TARDES D’ESTIU
AL CARRER!

Aquest estiu torna la programació de Les tardes d’estiu al carrer!, una proposta d’activitats
socioeducatives i lúdiques que tindrà lloc durant les vacances escolars, perquè infants, joves
i famílies puguin gaudir de totes les tardes d’estiu als carrers, parcs i places de la ciutat,
millorant així la convivència i reforçant el sentiment de pertinença als barris i a la ciutat.
L’objectiu és que el carrer esdevingui un espai socioeducatiu amb la finalitat de treballar les
relacions positives, inclusives i equitatives, però també per adquirir estils d’oci saludable,
promocionar el desenvolupament sostenible i fomentar la cultura de la pau i la resolució de
conflictes.
La programació de Les tardes d’estiu al carrer! és fruit d’un procés comunitari treballat
conjuntament amb prop de 40 entitats, iniciatives i col·lectius ciutadans i diferents
departaments municipals, de manera que permet oferir una oferta d’activitats rica, variada
i representativa de la totalitat de la comunitat. I a més, comptarà amb una gran varietat de
formats com ara tallers, jocs, exhibicions, esports o actuacions de tot tipus: música, art,
teatre, dansa, titelles... i molt més!
Com a novetat per aquest 2022, i per adaptar-nos al nou calendari escolar, la programació
s’allargarà fins a finals de setembre. Així doncs, enguany Les tardes d’estiu al carrer! es
realitzaran del 27 de juny al 27 de setembre de 2022. Comptaran amb 14 setmanes d’activitat
i 55 propostes a l’espai públic de Vic adreçades a infants, joves i famílies.
Aquest any a més, es treballarà perquè totes les activitats estiguin alineades amb els objectius
de desenvolupament sostenible, per tal de contribuir a la lluita contra les desigualtat i les
injustícies socials i combatre el canvi climàtic. I d’aquesta manera construir una societat més
justa i equitativa amb infants i joves preparats, crítics, solidaris i compromesos amb el món en
que vivim.
Per a més informació:

www.viuelcarrer.cat

Del 4 al 27 de juliol de 2022

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

del 2012 al 2013

Opció 1. Dilluns i dimecres de 17 a 18.30 h
Lloc. Pista esportiva Salarich. Av. Rafael Casanoves, 33.
Opció 2. Dimarts i dijous de 17 a 18.30 h
Lloc. Pista esportiva Parc de Monsenyor Esteve Orriols i
Marquès. Pg. de la Generalitat, 51.
Opció 3. Dimarts i dijous de 18.30 a 20 h
Lloc. Pista esportiva Parc de Monsenyor Esteve Orriols i
Marquès. Pg. de la Generalitat, 51.

Aleví

del 2010 al 2011

Opció 1. Dilluns i dimecres de 18.30 a 20 h
Lloc. Pista esportiva Salarich. Av. Rafael Casanoves, 33.
Opció 2. Dimarts i dijous de 17 a 18.30 h
Lloc. Pista esportiva del Parc Occitània al barri del Sucre.
C. de la Laura.
Opció 3. Dimarts i dijous de 18.30 a 20 h
Lloc. Pista esportiva del Parc Occitània al barri del Sucre.
C. de la Laura.

Infantil

del 2008 al 2009

Dilluns i dimecres de 17 a 18.30 h
Lloc. Pista esportiva del Parc Xavier Roca i Viñas. Skatepark.
C. Prat d’en Galliners.

Cadet

del 2006 al 2007

Dilluns i dimecres de 18.30 a 20 h.
Lloc. Pista esportiva del Parc Xavier Roca i Viñas. Skatepark.
C. Prat d’en Galliners.

A l’estiu obrim
el camp de l’OAR!

Cada tarda de 17 a 20 h, de dilluns a divendres,
del 27 de juny al 19 d’agost.
Més informació sobre la normativa i
les condicions d’accés a:

www.esportsvic.cat

» CLOENDA
+ info

Dijous, 27 de juliol de 17 a 20 h
Lloc. Camp de l’OAR Vic.
Av. de l’Estadi, 14.

www.viuelcarrer.cat

» INSCRIPCIONS

ﬁns l’1 de juliol

___ Vicjove. C. del Bisbe Morgades, 15.
De dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 16 a 19 h.
Divendres de 10 a 13 h.

___ En línia a www.viuelcarrer.cat.
___ Punts d’inscripció de 18 a 20 h:
» Dilluns 27/6.

Pista esportiva Salarich.
Av. Rafael de Casanova, 33.

» Dimarts 28/6.

Pista Santa Anna.
C. de Tagamanent, 1.

» Dimecres 29/6. Pista esportiva Parc Xavier
Roca i Viñas - Skatepark.
C. Prat d’en Galliners.
» Dijous 30/6.

Pista esportiva del Parc
Occitània al barri del Sucre.
C. de la Laura.

» Divendres 1/7. Pista esportiva Parc Monsenyor
Esteve Orriols i Marquès.
Pg. de la Generalitat, 51.
La inscripció és gratuïta i inclou samarreta i
assegurança esportiva. Places limitades.
* L’activitat té una durada de 90 minuts, de 17 a 18.30 o de
18.30 a 20 h. L’horari de l’activitat es confirmarà un cop
acabat el període d’inscripció.

PROGRAMACIÓ

JUNY

19.00 h

dm28

17.30 h

Concert familiar de Jaume Barri. Per a
més informació consultar a l’instagram
@colladelnen
Lloc: Bosquet de l’Atlàntida
Organització: Colla del Nen

dc29

19.00 h

+5

familiar

S’ha d’estar
molt roig

dj30

18.00 h

21.30 h

+8

+6

+5

Enverda’t

Acció negra

Pintura mural

Animació infantil amb Jordi Patxecu.
Per a més informació consultar a
l’instagram @colladelmerma

Activitats familiars.
Per a més informació consultar a
l’instagram @colladelavella.

Lloc: Bassa dels Germans Maristes

Lloc: Parc Jaume Balmes

Organització: Colla del Merma

Organització: Colla de la Vella

Taller obert on es pintarà una imatge
conjuntament amb tots els participants
i a on es treballaran els conceptes
“fons” i “figura” a partir de colors càlids
i colors freds.

Programa de Festa Major de Vic

Programa de Festa Major de Vic

Cursa nocturna
dels 7 portals
21.30 h categoria infantil.
22.00 h categoria absoluta.
Inscripcions a: www.esportsvic.cat
Lloc: Plaça Major (sortida/arribada)

Lloc: Passeig Pep Ventura
Organització: La Farinera.
Centre d’Arts Visuals

Programa de Festa Major de Vic

Organització: Ajuntament de Vic
Col·labora: Club Atlètic Vic, Club
Natació Vic -ETB- i Unió Excursionista Vic
Programa de Festa Major de Vic

18.30 h

20.00 h

familiar

+6

JULIOL

dv01

dl27

Vigília del
seguici infantil
Cercavila amb els gegants petits i
bestiari infantil. Balls solemnes de l’àliga
i gegants petits. Tot seguit cercavila amb
el Sant fins a la casa nadiua.

dl04

18.00 h

dm05

20.00 h

+12

dc06

19.00 h

familiar

dj07

18.00 h

Bicirepair

Xurriacada

Fractal

Jocs d’aigua

Assaig especial dels Sagals obert
a tothom.

Taller on podràs fer una posada a
punt de la teva bicicleta (revisar frens,
greixar la cadena, collar cargols, inflar
rodes...).

Cercavila fins a la pl. de la Catedral.
Balls de totes les comparses del
bestiari de la ciutat. Acabant els balls,
els diables faran una petita actuació a
la plaça Bisbe Oliba.

Companyia Circ Terna

Vine a jugar i a refrescar-te a l’activitat
de jocs d’aigua que han preparat els
joves del COP! Farem relleus, punteria,
duels i moltes coses més!

Organització: Sagals d’Osona

Lloc: Plaça Fra Joan

Programa de Festa Major de Vic

Organització: Ajuntament de Vic

Lloc: Plaça Gaudí

Organització: Ajuntament de Vic

Col·labora: Fera Ferotge

Organització: Geganters i grallers del
carrer de la Riera

Lloc de sortida: Carrer de la Ciutat
Programa de Festa Major de Vic

Programa de Festa Major de Vic

“La fragilitat apareix quan ens mostrem.
Per aquest motiu no hi ha secrets i tot
el que es veu a escena és el que hi ha
i el que és necessari”.
Lloc: Parc de Miquel Coll i Alentorn

Lloc: Puig dels jueus (zona pícnic
darrere del Seminari)

Escape Room
al carrer
Tot sembla indicar que el tresor s’amaga
dins d’un cofre. Podreu obrir-lo a temps?
Un escape room pels carrers de la ciutat.
Reserva plaça a www.vicjove.cat
Organització: Vicjove

Projecte COP!

Programa de Festa Major de Vic

familiar

Lloc: Espai exterior del Vicjove

Organització: Vicjove

Organització: Ajuntament de Vic

18.00 h

+13

familiar

Assaig casteller
Lloc: Plaça Major

dv08

Projecte COP!

Programa de Festa Major de Vic

dv08

17.30 h

18.00 h

19.00 h

0-6

+6

familiar

ds09

10.00 h

dl11

18.00 h

dm12

dc13

17.30 h

+13

+8

familiar

18.00 h

familiar

Espectacle a
Cau d’Orella

Taller de creació de NüShu
que cusen, ballen, riuen i
bombes de llavors Acròbates
grimpen. NüShu és un llenguatge a

Festa del barri del Jocs de taula
C. de Sant Pere
a cegues

Posem-nos
a prova!

Que comenci
la festa!

Un espectacle musical pensat i
dissenyat per infants de 0 a 6 anys
d’edat, així com pels seus familiars.

Construirem bombes de llavors! Per
contribuir a la Green revolution. Un
mètode senzill de reforestar a l’abast
de tothom. Compartirem exemples de
petits i grans canvis que la Fundació
Nzuri Daimna porta a terme en els seus
projectes a Uganda.

Esmorzarem conjuntament amb una
xocolatada i continuarem la festa amb
un canó d’escuma. No oblideu portar
tovallola i ulleres d’aigua! També hi
haurà un campionat de futbolí pels
més grans.

Gimcana pel centre de Vic. Farem un
joc de pistes amb proves d’enginy i
enigmes diversos. Hi haurà premi per a
les persones guanyadores.
Reserva plaça a www.vicjove.cat

Espectacle a càrrec de CIA Jaume
Ibars on els nens i nenes són els
protagonistes de la festa i on s’hi
barregen melodies tradicionals i
populars amb danses i cançons pròpies..

Lloc de sortida: Exterior del Vicjove

Lloc: Pati de la Universitat (Edifici B)

Organització: Vicjove

Organització: UHUB - Universitat de Vic
– Universitat Central
de Catalunya

Lloc: Bosquet de l’Atlàntida
Organització: Ajuntament de Vic Pla Educatiu Entorn

Lloc: Exterior Centre Cívic Montseny
Organització: Biblioteca del Montseny

través del cos, del silenci, del caos, un
llenguatge entre mares, àvies, filles i
companyes. Un espectacle sensible,
humà i divertit.
Lloc: Rambla Tarradellas
Organització: Ajuntament de Vic
Programa de Festa Major de Vic

Lloc: Carrer de Sant Pere
Organització: AVV Carrer de Sant Pere
Festa Major barri del Carrer de Sant Pere

Jocs de taula adaptats. Aproximació
a jocs de taula accessibles per a
persones amb diversitat funcional
visual.
Lloc: Parc de Can Forcada
(C/ de Bisbe Morgades, 8)
Organització: ONCE

Projecte COP!

18.00 h

JULIOL

dc13

dj14

18.00 h

19.00 h

+6

+12

+12

Taller d’artesania Tigre amb
amb pell
cor de lleó

Vic Sona

Els i les joves podran conèixer
tècniques relacionades amb l’artesania
de la pell i elaborar diferents elements
en cuir i pell a càrrec de Sandra Quílez
(Nquart Leather). L’activitat s’emmarca
dins el procés participatiu de les
Adoberies de Vic per posar en valor el
passat pelleter de la ciutat i pensar com
s’han d’utilitzar els entorns que ocupava
la indústria de la pell.

Escoltarem el conte d’en Fu, el tigre que
volia ballar la Dansa del Lleó. En acabat,
cada infant crearà un personatge
del conte amb ombres xineses i, de
forma conjunta, crearem un teatret
on es podrà representar la història, a
càrrec d’Anna Obiols. Places limitades.
Inscripcions a: centrescivics.vic.cat. De
forma presencial a qualsevol Centre
Cívic de Vic de 16 h a 20 h.

Lloc: Bosquet de L’Atlàntida

Lloc: Exterior CCVic Santa Anna

Organització: Ajuntament de Vic

Organització: Ajuntament de Vic

Concerts dels finalistes de l’edició
2022 del Vicsona, la mostra de música
jove que vol contribuir a la promoció i
creació de la música emergent local.
Lloc: Plaça del carbó
Organització: Vicjove

dv15

17.00 h

17.00 h

19.00 h

+10

+16

+6

Taller de Ioga
+ bachata

Show freestyle

Dues sessions dirigides per
professionals, la primera de Ioga i la
segona de ball de bachata, està oberta
a totes les edats i famílies!
Animeu-vos-hi!

Presentació de diferents estils de
música amb Dj Osgua i concurs de
batalles de rap de lliure inscripció.
T’agrada el rap? Anima’t-hi!
Lloc: Parc Xavier Roca i Viñas
Organització: Joves del barri

Sessió de
risoclown
“Tots portem un pallasso dins”.
Riurem i farem riure. La Montse
Galobardes ens introduirà al món del
clown i ens convertirem en pallassos
per un dia, a part que riurem de valent.

Lloc: Plaça d’Osona

Lloc: Exterior del CCVic Montseny

Organització: AVV Barri Osona

Organització: Biblioteca del Montseny

Festa Major del barri d’Osona

dl18

18.00 h

+12

Taller
d’improvisacions
teatrals
Un taller de teatre per introduir-nos
a un matx d’improvisació i adquirir
les eines bàsiques teatrals pera poder
desenvolupar-nos en aquest jocespectacle-teatral-esportiu.
Lloc: Parc Balmes
Organització: Escènic Vic

Programa Més Nits!

dm19

17.30 h

dc20

18.00 h

Saps que hi ha un club de rugbi a la
ciutat? Vine a provar-ho!
Organització: Osona Rugbi Club

Lloc: Bosquet de L’Atlàntida
Organització: Xarxa 0-3 - Espai
familiar municipal de Vic “El Remei”

dm26

18.00 h

19.00 h

+8

+12

Com construir
“una caixa niu”
per a ocells?
Vols trobar el lloc més idoni per
col·locar-los i així donar refugi als
ocells de la nostra ciutat? T’esperem
per construir plegats aquests refugis i
junts poder donar espai i conservar les
espècies d’aus del nostre entorn natural.

Lloc: Pista del Montseny
Organització: Ajuntament de Vic

Lloc: Bosquet de L’Atlàntida

19.00 h

18.00 h

+13

+6

Festa Holi

Un Matx d’Improvisació és un jocespectacle-teatral-esportiu on equips de
jugadors han de crear situacions teatrals
amb un temps mínim de preparació
a partir d’unes consignes marcades
per l’àrbitre i desconegudes pels i les
jugadores fins que són llegides en públic.

Festa de colors amb música per
ballar i passar-ho bé! Podràs recollir el
teu sobre de pols Holi just abans de
l’activitat al Vicjove.
Lloc: Espai exterior del Vicjove
Organització: Vicjove
Projecte COP!

Iniciació a
l’atletisme
Conèixer i provar les diferents proves
i tècniques més utilitzades en aquest
esport: curses de velocitat, de fons,
d’obstacles i també diferents modalitats
de salts i llançaments... Introducció a
aquest esport tan complet per a nens i
nenes, a càrrec del Club Atlètic Vic.
Lloc: Pista del Montseny

Organització: alumnat Escènic Vic

Organització: Biblioteca del Montseny

dc27

16.00 h

dj28

17.30 h

+5

Vols aprendre a fer paper reciclat
utilitzant una tècnica artesanal?
T’ensenyarem com fer-ho a partir d’un
taller pràctic. Vine a viure el procés amb
les teves pròpies mans!

dv29

dl25

18.00 h

+16

Joc “ORÍGENS”

Lloc: Rambla Tarradellas

Inauguració pista Taller de
del Montseny
paper artesà
Vine a estrenar la pista i participa de
diverses activitats esportives!

dv22

familiar

“Ara t’ho explico”, Matx
amb Jordi Tonietti d’improvisació
Cançons amb històries i històries de
cançons. Una proposta divertida per
riure i cantar.

Lloc: Parc dels Estudis

19.00 h

0-3

+6

Tastet de rugbi

dj21

Vine a viure en primera persona
algunes de les desigualtats mundials
actuals, a través d’Orígens, un joc de
rol que et permet conèixer diferents
països i cultures.
Lloc: Rambla del Passeig
(a l’entarimat de fusta)
Organització: Options Catalunya-Nepal

16.30 h

18.00 h

18.00 h

+6

+13

+6

Fem circ!

Taller Scooter

Taller de malabars, slack line (corda
fluixa), acroyoga i equilibrismes. Vine a
treure l’artista que portes dins!

Agafa el teu patinet i vine a aprendre
trucs i moviments amb nosaltres.

Lloc: Bosquet Plaça Amusich. Horta
Vermella

Competició
Scooter

Futbol Sala

T’agrada patinar? Et proposem
mostrar el teu talent i participar en la
competició que hem organitzat per
presentar i compartir els teus trucs.
T’hi animes?

Lloc: Parc Xavier Roca i Viñas
Organització: Joves del barri

Organització: Fàbrica de Somnis

Lloc: Plaça del Carbó

Lloc: Parc Xavier Roca i Viñas

Organització: Associació Tapís –
Projecte Aktua

Organització: Joves del barri

Vine a jugar a futbol sala i demostra les
teves habilitats amb la pilota a la nova
pista del Montseny
Lloc: Pista del Montseny
Organització: Vicjove
Col·labora: Club Futbol Sala Vic
Projecte COP!

Organització: Creu Roja a Osona

AGOST

dm02

17.00 h

dc10

17.00 h

+2

Jocs gegants
de civisme
4 jocs gegants amb l’objectiu de divertir
els més petits i fomentar el respecte
a l’entorn i els bons hàbits en civisme.
També un taller per construir clauers i
altres objectes amb materials reciclats.
Lloc: Plaça Osona

dc17

18.00 h

+6

dm23

17.00 h

+12

+6

SETEMBRE

18.30 h

familiar

Tobogan aquàtic Làser Tag

La ruixada

La Bella Tour

A l’agost no hi ha res millor que
refrescar-se a la ciutat amb un tobogan
especialment muntat per l’ocasió!
Posa’t el banyador i el flotador i llisca
a tota velocitat per aquest tobogan
inflable d’aigua.

Festa d’aigua a través de “xurros” d’aigua.
Acompanyat d’un ambient musical i una
mànega ruixant durant tota l’activitat.
Tothom qui vulgui pot portar pistoles
d’aigua de casa. Activitat a càrrec de
Viu i Riu.

Quan el circ estava en plena expansió
i el públic aclamava les habilitats dels
acròbates totes les nits, els pallassos
eren l’ànima de l’espectacle. Ara només
queden aquests dos pallassos i l’herència circense dins d’una caixa. El seu
propòsit: la riallada del públic!

Lloc: Plaça de la Catedral

Vols practicar la punteria i l’estratègia?
Participa en equip i sigues el més ràpid,
aconseguint superar el repte d’acabar la
partida sense ser eliminat.
Lloc: Horta de la Sínia
Organització: Ajuntament de Vic

Lloc: Pista del Montseny
Organització: Biblioteca del Montseny

Organització: Ajuntament de Vic

Organització: Ajuntament de Vic

dv02

dl29

Lloc: Plaça Francesc Macià
Organització: Ajuntament de Vic

18.30 h

dl05

+5

18.30 h

dm06

18.00 h

+12

dc07

17.30 h

dj08

0-3

familiar

18.00 h

dv09

19.00 h

+16

Lloc: Bassa dels Hermanos
(parc Biblioteca Triadú)
Organització: Joves Musulmans
d’Osona

dv16

que ajuda a desenvolupar l’equilibri,
la coordinació, la creativitat i la
percepció a través de la improvisació.

de Porc. Espectacle interpretat en
llengua de signes catalana.

els més menuts de casa puguin viure i
explorar la música a prop de la falda.

Lloc: Rambla Tarradellas

Lloc: Plaça Fra Joan

Lloc: Plaça dels Màrtirs

Organització: Consell de Barri del Remei

Organització: Capoeira Angola Manlleu

Col·labora: Agrupació de Sords de Vic
i Comarca

Organització: Xarxa 0-3 - Espai
familiar municipal de Vic “El Remei”

17.30 h

dm20

Urban Fest
Actuació de música urbana dels
artistes Darka, AFUS, PARVIS MAGNA i
SOLO K.OS.
Organització: Joves del barri

17.30 h

dv23

18.30 h

dm27

+6

+6

Taller de costura Gimcana
per a infants!
inclusiva

Ens endinsem literalment dins la màgia
de la fotografia: una càmera fosca
gegant on podrem descobrir com es
forma la imatge. Aprendrem les bases
de la fotografia, la tècnica del revelatge
i farem una fotografia de grup a càrrec
de Drac Màgic.

Des de la botiga-taller Cosidor Pas a
Pas us proposem un taller de costura
creativa pels més jovenets/jovenetes
de casa. Aprendrem a confeccionar un
saquet (o un ecopà, el producte que
decidim). Dinamitzat per les cosidores
de l’itinerari d’inserció sociolaboral del
Casal Claret.

Lloc: Parc Balmes
Organització: VicCityLab

Lloc: Exterior CCVic Montseny
Organització: Biblioteca del Montseny
Col·labora: Cosidor Pas a Pas

17.00 h

+6

Dins la càmera
fosca gegant

Lloc: Parc de Sant Jaume
Organització: Associació Options
Catalunya-Nepal i Fundació Unix
Persones Úniques

Festa Major del barri del Remei

+12

Lloc: Parc Xavier Roca i Viñas

Festa Major del barri del Remei

Ens relaxarem a través de moviments
suaus i acompanyats de música
en directe. Passarem una estona
connectats amb nosaltres mateixos.
Sentirem salut i benestar.

A través del joc, plantegem les
dificultats que es troben dia a dia les
persones amb diversitat funcional.
Vine i posa’t en el lloc de l’altre.
Lloc: Parc de Santa Anna
Organització: Taula d’entitats de
diversitat funcional
de Vic

18.00 h

+10

familiar

Relaxació a través Taller de ioga
Festa de l’escuma Introducció a la Circumloqui
Sona que Sona
Aigua i escuma. Vine a divertir-te
de titelles itinerants amb
A partir de la veu cantada, instruments i
del moviment i
Capoeira Angola Espectacle
per a mainada
a la festa de l’escuma! És la festa
sortida des de la rambla Tarradellas. S’hi un fil conductor creat expressament per
Introducció a l’art afrobrasiler que
de l’estiu per excel·lència, on els
barregen l’humor, l’enginyeria casolana
a l’ocasió, Martina Arqués i Mar Cañellas,
la música
i famílies
combina música, dansa i lluita i
infants gaudeixen de la màxima
i la música en directe. A càrrec de Peus
presenten una proposta musical perquè
alegria i diversió fent que el dia sigui
inoblidable per a tots.

dm13

Taller de ioga i dansa per a infants i
famílies per poder gaudir de bellugar
el cos amb la música i el ioga. A càrrec
d’Osona Ioga.
Lloc: Exterior CCVic Montseny
Organització: Biblioteca del Montseny

Taller Afrodance
T’acostem a la dansa africana a
través del moviment i de la música.
Aprendrem a moure’ns i a gaudir del
ball conjuntament. T’hi esperem!
Lloc: Rambla del Passeig
(a l’entarimat de fusta)
Organització: Grup d’Afrodance
de Vic

+ info
www.viuelcarrer.cat
@vic_ciutadania
@vic_cooperacio
Tel. 680 125 454
ciutadania@vic.cat

Amb la participació de:
Associació Tapís – Projecte Aktua | AVV Barri Osona | AVV del C/ de
Sant Pere | Biblioteca del Montseny | Capoeira Angola Manlleu | Club
Atlètic Vic | Club Futbol Sala Vic | Club Natació Vic-ETB- | Colla del Nen
| Colla del Merma | Colla de la Vella | Cosidor Pas a Pas | Consell de
Barri del Remei | Creu Roja a Osona | Escènic Vic | Fàbrica de Somnis
| Fundació Unix Persones Úniques | Geganters i Graells del carrer de
la Riera | Grup d’Afrodance de Vic | Joves del barri | Joves Musulmans
d’Osona | La Farinera. Centre d’Arts Visuals | La Fera Ferotge | ONCE |
Options Catalunya – Nepal | Osona Rugbi Club | Sagals d’Osona | Taula
d’entitats de diversitat funcional de Vic (ADFO, Agrupació de Sords de
Vic i Comarca, Associació TEA - Asperger d’Osona, Fundació Trueta,
ONCE, Osonament, Sant Tomàs, Sírius – UVIC) | Unió Excursionista Vic |
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya | VicCityLab | Xarxa
0 – 3 – Espai familiar municipal de Vic “El Remei”

