
INTRODUCCIÓ

FESTA 
MAJOR

Les Tardes d’Estiu al Carrer és un 
projecte socioeducatiu a l’espai 
públic que parteix del treball entre 
diferents entitats, persones pro-
fessionals i administració local, to-
tes elles implicades en l’organitza-
ció d’activitats gratuïtes, lúdiques 
i esportives, adreçades a infants, 
joves i famílies, pensades per fo-
mentar l’esport, els valors saluda-
bles i de convivència a les places, 
pistes i parcs de tota la ciutat.

Durant les vacances d’estiu els 
carrers es converteixen en el 
terreny de joc ideal pels infants i 
joves de la ciutat: els parcs s’om-
plen de bicis, patins, pilotes o de 
taulells improvisats per vendre i 
cuinar en un món imaginari.

La programació de les Tardes 
d’Estiu al Carrer d’aquesta quar-
ta edició es concentra del 25 de 
Juny al 27 d’Agost. 

25 juny 19.00h

S’ha d’estar
molt roig
Espectacle infantil, sopar i concerts.

Lloc: Bosquet de l’Atlàntida

Organitza: Colla del Nen

27 juny 19.00h
Acció negra
Activitats infantils, sopar i 
concerts.
Lloc: Parc Balmes
Organitza: Colla de la Vella

1 juLIOL 18.00h

Tarda d’humor
Vine a passar la tarda amb una 

bona dosi d’humor.

Lloc: Parc M. Àngels Anglada

Organitza: Festa Major Jove

2 juLIOL 19.00h
Espectacle
familiar: Tututs
La companyia Tututs us convida a descobrir mil i una històries amagades darrere d’una cobla!
Lloc: Parc Balmes
Organitza: Colla de la Vella

6 juLIOL 19.00h
Espectacle
Infantil: Circ Los
La companyia Circ Los 
us convida a gaudir d’una tarda per  compartir noves sensacions i experiències
Lloc: Plaça dels Màrtirs
Organitza: Ajuntament de Vic

30 juny 18.30h

Crida
Sortida de les colles en rua cap 

a la crida. Xarangues, caps de 

llúpia i cridaires. Participa en una 

de les tres rues.

Lloc: Sortida Colles

Organitza: Ajuntament de Vic

3 juLIOL 22.00h

Cursa dels
7 portals
Cursa nocturna 7 portals 2017. 

Participa-hi i sigues el més ràpid!

Lloc: Plaça Major

Organitza: Ajuntament de Vic

6 juLIOL 19.30h
Cronoescalada
6a Gran pujada de ciclistes pel 
carrer de Sant Miquel. 
La pujada de ciclistes més boja 
de la ciutat!
Lloc: Carrer de Sant Miquel
Organitza: Festa Major de Vic

7 juLIOL 18.00h

Gimcana Guarra
Més informació i inscripcions: 

vicciutatporcina@gmail.com

Lloc:  Llera del riu Mèder 
(Pont Romànic)

Organitza: Festa Major Jove

7 juLIOL 19.15h

Xurriacada
Cercavila amb colles geganteres.

Lloc: Plaça Major

Organitza: Ajuntament de Vic

8 juLIOL 19.00h
Cridòria
VII Triangular de colles.
Vine a animar els teus.
Lloc: Plaça Major
Organitza: Ajuntament de Vic

26 juny 19.00h
Enverda’t
Torneig de voleibol de platja, sopar i concerts.
Lloc: Parc dels Germans Maristes
Organitza: Colla del Merma

Festa en la qual es llençen pigments de 
pols de tots els colors mentre sona música del moment. Només s’ha de complir 3 
requisits: Vestir de blanc, ulleres de sol i 
ganes de passar-ho bé amb la música dels DJ’s d’Adolescents.cat

Activitat gratuïta i oberta a tothom.
Lloc: Plaça de la Noguera
Horari:  18.00h Vine a guanyar-te la pols 

19.00h Festa Holi
Organitza:  VicJove amb el suport de les 

Taules d’Estudiants de Vic
Participa: Adolescents.cat

Jove! La teva bicicleta no et funciona gaire bé? T’agradaria pintar-la de nou? Tens una bicicleta molt vella i creus que canviant algunes peces, decorant-la i dedicant-hi una estona la tornaries a utilitzar. Vine i ens la mirem plegats! 
T’hi ajudem i te n’ensenyem!  

Lloc: Rambla de Josep Tarradellas
Horari:  17.30h - 19.30h
Organitza:  Osonament
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CONTE CONTAT,CONTE REpRESENTAT!

AllARGUEM lA vIDA DE lES JOGUINES DE FUSTA I plÀSTIC

Participa en equip i sigues el més estratega, 

aconseguint superar el repte d’acabar la 

partida sense embrutar-te!

Més informació i inscripcions visita la web 

www.procescomunitarivic.cat

Lloc: Zona esportiva

          (davant pistes atletisme)

Horari: 17.00h - 20.00h

Organitza: Grup de Joves

Ets jove i vols aprendre a fer rimes ritmades? 

Altres joves experts et volen ensenyar a com 

fer-ho! Vine i gaudeix d’una bona estona, 

taller i espectacle en directe!

Lloc: Pista Sucre

Horari: 18.30h - 20.30h

Organitza: SoloK.OS

Torneig de 8hores amb servei de bar a càrrec del Consell 
de Joves de Vic. Premis per als primers classificats. Equips d’entre 5 i 7 persones. Lloc:  Pista esportiva parc de Xavier Roca i Viñas  (Skate Park).

Preu inscripció: 5 euros per equip. Inscripcions: en línia  del 7 de Maig al 2 de JuliolHorari: 16.00h - 00.00h
+ informació:  www.procescomunitarivic.cat  | equipicivic@tapis.cat

Espectacles, tallers, ball, animació, música… No us ho podeu perdre! Veniu i coneixeu 
l’esport del cheerleadering! 

Lloc: Parc del Carrer Alguer
Horari: 17.00h - 19.00h
Organitza: Diamonds Cheerleading

La teva joguina electrònica s’ha espatllat? Acosta’t i porta-la!; mirarem d’arreglar-la amb tu, i a més a més podràs participar d’un taller “ELS JOCS I LES JOGUINES QUE NO HAN EXISTIT MAI” on t’explicarem quines alternatives de consum responsable tenim a la comarca.
Lloc: Centre Cívic Montseny
Horari: 17.30h - 19.30h
Organitza:  Reciclària i Joguines sense Fronteres
A càrrec de: Espai Ambiental Cooperativa Col·labora:  Katakrak i Associació Tapís  (Projecte Aktua)
Activitat dins el Pla de Sensibilització

de 8 a 12 anys

de 8 a 12 anys

de 3 a 5 anys

Volem jugar plegats, petits i grans! Veniu en família a participar de jocs en moviment que us faran cansar i passar-vos-ho bé!

Lloc: Parc de Santa Anna
Horari: 17:30h - 19:00h
Organitza: Casa d’Oficis

Viatge al país de tots els colors. 

A través d’una representació de titelles per 

als més petits i grans descobrirem 

la diversitat

Lloc: Passeig Pep Ventura

Horari: 17.30h - 19.00h

Organitza: Casa d’Oficis

Vine a gaudir d’una tarda de teatre al carrer 

tot creant, interpretant, rient i jugant. 

Farem mímica, tallers de percepcions 

i jocs de rol. Vine a participar!

Lloc: Plaça Gaudí (Carrer de la Ramada)

Horari: 17.30h - 19.00h

A càrrec de: Som-hi’art. Espai i temps màgics.

Vine a passar una bona estona en família, 

escoltantiexplicant contes i participant-hi 

activament.

Lloc: Centre Cívic de la Serra de Sanferm

Horari: 17.30h - 19.00h

Organitza:  Casa d’Oficis

Espectacles, tallers, ball, animació, música… 

No us ho podeu perdre! Veniu i coneixeu 

l’esport del cheerleadering! 

Lloc: Parc de l’Era d’en Sellés

Horari: 17.00h - 19.00h

Organitza: Diamonds Cheerleading

Aquest taller pretén potenciar la imaginació, la creativitat i la capacitat de relacionar-se amb els altres nens i nenes a través del conte a través del conte i la seva representació. 

Lloc:  Parc M. Àngels Anglada  
(entrada pel Carrer de la Ramada)Horari: 17.00h - 19.00h

A càrrec de: Georgina Rieradevall Tarrés

La teva joguina de fusta o plàstic preferida 

s’ha trencat? T’agradaria continuar jugant-hi? 

Porta-la i intentarem arreglar-la. 

Si no ho aconseguim mirarem d’inventar-ne 

i construir-ne una altra amb més material 

reciclat. 

Lloc: Plaça Osona

Horari: 17.30h - 19:30h

Organitza:  Reciclària i Joguines sense 

Fronteres

Col·labora:  Katakrak i Associació Tapís 

(Projecte Aktua)

de 5 a 8 anys

de 5 a 8 anys

ACTIVITAT 
juVEnIL
+ 12 anys

de 16 a 25 anys

9-13JUlIOl

2-6 JUlIOl

25-29 JUNy
Nou setmanes amb activitats i 
propostes esportives i de lleure 
per a tots els gustos i totes les 
edats: concursos, jocs, contes, 
tallers de reparació de bicicle-
tes i de joguines, teatre, carnaval 
d’estiu, titelles, tallers de hip-
hop, reciclatge de paper, tallers 
de graffittis, circ, 8 hores de fut-
bol sala per joves, la VIII edició 
de la Champions Vic, un tastet 
d’esport , entre d’altres. Tenim 
propostes per totes les edats i 
interessos. També hi haurà una 
activitat setmanal durant l’agost. 

Les Tardes d’Estiu al Carrer 2018 
formen part de la programació 
d’activitats municipals recollides a 
l’ESTIU VIC XL i s’inclouen dins del 
projecte Viu el Carrer!, promogut a 
la ciutat pel Projecte d’Intervenció  
Comunitària Intercultural.

de 5 a 8 anys

+ 12 anys

ACTIVITAT 
juVEnIL

ACTIVITAT 
FAMILIAR
de 3 a 5 anys

ACTIVITAT 
FAMILIAR
de 3 a 5 anys

8-12 anys

ACTIVITAT 
juVEnIL

ACTIVITAT 
juVEnIL

ACTIVITAT 
FAMILIAR

ACTIVITAT 
FAMILIAR

ACTIVITAT 
FAMILIAR



25 juny
27 AGOST

Les tardes
d’estiu al carrer

Pas a pas cap a la convivència
Activitats obertes, esportives i de lleure

a diferents parcs i pistes de la ciutat.

Vine sol o en equip de 3 a 5 jugadors/es 

i participa al 3x3 de bàsquet per adults de l’estiu 

a Vic. Inscripció gratuïta i sorteig de pilotes 

de bàsquet. Vine, fes esport i passa-t’ho bé!

Lloc: Pista del Parc de l’Era d’en Sellés

Horaris:  Inscripcions: a partir de les 17.00h  

 Partits: de 18.00 h fins les 20.00h

Organitza:  Osonament

Vine al taller pràctic d’art urbà on podràs 

introduir-te a les tècniques del grafit i la pintura 

mural. Crearem un mural participatiu fomentant 

el treball col·lectiu i la col·laboració. 

No t’ho perdis!

Lloc:  Consulta la nostre web 
www.procescomunitarivic.cat

Horaris:  18.00h - 20.00h

Organitza:  Caneda i col·laboradors

Dv 20

Dv 27
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DJ 26

+ 18 anys

+ 12 anys

3x3 BÀSQUET 
ADUlTS

STREET ART

CARNAvAl 
D’ESTIU

FESTA vIU El CARRER!

DANSES 
I CANçONS

UN MÓN 
DE MúSICA 
I JOCS

T’agrada disfressar-te? Voldries tornar a 
fer una rua com la de carnestoltes però a l’estiu? Vine i disfressa’t individual o en grup i participa d’un concurs per instagram. 
Bases del concurs a:
www.procescomunitarivic.cat

Lloc:  Punt de trobada C/Sant Francesc (davant del Centre d’Arts Contemporànies)
Horaris:  Convocatòria: 19.30h  

 Inici rua: 20.00h
Organitza: Grup Joves i Victucada

Volem celebrar amb tots vosaltres el final 
de Les Tardes d’Estiu al Carrer 2018! 
Animeu-vos i veniu a participar d’una macro 
festa, amb un cercle de percussió a càrrec 
d’UniSo i moltes altres activitats sorpresa. 
Oferirem berenar saludable gratuït per a tothom.

Lloc:  Carrer dels Pallaires (esplanada del costat del Centre d’Arts Contemporànies)
Horaris:  17.00h - 19.30h
Col·labora:  Centre d’Arts Contemporànies

Volem cantar i ballar plegats!

Esperem poder veure petits i grans 

participant i creant un bon caliu familiar. 

Vine i gaudirem d’una tarda de diversió 

i música!

Lloc: Plaça Osona

Horari: 17.30h - 19.00h

Organitza: Casa d’Oficis

Vine a experimentar i jugar amb diferents instruments ètnics! Endinsa’t a conèixer racons i jocs del món.

Lloc: Plaça de Santa EulàliaHorari: 17.00h - 19.00h
A càrrec de: Associació Abarake Bake

TOTS ELS 
PÚBLICS

TOTS ELS 
PÚBLICS

Dl 23

BENJAMÍ (del 2008 al 2009) 
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DM 24TAllERS 
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TASTET D’ESpORTS

9-25 JUlIOl

TORNEIG DE FUTBOl SAlA 

CHAMpIONS vIC 2018

CREAkIDS. 
TAllER DE 
MANUAlITATS

FES-TE GRAN!

REvOlTIM

BAllEM 
Al CARRER

TAllER DE 
pApER ARTESANAl

La imaginació i la creació en els més petits  

és quelcom característic d’ells!  

Volem donar-hi el valor que es mereix  

i deixar que ells siguin els protagonistes.

Oferim l’espai, el material i l’acompanyament. 

El resultat serà meravellós per a cadascun 

dels participants!

Lloc:  Habitatges Montseny  

(espai exterior del Centre Cívic)

Horari: 17.30h - 19.00h

Organitza: Casa d’Oficis

Saps l’origen del dòmino? Ideal caroom? 

Vols saber a què juguen a l’Àfrica? 

Fes la volta al món a través dels jocs!

Lloc: Parc de Santa Anna

Horari: 18.00h - 20.00h

Un cop més a les pistes espor-

tives dels barris, s’organitzarà la 

Champions Vic 2018.Es distri-

buiranels infants i joves de 8 a 16 

anys en 4 categories. 

INSCRIPCIONS: 

Et pots inscriure del 7 de Maig al 

18 de Juny als següents centres:

- VicJove (c/Bisbe Morgades, 15) 

- Centre Cívic de Santa Anna 

(c/Tagamanent, 1) 

- Centre Cívic del Montseny 

(Avinguda Montseny, 16) 

PREU INSCRIPCIÓ:
Equips d’entre 5 i 7 jugadors: 1€ 

per participant (el preu inclou asse-

gurança esportiva i samarreta per a 

cada participant)

Aquest any la setmana prèvia 

a la Champions Vic, s’organit-

zaran partits amistosos entre 

aquells participants que vulguin 

entrenar-se, i a més a més es 

realitzaran tallers per decorar les 

samarretes de l’equip.

Horari: 17.00h - 20.00h

Reunió informativa: 
19 Juny a les 19.30h al VicJove
Finals Champions Vic 2018: 25 Juliol al Camp OAR Vic 
(Av. Estadi, 14).
+ informació: 
www.procescomunitarivic.cat 
| equipicivic@tapis.cat

Vine a gaudir fent treballs manuals de tota mena! No et perdis una experiència educativa, creativa i molt divertida!

Lloc:  Parc de Monsenyor Esteve Orriols i Marquès (Passeig Generalitat, 51)Horari: 18.00h - 20.00h

Joc, color, artesania i diversió per a 

tots els públics. Acosta’t i gaudiràs 

d’una divertida col·lecció de jocs 

gegants familiars.

Lloc: Plaça Osona

Horari: 18.00h - 20.00h

Túnels, laberints i circuits t’esperen perquè 

siguis el més àgil, ràpid i hàbil. 

Intenta-ho, tard o d’hora trobaràs la sortida!

Lloc: Parc Occitània (c. de la Laura)

Horari: 18.00h - 20.00h

Vine a muntar plegats una coreografia 

al carrer utilitzant l’espai urbà com a 

escenari. T’ensenyarem diferents estils 

de dansa i tècniques i podràs ser un 

dels protagonistes.

Lloc: Plaça de la Catedral

Horari: 17.30h - 19.00h

A càrrec de: Joana Rañé

Vols aprendre com fer paper artesanal a partir de paper usat? 
Vine, acosta’t, un grup de joves t’ensenyarà a fer-ne i viuràs el procés tu mateix!

Lloc: Plaça del Carbó
Horari: 17.00h - 19.30h
Organitza: Associació Tapís (Projecte Aktua)

de 5 a 8 anys

+5 anys

+3 anys

3-10 anys

AGOST

23-27 JUlIOl

16-20 JUlIOl
Lloc: Pista esportiva Parc de 
Monsenyor Esteve Orriols i 
Marqués. Pg. Generalitat, 51
Horari:  Dilluns i dimecres 

17.00h - 20.00h

Lloc: Pista esportiva Barri de 

Santa Anna. C/Tagamanent

Horari:  Dimarts i divendres 
17.00h - 20.00h

Lloc: Pista esportiva Parc de 
Xavier Roca i Viñas (Skate Park).
Horari:  Dilluns i dimecres 

17.00h - 20.30h

Lloc:Pista esportiva del Parc 

Occitània del Barri del Sucre

Horari:  Dimarts i divendres 
17.00h - 20.30h

no cal inscripció prèvia

Aquest any volem dinamitzar més pistes amb més esports!!! 

Si vols passar una tarda practicant esport, passeja’t per la ciutat i hi 

trobaràs professionals de diferents Clubs Esportius de la ciutat de Vic 

amb qui podràs aprendre i divertir-te.

Horari: 17.30h - 19.30h

+ informació: www.procescomunitarivic.cat | equipicivic@tapis.cat

Bàsquet: 
Pista Horta Vermella. 
Amb la col·laboració 
del Femení Osona

Rugby: 
Parc d’Armand Quintana i 

Panedas (davant l’Atlàntida). 

Amb la col·laboració del 

Osona Crancs Club

Atletisme: 
Parc Xavier Roca 

i Viñas (Skate Park). 

Amb la col·laboració 

del Club Atlètic Vic
Bitlles Catalanes: 
Pista del Montseny. 
Amb la col·laboració de 
l’Associació esportiva i 
cultural VicBitlles

Handbol: 
Pista del Sucre. 
Amb la col·laboració del 
Club Handbol de Vic 
(només dijous 12 i 26)

NOvETAT 2-4 de JUlIOl

Associació Abarake Bake · Associació esportiva i cultural VicBitlles · Caneda i col·laboradors  
· Casa d’Oficis-Programa subvencionat pel S.O.C. en el marc del projecte treball als Barris  
· Centre d’Arts Contemporànies · Consell de Joves de Vic · Consell Esportiu d’Osona  
· Club Atlètic Vic · Club Handbol de Vic · Diamonds Cheerleading · Espai Ambiental Coo-
perativa · EVAL esports en Valors · Festes Osona · Femení Osona · Grup de Joves de 
PICI · Joana Rañé · Joguines sense Fronteres · Katakrak · OAR Vic · Osona Crancs Club  
· Osonament · La Reciclària · SoloK.OS · Som-hi’art · Taules d’Estudiants de Vic · UniSo · Victucada

Contacte
www.procescomunitarivic.cat | equipicivic@tapis.cat

Col·laboradors

Amb la col·laboració de:

ACTIVITAT 
FAMILIAR
de 3 a 5 anys

5-12 anys

ACTIVITAT 
PER ADuLTS

ACTIVITAT 
juVEnIL

ACTIVITAT 
FAMILIAR
de 3 a 5 anys

ACTIVITAT 
FAMILIAR

8-12 anys

+5 anys

8-16 anys


