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PAS A PAS CAP A
LA CONVIVÈNCIA

1 DE JULIOL

les tardes
d’estiu al
carrer!

9 DE SETEMBRE

Activitats esportives i
de lleure per a infants,
joves i famílies a l’aire
lliure de la ciutat de Vic

les tardes
d’estiu al
carrer!
Les Tardes d’Estiu al Carrer! s'organitzen en el marc del
projecte Viu el carrer! La proposta, que enguany celebra la
6a edició i s’inclou a la iniciativa de l’ESTIU ÚNIC de la ciutat,
vol dinamitzar el medi obert amb activitats gratuïtes obertes
a tothom. Aquest any, a causa de la situació excepcional
en la qual ens trobem, la programació de les Tardes d’Estiu
al Carrer! s’ajustarà als requeriments establerts per a les
autoritats sanitàries, de manera que no es disposarà d’una
programació per a tot l’estiu tal i com es feia els altres
anys, sinó que les activitats d’agost i setembre es difondran
més endavant per tal d’anar-les adaptant als canvis que
s’esdevinguin.
Concretament, amb la voluntat de fomentar la convivència
a la ciutat, s’han preparat 11 setmanes amb activitats i
propostes esportives i d’oci saludable per a totes les edats,
adaptades a les recomanacions establertes en relació a les
mesures de seguretat i higiene. Les activitats seran diverses:
espectacles (titelles, contacontes, show freestyle, música,
acrobàcies,...), tallers (artístics, de circ, etc.), jocs i esports
diversos.
Les propostes s'organitzen conjuntament amb les entitats
socials, educatives i culturals de la ciutat. Aquest treball
comunitari permet realitzar activitats que fomentin els valors
saludables, la sostenibilitat i la convivència en places, carrers,
pistes i parcs de Vic.
Visiteu la web www.viuelcarrer.cat i les xarxes socials
per estar informats i informades de Les Tardes d’estiu al
carrer!, i de les noves activitats de l’agost i del setembre!

del 6 al 30 de juliol 2020 / de 17 a 20 h *

Vic Esportnet
Vine a practicar esport en equips mixtos posant en pràctica
i treballant diferents valors i marcant les regles del joc.
Si tens entre 8 i 16 anys, inscriu-t’hi!
Viu un estiu únic!

Benjamí /2010 - 2011/

Inscripcions

Opció 1. Dilluns i dimecres.
Lloc. Pista esportiva Parc de Monsenyor Esteve
Orriols i Marquès. Pg. de la Generalitat, 51.

del 25 de juny al 3 de juliol

Opció 2. Dimarts i dijous.
Lloc. Pista esportiva barri de Santa Anna.
C. de Tagamanent, 1.

· Vicjove. C. del Bisbe Morgades, 15.
Dilluns i dimecres de 10 h a 13 h.
Dimarts i dijous de 16 h a 19 h.

Aleví /2008 - 2009/

· En línia a www.viuelcarrer.cat.

Opció 1. Dilluns i dimecres.
Lloc. Pista esportiva Salarich.
Av. Rafael de Casanova, 33.

· Punts d’inscripció de 18 a 20 h.

Opció 2. Dimarts i dijous.
Lloc. Pista esportiva parc Occitània al barri del Sucre.
C. de la Laura.

Infantil /2006 - 2007/
Dilluns i dimecres.
Lloc. Pista esportiva parc Xavier Roca i Viñas
Skate Park. C. Prat d’en Galliners.

Cadet /2004 - 2005/
Dilluns i dimecres.
Lloc. Pista esportiva parc Xavier Roca i Viñas
Skate Park. C. Prat d’en Galliners.

Cloenda

Dijous, 30 de juliol de 17 a 20 h
Lloc. Camp de l’OAR Vic.
Av. de l’Estadi, 14.

Inscripció gratuïta, inclou samarreta i
assegurança esportiva. Places limitades.

Dilluns. Pista Salarich.
Av. Rafael de Casanova, 33.
Dimarts. Pista Santa Anna.
C. de Tagamanent, 1.
Dimecres. Pista esportiva parc Xavier
Roca i Viñas - Skate Park.
C. Prat d’en Galliners.
Dijous. Pista esportiva Parc Monsenyor
Esteve Orriols i Marquès.
Pg. de la Generalitat, 51.
Divendres. Pista esportiva del parc
Occitània al barri del Sucre.
C. de la Laura.

A l’estiu obrim el
camp de l’OAR!
Cada tarda del 6 de juliol al 21 d’agost de
17 h a 20 h.
Més informació sobre la normativa i les
condicions d’accés a:
www.esportsvic.cat

* L’activitat tindrà una durada entre 60 i 90 minuts entre les 17 i
les 20 h. L’horari exacte d’inici de l’activitat es confirmarà a les
persones inscrites un cop acabat el període d’inscripció.
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dijous
18.00 h

A partir de 12 anys

A partir de 8 anys

A partir de 4 anys

dimecres
17.30 h

dissabte
20.00 h

Activitat familiar

dilluns
17.30 h

A partir de 8 anys

divendres
19.00 h

02 03 04 06
01
Nepal amb Indira
Ranamagar

Es realitzarà una composició
tipus puzle de gran format entre
totes les persones participants,
a partir de peces dissenyades
individualment.

Xevi Abril ens presenta un recull de
fotografies per donar a conèixer
el projecte PA Nepal fundat l’any
2000 per l’activista nepalesa Indira
Ranamagar. Amb la participació
de Xevi Abril i Alguer Miquel,
membres de Casa Terra. Activitat
de les VII Jornades Horitzó Àsia.

Lloc: Plaça dels Sants Màrtirs

Lloc: Exterior Vicjove

Organitza: La Farinera. Centre
d'Arts Visuals de Vic

Organitza: VicCooperació i oficina
de Gestió Cultural de
la UVic-UCC

El puzle infinit

Llegendes de
bèsties i valentes

Sopar de
carmanyola
i concert de
Guillem Roma

Espectacle de titelles i música en
directe.

Porteu la manta i la carmanyola i
en Guillem posarà la música.

Lloc: Parc de Santa Anna

Lloc: Parc dels Estudis

A càrrec de: Cia. Cacauet Teatre

Organitza: Ajuntament de Vic

A partir de 12 anys

divendres
17.30 h

Cineforum:
Liyana

Una nena de Swazilandia
comença una aventura per
rescatar els seus germans petits.
La història d'animació sorgeix de
la col·laboració de cinc nens orfes
del país. Debat dinamitzat després
de la projecció.
Lloc: Plaça d’Osona
Organitza: Festival Protesta

dilluns
18.00 h

A partir de 3 anys

Col·labora: VicCooperació

Col·labora: Vicjove
Activitat familiar
a partir de 3 anys

dimecres
18.00 h

dijous
20.00 h

Activitat familiar

08

Taller de màscares
coreanes
Cada participant pintarà una
màscara inspirada en l’expressiu
simbolisme coreà, ple de colors,
geometria i creativitat. Les
exposarem en un mur per mostrar
la riquesa de l’obra d’art conjunta.
Lloc: Exterior CCVIC Santa Anna

09
Set Up

10 13
Programa de
Ràdio-Clota

Contes d’olles
i cassoles

Els joves del Cívicus faran un
programa de ràdio en obert on
s'intentarà despertar inquietuds
i comunicar-les en format
radiofònic.

Sessió on es versionen dos contes
populars alemanys amb molta farina
i mantega. Seguidament taller on els
infants coneixeran dos productes,
un d’alemany i un de català, que es
couen al forn i cal farina.

Lloc: Rambla de Josep Tarradellas

Espectacle de circ.

Lloc: Bassa dels Germans Maristes

Organitza: Associació Cultural La
Clota, Cívicus, Vicjove
i VicCooperació

Inscripció prèvia a centrescivics.vic.cat

A partir de 12 anys

De 6 a 12 anys

dijous
18.00 h

16

Show freestyle
Flow, capacitat d’improvisació i
actitud, tres elements que podràs
gaudir a la demostració de Rap
organitzada per joves de Vic.
Lloc: Plaça del Carbó
Organitza: Delmo, K.OS, DJOSGUA,
Bilal Achalhi, JMP

Activitat familiar

dilluns
18.00 h

Organitza: Biblioteca Joan Triadú

De 0 a 3 anys

A càrrec de: Cacauet Teatre

MésNits!

Lloc: Bassa dels Germans Maristes

A càrrec de: Companyia Los Barlou

divendres
18.30 h

dimecres
17.30 h

Un espectacle de llit elàstic per a
tota la família on el circ més clàssic
es fusiona amb cultures urbanes a
través del ball, la música i l'art del
Turntablism (scratch amb vinils).
Lloc: Bosquet davant de l'Atlàntida

Organitza: L'Atlàntida, Centre d'Arts
Escèniques d'Osona

14

MagiComedy
Espectacle familiar ple de
màgia i il·lusió.
Lloc: Plaça del Montseny
A càrrec de: Companyia
ChocoChurry

A partir de 12 anys

divendres
17.30 h

dilluns
A partir de 8 anys 18.00 i 19.30 h

22
24
17 20
Karate Infantil

Botem pel canvi

Aprendrem els moviments més
emblemàtics d’aquesta art marcial
d’origen japonès i, a través d’ells, el
respecte a l’altre, l’autoconfiança i
l’esforç.

Vic Basket Beat és una orquestra
de pilotes de bàsquet formada per
joves de la ciutat. Us convidem a
descobrir que botar junts no és
fàcil però, quan s’aconsegueix...
ens sentim més partícips, més
involucrats i descobrim que la
trobada amb l’altre és una bona
oportunitat per aprendre a conviure!

Lloc: Plaça d’Osona
A càrrec de: Dolors Franquesa
Inscripció prèvia a centrescivics.vic.cat

Llocs: 18.00 h - Rbla. del Passeig
19.30 h - Rbla. de Josep
Tarradellas

MésNits!

Organitza: Vic Basket Beat
Activitat familiar

dimarts
20.30 h

De 0 a 3 anys

dimecres
17.30 h

Música
Re-trobada

A partir de la veu cantada, timbres
instrumentals, i un fil conductor
creat expressament en el context
de la situació sanitària actual, Eli
Pujol i Mar Cañellas presenten una
proposta per realitzar en família
amb la música com a ingredient
protagonista i on hi hagi lloc per a la
reflexió a l’entorn de la comunicació
entre les persones.

A few
years later...

Trapezi, acrobàcia, corda llisa i
humor.

Lloc: Bosquet davant de l'Atlàntida
A càrrec de: Companyia
Silosenomecuelgo

Conte musical.

La Nana i l’avi Papet
La Nana i l'avi Papet és un conte
musical que ens convida a
endinsar-nos en el món dels seus
dos personatges, a través de jocs
i cançons, i que ens parla de la
relació entre un avi i la seva néta.
Vine a conèixer la seva història i
a cantar les cançons amb l’Anna
Roig Dolz, la seva autora.

Exhibició
Street workout
Equilibri, força i dinamisme, una
combinació complexa que tindràs
l’oportunitat de presenciar amb els
joves de la ciutat que practiquen
aquest esport.
Lloc: Parc Xavier Roca i Viñas
Organitza: Grup de joves de Vic

Lloc: Bosquet davant de l'Atlàntida
Organitza: Espai Familiar Municipal
‘El Remei’

A partir de 12 anys

divendres
19.00 h

Col·labora: Escola de Música de Vic

A partir de 3 anys

dijous
17.30 h

27 28 29 30
Back 2 Classics,
de Planeta
Trampolí

dimarts
19.00 h

Activitat familiar

Els contes
del MEV

Les pintures del Museu amaguen
moltes històries de reis, princeses,
dracs i molts personatges més que
sortiran per primera vegada per tal que
els nens i nenes puguin conèixer-los!

31

Espectacle
la Fàbrica de
Somnis
Artistes de la Fàbrica de somnis
faran un espectacle per a tots els
públics on apareixen acrobàcies
aèries, malabars, equilibris, clown i
moltes sorpreses més!
Lloc: Espai exterior Vicjove
Organitza: VicCooperació i Vicjove
Col·labora: Fàbrica de somnis

Lloc: Plaça de la Catedral
Organitza: Museu Episcopal de Vic

Lloc: Plaça de Fra Joan
Organitza: Espai Familiar Municipal
‘El Remei’

a l’agost i setembre
més tardes d’estiu al carrer!

+ info
www.viuelcarrer.cat
ciutadania.vic.cat

Department de Ciutadania
de l’Ajuntament de Vic
C. de les Basses 3
Tel. 638 800 637
equipicivic@tapis.cat

COL·LABORA

AMB LA PARTICIPACIÓ DE:
Agrupació de sords de Vic i comarca / Associació Cultural La Clota / Associació
Tapís / Biblioteca Joan Triadú / Delmo, K.OS, DJOSGUA, Bilal Achalhi, JMP / Escola
de Música de Vic / Espai Familiar Municipal ‘El Remei’ / Fàbrica de somnis / Festival
Protesta / Grup de joves de Vic / La Farinera. Centre d’Arts Visuals de Vic / Vic Basket
Beat / L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona / Museu Episcopal de Vic / OAR
Vic / Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

