25-30 JUNY
DC 26

1 , 2, 3,
TITELLES
I ACCIÓ!

25 JUNY
6 SETEMBRE

PAS A PAS CAP A LA CONVIVÈNCIA
Activitats obertes, esportives i de lleure
a l’aire lliure de la ciutat de Vic

Lloc: Centre Cívic El
Montseny
Horari: 17:30 h
Organitza: Casa d’O
ficis
i Biblioteca del Monts
eny

Durant les vacances d’estiu els
carrers prenen vida i es converteixen
en l’espai ideal per relacionar-nos,
petits i grans: els parcs s’omplen
de bicis, patins, pilotes o jocs
improvisats. Amb les propostes de
Les Tardes d’Estiu al Carrer els parcs
també són un bon lloc per veure
espectacles (dansa, rondallaires,
etc.), per fer tallers (circ, reparació de
joguines i de bicicletes, etc.), per ser
creatius (manualitats, construccions
amb fusta, murals, etc.), per fer jocs
(tradicionals, de taula, gegants, etc.)
i per fer activitat física i esport (tennis
taula, futbol, etc.). A més, aquest
any, s’ha comptat amb entitats que
treballen la diversitat funcional a la
ciutat, fet que ha permès adaptar
la major part de les activitats per

tal de garantir l’accessibilitat de
tothom (aquelles que poden generar
algun dubte, s’han marcat amb
icones d’accessibilitat). Per a més
informació podeu consultar la web
www.viuelcarrer.cat.
La programació de la 5a edició de les
Tardes d’Estiu al Carrer es concentra
del 25 de juny al 6 de setembre de
2019: onze setmanes amb activitats
i propostes esportives i de lleure per
a tots els gustos i totes les edats,
que s’acomiada amb una gran festa.
Aquesta proposta forma part de la
programació d’activitats municipals
recollides a l’ESTIU VIC XL i al Pla de
l’Esport de Vic - Vicactiva’t. Les Tardes
d’Estiu al Carrer s’inclouen dins del
projecte Viu el Carrer!, promogut pel
Projecte d’Intervenció Comunitària
Intercultural.

Interpretació en
llengua de signes
Activitat accessible
a persones amb
mobilitat reduïda

www.vic.cat

19 - 21 JULIOL

Festes del Barri
d’Osona

aavvbarriosona.vicentitats.cat

30 JULIOL - 9 AGOST

Festes del carrer
de Gurb
www.carquinyoli.cat

DC 3

XIP-XAP-XUP

RACONS
CREATIUS

A partir de 8 anys
Vine a refrescar-te tot jugant:
relleus, jocs tradicionals
i alguna sorpresa!

DC 10

ZUMBA

Lloc: parc Sant Jaume
Horari: 17.30 h
Organitza: Casa d’Oficis

diferents espais
Tallers i manualitats en
os. Aprendrem
ers
div
i utilitzant materials
eixem un
con
i
em
ent
erim
exp
mentre
ístiques.
art
ues
niq
tèc
ampli ventall de

Lloc: parc d’Armand
Quintana i Panedas (davant
de L’Atlàntida)
Horari: 17.30 h
A càrrec de: Oci Infantil
i Lúdic de Manlleu

Besora
Lloc: c. Sant Quirze de
Montseny)
El
ic
Cív
e
ntr
Ce
(Exterior
Horari: 17.30 h
ficis
Organitza: Casa d’O

DM 16

DL 15

EMBRUTA’T
LES MANS

JOCS DE
CUCANYA

Coneixes el poder de la
música? Vine
a ballar i a veure com a
través de la
música podem viure i
transformar les
diferents emocions!
Lloc: plaça d’Osona
Horari: 17.30 h
Organitza: Casa d’O
ficis

Cada cel és una inspiració, cada
eja la teva
núvol flota lliurement, desbloqu
?A partir
imaginació, dibuixa, què hi veus
I Clouds
MEK
HIRA
llibre
del
de la proposta
animals
de Peng + Hu buscarem formes,
entre
i personatges imaginaris amagats
dels
ents
elem
els
i
res
els núvols, les omb
entorns d’ACVic.

DC 17

JOCS DEL MÓN

TASTET
D’ESPORTS
MINORITARIS

PER A TOTS
ELS PÚBLICS
A partir de 12 anys
A partir de 16 anys
Vols moure el cos amb ritmes llatin
s? Una
de les millors maneres de fer exerc
ici físic i
passar-t’ho bé és ballant. Activitat adap
tada
per a persones amb mobilitat reduïda.

al
Saps què és el golbol? Has jugat mai
rts
korfbal? Existeixen molts jocs i espo
n als
diferents dels que habitualment surte
jocs
en
men
S’ano
ació.
unic
mitjans de com
ixer-los
i esports minoritaris. Si vens a conè
segur que voldràs repetir!

Lloc: plaça dels Màrtirs
Horari: 1 7.30 h
Organitza: Osonament i
Associació Diversitat Funcional
d’Osona (ADFO)

Lloc: parc infantil i pista esportiva
de l’Horta Vermella
Horari: 1 7.30 h
rtiu
Organitza: ONCE i Consell Espo
ona
d’Os

d’ACVic)
Horari: 17.30 h
Organitza: ACVIC. Centre d’Arts
Contemporànies

LES CÚPULES
DE LEONARDO

Vols aprendre a fer pap
er reciclat
utilitzant una tècnica arte
sanal?
Un grup de joves t’ensen
yarà com
fer-ho a partir d’un taller
pràctic.
Vine a viure el procés am
b les
teves pròpies mans!

DV 12

ant
Lloc: parc de Jaume Portell (dav

DJ 18

A partir de 5 anys

Lloc: plaça del Carbó
Horari: 17.30 h
Organitza: Associaci
ó Tapís
(Projecte Aktua)

Lloc: Centre Cívic
de la Serra-de-senferm
Horari: 17.30 h
Organitza: Casa d’Oficis

DJ 11

QUÈ S’AMAGA
ENTRE ELS
NÚVOLS?

A partir de 5 anys

Explicació de contes
breus amb els quals
viatjarem a llocs màgics.
Fes servir la imaginació
i deixa’t portar!

Lloc: plaça de la Noguera
Horari: 2
 0.00 h
Organitza: Vic Basket Beat

ACTIVITAT
FAMILIAR
A partir de 8 anys
A partir de 3 anys

ys
A partir de 3 an

Vine a l’actuació de l’orquestra de
pilotes
de bàsquet formada per joves de
la ciutat i
músics acompanyants! Vic Basket
Beat és
un projecte artístic socioeducatiu
en el qual
s’han implicat diverses entitats i jove
s de la
ciutat durant aquest 2019.

De 12 a 18 anys
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.
Més informació i inscripcions
a www.viuelcarrer.cat

TALLER
DE PAPER
ARTESANAL

UN MÓN DE
CONTES

Per a tots els públics

Lloc: carrer Josep
Maria Sert (parc darrere IES Vic)
Horari: 1 7.30 h
Organitza: Educaixa

DANCING
FEELINGS

DM 2

DL 1

VIC BASKET
BEAT

s?
T’agrada la ciència? Fer-te pregunte
ar
Experimentar i descobrir? Vine a pass
una bona estona. Te’n sorprendràs!

DM 9

DL 8

15-21 JULIOL

tivitats per a infants
Consulteu la programació d’ac
is de Vic que coincideixen
i joves de les Festes dels barr
amb el període d’estiu

Festa Major
de Vic

Lloc: plaça Fra Joan
Horari: 1 7.30 h
Organitza: Osonament, Projecte
Aurora
i Agents Cívics
Col·labora: La Clota

DG 30

De 12 a 16 anys

8-12 JULIOL

LASER TAG

Audiodescripció
per facilitar
l’accessibilitat visual

FESTES
DE VIC
27 JUNY - 7 JULIOL

La teva bicicleta no funciona gaire
bé?
Saps que hi ha bicis que es convertei
xen
en estudis de ràdio o en liquadore
s? Si tens
una bicicleta vella i creus que dedi
cant-hi
una estona la tornaries a utilitzar, vine
i ens
la mirarem plegats.

na
Lloc: parc de Santa An
Horari: 17.30 h
Sense
Organitza: Joguines
ís
Tap
ó
aci
Fronteres, Associ
ació Sant Tomàs
oci
Ass
i
ua)
Akt
cte
(Proje

DJ 4
Les Tardes d’Estiu al Carrer és un
projecte socioeducatiu a l’espai
públic que parteix del treball entre
diferents entitats, persones (voluntàries
i professionals) i l’administració local.
Aquest treball comunitari permet
organitzar activitats gratuïtes, lúdiques
i esportives, adreçades a infants,
joves i famílies. A més, son activitats
pensades per fomentar l’esport, els
valors saludables, de sostenibilitat i de
convivència a les places, pistes i parcs
de tota la ciutat.

A partir de 12 anys

rada tant s’ha
Aquella joguina que t’ag
tinuar jugant-hi?
con
aria
espatllat i t’agrad
atllada però vols
No tens cap joguina esp
que tenim?
les
r
gla
arre
a
ajudar-nos
ona oportunitat
Vine i donarem una seg
a les joguines!

Obra breu de titelles en
la qual, a través
dels personatges, coneixe
rem diferents
realitats i imaginarem un
món millor.

2019

BICICLYREPAIR

ys
A partir de 8 an

A partir de 5 anys

EXPERIMENTA
I DESCOBREIX

DJ 27

ALLARGUEM S
LA VIDA DE LE
JOGUINES

DM 25

1-4 JULIOL

DV 28

DG 21

DV 19

STREET ART

MATINAL
DE PAPIROFLÈXIA
I TORNEIG
D’AVIONS DE PAPER

28 - 30 JUNY

Festes del Barri
del carrer Sant Pere

ACTIVITAT
FAMILIAR
A partir de 8 anys

www.culturavic.cat

22 - 28 JULIOL

Festes del Barri
de Santa Anna

barrisantaanna.blogspot.com

5 - 8 SETEMBRE

Festes del Barri
del Remei

www.elremei.org

A partir de 3 anys
Tens ganes d’experimentar i crear?
Utilitzem materials naturals com el fang,
les fulles i les pedres per fer una obra
d’art única i vivencial.
Lloc: parc de Santa Anna
Horari: 17.30 h
Organitza: Casa d’Oficis i Associació
Sant Tomàs

ACTIVITAT
FAMILIAR
A partir de 5 anys
ionals per grans
Recuperem jocs tradic
bona estona
una
sar
pas
i petits. Vine a
fent proves d’equip.
tura
Lloc: passeig Pep Ven
h
0
Horari: 17.3
ficis
A càrrec de: Casa d’O

A partir de 8 anys
a punteria,
Vols posar a prova la tev
Vine a conèixer
ió?
trac
estratègia i concen
el vikking
com
litat
abi
d’h
s
joc
ts
diferen
rom, el
car
el
a,
anc
pet
la
kub, el mölky,
.
crokinole i la ruleta tirolesa
ll i Alentom
Lloc: parc Miquel Co
)
rm
nfe
-se
(Serra-de
Horari: 17.30 h
Sense Fronteres
Organitza: Joguines

Vine a conèixer la figura de Leon
ardo
da Vinci i el seu entorn històric,
artístic i
científc. Explicarem el problema
de fer un
pont o una coberta i farem una
construcció
col·lectiva amb fusta. Places limit
ades a 30
persones entre infants i famílies.
Inscripcions a la Biblioteca Joan
Triadú.
Lloc: pati del darrere de la Bibliotec
a
Joan Triadú
Horari: 17.30 h
Organitza: Biblioteca Joan Triad
ú

A partir de 16 anys
às
Vine al taller pràctic d’art urbà on podr
pintura
la
i
grafit
del
ques
tècni
les
a
te
introduirper la
ipatiu
partic
l
mura
mural. Dissenyarem un
única.
d’art
obra
una
em
crear
i
ia
ivènc
conv
e d’en
Lloc: cantonada carrer de la Torr
lans
Cata
s
Franch i Av. Païso
(davant escola La Sínia)
Horari: 17.30 h
A càrrec de: Gerard Casaldàliga
(il·lustrador muralista)

ACTIVITAT FAMILIAR
EN EL MARC DE LA
FESTA MAJOR DEL
BARRI D’OSONA
Taller de creació d’avio
ns i altres elements
amb paper. Vine a des
cobrir tot el que pots
fer amb un full de pap
er!
Lloc: plaça d’Osona
Horari: 10.30 h a 12.0
0h
Organitza: Casa d’Ofici
s

25 JUNY - 25 JULIOL

VIC FUTBOLNET
AMB LA FUNDACIÓ
BARÇA
Arriba una nova proposta de futb
ol i activitat física a les pistes
esportives de la ciutat de Vic de
la mà de la Fundació Barça!
Gaudeix d’una experiència espo
rtiva única amb entrenaments,
activitats multiesportives i partits
en 3 temps! Vine a practicar
esport en equips mixtos, posant
en pràctica i treballant
diferents valors i marcant les regle
s del joc. Si tens entre
8 i 16 anys, inscriu-t’hi!

22-26 JULIOL

DC 24

DIVERSEJANT

DL 22

LABORATORI
DE LECTURA
SOBRE L’OLÍVIA

DM 23

TORNEIG SUPERSIX

FEM CIRC!

Aleví (del 2007 al 2008)
Inscripcions (fins el 20 de juny)
Vicjove (c. del Bisbe Morgades,
15). Dimarts i dijous de 10 h a 13 h.
De dilluns a dijous de 16 h a 19 h.
CCVIC Montseny
(av. del Montseny, 16).
De dilluns a divendres de 17 h a 20 h.
En línia a www.viuelcarrer.cat.
La inscripció és gratuïta
i inclou samarreta i assegurança
esportiva. Places limitades.

Benjamí (del 2009 al 2010)
Opció 1:
Lloc: pista esportiva barri de Santa
Anna (c. de Tagamanent, 1)
Dies i hores: sessions de 90
minuts els dilluns i dimecres
de 17 h a 18.30 h.
Opció 2:
Lloc: pista esportiva Parc de
Monsenyor Esteve Orriols i
Marquès (pg. de la Generalitat, 51)
Dies i hores: sessions de 90
minuts els dimarts i dijous de 17 h
a 18.30 h.
Opció 3:
Lloc: pista esportiva Parc de
Monsenyor Esteve Orriols i
Marquès (pg. de la Generalitat, 51)
Dies i hores: sessions de 90
minuts els dimarts i dijous de
18.30 h a 20 h.

Opció 1:
Lloc: pista esportiva barri de
Santa Anna (c. de Tagamanent, 1)
Dies i hores: sessions de 90
minuts els dilluns i dimecres
de 18.30 h a 20 h.
Opció 2:
Lloc: pista esportiva del parc
Occitània al barri del Sucre
(c. de la Laura)
Dies i hores: sessions de 90
minuts els dimarts i dijous de
17 h a 18.30 h.
Opció 3:
Lloc: pista esportiva del parc
Occitània al barri del Sucre
(c. de la Laura)
Dies i hores: sessions de 90
minuts els dimarts i dijous de
18.30 h a 20 h.
Infantil (del 2005 al 2006)
Lloc: pista esportiva del parc
Xavier Roca i Viñas - Skate Park
(c. Prat d’en Galliners)
Dies i hores: sessions de 90
minuts els dilluns i dimecres
de 17 h a 18.30 h.

Cadet (del 2003 al 2004)

a descobrir els
Coneixes l’Olívia? Vine
st personatge a partir
que
d’a
tes
con
diferents
.
de l’experimentació

A partir de 5 anys
Activitat de creació de diversos mate
rials per
fer circ (bitlles, pilotes, cèrcols...) i
taller pràctic
de malabars i equilibris. Vine a treur
e l’artista
que portes a dins!
Lloc: parc Monsenyor Esteve Orrio
ls
i Marquès
Horari: 17.30 h
Organitza: Casa d’oficis
i Fàbrica dels Somnis

mes
Lloc: parc Jaume Bal
h
0
17.3
i:
Horar
Joan Triadú
Organitza: Biblioteca
ts
me
Go
ia
rer
i Llib

a jugar amb
No saps què fer? Vine
amics.
us
no
fer
a
i
s
tre
sal
no
aigua, confeti
Experimentarem amb
ts.
i mil textures diferen

DV 2

ROCÒDROM

BUBBLE
FOOTBALL I
FUTBOLÍ HUMÀ

CREA!

Lloc: pista esportiva del parc
Xavier Roca i Viñas - Skate Park
(c. Prat d’en Galliners)
Dies i hores: sessions
de 90 minuts els dilluns
i dimecres de 18.30 h a 20 h.

Cloenda dels grups benjamins i infantil: dimecres, 24 de juliol
de 17 h a 20 h al camp de l’OAR Vic (av. de l’Estadi, 14)
Cloenda dels grups alevins i cadet: dijous, 25 de juliol de 17 h
a 20h al camp de l’OAR Vic (av. de l’Estadi, 14)
t
+ Informació: www.viuelcarrer.ca
nts i les seves
icipa
part
a
per
va
mati
infor
ió
Reun
a les 19 h,
famílies o tutors: dilluns, 17 de juny
Col·labora:
al Vicjove (c. Bisbe Morgades, 15)
d’Osona i OAR Vic
Fundació Barça, Consell Esportiu

A L’ESTIU,
OBRIM EL
CAMP DE
L’OAR!

Lloc: plaça d’Osona
Horari: 17.30 h
Col·labora: Grup de joves aficionat
s
al tennis taula i Vic Tennis Taula

DL
Dm26
13

DC 21

SOC LA MÉS...
SOC EL MÉS...

DJ 8

TOBOGAN
AQUÀTIC

Torneig individual de tennis taula
i
demostració de jugadors/es professio
nals.
Es competirà en dues categories:
+12 i +16 anys.

Lloc: plaça Gaudí
Horari: 17.30 h
Organitza: Joguines Sense Fron
teres
i Joguines Gargamel

DM 13

vis per garantir-ne
susceptibles de patir can
Les activitats d’agost són
125454.
680
ó:
. Per a més informaci
un millor funcionament

PER A TOTS
ELS PÚBLICS
A partir de 12 anys

Has participat mai en un torneig
d’un joc
de taula? Aquesta és una bona ocas
ió per
iniciar-t’hi. el “SuperSix” és un joc
senzill i
divertit. L’atzar hi té un paper impo
rtant,
però si t’arrisques pots acabar guan
yant.

ral
Lloc: plaça de la Cated
Horari: 17.30 h
Diversitat
Organitza: Associació
FO)
Funcional d’Osona (AD

AGOST

TORNEIG
TENNIS TAUL
A

PER A TOTS
ELS PÚBLICS
A partir de 12 anys

A partir de 8 anys

ACTIVITAT
FAMILIAR
A partir de 5 anys

DV 26

DJ 25

Cada tarda del 25 de juny al 23
d’agost de 17 h a 20 h.
Aforament limitat. Més informació
sobre la normativa i les condicions
d’accés a: www.esportsvic.cat

De 5 a 12 anys

De 7 a 14 anys

De 6 a 12 anys

De 5 a 14 anys

lor que refrescar-se
A l’agost no hi ha res mil
n especialment
oga
a la ciutat amb un tob
a’t el banyador i
Pos
!
asió
l’oc
a
per
muntat
ocitat per aquest
vel
a
tot
a
el flotador i llisca
a.
tobogan inflable d’aigu
Oliva
Lloc: plaça del Bisbe
ral
ted
Ca
i plaça de la
Horari: 17.00 h
A càrrec de: Anigami

Vine a escalar al rocòdrom de les
Tardes d’Estiu al Carrer!
Lloc: plaça d’Osona
Horari: 17.30 h
A càrrec de: Anigami

2-6 SETEMBRE
DL 2 / MATÍ

BIM, BAM,
PATAPUM!

De 8 a 16 anys

! Creativa!
Ràpid! Valenta! Enigmàtic
diferents proves
fer
a
e
Vin
!
gat
olli
ort
Ent
el més...
que et faran saber si ets

Color, textures, formes, artesania...
activitat de manualitats per treure la
creativitat que portes dins!

Lloc: parc Occitània
(c. de la Laura)
Horari: 17.30 h
A càrrec de: Anigami

Lloc: parc de Monsenyor Esteve
Orriols
i Marquès (pg. de la Generalitat,
51)
Horari: 17.30 h

Vine a participar d’un partit de bubble
football en el qual la diversió està
assegurada o anima’t a convertir-te en un
jugador d’un futbolí humà gegant!
Lloc: parc de Santa Anna
Horari: 17.30 h
A càrrec de: Anigami

DV 6
DC 4 / MATÍ

TÍ
DM 3 / MA

ANTS
JOCS GEG

CARTRÓ,
PAPER ,
TISORES!

DJ 5 / MATÍ

TUTTIFRUTTI

FESTA FINAL
D’ESTIU

Amb la col·laboració de:

Amb la participació de:
Agrupació de sords de Vic i Comarca · Associació Diversitat Funcional Osona (ADFO) ·
Associació Sant Tomàs · Associació Tapís (Projecte Aktua) · Associació veïns Barri d’Osona ·
Associació veïns Barri del Remei · Biblioteca Joan Triadú · Biblioteca del Montseny · Casa d’Oficis
– Programa subvencionat pel SOC en el marc del projecte treball als barris · Centre d’Arts
Contemporànies (ACVIC) · Consell Esportiu d’Osona · Entitats que treballen la diversitat funcional
a Vic · Associació juvenil Festes Osona · Fundació Barça · Gerard Casaldàliga · Grup de joves del
PICI · Joguines Gargamel · Joguines Sense Fronteres · La Clota · La Fàbrica de Somnis · Llibreria
Gomets · OAR Vic · ONCE · Osonament · Projecte Aurora · Vic Basket Beat · Vic Tennis Taula.

Contacte
www.viuelcarrer.cat | equipicivic@tapis.cat | 638.800.637

PÚBLIC
FAMILIAR .
A partir de 5 anys
gem-los i
Utilitzem materials quotidians, barre
experiments
fer
a
Vine
ció.
reac
la
-ne
rvem
obse
que semblen màgia!
Lloc: parc de Santa Anna
Horari: 11.00 h
Organitza: Casa d’Oficis

ACTIVITAT
FAMILIAR
A partir de 5 anys
Vols pensar en gran? Vine a juga
r als jocs
gegants, els típics jocs de taula però
de
mida humana.
Lloc: plaça d’Osona
Horari: 11.00 h
Organitza: Casa d’Oficis
Col·labora: Associació juvenil Fest
es Osona
i AVV Barri d’Osona

ACTIVITAT
FAMILIAR
A partir de 5 anys
a les quals després
T’agrada crear coses
aquest taller de
pots donar un ús? En
tes-disfressa per
jec
ob
m
fare
ts
manualita
de la festa final.
dia
el
als
ser els més origin
ll i Alentorn
Lloc: parc Miquel Co
)
rm
nfe
-se
-de
rra
(Se
Horari: 11.00 h
ficis
Organitza: Casa d’O

ACTIVITAT
FAMILIAR
A partir de 5 anys
Taller de cuina en què
s’utilitza la fruita
com a ingredient princip
al. Aprendrem a
fer reaprofitament de la
fruita madura amb
batuts i sucs originals,
bons i sans.
Lloc: Centre Cívic El
Montseny
Horari: 11.00 h
Organitza: Casa d’O
ficis

ACTIVITAT
FAMILIAR
A partir de 5 anys
es d’Estiu al
Vine a la gran festa final de Les Tard
Verdesca
la
i
a
Tresc
la
ixer
conè
às
Carrer. Podr
i familiar
que amb el seu espectacle musical
membres
Zum, ens faran ballar i saltar. Els tres
en en
toqu
i
en
cant
,
elles
del grup, vestits d’ab
ents. També
directe un ampli ventall d’instrum
la diversió
hi haurà altres activitats per garantir
is!
perd
de petits i grans. No t’ho
Lloc: plaça de la Noguera
Horari: 17.30 h
A càrrec de: La Tresca i la Verdesca
Remei
Col·labora: Casa d’Oficis i AVV del

