
PROGRAMA DE LES FESTES 2019
DIVENDRES, 3 DE MAIG

A les 9 del vespre, al centre cívic de Can Pau Raba:
 PREGÓ DE LES FESTES a càrrec de Xavier Cervera
 A continuació farem un petit Xeflis.

DISSABTE, 4 DE MAIG
A la tarda de 5 a les 8 del vespre estarem a la rambla del Passeig 
on participem a la 
 16ª MOSTRA D’ENTITATS I MÚSIQUES DE VIC. Vine a veure’ns.
A 2/4 de 10 del vespre, al centre cívic de Can Pau Raba:
 TEATRE amb l’obra: UN SENYOR DAMUNT D’UN RUC
 de Joan Mas i Bauzà
 Versió i adaptació de Josep Mª Solà i Sala.
 A càrrec del grup de teatre dels Caputxins xins xins. 
 Recollida d’entrades una hora abans de començar l’obra de teatre.
 Donatiu: 5€ Aforament limitat. 

DIUMENGE, 5 DE MAIG
A 2/4 de 10 del mati a la plaça de la Divina Pastora:
 GRAN XOCOLATADA POPULAR!!
 Recollida de tiquets el mateix dia de l’activitat. Donatiu: 1€
 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: UN SENYOR DAMUNT D’UN RUC
 de Joan Mas i Bauzà
 Versió i adaptació de Josep Mª Solà i Sala.
 A càrrec del grup de teatre dels Caputxins xins xins. 
 Recollida d’entrades una hora abans de començar l’obra de teatre.
 Donatiu: 5€. Aforament limitat.

DILLUNS, 6 DE MAIG
A les 9 del vespre, al centre cívic de Can Pau Raba: 
 CAMPIONAT DE PARXÍS 2019

DIMARTS, 7 DE MAIG
A les 9 del vespre, al centre cívic de Can Pau Raba: 
 SEMIFINALS DEL CAMPIONAT DE PARXÍS  2019
 En cas d’acabar les semifinals d’hora, l’organització pot proposar jugar la   
 final aquest mateix dia.

DIJOUS, 9 DE MAIG
A les 9 del vespre, al centre cívic de Can Pau Raba: 
 GRAN FINAL DEL CAMPIONAT DE PARXÍS  2019
 A continuació es farà entrega dels trofeus als guanyadors del campionat.
 *El campionat de parxís és des dels 14 fins als 99 anys. Si n’hi hagués algun   
 de 100 o més també li voldrem. Per participar en el campionat de parxís cal  
 fer la inscripció prèvia a: L’Estanc de la Fina (carrer Nou, 90) o al centre cívic  
 de Can Pau Raba (carrer Raval Cortines, 24, 1r pis, de 4 a 8 de la tarda).
 Donatiu: 3€. Inscripcions fins al dia 4 de maig. No s’acceptaran inscripcions   
 el mateix dia del campionat.

DIVENDRES, 10 DE MAIG
A les 9 del vespre, a l’església de la Divina Pastora:
 CONCERT DE GÒSPEL a càrrec de Gòspel Gurb
 Serà un acte a favor de l’escola Iogbicoy, que promou Agermanament sense   
 fronteres.

Informació de la Parròquia:
 Església Parroquial oberta: 
 Dies feiners de 8 del matí a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda.
 De dilluns a divendres, missa a les 8 del matí.
 Diumenges i festius:  missa a les 9, a les 11 del matí i a 2/4 de 8 del vespre
 Despatx i acolliment parroquial: Divendres de 7 a 8 del vespre. 

DISSABTE, 11 DE MAIG
A les 5 de la tarda, a la plaça dels Sants Màrtirs:
 II 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 
A les 8 del vespre, a la parròquia de la Divina Pastora:
 PREGÀRIA DE VESPRES al Cambril de la Verge.

DIUMENGE, 12 DE MAIG
A les 11 del matí, a la parròquia de la Divina Pastora:
 MISSA SOLEMNE DE LA FESTA MAJOR I DEL BON PASTOR
 Cants dels goigs 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 
A les 6 de la tarda, al centre cívic de Can Pau Raba:
 TEATRE amb l’obra: UN SENYOR DAMUNT D’UN RUC 
 de Joan Mas i Bauzà. Versió i adaptació de Josep Mª Solà i Sala.
 A càrrec del grup de teatre dels Caputxins xins xins. 
 Recollida d’entrades una hora abans de començar l’obra de teatre.
 Donatiu: 5€. Aforament limitat.

DISSABTE, 18 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 12 del migdia al centre cívic de Can Pau Raba: 
 Els artistes del barri que actuaran al cafè d’artistes tindran assaig.
A les 5 de la tarda, al centre cívic de Can Pau Raba:
 ESPECTACLE INFANTIL a càrrec de Gil Ratataplam, on ballarem  
 i de ben segur ens ho passarem molt bé.
 Un cop acabat l’espectacle infantil hi haurà berenar. 
 Donatiu: 1,50€. Hi haurà coca, xocolata i beguda
A les 9 del vespre, al centre cívic de Can Pau Raba:
 BOTIFARRADA POPULAR
 a càrrec dels cuiners i cuineres de l’Associació
 *Recollida de tiquets fins al dia 14 de maig a: L’Estanc de la Fina (carrer nou,  
 90) o al centre cívic de Can Pau Raba (carrer Raval Cortines 24, 1r pis,
  de 4 a 8 del vespre). Donatiu: 5€
A continuació:  GRAN QUINA DEL BARRI
 Sortejarem els obsequis que ens han facilitat els comerciants en benefici de 
 les festes del barri.

DIUMENGE 19 DE MAIG
A les 10 del matí al pàrquing de Sant Miquel Xic: (davant l’escola 
del Guillem de Mont-rodon):
 VIII CAMPIONAT  DE LES BITLLES CATALANES BARRI CAPUTXINS



Festes del Barri dels Caputxins 2019:
ens hi veiem?

 Tornen les Festes del Barri dels Caputxins! Enguany del 3 de 
maig (que començarem amb el pregó a càrrec d’en Xavier 
Cervera) fins al 3 de juny (amb la caminada popular organitzada 
conjuntament amb l’Associació de diabètics de Catalunya a 
Osona). 
 Des de la Junta i la Comissió de Festes desitgem que sigui 
una nova ocasió de retrobament veïnal i de coneixement de 
nous veïns i veïnes del barri. Unes festes obertes a totes les 
persones que en vulguin gaudir. 
 Les activitats proposades segueixen la tradició del barri, 
però estan obertes a suggeriments, propostes de millora, 
propostes de noves activitats... Us animem a que ens ho aneu 
comentant al llarg d’aquests dies, per tenir-ho en compte de 
cara a l’any vinent. 
 També us animem a participar-hi, i com no, a col·laborar (si 
veniu una horeta abans de les activitats, segur que ens podreu 
donar un cop de mà).
 Les Festes del Barri han estat al llarg dels anys un exponent 
clar de la iniciativa desinteressada de moltes persones que al 
llarg del temps  les han anat propiciant. Per això us demanem 
de nou la vostra col·laboració en allò que cregueu que podeu 
ajudar. 
 Donem també les gràcies als comerciants que ajuden a les 
festes posant el seu anunci en el programa o col·laborant amb 
un obsequi en la quina del barri. A tots ells, moltes gràcies!
 També ens agradaria valorar com ens hagin pogut anar les 
Festes d’enguany, pel que us proposem fer una reunió el dia 21 
de juny a les 8 del vespre al Centre Cívic de Can Pau Raba. Serà 
l’ocasió també per incorporar totes aquelles persones que de 
forma puntual o permanent vulguin participar en la Comissió de 
Festes del Barri, i així començar a dibuixar el que serien les de 
l’any següent.
 Esperant poder-vos saludar i desitjant una bona festa major 
del Barri. AAVV del barri dels Caputxins

Comissió de la Festa Major del Barri 

A les 2 del migdia, al centre cívic de Can Pau Raba:
 DINAR DE GERMANOR
 A càrrec de la Rostisseria Arc de Sant Martí
 El menú serà el següent: 1r. Arròs a la marinera; 2n. Vedella a la jardinera;
 Postres: Gelat; Pa, vi i aigua inclòs.
 Donatiu: 15 € adults  i  8 € infantil (fins a 12 anys)
 *Recollida de tiquets fins al dia 14 de maig a: L’Estanc de la Fina (carrer   
 Nou, 90) o al centre cÍvic de Can Pau Raba (carrer Raval Cortines 24, 1r pis   
 de 4 a 8 del vespre).
A les 6 de la tarda, al centre cívic de Can Pau Raba:
 CAFÈ D’ARTISTES 2019
 Un any més continuem amb la tradició de veure les actuacions dels i les   
 artistes del barri. Per poder-hi participar, només us hi haureu d’inscriure   
 abans del dia 11 de maig.
 Inscripcions a: correu@barricaputxins.cat o bé al centre cívic de Can Pau   
 Raba (carrer Raval Cortines, 24,1r pis, de dilluns a divendres de 4 a 8 de la   
 tarda). 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.

DIUMENGE, 2 DE JUNY
A les 9 del matí al centre cívic de Can Pau Raba:
 CAMINEM UNITS PER LA DIABETIS
 Recorregut: Anem caminant per les set fonts
 Cal fer les inscripcions a:
 adcosona@adc.cat, al mòbil 638 850 901 (whatsap) o al centre cívic de   
 Can Pau Raba (C. Raval Cortines, 24, 1r pis, de 4 a 8 del vespre)
 Preu socis adc: 2,00 € - Preu no socis: 4,00 €. Inscripcions el mateix   
 dia de la caminada (8:30 a 9:00) 5,00 €. Inclou esmorzar i obsequi
 commemoratiu. Activitat oberta a tot el públic.

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

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

NOTIFICACIONS A: 
www.barricaputxins.cat  o  al taulell d’anuncis del centre civic de Can Pau Raba


