Benvingut
Mercat
del Ram!
Benvolguts i benvolgudes,
El Mercat del Ram torna. Després de l’absència
forçosa de l’any passat, aquest any el recuperem,
i ho fem amb la il·lusió que representa reimpulsar
Vic i que la ciutat segueixi bategant ben entrada la
primavera. Serà una edició reinventada, on l’essència
es manté, però que no podrà ser com totes les que
recordem.
Torna el Mercat del Ram i ho fa de forma segura,
adaptada a la nova realitat i seguint totes les mesures
sanitàries vigents.
Torna una festa de ciutat i comarca quan tenim més
ganes que mai de recuperar els hàbits interromputs
per la pandèmia i valorem més que abans el que
teníem, els petits detalls i costums.
La situació ens fa mirar enrere, forçosament, i
contemplar tot el que s’ha patit i encara es pateix,
qui ens ha deixat i l’estat anímic que comença a
pesar. Tot això no ens ha d’immobilitzar, ans al
contrari, hem de fer l’esforç de mirar endavant i viure
el Mercat com bé sabem, amb responsabilitat.

Tornem a celebrar el Mercat del Ram amb l’alegria
de poder-ho tornar a fer i retrobar-nos, encara que
sigui amb mascareta i les mesures vigents, gràcies a
l’esforç conjunt fet i que fa possible anar recuperant
certa normalitat.
El Mercat rebrota i, de ben segur, passejarem
emocionats al llarg del cap de setmana i participarem
a les novetats presencials i virtuals amb compromís,
paciència i rigor, ja que tenim a les nostres mans que
Vic pugui seguir sent una ciutat viva i activa.
Vigatans i vigatanes, i totes les persones que ens
hi vulgueu acompanyar, visquem el Mercat del
Ram amb més precaució que mai, sense abaixar la
guàrdia. Visquem-lo tot i que sigui amb oxímorons,
ben a prop i ben separats dels nostres, i amb un
somriure que no es veurà però que hi serà.
Aprofito el renaixement del nostre Mercat del Ram,
orgull de Vic i d’Osona, per encomanar-vos, més que
mai, unes grans dosis de salut i d’ànims!
Anna Erra i Solà
Alcaldessa de Vic

2021
MERCAT DEL RAM
Programa d’activitats
													

Dilluns 22 de març
13.00 h

Activitat gratuïta

El Plat del Mercat del Ram
Vídeo-recepta amb Ivan Vilanova del restaurant el
Jardinet on ens proposa, com a Plat del Mercat del
Ram, una escuma de patata del buffet amb cruixent
de ceba tendra, cansalada del coll i oli de tòfona
negra. Recordeu: del 22 al 28 de març podreu trobar
aquest plat a la carta del Jardinet!
En línia
https://youtu.be/28jjOs5-0LY
Organitza: Ajuntament de Vic												
				

20.00 h

Activitat gratuïta

El Plat del Mercat del Ram.
Vídeo-recepta amb en Jaume i la Magda del
restaurant Magda Subirana on ens proposen, com a
Plat del Mercat del Ram, un arròs de botifarra de Vic i
calamarcets. Recordeu: del 22 al 28 de març podreu
trobar aquest plat a la carta de la Magda Subirana!
En línia
https://youtu.be/e5OaOAnQAnI
Organitza: Ajuntament de Vic												
							

Dimarts 23 de març
13.00 h

Activitat gratuïta.

El Plat del Mercat del Ram
Vídeo-recepta amb Gil Currius del restaurant Bareku
on ens proposa, com a Plat del Mercat del Ram,
un soufflé de prunes amb interior de xai i gelat
de formatge i pinyons amb cacauets i festucs.
Recordeu: del 22 al 28 de març podreu trobar aquest

plat a la carta del Bareku!
En línia
https://youtu.be/nXp984UEgps
Organitza: Ajuntament de Vic			
				

20.00 h

Activitat gratuïta.

El Plat del Mercat del Ram
Vídeo-recepta amb Èric Soldevila del restaurant Devici
on ens proposa, com a Plat del Mercat del Ram,
múrgules farcides. Recordeu: del 22 al 28 de març
podreu trobar aquest plat a la carta del Devici!
En línia
https://youtu.be/IKgDLIEJP-8
Organitza: Ajuntament de Vic												
							

Dimecres 24 març
10.00 a les 11.30 h
Activitat gratuïta.

Jornada Presentació Congrés
BIT
(Bioecnomia, Innovació i Tecnologia)
En línia
Enllaç privat, prèvia inscripció.
Més informació i inscripcions a:
https://inscritum.com/OC9WaWNmaXJlcw==
Organitza: Ajuntament de Vic, Fundació Fira de
Lleida i Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació																		

13.00 h
Activitat gratuïta.

El Plat del Mercat del Ram

20.00 h
Activitat gratuïta.

El Plat del Mercat del Ram

19.00 h

“La ciència també és cultura?”

Primer dels 3 debats inclosos en el cicle “Converses
a l’Ateneu. Humanisme, Ciència i Societat”. Amb
Vídeo-recepta amb Toni Clusella del restaurant
la participació de Joaquim Pla (doctor en Ciències
Divicnus on ens proposa, com a Plat del Mercat
Físiques i ex-professor de la UVic-UCC) i Marc
del Ram, un ou ferrat de iogurt d’ovella amb cítrics.
Recordeu: del 22 al 28 de març podreu trobar aquest Sureda (doctor en Història). Modera. Núria Jar,
periodista.
plat a la carta del Divicnus!
Activitat presencial i en directe en streaming
En línia
Sala Modernista del Casino de Vic
https://youtu.be/9ICdcytA3yY
Organitza: Ajuntament de Vic												 Més informació. http.//www.ateneudevic.cat/
Organitza: Ateneu de Vic (Ajuntament de Vic, UVic							
UCC i Casino de Vic)															
				
09.00 h

Dijous 25 de març

XXXVIIIè Trofeu Internacional de
Globus del Mercat del Ram 2021. Primer vol.

Activitat presencial
Sortida Plaça Major
Organitza: Club Català de Globus										
									

13.00 h

Activitat gratuïta.

El Plat del Mercat del Ram
Vídeo-recepta amb Albert Reniu del restaurant Ca l’U
on ens proposa, com a Plat del Mercat del Ram, una
terrina de peu de porc i sobrassada amb amanida de
contrastos. Recordeu: del 22 al 28 de març podreu
trobar aquest plat a la carta de Ca l’U!
En línia
https://youtu.be/0mhfdzJMXu0
Organitza: Ajuntament de Vic												
							

17.00 h

XXXVIIIè Trofeu Internacional de
Globus

Vídeo-recepta amb Uri Sala del restaurant El Gravat
on ens proposa, com a Plat del Mercat del Ram,
del Mercat del Ram 2021. Segon vol.
montadito de botifarra negra amb pa de pessic de
Activitat presencial
taronja. Recordeu: del 22 al 28 de març podreu trobar Sortida Plaça Major
aquest plat a la carta del Gravat!
Organitza: Club Català de Globus									
En línia
https://youtu.be/rVq3RwIMWKA
Organitza: Ajuntament de Vic												

19.30 h

Pregó del Mercat del Ram 2021
a càrrec de la catedràtica d’Economia de la Universitat
de Barcelona, Elisabet Viladecans-Marsal. Ciutats
del passat, del present i del futur. Més informació i
inscripcions a protocol@vic.cat
Activitat presencial (cal inscripció prèvia) i en directe en
streaming
Sala de la Columna de L’Ajuntament de Vic
https://youtu.be/AfUnR4ZFjuQ
Organitza: Ajuntament de Vic											

20.30 h
10,00€ / 5,00 € (reduïda per estudiants i jubilats)

XVII Festival BBVA de Música
Religiosa de Vic. Lux. Cor Jove Amics de
la Unió. Marta Dosaiguas, direcció. Venda d’entrades
anticipades a l’Oficina de Turisme de Vic.
Activitat presencial
Església de Sant Domènec
Més informació: http.//www.musicareligiosavic.cat/
Organitza: Comissió de les parròquies La Pietat,
Sant Domènec i El Carme, l’Ajuntament de Vic, la
Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA.						

Divendres 26 de març

Horari habitual del Museu Episcopal de Vic.
Entrada general

VISITA EL MUSEU durant el
Mercat del Ram.

entitats del sector agrícola i ramader. 								
											

17.00 a les 20.00 h
Mostra comercial

Espai Gastro&Art. Al parc Jaume Balmes
s’instal·la un espai que conjuga gastronomia i
aliments de proximitat amb productes d’artesania.
Activitat presencial (No cal inscripció prèvia)
Parc Jaume Balmes
Organitza: Ajuntament de Vic												
							

Si visites el Mercat del Ram vine a descobrir un dels
millors museus d’art medieval del món i gaudiràs
d’un 50% de descompte en el preu de l’entrada!
T’esperem al MEV, un espai cultural on descobriràs el
nostre patrimoni històric!
Activitat presencial
17.00
a
les
20.00
h
Museu Episcopal de Vic Més informació a:
Activitat
gratuïta.
https.//www.museuepiscopalvic.com/
al
parc
Jaume
Balmes:
Organitza: Museu Episcopal de Vic 									
L’Estrany
viatge
del
Senyor
Tonet
										
Activitat
presencial
(No
cal
inscripció
prèvia)
09.00 h
Parc Jaume Balmes
Organitza:
Ajuntament
de
Vic											
del Mercat del Ram 2021. Tercer vol.

Jocs infantils

XXXVIIIè Trofeu Internacional de
Globus

Activitat presencial.
Sortida Plaça Major
Organitza: Club Català de Globus									

17.30 h
Activitat gratuïta.

Artivisme al Carrer. La il·lustradora i

muralista
Iris
Serrano,
realitzarà
un
mural
a
l’espai
17.00 h
públic per fomentar l’art urbà com a eina de
transformació
social.
Durant
tota
la
tarda
diversos
del Mercat del Ram 2021. Quart vol.
joves
de
la
ciutat
faran
actuacions
d’altres
formes
Activitat presencial.
d’art
urbà.
L’activitat
s’emmarca
dins
del
Pla
de
Sortida Plaça Major
Sensibilització
2021,
amb
el
suport
de
la
Diputació
Organitza: Club Català de Globus										
de
Barcelona.
									
Activitat
presencial
(No
cal
inscripció
prèvia)
17.00 a les 20.00 h
Carrer
Morgades,
15
(Vicjove)
Acivitat gratuïta.
Organitza:
Regidoria
de
Cooperació
i
Vicjove
de
l’origen dels aliments.
l’Ajuntament
de
Vic
PROVA
WEB									
Exposició dirigida al públic familiar relacionada
amb el sector primari. Vine a la Casa de Pagès
17.30
a
les
20.00
h
i descobreix cada una de les seves estances. el
1€
(per
persona)
Camp, l’Hort, el Graner i l’Estable.
.
Mapping
itinerant
de
la
Ruta
del
Vi
Activitat presencial
DO
Empordà.
Cal inscripció prèvia. Recinte Firal el Sucre
Activitat
presencial
(Cal
inscripció
prèvia)
Més informació i inscripcions a:
L’Orfeó
https://inscritum.com/OC9WaWNmaXJlcw==
Més
informació
i
reserves
a:
Organitza: Ajuntament de Vic i diferents empreses i

XXXVIIIè Trofeu Internacional de
Globus

La Casa de Pagès,

Vívid Insòlit

https://vivid.koobin.com/index.php?action=PU_
evento&Ev_id=962
Organitza: Patronat de Turisme Costa Brava Girona
																	

Dissabte 27 de març

Horari habitual del Museu Episcopal de
Vic
Entrada general

VISITA EL MUSEU durant el
Mercat del Ram. Si visites el Mercat del
Ram vine a descobrir un dels millors museus d’art
medieval del món i gaudiràs d’un 50% de descompte
en el preu de l’entrada! T’esperem al MEV, un espai
cultural on descobriràs el nostre patrimoni històric!
Activitat presencial
Museu Episcopal de Vic
Més informació a.
https.//www.museuepiscopalvic.com/
Organitza: Museu Episcopal de Vic 							

09.00 h

XXXVIIIè Trofeu Internacional de
Globus del Mercat del Ram 2021. Cinquè vol
per damunt de la ciutat. Trofeu Mercat del Ram.
Activitat presencial
Sortida des de diferents ubicacions de la ciutat de
Vic
Organitza: Club Català de Globus									
																						

09.00 a 19.00 h

54è Concurs de Pintura Ràpida.
Mercat del Ram 2021. Segellat de teles de 9 a 11
a la Biblioteca Joan Triadú. Recollida d’obres de
la 1 del migdia a les 3 de la tarda. Comunicat del
veredicte a les 7 de la tarda a la Sala Romeu de
la Bibioteca Joan Triadú i a través de les xarxes
socials.
Activitat presencial
Sala Romeu de la Biblioteca Joan Triadú
Organitza: Ajuntament de Vic			

10.00 a les 20.00 h

11.00 a les 14.00 h

17.00 h

Acivitat gratuïta.

Activitat gratuïta

5,00 € (per persona)

Exposició dirigida al públic familiar relacionada
amb el sector primari. Vine a la Casa de Pagès
i descobreix cada una de les seves estances. el
Camp, l’Hort, el Graner i l’Estable.
Activitat presencial (Cal inscripció prèvia)
Recinte Firal el Sucre
Inscripcions a:
https://inscritum.com/OC9WaWNmaXJlcw==
Ajuntament de Vic i diferents empreses i entitats del
sector agrícola i ramader. 		
															

Ram amb Toni Ortiz.
Activitat presencia (No cal inscripció prèvia)
Rambla del Bisbat i rambla dels Montcada
Organitza: Ajuntament de Vic
																	

de l’Associacio Vic Informadors. Els portals de la
ciutat. Més informació i reserves a:
infoguiesvic@gmail.com
Activitat presencial. Cal inscripció prèvia.
Sortida sota rellotge de l’Ajuntament de Vic
https://guiesosona.cat
Organitza: Associació Vic Informadors

La Casa de Pagès, l’origen dels aliments. Art al Portalet. Pinta el mural del Mercat del

10.00 a les 20.00 h
Mostra comercial.

Espai Gastro&Art. Al parc Jaume Balmes
s’instal·la un espai que conjuga gastronomia i
aliments de proximitat amb productes d’artesania.
Activitat presencial (No cal inscripció prèvia)
Parc Jaume Balmes
Organitza: Ajuntament de Vic		
															

11.00 h

Recorregut inaugural
Mercat del Ram

12.00 a les 14.30 h
1,00 € per persona

Vívid Insòlit. Mapping itinerant de la Ruta del
Vi DO Empordà.
Activitat presencial (Cal inscripció prèvia)
L’Orfeó
Més informació i reserves a:
https://vivid.koobin.com/index.php?action=PU_
evento&Ev_id=962
Organitza: Patronat de Turisme Costa Brava Girona

17.00 a les 20.00 h
Activitat gratuïta.

Jocs infantils al parc Jaume Balmes:
L’Estrany viatge del Senyor Tonet
Activitat presencial (No cal inscripció prèvia)
Parc Jaume Balmes
Organitza: Ajuntament de Vic

Activitat presencial
Sortida des de l’Ajuntament de Vic
17.00 h
Organitza: Ajuntament de Vic											 Activitat gratuïta.
								
11.00 a les 14.00 h
. Gegants i caps de llúpia de Vic, Gegants
Activitat gratuïta
Pubills, Gegants del Carrer de la Riera, Gegants
al parc Jaume Balmes:
i bestiari infantil, gegants de Santa Anna, Bou
L’Estrany viatge del Senyor Tonet
i Mulassa de Vic. Els acompanyaran la Cobla
Activitat presencial (No cal inscripció prèvia)
Principal Vigatana, els Grallers de Vic, Grallers del
Parc Jaume Balmes
carrer de la Riera, Grallers de Santa Anna i Grallers
Organitza: Ajuntament de Vic				
dels Sagals d’Osona.
Activitat presencial.
Plaça Major
Organitza: Ajuntament de Vic		

Balls dels Gegants i Bestiari de
Vic

Jocs infantils

Visites especials Mercat del Ram

17.30 a les 20.00 h
1,00 € (per persona)

Vívid Insòlit. Mapping itinerant de la Ruta del
Vi DO Empordà.
Activitat presencial. Cal inscripció prèvia.
L’Orfeó
Més informació i reserves a:
https://vivid.koobin.com/index.php?action=PU_
evento&Ev_id=962
Patronat de Organitza: Turisme Costa Brava Girona

18:00 h
Activitat gratuïta.

Art al portalet: Activitat infantil. El conte
màgic amb Toni Ortiz.
Activitat presencial (No cal inscripció prèvia)
Rambla del Bisbat i rambla dels Montcada
Ajuntament de Vic
		

18.00 h

Acte Literari

Premis de literatura catalana. Taula
rodona amb la participació dels principals premis
de literatura d’enguany, Premi Ramon Llull, Josep
Pla, Nadal i Sant Jordi.
Activitat presencial.
Biblioteca Joan Triadú
Organitza: Ajuntament de Vic											
		

20.00 h
18,00 €

Kiribati, Guillem Roma.
Activitat presencial. Cal inscripció prèvia.
Teatre L’Atlàntida
Més informació: https://latlantidavic.cat/ca/kiribati-guillem-roma_92108
Organitza: L’Atlàntida Vic
						

20.30 h

10,00€ / 5,00 € Reduïda per estudiants i jubilats.

XVII Festival BBVA de Música
Religiosa de Vic. Art. Ramon Llull.

Manel Camp Quartet. Joan Crosas, actor. Venda
d’entrades anticipades a l’Oficina de Turisme de
Vic.
Activitat presencial
Església de l’Escorial
Més informació:
http.//www.musicareligiosavic.cat/
Organitza: Comissió de les parròquies La Pietat,
Sant Domènec i El Carme, l’Ajuntament de Vic, la
Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA.							
												

Diumenge 28 de març

Horari habitual del Museu Episcopal de
Vic
Entrada general.

VISITA EL MUSEU durant el
Mercat del Ram. Si visites el Mercat
del Ram vine a descobrir un dels millors museus
d’art medieval del món i gaudiràs d’un 50% de
descompte en el preu de l’entrada! T’esperem al
MEV, un espai cultural on descobriràs el nostre
patrimoni històric!
Activitat presencial
Museu Episcopal de Vic
Més informació a.
https.//www.museuepiscopalvic.com/
Organitza: Museu Episcopal de Vic 					

08.15 h, per als que no han fet mai
marxa nòrdica i a les
08.45 h, per als que ja han fet marxa
nòrdica
4,00 €

Ruta guiada de marxa nòrdica.
L’Hort de Getsemaní i la bauma de la Vila, Vidrà.
Cal previa inscripció. Requisits: cal dur calçat i roba
còmodes, aigua i esmorzar. Si no teniu bastons
específics de marxa nòrdica, nosaltres us en
proporcionarem.
Activitat presencial (Cal inscripció prèvia)
Vidrà. Punt de trobada a la zona esportiva. Més
informació i inscripcions:
http.//territori.gesbisaura.cat/rutes-guiades-demarxa-nordica/		
Organitza: Parc del Castell de Montesquiu					
														

10.00 a les 20.00 h
Mostra comercial.

Espai Gastro&Art. Al parc Jaume Balmes
s’instal·la un espai que conjuga gastronomia i
aliments de proximitat amb productes d’artesania.
Activitat presencial (No cal inscripció prèvia)
Parc Jaume Balmes			
Organitza: Ajuntament de Vic											
								

11.00 a les 11.45 h
Activitat gratuïta.
Espectacle familiar.

Diumenge de Circ. Absurd, de la cia. Circ
Vermut.
Activitat presencial (No cal inscripció prèvia)
Passeig Pep Ventura			
Organitza: Ajuntament de Vic											
								

08.30 a 09.30 h

11.00 a les 14.00 h

Activitat presencial.
Plaça Major
Organitza: Club Català de Globus									
										

Activitat presencial. No cal inscripció prèvia.
Parc Jaume Balmes		
Organitza: Ajuntament de Vic											
								

Acivitat gratuïta.

Activitat gratuïta.

Exposició dirigida al públic familiar relacionada
amb el sector primari. Vine a la Casa de Pagès
i descobreix cada una de les seves estances. el
Camp, l’Hort, el Graner i l’Estable.
Activitat presencial (Cal inscripció prèvia)
Recinte Firal el Sucre
Més informació i inscripcions a:
https://inscritum.com/OC9WaWNmaXJlcw==
Organitza: Ajuntament de Vic i diferents empreses i
entitats del sector agrícola i ramader. 							
												

Diada Castellera del Mercat del Ram. Els Sagals
d’Osona desplegaran simultàniament les pancartes
amb els seus millors castells mentre els Grallers i
Tabalers tocaran el toc de castells.
Activitat presencial
Plaça Major
Organitza: Sagals d’Osona											

XXXVIIIè Trofeu Internacional de Activitat gratuïta.
Globus del Mercat del Ram 2021. Sisè vol festa Jocs infantils al parc Jaume
Balmes: L’Estrany viatge del Senyor Tonet
Plaça Major.

10.00 a les 20.00 h

12.00 h.

La Casa de Pagès, l’origen dels aliments. Cultura Popular. Acte simbòlic de la XXIV

12:00 h

17.00 a les 20.00 h

5,00 € per persona

Activitat gratuïta

mercats. Més informació i reserves a: infoguiesvic@
gmail.com Activitat presencial (Cal inscripció prèvia)
Sortida sota rellotge de l’Ajuntament de Vic
https://guiesosona.cat
Organitza: Associació Vic Informadors

17.00 h

18.00 a les 18.45 h

Activitat gratuïta.
Espectacle familiar.
L’Estrany viatge del Senyor Tonet
Peix, de la cia. Hotel Iocandi. Recomanat a partir de
Activitat presencial (No cal inscripció prèvia)
7 anys.
Parc Jaume Balmes
Activitat presencial (No cal inscripció prèvia)
Organitza: Ajuntament de Vic											 Passeig Pep Ventura
								
Organitza: Ajuntament de Vic										

Visites especials Mercat del Ram Jocs infantils al parc Jaume
de l’Associacio Vic Informadors. Les places i els seus Balmes:

12.00 h
10,00€ / 5,00 € reduïda per estudiants i jubilats

Cinema familiar. Starry Starry
Night. Festival Nits de cinema oriental de Vic /

Diumenge de Circ.

Dilluns 29 de Març
20.30 h

Cineclub Xic.
10,00€ / 5,00 € reduïda per estudiants i jubilats
Activitat presencial
. Messe Basse - G. Fauré
L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques
La Fe. Daniel Claret,
Stabat Mater - G.B. Pergolesi. Nàiades. Ferran
Organitza: Cineclub Vic 														 violoncel. Venda d’entrades anticipades a l’Oficina
Albrich, direcció. Venda d’entrades anticipades a
					
de Turisme de Vic.
l’Oficina de Turisme de Vic.
17.00 h
Activitat presencial
Activitat presencial
Activitat gratuïta.
Església de l’Escorial
Església de Sant Pere de Casserres Més
. Concert de Cobla amb la
Més informació. http.//www.musicareligiosavic.cat/
informació. http.//www.musicareligiosavic.cat/
Cobla Montgrins.
Organitza: Comissió de les parròquies La Pietat,
Organitza: Comissió de les parròquies La Pietat,
Activitat presencial
Sant Domènec i El Carme, l’Ajuntament de Vic, la
Sant Domènec i El Carme, l’Ajuntament de Vic, la
Plaça Major
Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA.							
Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA.							
Organitza: Ajuntament de Vic, Agrupació Sardanista 												
												
de Vic i Colla Riallera de Vic 											
12.30 a les 13.15 h
								
20.30 h
Activitat gratuïta
17.30 a les 20.00 h
10,00€ / 5,00 € reduïda per estudiants i jubilats
Espectacle familiar.
1,00 € per persona
Peix, de la cia. Hotel
Il Viaggio d’Amore.
. Mapping itinerant de la Ruta del
Iocandi. Recomanat a partir de 7 anys. Activitat
Hirundo Maris. Venda d’entrades anticipades a
Vi DO Empordà.
presencial (No cal inscripció prèvia)
l’Oficina de Turisme de Vic.
Activitat presencial (Cal inscripció prèvia)
Passeig Pep Ventura
Activitat presencial
L’Orfeó
Organitza: Ajuntament de Vic											 Més informació i reserves a: https://vivid.koobin.
Església de l’Escorial
Més informació:
com/index.php?action=PU_evento&Ev_id=962
16.30 a les 17.15 h
http.//www.musicareligiosavic.cat/		
Organitza: Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Activitat gratuïta
Organitza: Comissió de les parròquies La Pietat,
																		
Espectacle familiar.
Sant Domènec i El Carme, l’Ajuntament de Vic, la
Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA.							
Absurd, de la cia. Circ
												
Vermut.
Activitat presencial. (No cal inscripció prèvia)
Passeig Pep Ventura
Organitza: Ajuntament de Vic											

XVII Festival BBVA de Música
Religiosa de Vic

XVII Festival BBVA de Música
Religiosa de Vic.

Cultura Popular

Dimarts 30 Març

Diumenge de Circ.

Diumenge de Circ.

Vívid Insòlit

XVII Festival BBVA de Música
Religiosa de Vic.

Dimecres 31 Març
10.00 h

44è Trofeu Mercat del Ram de
Tennis Taula. Inscripcions per a participar:
abans del 26 de març, enviant un email a victt@victt.
com indicant nom i cognoms i data de naixement, per
nens i nenes nascuts entre el 2008 i 2014.
Activitat presencial
Local Tennis Taula del Pavelló d’Esports Castell
d’en Planes
Més informació: http.//www.victt.com/
Organitza: Vic Tennis Taula											

20.30 h
10,00€ / 5,00 € reduïda per estudiants i jubilats

XVII Festival BBVA de Música
Religiosa de Vic. Sonata da Chiesa.
Ensemble Exclamatio. Oleguer Aymamí, violoncel
barroc i direcció. Venda d’entrades anticipades a
l’Oficina de Turisme de Vic.
Activitat presencial
Església de l’Escorial
Més informació:
http.//www.musicareligiosavic.cat/
Organitza: Comissió de les parròquies La Pietat,
Sant Domènec i El Carme, l’Ajuntament de Vic, la
Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA.							
												

Divendres 2 abril
11.00 h

8,00 € i de 0 a 3 anys gratuït

Arbres i animals. Animals i
arbres. Recomanada per a infants i jovenets/
es a partir de 4 anys. Una passejada en família
descobrint la vida que omple els boscos del Parc
Natural del Montseny a la vora de Viladrau.
Activitat presencial (Cal inscripció prèvia)
Punt de trobada. Hostal Bofill, Viladrau
Més informació i inscripcions:

https.//www.educaviladrau.com/
Organitza: Educa Viladrau												
Organitza: Educa Viladrau													
						
12.00 h
Activitat gratuïta.

Dissabte 3 abril
08.00 a les 17.00 h

Cultura Popular. Cantada
participativa de Caramelles

Activitat restringida als participants.
Activitat presencial (Entrada al públic prohibida)
Zona Esportiva, davant de can Corretja
Més informació i inscripcions a:
https.//www.federacio-catalana-hipica.cat/
Organitza: Ajuntament de Vic i Endurance Global
Services																			

La Coral Xicalla us convida a participar en la
tradicional Cantada de Caramelles.
Activitat presencial (Plaça Major)
Més informació a. www.coralxicalla.cat
Organitza: Coral Xicalla, amb la col·laboració dels
Eixerits de Gurb 																	
		

V Raid Hípic de Vic.

Diumenge 4 abril
10.00 a 13.00 h

Adults 5,00 €. Entre 6 i 16 i majors de 65 anys 3,00 €.
Menors de 6 anys gratuït.

L’aigua, fonts i llegendes.

Activitat presencial (Cal inscripció prèvia)
Viladrau, Parc Natural del Montseny. Sortida. carrer
Pare Claret, 9 Viladrau
Més informació i inscripcions:
https.//viladraueducacio.com/
Organitza: Viladraueducació.com									
										

11.00 h

8,00 € i de 0 a 3 anys gratuït.

Excursió en família a Viladrau
per conèixer fonts amb llegenda
Farem un tastet d’aigües... algunes sorprenents.
Recomanada per a infants i jovenets/es a partir
de 4 anys. Passejada familiar de baixa dificultat
resseguint algunes de les fonts, i camins d’aigua
que formen part del Montseny, Parc Natural i
Reserva de la Biosfera.
Activitat presencial (Cal inscripció prèvia)
Punt de trobada. Hostal Bofill, Viladrau
Més informació i inscripcions:
https.//www.educaviladrau.com/

EXPOSICIONS i ACTIVITATS
Del 22 de gener al 4 d’abril

De dimarts a diumenge, tarda de 18.00
a 20.00 h
dissabte matí d’11.00 a 13.00 h
Entrada gratuïta

Exposició de pintura “La Ferida”
de Mireia Tysoe.
Activitat presencial (No cal inscripció prèvia)
Temple Romà
Més informació:
https.//patronatestudisosonencs.cat/ca/agenda/
detall/Exposicio-La-ferida-de-Mireia-Tysoe		
Organitza: Patronat d’Estudis Osonencs						
													

Del 29 de gener al 25 d’abril

De dimarts a divendres de 10.00 a
13.00 h i de 16.00 a 19.00 h.
Dissabtes de 11.00 a 14.00 h i de 16.00
a 19.00 h.
Diumenges i festius d’11.00 a 14.00 h.
1,00 €. Menors de 10 anys gratuït.

Goula. Projecte d’Art, Joc i Memòria. “El 1942
es fundava a Vic la fàbrica de joguines de fusta
Goula. Després d’una dilatada i brillant trajectòria
tancava les portes el 1996. Quan casualment se’ls
va concedir una important reserva de l’excedent de
peces Goula a la Montsita Rierola i en Jordi Lafon,

Del 2 al 28 de març

van impulsar un projecte artístic per treballar sobre
diferents propostes que inclouen aspectes com el
joc, la reflexió, la xarxa, l’intercanvi i la participació
per establir diferents mirades a partir d’un llegat
comú.”
Activitat presencial
Museu de l’Art de la Pell
Més informació:
http.//www.museuartpellvic.cat/agenda
Organitza: Museu de l’Art de la Pell									
						

pel Grup d’Estudis de Gènere. Traducció, Literatura,
Història i Comunicació (GETLIHC) de la UVicUCC.
Activitat presencial.
Centre Cultural Costa i Font, de Taradell
Organitza: Associació Som Dones de Taradell

De dilluns a divendres de 08.00 a 20.00 h

Del 2 al 30 de març

De l’1 al 25 de març
Entrada gratuïta

“Lliures i sense Por”. La mostra
reivindica el dret a la llibertat sexual i seguretat de
les dones en l’àmbit públic i privat.
Activitat presencial.
Espai Josep Vernis Universitat de Vic. Carrer de la
Sagrada Família, 7
Més informació: https.//www.uvic.cat/uhub/cultura/
exposicions - 938815511 - ogc@uvic.cat
Organitza: Unitat d’Igualtat i Oficina de Gestió
Cultural de la UVic-UCC													
						

De l’1 al 31 de març

De dimarts a divendres, de 10.00 a
13.00 h i de 17.00 a 19.00 h
dissabte, d’11.00 a 14.00 h
i de 17.00 a 19.00 h
Entrada gratuïta

“Dona, Força, Canvi” de la Fundació
Vicenç Ferrer. Una exposició que mostra la vida
quotidiana de diverses dones que han aconseguit
trencar amb les estructures socials que oprimeixen
les dones a l’Índia i han aconseguit un futur millor
per a elles i les seves famílies.
Activitat presencial.
Vicjove. Carrer del Bisbe Morgades, 15
Organitza: Ajuntament de Vic										

De dilluns a divendres de 16.00 a 21.00 h
(excepte dimarts)
Entrada gratuïta

“Dones esportistes”, exposició produïda

De dilluns a divendres de 08.00 a 20.00 h
Entrada gratuïta

“Ningú t’estimarà com tu.
Campanyes de publicitat contra
la violència de gènere entre els
joves.” Exposició produïda pels estudiants
de 4t de l’assignatura de Direcció d’Art del Grau
de Publicitat i Relacions Públiques i amb la
col·laboració dels estudiants de 4t de l’assignatura
d’Ètica professional del Grau de Comunicació
Audiovisual.
Activitat presencial
Torre dels Frares Universitat de Vic. Carrer de la
Laura, 13
Més informació:
https.//www.uvic.cat/uhub/cultura/exposicions
938815511
ogc@uvic.cat
Organitza: Facultat d’Empresa i Comunicació i
Oficina de Gestió Cultural de la UVic-UCC					
														

Del 8 de març al 7 d’abril

De dilluns a dijous de 9.00 a 13.00 h, i
de 15.00 a 16.00 h; i dissabtes de 10.00
a 13.00 h Exposició “PER DURAR”. Un

recull de grafies del treball de més d’un centenar
de dones que, durant les tres primeres setmanes

de març del 2018, van participar en les feines de
restauració dels arrebossats tradicionals en la
concessió Allou-Sana, al poblat de Tangassogo
(Tiébélé), situat al sud de Burkina Faso.
Activitat presencial
Sala d’exposicions del COAC-Vic. Plaça Bisbe
Oliba, 2 Més informació.
https.//arquitectes.us18.list-manage.com/track/
Organitza: COAC-Comarques Centrals

Del 15 al 28 de març

De dilluns a divendres de 19.00 a 21.00 h
Socis: 18,00 € (1 prova) / 25,00 € (2 proves) |
No Socis: 22,00 € (1 prova) / 30,00 € (2 proves)

11è Torneig de Pàdel Mercat del
Ram Club Tennis Vic.
Activitat presencial
Club Tennis Vic
Més informació: www.clubtennisvic.cat
Organitza: Club Tennis Vic

Del 26 de març
al 30 de maig
13.00 a 21.00 h
Entrada gratuïta

Exposició “1995-2020. 25 anys
d’exposicions”. A cura d’Anna Palomo,
Natàlia Pérez i Ernest Crusats.
Activitat presencial (No cal inscripció prèvia)
Sala d’Exposicions del Casino de Vic
Organitza: Casino de Vic

Del 27 de març a 5 d’abril

De 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h
(visites cada hora)

Entrada gratuïta

Portes Obertes a
VICPUNTZERO.
Activitat presencial (Cal inscripció prèvia)
Església de la Pietat, VICPUNTZERO
Més informació i inscripcions: a
www.victurisme.cat		
Organitza: Oficina de Turisme de l’Ajuntament de
Vic

Del 29 de març al 4 d’abril

De dimarts a divendres de 10.00 a 14.00
h a hores convingudes amb cita prèvia, i
el primer dissabte de cada mes obert al
públic de 10.00 a 14.00 h
4,00 € (gratuït per als infants menors de 8 anys i per
als Amics de la Fundació Miquel Martí i Pol)

Visita comentada i guiada per
l’exposició permanent de la seu de la

Fundació i recorregut fins a la fàbrica Tecla Sala
amb explicació de la indústria i lectura de poemes.
Durada: 1 hora i mitja aproximadament.
Activitat presencial (Cal inscripció prèvia)
Carrer Costa del Ter, 9-15. 08510 · Roda de Ter.
https://goo.gl/maps/A1AqbrYpNAkYJANN6 Com
arribar: https://goo.gl/maps/A1AqbrYpNAkYJANN6
Organitza: Fundació Miquel Martí i Pol

Del 29 de març a l’1 d’abril
De 08:30 a 13:30 h
55,00 € els 4 dies

VII Campus Setmana Santa
Futsalvic
Activitat presencial. Cal inscripció prèvia.
Pavelló Municipal Ausoneta Més informació a:
www.futsalvic.cat		
Organitza: Club Futbol Sala Vic

Més informació:
www.vicfires.cat
i a l’APP Vicfires Virtual

