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 1r 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 13 d’abril. Inscripcions a: correu@barricaputxins.cat o 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 14 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 20 d’abril. No
s’acceptaran inscripcions el 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 2 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 26 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: 15 € adults i 8 € menors de 12 anys. Cal portar
els coberts i els plats de casa.

L’HEM FET...
Benvolguts veïnes i veïns del nostre barri, el barri dels caputxins.
Aquest any l’hem fet grossa, molt grossa i volem que us ho agafeu
amb una mica de calma per poder fer totes les activitats preparades per aquestes festes populars del nostre barri.
Aquest any les començarem el dissabte dia 21 d’abril i les acabarem el diumenge dia 27 de maig. Quatre caps de setmana més un
altre d’extra per si de cas.
Hem intentat treure alguna cosa de les festes però no hem pogut
perquè totes tenen més o menys el seu públic i volem que siguin
unes festes per totes les persones del barri, tant pels més petits
com pels més grans i que convidem a la gent de fora a venir a
participar-hi.
Tindrem aquest any algunes entitats col·laboradores a les festes
com L’Oca Rosa, ball folk, l’Associació de Diabètics d’Osona, a la
caminada, que ens ajudaran a fer d’aquesta festa major una de les
més grans.
Donem també les gràcies als comerciants que any rere any ens
estan ajudant, posant el seu anunci en el programa i altres
comerciants han volgut col·laborar amb un obsequi a la gran quina
del barri. A tots ells moltes gràcies pel cop de mà que ens doneu.
I per acabar us volem demanar col·laboració ens els actes de les
festes. Si ens voleu donar un cop de mà per muntar i desmuntar els
actes que tenim preparats per tots vosaltres, ens podem trobar al
lloc de l’acte una hora abans de començar l’activitat.

XOCOLATADA POPULAR. Recollida de tiquets al mateix dia de l’activitat.
Donatiu del tiquet: 1 €. Cal que porteu tassa i cullera.

Res més per ara. Si tot va bé ens veurem a tots els actes preparats
per nosaltres, dedicats especialment a tots vosaltres.

BERENAR ESPECTACLE INFANTIL. Un cop acabat l’espectacle infantil, hi
haurà berenar: Donatiu: 1,5 € Hi haurà coca, xocolata i beguda pels nens.

Veïnes i veïns del barri dels Caputxins tingueu:
Molt bona Festa Major!!

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 1r pis. (Demaneu per en Joan Carles). Inscripcions fins
el dia 3 de maig. Donatiu inscripció de 2€.
CAMINEM UNITS PER LA DIABETIS. Cal fer inscripció 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) o a través dels correus electrònics:
barricaputxins@barricaputxins.cat o adcosona@adc.cat
Donatiu: Anticipada i socis adc 3€ el mateix dia i no socis: 5€
CONCERT JOANA SERRAT I CARLA.
Venta d’entrades a: www.vic.cat/ccvic o a qualsevol Centre Civic de Vic.
Preu entrada: 8€.

La junta

PROGRAMA DE LES FESTES - 2018
Dissabte, 21 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: MEMÒRIES D’UN BARRI
a càrrec de Josep Armengol, president de l’Associació de Veïns del Barri dels
Caputxins.
A continuació farem un petit Xeflis.

Diumenge, 22 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, fra Francesc d’Igualada, o.f.m. cap. Cants dels goigs de la
Divina Pastora i veneració de la imatge de la patrona de la parròquia.
Als cants ens acompanyarà l’Antònia Barnolas.
A continuació, a la plaça de la Divina Pastora:
VERMUT POPULAR DE FESTA MAJOR
A les 6 de la tarda, al Centre Cívic de Can Pau Raba:
CAFÈ D’ARTISTES 2018
Un any més continuem amb la tradició de veure les actuacions dels artistes del
barri. Als artistes del barri: A l’apartat d’informació teniu tota la informació de
com us podeu inscriure per poder actuar. Animeu-vos, artistes!
L’entrada per veure l’espectacle serà un donatiu al banc d’aliments.
Porteu oli, bolquers, arròs i ho dipositeu en els contenidors que tindreu a
l’entrada del Centre Cívic de Can Pau Raba.

Dimarts, 24 d’abril

A les 9 del vespre, al Centre Cívic de Can Pau Raba:
CAMPIONAT DE PARXÍS ADULTS 2018
A l’apartat d’informació us detallem com fer la inscripció del campionat.

Dimecres, 25 d’abril

A les 9 del vespre, al Centre Cívic de Can Pau Raba:
SEMIFINALS CAMPIONAT DE PARXÍS ADULTS 2018

Dijous, 26 d’abril

A les 9 del vespre, al Centre Cívic de Can Pau Raba:
GRAN FINAL DEL CAMPIONAT DE PARXÍS ADULTS 2018
A continuació es farà entrega dels trofeus als guanyadors del campionat.

Dissabte, 28 d’abril

A les 5 de la tarda, a la plaça dels Sants Màrtirs:
I TROBADA DE CAPGROSSOS I GEGANTONS BARRI DELS CAPUTXINS
Farem una passejada pels diferents carrers del barri acompanyats pel nostre
capgròs en Xinet i amb altres capgrossos i gegantons dels diferents barris de la
ciutat.

Diumenge, 29 d’abril

A les 9 del matí, davant el Supermercat Bon Preu del carrer Torelló:
CAMINEM UNITS PER LA DIABETIS

Començarem el recorregut al supermercat Bon Preu del carrer Torelló, anirem
pel pont del Bruguer direcció a la capella de Sant Jordi de Puigseslloses, on
esmorzarem i tornarem cap a Vic on acabarem al Centre Cívic de Can Pau Raba.
Durada de la caminada: dues hores aprox. Recorregut: 9 km
A les 2 del migdia, al Centre Cívic de Can Pau Raba:
DINAR DE GERMANOR
A càrrec de la Rostisseria Arc de Sant Martí
MENÚ DE FESTA MAJOR:
1r. Plat: Arròs a la marinera - 2n. Plat: Cuixa al forn - Postres: Gelat - Pa, vi, aigua
Llegiu-vos l’apartat de l’informatiu pel donatiu del dinar.
A continuació…
SOBRETAULA amb cançons i acudits per la gent assistent al dinar.

Dissabte, 12 de maig

Dissabte, 5 de maig

A 2/4 de 10 del mati a la plaça de la Divina Pastora:
GRAN XOCOLATADA POPULAR!!
Porteu la tassa i la 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, vine i demostra-ho. T’esperem.
A les 6 de la tarda, al Centre Cívic de Can Pau Raba:
TEATRE amb l’obra: L’amor venia amb taxi, de Rafael Anglada.
A càrrec del grup de teatre del barri.
Mireu els detalls a l’apartat d’informació.

A partir de les 5 de la tarda, fins a les 8 del vespre estarem a la rambla del
passeig on participem de la 15ª MOSTRA D’ENTITATS I MÚSIQUES DE VIC.
Vine a veure’ns.
A les 5 de la tarda al Centre Cívic de Can Pau Raba:
JOCS DE TAULA. Veniu a provar els nous jocs que ens ha cedit Joguines Gargamel
A les 6 de la tarda, al Centre Cívic de Can Pau Raba:
CAMPIONAT DEL SUPER SIX INFANTIL
Aquest joc ens l’ha deixat Joguines Gargamel. En aquest joc podran jugar nens
fins als 16 anys. 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
Sortejarem els obsequis que ens han facilitat els comerciants a benefici de les
festes del barri.

Diumenge, 6 de maig

A les 11 del matí, a la parròquia de la Divina Pastora:
MISSA SOLEMNE DEL 60è Aniversari de la inauguració de la Parròquia de la
Divina Pastora. Presidida pel Bisbe Romà acompanyarà els cants la Coral La
Xicra.
Al sortir de la missa:
VERMUT POPULAR al pati de la parròquia. Obert a tothom.
Hi haurà l’actuació dels Sagals d’Osona.
A 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de la Divina Pastora
CONCERT a l’església a càrrec d’Alumnes de l’Escola de Música i Conservatori
de grau professional de Vic.

Divendres, 11 de maig

A les 8 del vespre, al jardí del Centre Cívic de Can Pau Raba:
CONCERT DE JOANA SERRAT I CARLA
Programació Propostes de primavera dels Centres Cívics (CCVIC) de
l’Ajuntament de Vic.
Les dues germanes uneixen els seus estils diferents, folk d’arrel americana i
electrònica evocadora, en un concert inèdit, eclèctic i vibrant, als jardins
del Centre Cívic de Can Pau Raba. Mireu els detalls a l’apartat d’informació.

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 2/4 de 10 del vespre, al Centre Cívic de Can Pau Raba:
TEATRE amb l’obra: L’amor venia amb taxi, de Rafael Anglada.
A càrrec del grup de teatre del barri.
Mireu els detalls a l’apartat d’informació.

Diumenge 13 de maig

Diumenge 20 de maig

A les 10 del matí al parquing de Sant Miquel Xic
(davant escola Guillem de Mont-rodon):
VII CAMPIONAT DE LES BITLLES CATALANES BARRI CAPUTXINS
A les 6 de la tarda al jardí del Centre Cívic de Can Pau Raba:
PUNT DE TROBADA AMB L’OCA ROSA - BALL FOLK PARTICIPATIU
Porta el teu instrument i afegeix-te amb els músics a fer ballar el jardí del
Centre Cívic de Can Pau Raba o si t’agrada ballar, vine a passar-t’ho bé.
Conduirà el punt de trobada en Marc del Pino.
Us hi esperem.

Diumenge, 27 de maig

A les 7 de la tarda, al Centre Cívic de Can Pau Raba:
TEATRE amb l’obra: L’amor venia amb taxi, de Rafael Anglada
A càrrec del grup de teatre del barri.
Mireu els detalls a l’apartat d’informació.

