCA” d’Assumpta Gonzàlez
A càrrec del grup de teatre del barri. 
Mireu els detalls a l’apartat d’informació.

Dissabte, 20  de maig

A les 6 de la tarda, al centre cívic de Can Pau Raba
CAMPIONAT DEL SUPER SIX, 
Aquest joc  en l’ha deixat Joguines Gargamel.
És un joc per a totes les edats.
Premi pel 1r: El joc del super six + un sopar . 2n i 3r: El joc del super six.
Mireu els detalls a l’apartat d’informació

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
Sortegerem els obsequis que ens han facilitat els comerciants amb benefici de les festes del 
barri.

Diumenge 21 de maig;

A les 10 del matí al patí de l’escola de Sant Miquel dels Sants (Seminari);
VI CAMPIONAT  DE LES BITLLES CATALANES BARRI CAPUTXINS

A les 6 de la tarda, al centre cívic de Can Pau Raba
CONCERT DE FESTA MAJOR 
a càrrec del grup de gospel: TAM TAM GOSPEL



Dissabte, 27 de maig:

A les 6 de la tarda, al parc Miquel Albò i Vidal de Llobatera
GAUDIM DE LES ESCULTURES PÚBLIQUES DEL BARRI
a càrrec de l’Associació Vic informadors.
A l’apartat d’informació trobareu com apuntar-vos en aquesta activitat.

Diumenge,  28  de maig:

A les 9 del matí, davant el Supermercat Bon Preu del carrer Torello
CAMINEM UNITS PER LA DIABETIS
Recorregut des de Vic fins al molí d’en Llobet

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

Diumenge, 4  de juny:

A les 6 de la tarda, al centre cívic de Can Pau Raba
TEATRE amb l’obra: EL VENEDOR DE “COCA” d’Assumpta Gonzàlez
A càrrec del grup de teatre del barri. 
Mireu els detalls a l’apartat d’informació.



INFORMACIÓ

Per participar als 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 1 pis. (Demaneu per en Joan Carles).

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 es 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 1 pis -demaneu per en Joan Carles-. (A tots els inscrits,hi haurà 
assaig general el 29 d’abril a les 4 de la tarda al centre cívic de can Pau Raba).

CAMPIONAT DE PARXÍS 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 per adult: 3 €. Inscripcions fins al dia 6 de maig.
No s’acceptaran inscripcions al mateix dia del campionat  

TEATRE: 
Recollida d’entrades una hora abans de començar l’obra de teatre.                                   
Donatiu de: 5 €.   Aforament Limitat. 
Un cop començada l’obra no es deixarà entrar ningú.

BOTIFARRADA POPULAR: 
Recollida de tiquets fins el dia 13 de maig a: L’estanc de la Fina (c/ Nou) o al centre cívic de Can Pau Raba. 
(Carrer Raval Cortines, 24)
Donatiu de: 5 € .

DINAR DE GERMANOR:
 Recollida de tiquets fins el dia 20 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 1 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 el dia 6 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 1 pis. (Demaneu per en Joan Carles). 
Donatiu de tiquet: 1 €. Cal que porteu tassa i cullera.

BERENAR ESPECTACLE INFANTIL: 
Un cop acabat l’espectacle infantil, hi haurà berenar: Donatiu: 1.5€  Hi haurà un coca, xocolata i beguda pels 
nens.

GAUDIM DE LES ESCULTURES PÚBLIQUES DEL BARRI: 
Cal fer l’inscripció previa a la visita abans del divendres 26 de maig. Places limitades a 25 persones. 
Inscripcions a: correu@barricaputxins.cat // barricaputxins@yahoo.es  o bé 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 1 pis. 
(Demaneu per en Joan Carles). L’inscripció es gratuïta.

SUPER SIX
Cal fer inscripció per participar 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 1 pis. (Demaneu per en Joan Carles). Inscripcións 
fins el dia 13 de maig. 



HIMNE DEL BARRI DELS CAPUTXINS

Vinga nois qui s´apunta
Es un barri ben parit

I el qui vulgui disfrutar-hi
Ha de ser dels Captxins

Un bon dia remanan un pilot de llibres vells
Un joc molt interesant vaig apendre en un d´ells

Es el joc del parxis on les dones hi disfruten
Cridant i escarresansen enmig del gran sarau

Doncs mireu tot el que 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 mes xic
Tots s´ho passen divertit del ball a la caminada

Tots quedem ben servits.

NOTES GENERALS:

EN CAS DE MAL TEMPS, L’ORGANITZACIÓ POT  MODIFICAR O SUSPENDRE 
ELS ACTES ANTERIORMENT ESMENTATS.

EN CAS DE PLUJA, TOTS ELS ACTES ES REALITZARIEN AL CENTRE CÍVIC DE 
CAN PAU RABA RESPECTANT L’HORA PROGRAMADA.

NOTIFICACIONS A:  WWW.BARRICAPUTXINS.CAT



CAMINEM UNITS PER LA DIABETIS

Ruta: de Vic al molí del Llobet
Sortida: 9:00 Bon Preu. C/ Torelló. Vic
Recorregut: Fàcil i planer
Durada aprox: 3h aprox (anada i tornada)
Arribada: Centre Cívic de Can Pau Raba
Inscripcions anticipades: (fins 20/5). adcosona@adc.cat
Preu socis adc i/o anticipades: 3,00 €
Inscripcions al 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.

mailto:adcosona@adc.cat

