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La ciutat de Vic s’engalana de nou per rebre una
Festa Major molt oberta i dinàmica, després d’uns
temps difícils, on fa dos anys no es va celebrar i
l’any passat es va fer però amb menys actes i mantenint les mesures restrictives de seguretat. L’edició
d’aquest any vol convidar a la ciutadania a participar molt activament d’una Festa Major recuperada,
amb els tradicionals actes esperats adreçats a tots
els públics; grans, joves i petits tindran on anar i gaudir del bon temps i de la festa amb activitats ben diverses. Les comissions de la Colla de la Vella, la Colla
del Nen i la Colla del Merma ja fa mesos que hi treballen, i enguany es preveuen sorpreses i curiositats
que no ens les podem perdre. La ciutat de Vic reviu
les festes de Sant Miquel dels Sants ja des de dies
abans de la diada del nostre patró, i allargant-se
més enllà, omplint tot el juliol amb més programació
cultural per a tots els gustos. Més música, més ball,
més circ i més cinema, tot per acompanyar-nos en
un estiu calorós però ple de vida, per compartir amb
la família i els amics.
Veïns i veïnes de Vic, barris de la ciutat que també
organitzeu la vostra festa, seguim col·lectivament
treballant per una ciutat amable que s’estima les
seves festes i tradicions populars. Omplim de generositat, dinamisme i harmonia les places i els carrers,
amb respecte pel medi ambient i per l’espai públic
que és universal. Fem entre totes i tots una Festa
Major a la mesura humana, fem-la viscuda i participativa, arribant a molta gent. Aprofito per felicitar a
tots els Miquels i a totes les Miqueles i aprofito també per desitjar-vos un molt bon estiu!

EL SEGUICI, L’ESSÈNCIA
DE LA FESTA MAJOR
Un any més, la ciutat de Vic gaudirà d’un patrimoni immaterial com és el seguici
popular i que se celebra a la ciutat des de l’època medieval. Quan el podem veure?
El dia 5 de juliol, Sant Miquel dels Sants, amb motiu del patró de la ciutat.
Els inicis de la celebració del que avui anomenem la Festa Major, i que celebrem
entorn al dia 5 de juliol, es remunten a l’any 1779 quan es va celebrar a la ciutat
la festa per commemorar la beatificació del vigatà Miquel Argemir, el llavors ja el
Beat Miquel. Les celebracions de les festes populars d’aleshores consistien únicament a engalanar carrers i places, gràcies als seus veïns i veïnes que elaboraven els
diferents guarniments per fer gairebé una competició entre ells. Era un cas similar
a les festes de Gràcia de Barcelona. La part central i més esperada, el seguici, era
una exhibició de diferents comparses amb elements d’allò que anomenem imatgeria festiva, gegants, bestiari, llúpies… però també de persones de les entitats
amb atxes i estendards.
A partir de finals del segle XIX la programació de la festa s’amplia gràcies a l’organització d’actes diversos, subvencionats i organitzats per diferents entitats de la
ciutat, com per exemple l’Esbarjo Marià, Casino Vigatà, Ia Catalunya vella... que
van nodrint la festa local d’un ampli ventall de possibilitats de gaudir d’aquesta
celebració.
El seguici és el més gran i més antic patrimoni festiu que té la ciutat. Durant anys
potser no s’ha valorat prou, però ha esdevingut novament una realitat d’orgull de
ciutat i de participació popular. Tant és així que en els propers anys es reconeixerà
com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional. Un grup de persones voluntàries que
vetllen per aquesta festa han treballat de valent per poder posar en coneixement
de la ciutadania la importància d’aquesta festa que compta amb 500 anys d’història.
El seguici, al matí del 5 de juliol, és la part solemne i de lluïment d’aquesta festa.
A la tarda d’aquest mateix dia de juliol se celebra la Xurriacada, part esbojarrada
de la versió del matí però en la seva plenitud més de deixar-se anar i participar.
Enguany, aquesta festa de la tarda adoptarà un nou format, més complet i més
espectacular, acabant al vespre-nit amb música, balls, jocs de llums i foc dels diables, tot junt per primera vegada. Tot això es farà creant una zona al voltant de la
Plaça de la Catedral. Constarà de sopar popular, beguda i diferents activitats de
cultura popular per fomentar la participació i la possibilitat de gaudir d’unes hores
úniques que tan sols es podran tornar a repetir 365 dies més tard.
Ens veurem als carrers, on tot pren sentit i alegria. Bona Festa Major popular i
participativa!!

ROGER ALBERT CASANOVA

CONCERT DE CELEBRACIÓ DEL
120è ANIVERSARI DE L’ORFEÓ VIGATÀ
3 de juliol a L’Atlàntida, Centre d’Arts Contemporànies d’Osona
L’Orfeó Vigatà celebrarà aquesta efemèride amb un gran concert participatiu a
L’Atlàntida.
Sota la direcció del mestre Daniel Antolí, i amb una setantena de cantaires, constarà de dues parts clarament diferenciades. La primera vol retre homenatge a la
tradició del cant coral català, amb obres emblemàtiques del seu extens repertori,
i alhora a la pròpia entitat i totes aquelles persones que ens han permès celebrar
120 anys d’història. En aquesta primera part comptarem amb la col·laboració de
dos exdirectors del cor de l’Orfeó Vigatà. La segona part tindrà una única obra
protagonista, la Gran Missa en Do menor de W.A. Mozart, amb quatre solistes de
reconegut prestigi i l’Orquestra de Cambra de Vic, ampliada per aquesta ocasió.
(OCV).

Al voltant de l’obra
Segurament la Gran Missa en Do menor KV 427 (417a) és l’obra sacra de Mozart
de més valor musical, juntament amb el seu memorable Rèquiem en re menor KV
626. Les dues obres van quedar inacabades i, tot i ser incompletes, són autèntics
monuments del repertori de tots els temps.
En una carta escrita el 4 de gener de 1783, Mozart explica que la composició de la
Gran Missa, és una ofrena d’agraïment pel seu matrimoni amb Constanze Weber.
Plena d’expressivitat, en ella cerca els diferents estats d’ànim que experimenta
com a home, entre la llum i la foscor. Hi aboca tots els recursos tècnics que domina, des de l’estil fugat antic fins a les àries en format gairebé operístic passant per
l’explotació màxima del cor, a vegades a vuit veus.
Malgrat ser una obra incompleta, Mozart va dirigir l’estrena el 26 d’octubre del
1783 a l’església de Sant Pere de Salzburg amb la seva esposa Constanze com a
soprano solista.

FITXA ARTÍSTICA
Elionor Martínez, soprano
Èlia Farreras Cabero, soprano
Martí Doñate, tenor
Ferran Albrich, baríton
Orfeó Vigatà
Orquestra de Cambra de Vic (OCV)
Daniel Antolí Plaza, director

Com branca
d’espígol
Des de l’antigor s’ha venerat la teva nombrosa família, cosmètica, nèctar, auguri.
Oh! Herba d’espígol, medicina per l’ànima, preciosa aliada. Creixes al
marge que hi ha entre el sagrat i el profà. Com ho fas tu,
adorem el sol braços amunt, mans enlaire com branca d’espígol.
Salutífera espècie. Sobirana absoluta del món verd. TEMPS
Cada lluna de rosa florida, assumida la derrota fins al proper hivern,
les llàgrimes del gel es converteixen en rosada —Prima Matèria—. Fonent-se,
transmuten i s’infiltren al submón per nodrir les arrels de les plantes.
La perfecció circular del regne vegetal. L’etern retorn d’Artemisa.
Renaixement. ALQUÍMIA.
A vegades, ofegat pel pes de les hores, surto al bosc simulant que passejo
A la recerca de consol entre les herbes i els troncs. Arribo al pla on em duia l’avi.
Com feia ell, arrenco un branquilló d’espígol i el començo a rossegar
(diuen que va bé per deixar de fumar). Quan trobo una mata
la toco, tanco els ulls, respiro i li parlo de les seves germanes urbanes
plantades en torratxes i jardins per crear una il·lusió de color entre el gris de l’asfalt.
D’elles aprenc la saviesa arcana dels seus olis, essències i perfums. NOSTÀLGIA.
A Vic, ara i aquí, pocs dies després del Solstici d’estiu, sense rima ni mètrica,
jo també canto a l’Espígol per desitjar a tothom una bona Festa Major.

ROBERT JOVÉ RAUBERT

ACTIVITATS
RELIGIOSES
DIMARTS 5 DE JULIOL
Diada de Sant Miquel dels Sants
Catedral de Sant Pere

A les 11 del matí, missa solemne presidida
per l’Excm. i Rvdm. Mn. Romà Casanova,
bisbe de la diòcesi.

DIMECRES 6 DE JULIOL
Catedral de Sant Pere

A les 9 del matí, missa que se celebrarà
en sufragi dels compatricis i ciutadans morts
durant l’any.

DISSABTE 9 DE JULIOL
Catedral de Sant Pere

A les 9 del matí missa que se celebrarà
en sufragi de Jaume Balmes, en l’aniversari
de la seva mort.

CULTES A LA CASA NADIUA
Tríduum de preparació

DIES 2, 3 i 4 de JULIOL
A les 7 de la tarda, celebració de l’eucaristia
i homilia, veneració de la relíquia i cant
dels goigs.

DILLUNS 5 DE JULIOL
Festa del Sant
Celebració de missa, a les 8, a les 9 i a les 10
del matí. Les dues primeres, a l’església de baix,
i l’última, a la capella de dalt. Durant tot el
dissabte, es podrà visitar el Museu i altres llocs
que guarden records del Sant.
El penó de Sant Miquel s’ha confiat a Miquel
dels Sants Cañellas i Planas

FESTA MAJOR 2022
del 27 de juny al 10 de juliol

DILLUNS 27 DE JUNY
Bosquet de l’Atlàntida

S’ha d’estar molt roig
A les 7 de la tarda

Concert familiar de Jaume Barri.

A les 9 del vespre

Concerts d’Adri Sevillano, Clara Maschio
i DJ Pau.

A les 11 de la nit

Concert d’AlliOli Versions.
+ info a @colladelnen (Instagram)
Organització: Colla del Nen

DIMARTS 28 DE JUNY
2/4 de 5 de la tarda
Museu de l’Art de la Pell

Fem teatre d’ombres
Activitat familiar.
Preu: 4€ per participant.
+ info a www.museuartpellvic.cat
Organització: Museu de l’Art de la Pell

Bassa dels Germans Maristes

A partir de les 8 del vespre

2/4 de 9 del vespre – PD
¾ de 10 de la nit – GELUC
¼ de 12 de la nit – NERVI
1 de la matinada – PD
+ info a @colladelmerma (Instagram)
Organització: Colla del Merma

2/4 de 7 de la tarda
Plaça Major

Cercavila reivindicativa
En motiu del 28 de juny, Dia Internacional
de l’Orgull LGTBI+, cercavila acompanyada
de la batucada de l’Associació Juvenil Festes
d’Osona
A ¼ de 8 a la Rambla Passeig, lectura
de manifest i actuació performace
Estand LGTBI+ a càrrec de l’Associació LGTB TALCOMSOM
Organització: Associació LGTB TALCOMSOM i Oficina Tècnica d’Igualtat
de Gènere i LGTBI (OTIG)

7 de la tarda
CCVic Can Pau Raba

Un viatge de 40 anys a l’Índia
(1982-2022)
Xerrada a càrrec de Jordi Casadevall.
Activitat gratuïta.
+ info a centrescivics.vic.cat
Organització: CCVIC – Programa Més Nits!

Enverda’t
6 de la tarda

DIMECRES 29 DE JUNY

Torneig de Vòlei Plana de Beach

2/4 de 7 de la tarda
CCVic Serra-de-senferm

Animació infantil amb Jordi Patxecu.
Edat: +5
A partir de les 6 inscripcions.
Es començaran a fer partits a mesura
que els equips es vagin inscrivint.

Jin Shin Jyutsu

Un art mil·lenari que convida a escoltar
el propi cos. A càrrec d’Alba Serrat.
Preu: 8€
+ info a centrescivics.vic.cakokt
Organització: CCVIC – Programa Més Nits!

Parc Jaume Balmes

Acció Negra

De 2/4 de 7 a 2/4 de 8 de la tarda

El secret dels mocadors de la Vella
Animació infantil amb Idoia
Instagram: @animadora_infantil_idoia

8 del vespre

Inici de barra amb hamburgueses,
frankfurts i tota classe de begudes.
Ah! I opció vegana també, és clar.

A 2/4 de 9 del vespre

Concert de Moskito Bite

A les 11 de la nit

Concert de La Fera

A 2/4 d’1 de la nit

6 de la tarda
Espai ETC

Comiats (Okuribito, Japó, 2008)
Projecció i cinefòrum de la pel·lícula
del director Yōjirō Takita.
Activitat gratuïta.
+ info a centrescivics.vic.cat
Organització: CCVIC – Programa Més Nits!

2/4 de 7 de la tarda
Museu d’Art Medieval - MEV

Estiu arqueològic

Conferència: La catedral romànica
de Sant Pere de Vic, de les evidències
arqueològiques a la restitució virtual.
Entrada gratuïta.
Organització: Vicpuntzero i Museu d’Art Medieval - MEV

PD’s de la Vella
Per nosaltres, l’Acció Negra comença aquí,
però ja no ho podem posar al programa.
S’ha de venir per viure-ho!

A les 7 de la tarda
Sala Romeu

Per a més informació consulteu el perfil d’Instagram
de la @colladelavella
Organització: Colla de la Vella

Inauguració de l’exposició “Pugem als
escenaris”, una exposició que té com a
objectiu posar de manifest la invisibilització
de les dones a la indústria de la música
a l’escena catalana.

2/4 de 6 de la tarda
Plaça Major

IV Torneig de Petanca de Festa Major
Organització: Amics de la Petanca

DIJOUS 30 DE JUNY
2/4 de 5 de la tarda
Museu de l’Art de la Pell

Taller de manualitats en pell
Activitat familiar.
Preu: 5€ per infant.
+ info a www.museuartpellvic.cat
Organització: Museu de l’Art de la Pell

Pugem als escenaris

Després de la inauguració, actuació musical
a càrrec de Jordina Roca i Gemm Sol

A les 7 de la tarda
Plaça de la Catedral

Set Up

Companyia Los Barlou
Humor & Circ
Tres clàssics de l’escena del circ català
junts en un espectacle hilarant per a tots
els públics.

2/4 de 10 de la nit
L’Atlàntida Digital

Quatre paisatges sonors
Estrena en format audiovisual.
Recreació audiovisual d’Artur Tort
d’un concert itinerant de Cèlia Tort,
artista resident del Clàssica Jove 2022.
+ info a www.latlantidavic.cat
Organització: L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona

2/4 de 10 de la nit
Plaça Major

2/4 de 10 del vespre
C. Prat d’en Galliners

A 1/4 de 10 del vespre, categoria infantil.
A les 10 de la nit, categoria absoluta.
Sortida i arribada a la plaça Major de Vic.

Enceta la festa major jove amb el clàssic
sopar del jovent de la ciutat. Aquest any
porta un barret ben original
(hi haurà opció vegana).
Concerts de Rostolls i PD Ruïnosa

Cursa nocturna dels 7 portals

Amb la col·laboració del Club Atlètic Vic, Club Natació Vic
-ETB- i Unió Excursionista Vic
+ info: www.esportsvic.cat

DIVENDRES 1 DE JULIOL
2/4 de 7 de la tarda
Plaça Gaudí

Sopar jove

+ info: @fmjvic (Instagram) / FMJ

2/4 d’11 de la nit
Plaça dels Màrtirs

Sarau a la fresca – Orquestrina Trama
Música tradicional dels Pirineus.
Organització: L’Oca Rosa

Vigília del seguici infantil
Presentació del Lleó petit, nova figura
del seguici infantil.

DISSABTE 2 DE JULIOL

Cercavila amb els gegants petits i bestiari
infantil fins a l’església dels Dolors per anar
a buscar el Sant Miquel dels Sants del seguici
infantil.

Del 2 al 30 de juliol
Estadi Hipòlit Planàs i Estadi Torras i Bages

Balls solemnes de l’àliga i gegants petits.
Tot seguit cercavila amb el Sant fins a la
casa nadiua de Sant Miquel dels Sants.
Organització: Geganters i grallers del c. de la Riera

8 del vespre
Plaça Major

Assaig Sagals d’Osona
Assaig especial obert a tothom dels Sagals
d’Osona.

8 del vespre
L’Atlàntida

JONC Alevins
Concert simfònic dels alevins de la
Jove Orquestra Nacional de Catalunya.
Director: Manel Valdivieso
Preu: 10€
+ info: www.latlantidavic.cat
Organització: L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona

II Torneig de les Nacions de Vic
Organització: Unió Esportiva Vic

2/4 d’11 del matí
Museu d’Art Medieval - MEV

Visió romànica

Visita guiada per descobrir la col·lecció d’art
medieval del Museu i per pujar al campanar
romànic més alt de Catalunya.
Organització: Museu d’Art Medieval - MEV

2/4 de 12 del matí
Residència El Nadal

Festa Major al Nadal
Amb tot el seguici infantil, els Sagals d’Osona
i les Colles del Grup Sardanista Riallera.

12 del migdia
Museu d’Art Medieval - MEV

Recorregut medieval
Per als visitants del museu, visita comentada
per l’art, la cultura i els costums del món
medieval.
Organització: Museu d’Art Medieval - MEV

12 del migdia
Casino de Vic

De poemes i planes
Presentació del disc d’Afers Domèstics.
Un disc ple de música i poesia que esdevé
una manera d’expressar com “vivim”
i sentim la nostra terra.
Preu: 4€
+ info: www.afersdomestics.cat

5 de la tarda
Museu d’Art Medieval - MEV

Taller de pintura al tremp
Fabricarem punts de llibre amb les tècniques
que utilitzaven els pintors medievals.
Preu: 4€. Inscripció prèvia.
Organització: Museu d’Art Medieval - MEV

6 de la tarda

LA CRIDA
Sortida de les colles en rua cap a la crida,
acompanyats per les xarangues i els caps
de llúpia.
Qui vulgui pot participar en una de les
tres rues liderades pel seu cap de llúpia.
● PUNT DE TROBADA DE LA COLLA
DEL NEN: Parc de la Serra-de-senferm
● PUNTS DE TROBADA DE LA COLLA
DE LA VELLA: Centre Cívic el Montseny i
carrer de la Laura
● PUNT DE TROBADA DE LA COLLA
DEL MERMA: Centre Cívic Can Pau Raba.

DIUMENGE 3 DE JULIOL
8 del matí
Camp d’espígol
C. de Josep M. Selva

Collida de l’espígol
10 del matí
Plaça Major

Campionat de bitlles catalanes
Organització: Vic Bitlles

2/4 d’11 del matí
Museu d’Art Medieval - MEV

Jocs i dracs al MEV

Rufus, l’amic drac del Museu, ens guiarà
per un viatge a la recerca d’aquests animals
fantàstics.
Organització: Museu d’Art Medieval - MEV

12 del migdia
Museu d’Art Medieval - MEV

Recorregut medieval
Per als visitants del museu, visita comentada
per l’art, la cultura i els costums del món
medieval.
Organització: Museu d’Art Medieval - MEV

12 del migdia
Temple Romà

Concert d’estiu de la Coral Brusquina

¼ de 10 del vespre
Plaça de la Catedral

Direcció: Manel Ferré

Himne de la crida i balls dels caps de llúpia.

Carrer Ciutat

Arribada de les colles
a la plaça de la Catedral
La Crida

Sopar popular
Preu del sopar: 5€
(beguda i entrepans de botifarra, pollastre i formatge).
Concert de xarangues amb la Banda Patilla
de Barcelona, els Band the Marxa de Molins
de Rei, la Batxaranga de Solsona, Toquem
Toquem de Torroelles de Foix, Xino-Xano
de Tortosa i els No mos aclarim d’Alcanar.
Concert de Rocktàmbuls
Fi de festa

Entrada gratuïta
Organització: Coral Brusquina

7 de la tarda

Festa Major Infantil

Seguici infantil
Amb la participació de la Colla Sardanista
Arquiris, macers, banderers, trompeters infantils, caps de llúpia petits, bou petit, mulasseta, lleó petit, cavalls cotoners, gegants petits,
gegants pubills petits, aligueta, Banda de
l’EMVIC, els Sagalets d’Osona portadors de
Sant Miquel dels Sants i el Consistori Infantil.
Organització: Geganters i grallers del c. de la Riera

7 de la tarda
Plaça del Carbó

2/4 de 9 del vespre
Zona esportiva

Amalgama de bondat acústica de blues,
rock apocalíptic i folk cinematogràfic.

Comptarem amb la presència d’Irene
Minovas, Godai Garcia, Laia Castelló i
Marc Serrats.

Adam Giles Levy

Organització: Ajuntament de Vic i Jazz Cava

Vespre d’homilies

7 de la tarda
L’Atlàntida

+info: @fmjvic (Instagram) / FMJ

Gran Missa en Do Menor
Cor de l’Orfeó Vigatà.
Orquestra de Cambra de Vic.
Director: Daniel Antolí Plaza

Pregó a les festes

120è aniversari de l’Orfeó Vigatà

Preu: 20€
+ info: www.latlantidavic.cat

10 de la nit
Plaça Santa Teresa

Correfoc de Festa Major
Amb les Fúries d’Ausa i una colla convidada.
Organització: Associació Cultural Sagals d’Osona

DILLUNS 4 DE JULIOL
6 de la tarda
Plaça Fra Joan

Bicirepair. Taller de reparació
de bicicletes
Taller on podràs fer una posada apunt
de la teva bicicleta.
+ info a www.viuelcarrer.cat
Organització: Ajuntament de Vic / Col·laboració: La Fera Ferotge

2/4 de 7 de la tarda
C. de la Ciutat

Repic de campanes
i tradicional cercavila
Gegants i llúpies acompanyats per la banda
Principal Vigatana recorreran els principals
carrers i places de la ciutat fent les ballades
a les personalitats d’enguany.
Durant el recorregut es pararà a la pl. de
la Catedral per fer la fotografia de família
anual publicada a El 9 Nou.
El primer nen/a que prengui la xurriaca
als llúpies serà premiat.

2/4 de 9 del vespre
Plaça de la Catedral

A càrrec de Jaume Ayats

2/4 de 9 del vespre
Plaça de la Catedral

Concert de vigília – 10è aniversari
Banda de l’Escola de Música de Vic.
Director: Ferran Angli i Oriol Codina

10 de la nit
C. de la Ciutat

Cercavila de la Nitgília
Els Gegants de la ciutat recorreran els carrers
i places del nucli antic.

2/4 d’11 de la nit
Plaça Major

La Pegatina
Presentació del nou disc “Hacia otra parte”
El millor revulsiu emocional que hi pot haver
damunt d’un escenari. La seva festa és inusual com a festa energètica, divertida i ballable!

12 de la nit
Zona esportiva

Barraques
Greska
La ja veterana banda de reggae i ska de la
plana. Veterana perquè fa ja una dècada
que toquen tot i ser encara uns mamellons.
Estrenaran CD i cantaran en català!
Les que falta band
Una banda de versions explosiva i femenina
amb vuit noies que ens faran ballar i recordar
grans hits.
PD Desconegut
Música per moure els malucs fins a les tantes
de la matinada.
+info: @fmjvic (instagram) / FMJ

DIMARTS 5 DE JULIOL
8 del matí
Plaça Major

Taitxí a la plaça Major
A càrrec de Xevi Riera de l’Indret.
Activitat gratuïta.
+ info a centrescivics.vic.cat
Organització: CCVIC – Programa Més Nits!

9 del matí
Nucli urbà

Despertada musical
Amb la Banda de Vic.

10 del matí
Plaça del Carbó

Fem Llavi
Trobada amb la Banda de l’Escola de Música
de Vic, grallers i timbalers de la ciutat de Vic,
alumnes de gralla de l’EmmGurb, grallers del
c. de la Riera i grallers dels Sagals i cercavila
cap a la plaça Major.

¼ d’11 del matí
C. de la Ciutat

11 del matí
Museu de l’Art de la Pell

Jornada de portes obertes
Tastet del MAP per la Festa Major
Entrada gratuïta.
+ info a www.museuartpellvic.cat
Organització: Museu de l’Art de la Pell

12 del migdia
Museu d’Art Medieval - MEV

Recorregut medieval
Per als visitants del museu, visita comentada
per l’art, la cultura i els costums del món
medieval.
Organització: Museu d’Art Medieval - MEV

2/4 d’1 del migdia
Plaça de la Catedral

Balls a la plaça de la Catedral
Peça interpretada pels Grallers i Timbalers
de la Ciutat de Vic i alumnes de gralla
de l’EmmGurb.
Ball del Bou, de la Mulassa, dels Cavalls
Cotoners, del Lleó i de l’Àliga.

Sortida de la comitiva
i ordre del seguici

Dansa vigatana de l’espígol.

AAVV del carrer Sant Pere, Grallers i
timbalers de la ciutat de Vic, Bou, La
Bandeta, el Lleó, Mulassa, grallers dels
Sagals, Cavalls Cotoners, músics dels
Cavalls, Gegants petits, grallers del c. de la
Riera, Gegants pubills, llúpies, Gegants de
la ciutat, Cobla Principal Vigatana, Àliga,
Campanile, Basílica, penó i penó i borles,
relíquia, Sagals d’Osona, Sant Miquel
dels Sants, bandera de la ciutat i heralds,
macers, Consistori infantil, la bandeta,
Corporació Municipal i guàrdies de gala.

Tot seguit pujada del seguici.

El primer nen/a que prengui la xurriaca als
llúpies serà premiat.

11 del matí
Catedral de Sant Pere

Ofici de Sant Miquel
Missa solemne presidida per l’Excm. i Rvdm.
Mn. Romà Casanova, bisbe de la diòcesi.
Dins la catedral, ball de l’Àliga.

Ball dels Gegants de Vic, Gegants pubills
i Gegants petits.
La plaça de la Catedral disposarà d’ombra
i cadires per al públic assistent.

8 del vespre
C. de la Ciutat

Xurriacada – seguici de vespre
Cercavila fins a la plaça de la Catedral.
Balls de totes les comparses del bestiari
de la ciutat.
Final de festa amb balls conjunts, música,
llums i foc dels diables.
Hi haurà servei d’entrepans i de begudes.

8 del vespre
Plaça Major

Orquestra Maravella
Concert de Festa Major

DIMECRES 6 DE JULIOL

DIJOUS 7 DE JULIOL

2/4 de 5 de la tarda
Museu de l’Art de la Pell

10 del matí
Museu de l’Art de la Pell

Activitat gratuïta amb l’entrada.
+ info a www.museuartpellvic.cat
Organització: Museu de l’Art de la Pell

+ info a www.museuartpellvic.cat
Organització: Museu de l’Art de la Pell

Descobrim el Museu

6 de la tarda
Centre Cívic El Montseny

La cuina dels 5 elements
Taller a càrrec de Maria Dominikovics
Preu: 8€
+ info a centrescivics.vic.cat
Organització: CCVIC – Programa Més Nits

7 de la tarda
Parc de Miquel Coll i Alentorn

Fractal

Companyia Circ Terna.
“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”.

8 del vespre
Plaça Major

Cobla Vila d’Olesa
Ballada de sardanes.

10 de la nit
Plaça Gaudí

Neus Mar
Havaneres.
Cants al mar a través de la veu i la mirada
d’una dona.
Hi haurà rom cremat.

Jornada de portes obertes al MAP
6 de la tarda
Centre Cívic Plaça d’Osona

Llibret únic amb imatges
estampades i haikus
Taller artístic familiar amb Marta Esmarats.
A partir de 5 anys.
Activitat gratuïta.
+ info a centrescivics.vic.cat
Organització: CCVIC – Programa Més Nits!

6 de la tarda
Puig dels Jueus

Jocs d’aigua

Edat: + 13 anys
+ info a www.viuelcarrer.cat
Organització: Vicjove

2/4 de 7 de la tarda
Centre Cívic La Guixa

Kokedamas

Taller a càrrec de Kokedamas Lucciana
Preu: 10€
+ info a centrescivics.vic.cat
Organització: CCVIC – Programa Més Nits!

2/4 de 7 de la tarda
Església de la Pietat

Vic, ciutat gegant
Inauguració de l’exposició sobre els gegants
i el bestiari que forma part del seguici de
la festa major de Vic.
+ info: www.vicpuntzero.cat

8 del vespre
Plaça del Carbó

Lo Pau de Ponts en concert
Espectacle d’humor musical.

DIVENDRES 8 DE JULIOL
6 de la tarda
Vicjove

Escape Room Carrer
Edat: + 6 anys
+ info a www.viuelcarrer.cat
Organització: Vicjove

6 de la tarda
Centre Cívic Montseny

Taller de creació de bombes de llavors
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.
+ info a www.viuelcarrer.cat
Organització: Biblioteca del Montseny

6 de la tarda
Espai ETC

Homenatge a Anita Mui
Projecció de la pel·lícula Rouge
(Stanley Kwan, 1987)
Rouge és la pel·lícula més emblemàtica
d’Anita Mui.
Preu: 5€
+ info a centrescivics.vic.cat
Organització: CCVIC – Programa Més Nits!

7 de la tarda
Rambla Tarradellas

NüShu

Un taller de confecció, una màquina de
cosir, una escala, roba texana, un masteler,
bobines de fil, una corda i cinc dones….
Acròbates que cusen, ballen, riuen i grimpen.
NüShu és un llenguatge a través del cos, del
silenci, del caos, un llenguatge entre mares,
àvies, filles i companyes.
Un espectacle sensible, humà i divertit.
Companyia Capicua.
Espectacle familiar.

8 del vespre
C. de Sant Miquel

Cronoescalada
La tradicional pujada de ciclistes arriba a
la 9a edició. L’esdeveniment esportiu més
important de l’any tindrà moltes sorpreses.
Aixeca’t del sofà i vine a moure les cames!
Passa a ser tu el protagonista de les dues
rodes.
+info: @fmjvic (instagram)
FMJ

8 del vespre
L’Atlàntida

Concert de la JONC
Obres de Dmitri Xostakóvitx
i Nikolai Rimski Korsakov
Direcció: Edmon Colomer
+ info a www.latlantidavic.cat
Organització: L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona

8 del vespre
Plaça de la Catedral

Concert de l’Orquestra Inclusiva
de la UVic
Projecte pioner i innovador que proposa
gaudir de l’experiència de tocar música
en grup.
Direcció: Lluís Solé i Mercè Carrera

2/4 de 9 del vespre
Parc dels Estudis

Sopar de carmanyola
Concert del grup Arribar i ploure
Un concert dramàtic.
Porteu la manta i la carmanyola
i gaudiu de la vesprada.

9 del vespre
Església de la Pietat

10 del matí
Museu d’Art Medieval - MEV

Visita teatralitzada pels espais de l’església
de la Pietat amb quatre personatges
del segle d’or vigatà.
A càrrec de Xavier Cervera de Fòrum
Vicus i guió de Xevi Font.

Vine, juga i descobreix diferents jocs
tradicionals i moderns que trobaràs
al vestíbul del MEV.

Nits barroques a la Pietat

Cada divendres, dissabtes i diumenges
del 8 al 31 de juliol.
Preu: General 10€, reduïda 8€ i entrada gratuïta
per als menors de 10 anys.
+ info: www.vicpuntzero o a l’Oficina de Turisme de Vic.

12 de la nit
Zona esportiva

Barraques
Remei de Ca la Fresca
És un quintet ben parit d’Arbúcies que més
que en format banda, treballa com un
aquelarre en què invoquen folk galàctic
i poesia psicodèlica.
La Ludwig Band
Són el segon millor grup d’Espolla. Sona a
folk pedant, cançons de pastorets i se senten
heptasíl·labs que parlen de la vida i rimes
assonants.
The Penguins
Coneguts pel projecte familiar Reggae per
Xics, són una de les millors bandes de música
jamaicana del país. Vindran a presentar
el seu quart treball, Herois de cartró.
PD Bros + Uri
Patxanga per un tub i dosis de música
d’autor amb el vigatà Uri.
+info: @fmjvic (Instagram) / FMJ

DISSABTE 9 DE JULIOL
10 del matí
Estadi Hipòlit Planàs

Batalla de porters
Des de Pre Benjamí (6 anys) fins a sènior
(+18 anys)
Cal inscripció prèvia
+ info: www.infofundaciouevic.cat
Organització: Fundació Unió Esportiva Vic

Jocs de taula al vestíbul del MEV

Activitat gratuïta.
Amb la col·laboració del col·lectiu “Osona Juga”.
Organització: Museu d’Art Medieval - MEV

12 del migdia
Museu d’Art Medieval - MEV

Recorregut medieval
Per als visitants del museu, visita comentada
per l’art, la cultura i els costums del món
medieval.
Organització: Museu d’Art Medieval - MEV

5 de la tarda
Museu d’Art Medieval - MEV

Visió romànica

Visita guiada per descobrir la col·lecció d’art
medieval del Museu i per pujar al campanar
romànic més alt de Catalunya.
Organització: Museu d’Art Medieval - MEV

6 de la tarda
Espai ETC

Homenatge a Anita Mui
Projecció de les pel·lícules Moon Warriors
i Saviour of the Soul
Preu: 5€
+ info a centrescivics.vic.cat
Organització: CCVIC – Programa Més Nits!

7 de la tarda
Estadi Hipòlit Planàs

12 hores de futbol categoria femení
Categoria juvenil / Amateur (+16 anys).
De les 7 de la tarda a les 7 del matí.
Preu inscripció: 18€/jugadora
+ info: www.infofundaciouevic.cat
Organització: Fundació Unió Esportiva Vic

8 del vespre
Plaça de la Catedral

Barcelona Swing Flamingos
Ball de Swing.
Organització: Vick Kick Swing

8 del vespre
Plaça Bisbe Oliba

Pilar caminat dels Sagals d’Osona
De la plaça Bisbe Oliba a la plaça Major,
passant pel carrer de l’Escola.
Organització: Sagals d’Osona

8 del vespre
Sala de la Columna

Conferència Balmesiana
A càrrec de Mariàngela Vilallonga,
catedràtica emèrita de filologia llatina
a la Universitat de Girona.

9 del vespre
Zona esportiva

Bingo musical
Si la loteria és per a persones amb molta
fe, el bingo musical ho és pels que ja no en
tenen. Així doncs, a manca de fe ganes de
ballar. Hi haurà molt premis i possibilitat
de sopar.
+info: @fmjvic (instagram) / FMJ

10 de la nit
Plaça Major

96è concurs de Colles Sardanistes
Cobla Bisbal Jove.
Organització: Colla Sardanista Riallera

11 de la nit
Plaça dels Màrtirs

Lucky Luke

Ball de Tornaboda.

12 de la nit
Zona esportiva

Barraques
Lola and the Rhinos
Diuen que els hi agrada fer el préssec, a Vic
vindran a tocar clàssics i a fer-nos passar
una bona estona.

Mujeres
Una de les bandes de rock de referència dels
últims temps al nostre país i al de més enllà.
El trio de Barcelona fa temps que no trepitja
Osona i tornen amb més força que mai.
Demencials
Tenen quasi més anys que la pròpia Festa
Major Jove però encara no han deixat la seva
passió. Fan punk-rock del bo amb accent
vigatà i acompanyat dels seus amics.
PD Desconegut
Música i festa fins a altres hores de la nit.
+info: @fmjvic (instagram)
FMJ

DIUMENGE 10 DE JULIOL
2/4 d’11 del matí
Museu d’Art Medieval - MEV

Jocs i dracs al MEV

Rufus, l’amic drac del Museu, ens guiarà
per un viatge a la recerca d’aquests animals
fantàstics.
Organització: Museu d’Art Medieval - MEV

11 del matí
Estadi Hipòlit Planas

Partit commemoratiu del centenari
de la Unió Esportiva Vic
Veterans Unió Esportiva Vic - Veterans RCD
Espanyol.
A les 11 del matí partit femení.
A les 12 del migdia partit masculí.
Entrada gratuïta.
Organització: Unió Esportiva Vic

11 del matí
Església de la Pietat

Estiu Arqueològic
Visita guiada a les excavacions de l’espai
Vicpuntzero.
Inscripcions: fins al dissabte 9 de juliol, presencialment a l’Oficina
de Turisme de Vic, o bé, al telèfon 93 886 20 91
Visita gratuïta.
+ info: www.museuartmedieval i www.vicpuntzero.cat

12 del migdia
Museu d’Art Medieval - MEV

7 de la tarda
Plaça del Carbó

Per als visitants del museu, visita comentada
per l’art, la cultura i els costums del món
medieval.

Formació de pop post-Bowie, liderada
per Llorenç Romera Pericàs.

Recorregut medieval

Salvatge Cor

Organització: Museu d’Art Medieval - MEV

7 de la tarda
Plaça Major

12 del migdia
Plaça Major

Jornada castellera de Festa Major
Amb els Castellers de la Vila de Gràcia,
Marrecs de Salt i Sagals d’Osona.
Organització: Associació Culturals Sagals d’Osona

2/4 de 3 de la tarda
Zona Esportiva

Dinar de valents
No es sobreviu realment a la Festa Major
si no es ve al dinar més ben parit de l’any.
Reviu amb nostàlgia els dies que has viscut
i acaba la FMJ amb el millor final de festa
possible. L’AMPA de la FMJ ja no es veu amb
cor de venir.
+info: @fmjvic (instagram)
FMJ

EFEMÈRIDES
DEL SEGUICI

Organització: Ajuntament de Vic i Jazz Cava

La Cridòria
IX Triangular de colles
Vine a animar els teus!
Els equips han de ser paritaris. Cada equip
tindrà un repartidor i una repartidora, als
atacs hi haurà una noia i un noi, i entre
defenses i porteria dues noies i dos nois.

¼ d’11 de la nit
El Sucre

Castell de focs
Amb Pirotècnia Tomàs.

11 de la nit
Plaça Gaudí

Contracrida
Amb Etcètera Teatre

243 Diada de Sant Miquel
190 Aniversari del Merma
160 Aniversari dels Gegants de Vic
160 Aniversari de la Vella
122 Aniversari del Nen
96 Edició del concurs de colles sardanistes
28 Aniversari de l’Associació de Dansaires de Sant Miquel
25 Aniversari de l’Associació Cultural Sagals d’Osona
20 Aniversari de la recuperació de l’Àliga de Vic
15 Aniversari de la recuperació del Bou
15 Aniversari de la recuperació de la Mulassa
15 Aniversari dels Grallers i Timbalers de la Ciutat de Vic
10 Aniversari Banda EMVIC
8 Aniversari de la recuperació dels Cavalls Cotoners

EXPOSICIONS
TÈXTIL
Exposició de Valèria Civil i
Helena Aguilar

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics
i Enginyers d’edificació de Barcelona –
Delegació d’Osona – Moianès

PUGEM ALS ESCENARIS
Exposició que té com a objectiu
posar en manifest la invisibilització
de les dones a la indústria de la
música a l’escena catalana. Conta
d’imatges, vídeos i entrevistes a les
dones del sector (artistes, tècniques,
representants, productes, etc).

Sala Romeu – Biblioteca Joan Triadú
Del 27 de juny al 10 de juliol.
Dilluns, dimecres i divendres
de les 3 de la tarda a les 8 del vespre
Dimarts i dijous de les 10 del matí a dos quarts d’una
del migdia i de les 3 de la tarda a les 8 del vespre.
Entrada lliure.

VIC, CIUTAT GEGANT
Exposició sobre els gegants i el bestiari
que forma part del seguici de la Festa
Major de Vic, en què es mostra des de
l’àmbit comunitari i festiu fins a l’històric.

Fins a l’1 de juliol.
Matins de dilluns a divendres de les 9 a la 1 del migdia.
Tardes de dilluns a dijous de les 3 a les 5 de la tarda.
Entrada lliure

PINTURES
Exposició d’Enric López Ruestes

Espai Josep Vernís (UVic-UCC)
Fins al 15 de juliol.
De dilluns a divendres de les 8 del matí
a les 8 del vespre
Entrada lliure
+ info: www.uvic.cat
Organització: Oficina de Gestió Cultural i Família López
Rocafiguera

EXPOSICIÓ PARELLES
LINGÜÍSTIQUES
Setzena edició de l’exposició
“Parelles lingüístiques”

Església de la Pietat

Temple Romà

Del 7 de juliol al 30 d’octubre
De dilluns a divendres de les 6 de la tarda
a les 8 del vespre.
Dissabtes de les 10 del matí a les 2 del migdia
i de les 5 de la tarda a les 9 del vespre.
Diumenges de les 6 de la tarda a les 9 del vespre
Entrada lliure

Fins al 17 de juliol.
Matins de dimarts a dissabte de les 11 del matí
a la 1 del migdia.
Tardes de dimarts a diumenge de les 4 de la tarda
a les 8 del vespre.
Entrada lliure

+info: www.vicpuntzero.cat o al telèfon 93 886 20 91

Organització: Osonament, Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBV
Col·laboració: Patronat d’Estudis Osonencs

ART + ESCOLA + CURA
Exposició dels projectes realitzats en el
marc de l’onzena edició d’ART I ESCOLA
A cura d’Assumpta Bassas
29 centres educatius / 33 projectes +
2.694 alumnes

Fins al dia 30 de juliol de 2022

RELATS FOTOGRÀFICS
Bernat Cedó – Gerard Cisneros

CAMIL

Fins al 30 de juliol de 2022

Exposició de Fàtima Valldeperas

CICLE IL·LUSTRADORS

Casino de Vic

D de Dàlia Adillon

Fins al 24 de juliol.
De dilluns a diumenge
de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre.
Entrada lliure

Fins al 30 de juliol de 2022

+ info: www.casinodevic.cat
Organització: Casino de Vic

ACVic, Centre d’Arts Contemporànies
De dimarts a divendres de les 10 del matí
a la 1 del migdia i de les 5 a les 7 de la tarda.
Dissabtes de les 11 del matí a les 2 de migdia
i de les 5 a les 7 de la tarda.
+ info a www.acvic.org

SER ARBRE
Exposició de Josep Morral
Les obres exposades són el producte
d’un projecte artístic que neix el 2019
amb la mostra Simbiosi, realitzada al
CACIS (Centre d’Art Contemporani i
Sostenibilitat) a Calders. El projecte
s’ha desenvolupat posteriorment a la
Galeria Artèria d’Igualada i ha culminat
darrerament en una exposició de 50
obres al Centre Cultural El Casino de
Manresa el setembre de 2021.

Museu de l’Art de la Pell
Del 9 de juliol al 30 d’agost.
De dimarts a divendres de les 10 del matí
a la 1 del migdia i de les 4 a les 7 de la tarda.
Dissabtes de les 11 del matí a les 2 del migdia
i de les 4 a les 7 de la tarda.
Diumenges i festius de les 11 del matí a les 2 del
migdia.
Preu entrada: General 3€ - Reduïda 2€
+ info: www.museartpellvic.cat

KATAKALI-KALIKATA
Passatge a l’Índia,
d’Ernesto Carratalá Rey
Ernesto Carratalá ha publicat
il·lustracions a diferents revistes,
destacant les cròniques il·lustrades
que enviava a la revista històrica
El Víbora, de Calcuta i Manila,
ciutats en les quals va viure. Ha
exposat a nombroses galeries d’art
del sud-est asiàtic. La seva obra és
immensa i exuberant. Per aquesta
exposició ha escollit, majoritàriament,
peces inspirades en l’Índia.

Centre Cívic El Montseny
A partir del dia 6 de juliol de 2022
De dilluns a divendres de les 4 de la tarda
a les 8 del vespre.
Entrada lliure
+ info a centrescivics.vic.cat

#NOVIOLÈNCESMASCLISTES
#NOVIOLÈNCIESLGTBIFÒBIQUES
#NOENPASSEMNIUNA
#LLIURESDEVIOLÈNCIESMASCLISTES
#LLIURESDEVIOLENCIESLGTBIFÒBIQUES
Per això si et trobes en alguna d’aquestes situacions o coneixes algú que necessiti
ajuda pots posar-te en contacte amb els següents recursos:

Telèfon 112 per emergències (24 hores)
Telèfon 900 900 120 (24 hores)
Mossos d’esquadra Vic: 93 8815700 (24 hores)
GU Vic: 93 8850000 (24 hores)
Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI: 93 702 7284 / 650 540 732
(servei d’informació i atenció a les dones -SIAD i el servei d’atenció a la diversitat sexual i identitats
de gènere –SAI LGTBI) - De dilluns a divendres de les 9 del matí a les 3 de la tarda.
Durant l’activitat pots també adreçar-te al personal de l’Organització:
696429148 / 671741097

La comissió de la Festa Major de Vic us demana que engalaneu els balcons
i les finestres de casa amb la senyera i amb els colors de les colles.
La comissió de la Festa Major de Vic agraeix la col·laboració desinteressada
de totes les entitats participants en els actes de la Festa Major.

Disseny: Marta Prat

El masclisme i la LGTBIfòbia és present a diferents esferes de la vida quotidiana. Durant les activitats de Festa Major i activitats d’estiu, volem fer incidència visualitzant
el rebuig a les violències masclistes i LGTBifòbiques, i concretament les que es donen
en l’àmbit comunitari. Aquestes violències són una realitat que es dona als carrers,
a l’espai públic en general, en espais d’oci, i a les xarxes socials. I per això ens cal
identificar-les, denunciar i visibilitzar per erradicar-les.

