
CCVic Serra-de-senferm
C. Riera Major, 2
t 93 885 49 70

ccserradesenferm@vic.cat

CCVic plaça d’Osona
Pl. d’Osona, 3 baixos

t 93 885 58 42
ccplosona@vic.cat

CCVic la Guixa
Pla del Maset, s/n

t 93 885 06 81
cclaguixa@vic.cat

CCVic Sta Anna
Parc de Santa Anna

t 93 881 43 41
ccsantaanna@vic.cat

ORGANITZA COL·LABORA

centrescivics.vic.cat

ccvic@vic.cat

CentresCivicsVic

CCivicsVic

TALLERS, ACTIVITATS FAMILIARS I A L’AIRE LLIURE, XERRADES I MOLT MÉS!
INSCRIPCIONS: A partir del 28 de juny. Totes les activitats són amb inscripció prèvia.

> En línia a centrescivics.vic.cat > Presencialment a qualsevol Centre Cívic de 16 h a 20 h.

DIORAMA
RECORDS. XINA, 1975

01/07 - 31/08
La vigatana Montse Puntí va viatjar
per la Xina de la revolució cultural; 
d’aquell periple s’emportà com a 
record alguns cartells de l’època. 

Els veureu exposats en un diorama, 
recreació simbòlica d’una habitació 

d’una llar xinesa dels anys 70.
Presentació 1 de juliol a les 18 h

Museu de l’Art de la Pell - 1€ 
(presentació: gratuït)

TAITXÍ A PLAÇA 

Dilluns 05/07
Com cada any, encetem el programa 

amb una sessió de taitxí a l’aire lliure. 
Despertarem el dia de Sant Miquel a 

la Plaça Major de Vic, amb l’harmonia i 
els moviments suaus d’aquesta

art marcial xinesa.
A càrrec de Xevi Riera de L’Indret. 

De 8 h a 9 h
Plaça Major

Gratuït 

AMB UN PEU
A HONG KONG

Dimarts 06/07
Xerrada a càrrec de l’osonenc Toni 

Viñas. Fa anys que viu entre Osona i 
Hong Kong, metròpoli asiàtica de ritme 

delirant, gran potència econòmica
i cultural, mescla de
modernitat i tradició.

18.30 h
CCVIC Can Pau Raba - Gratuït

(també per Youtube)

TALLER SHIBORI
AMB TINTS NATURALS 

Dimecres 07/07
Popularitzat a Occident pel moviment 

hippy, el shibori és una tècnica 
artística japonesa per tenyir roba 
a través de patrons creats amb fils 

i plecs. N’aprendrem usant tints 
orgànics. A càrrec de Laia Aguilà.

De 18 h a 20 h
CCVIC Plaça d’Osona

8€

CCVic el Montseny
Av. del Montseny, 16 

t 93 889 57 63
ccmontseny@vic.cat

CCVic Can Pau Raba
C. Raval Cortines, 24

t 93 886 47 24
ccpauraba@vic.cat

LITERATURA XINESA

Dimecres 07/07
La traductora Sílvia Fustegueres, 
autora del blog L’illa deserta, ens 

parlarà d’obres xineses traduïdes al 
català. Descobrirem autors com Lu 

Xun, Sanmao, Yu Hua o Confuci,
entre d’altres.

19 h
CCVIC Can Pau Raba

Gratuït (també per Youtube)

UN VIATGE AL JAPÓ 

Dijous 08/07
La il·lustradora Maria Prados va viatjar 

al país nipó amb un visat Working 
Holiday, durant set mesos, sola i en 
plena pandèmia. Ens explicarà els 

detalls de les seves aventures a través 
d’imatges i cròniques il·lustrades.

19 h
CCVIC Can Pau Raba

Gratuït (també per Youtube)

LES POSTRES
DE LES NITS

Divendres 09/07
Taller de cuina on aprendrem a 

elaborar dolços orientals creatius: 
sushi dolç, taiyaki i el pastisset Oió, la 
caca de l’Arale, postres emblemàtiques 

del Festival. Amb degustació final.
A càrrec de Lluc Crusellas.

De 18 h a 20 h
CCVIC El Montseny

8€

TALLER DE BALL 
K-POP

Divendres 09/07
La música coreana ha arribat amb 

força a Catalunya. Aprendrem a ballar 
alguns passos de les coreografies més 
populars. A partir de 12 anys. A càrrec 
de Jana Errando i Korea en Barcelona.

De 18.30 h a 20.30 h
CCVIC Serra-de-senferm

Gratuït

GAMELAN APRÈS-BASCHET: 
SONS D’INDONÈSIA

Dissabte 10/07
Els músics Martí Ruids i Marc 

Pitarch ofereixen un taller i concert 
participatiu amb instrumentari 

Baschet. Una adaptació contemporània 
de la música de Gamelan,

típica de Bali. 
Taller de 17.30 h a 19:30 h

Concert 20 h
CCVIC Can Pau Raba (jardí)

Gratuït

TALLER PASSAPORT
AL JAPÓ!

Dilluns 12/07
Taller de cuina infantil on descobrirem 
que la cuina és artística. Enigmes, jocs 

i descobriments s’aniran desvelant 
a través de les receptes. Adreçat a 

infants d’entre 7 i 12 anys. A càrrec de 
The Broccoli tribe.
De 17 h a 18.45 h

CCVIC El Montseny
Gratuït

FITOTERÀPIA XINESA

Dimarts 13/07
Introducció a la medicina tradicional 

xinesa, els seus orígens, història i 
l’aplicació de les plantes xineses al 
món occidental. Xerrada a càrrec de 
Jordi Salés de la Fundació SānQiáng.

De 18.30 h a 20 h
CCVIC La Guixa

Gratuït

LLENGUA I CULTURA
XINESES

Dilluns 12/07
T’atrau l’idioma xinès però mai 

no t’has atrevit a aprendre’l? Ens 
iniciarem en aquesta apassionant 

llengua i cultura, i aprendrem a dir les 
primeres paraules en xinès. A càrrec 
d’Ainhoa Urmeneta, professora de la 

Fundació Institut Confuci de Barcelona.
De 18 h a 20 h

En línia (Zoom)
Gratuït

KARATE COL·LECTIU

Dimarts 13/07
Aprendrem els moviments més 

emblemàtics d’aquesta art marcial 
d’origen japonès i, a través d’ells, el 
respecte a l’altre i la confiança. Per 

a tots els públics. A càrrec de Dolors 
Franquesa de l’Escola Shingitai Karate 

Dojo. Amb la col·laboració de la 
Fundació Sant Tomàs.

De 18 h a 19.30 h
Parc de Santa Anna (davant centre cívic)

Gratuït

FEM TEATRE
D’OMBRES!

Dimecres 14/07
Activitat familiar on descobrirem els 

secrets del teatre d’ombres tailandès, 
turc i xinès, amb un recorregut 
comentat seguit d’un taller on 

elaborarem i farem actuar les nostres 
pròpies figures. Famílies amb infants 

d’entre 4 i 12 anys.
De 17 h a 18.30 h

Museu de l’Art de la Pell
4€

TALLER JOIES
D’ORIGAMI

Dijous 15/07
L’origami o papiroflèxia és l’art oriental 
del plegament del paper. N’aprendrem 
la tècnica per crear un parell de joies 

contemporànies.
A càrrec de Meritxell Soler.

De 18 h a 20 h
CCVIC Plaça d’Osona

8€

 A TAULA!
-JAPONESA-

Dimecres 14/07
Taller on descobrirem quin és el 

comportament adequat a les taules 
del Japó. Ho posarem en pràctica 
utilitzant els utensilis tradicionals 

(bols, palets…) mentre fem una 
degustació. A càrrec de Roger Ortuño 

de Comer Japonés.
De 17.30 h a 19 h

o de 19.30 h a 21 h
CCVIC El Montseny - 8€

Divendres 16/07
Taller familiar on crearem les populars 
carpes Koi, símbol de la perseverança 
i de la fortalesa. Les il·luminarem amb 
llums LED i entre tots representarem 

una llegenda xinesa. A  partir de 6 
anys. A càrrec d’Anna Obiols. 

De 18 h a 20 h
CCVIC Santa Anna (a l’aire lliure)

Gratuït

DOCUMENTAL
SOMIANT AMB PARAULES 

Divendres 16/07
Dreaming of words (Nandan, 2021) 

explica el projecte faraònic d’un home 
per connectar quatre llengües índies 

en un diccionari. Un film que reivindica 
la riquesa de la diversitat lingüística 

de l’Índia i, de retruc, del món. 
Col·loqui posterior a càrrec

d’Òmnium cultural.
18 h

CCVIC La Guixa - Gratuït

TEATRE DE TITELLES
TOCANT EL CEL

Diumenge 18/07
La companyia Cacauet Teatre ens 
presenta aquesta aventura xerpa, 

ambientada al Nepal. La Nima somia 
a pujar les muntanyes més altes de 

l’Himàlaia, però no és tan fàcil...
19 h

Plaça d’Osona
Gratuït 

KHOOMEI
I ALTRES CANTS GUTURALS D’ÀSIA

Dissabte 17/07
Practicat per xamans, caçadors i pastors 
nòmades des d’èpoques immemorials, 

el cant gutural manté una estreta 
relació amb els sons de la natura i 

dels esperits que l’habiten. A càrrec de 
Gerard Canals, intèrpret de khoomei i 

apassionat de les cultures del nord i del 
centre d’Àsia.

18 h - CCVIC Can Pau Raba (jardí) 
Gratuït

En totes les activitats es garanteixen les mesures de 
prevenció del coronavirus. Cal que vingueu amb mascareta, 

de la resta ens n’encarreguem nosaltres!

En cas de diversitat funcional demaneu informació 
ampliada a cada centre cívic.

TALLER I LLEGENDA
PEIXOS AMB COR D’OCELL

https://centrescivics.vic.cat
https://twitter.com/ccivicsvic
centrescivics.vic.cat
https://centrescivics.vic.cat
https://www.facebook.com/CentresCivicsVic

