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Activitats familiars, tallers, xerrades, cinema i molt més!

del 27 de juny al 17 de juliol

Informació, inscripcions i entrades anticipades a partir del 20 de juny a centrescivics.vic.cat.
De forma presencial a qualsevol CCViC de 16 h a 20 h.

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

KATAKALI-KALIKATA 
d’Ernesto Carratalá

Exposició
A partir del 06/07 - De 16 h a 20 h

ERNESTO CARRATALÁ REY
Ernesto Carratalá Rey ha publicat 
il·lustracions a diferents revistes, 

destacant les cròniques il·lustrades 
que enviava a la revista històrica

El Víbora, de les ciutats de Calcuta i 
Manila, 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.
CCViC El Montseny

Entrada lliure

UN VIATGE DE 40 ANYS 
A L’ÍNDIA 

Xerrada
Dt. 28/06 - 19 h
JORDI CASADEVALL

El vigatà Jordi Casadevall va 
viatjar per primera vegada a 

l’Índia el 1982 en una aventura 
que ha estat l’inici d’una llarga 

amistat amb el gegant asiàtic. Les 
diverses estades que hi ha fet li 
permeten donar una perspectiva 
única del canvi que ha viscut el 

país en aquestes quatre dècades.
CCViC Can Pau Raba

Gratuït

TAITXÍ A LA
PLAÇA MAJOR

Aire lliure
Dt. 05/07 - 8 h

XEVI RIERA DE L’INDRET
Despertarem el dia 

de Sant Miquel a la Plaça Major 
de Vic, amb l’harmonia 
i els moviments suaus 

d’aquesta art marcial xinesa. 
El taitxí, conegut pel seus 

beneficis per a la salut, és apte 
per a persones de qualsevol edat 

i condició física.
Plaça Major de Vic

Gratuït

SESSIÓ ANITA MUI
“MOON WARRIORS” 

+“SAVIOUR OF THE SOUL”
Pel·lícula - Ds. 09/07 - 18 h

Andy Lau és el protagonista 
d’aquesta joia del cinema 

d’aventures de Hong Kong, 
lluminosa i amb una història d’amor 

impossible, acompanyat per una 
Anita Mui que demostra novament 

el seu magnetisme, i no només 
manejant l’espasa.

SAVIOUR OF THE SOUL (Corey Yuen, 
1991). Inspirada en un anime, 

aquesta fantasia oriental és una 
de les pel·lícules més creatives i 
al·lucinants del Hong Kong dels 

anys noranta. Anita Mui i Andy Lau, 
novament l’estranya parella, ens 

ofereixen un recital d’acrobàcies en 
mans del gran Corey Yuen.

Espai de Teatre i Cinema (ETC)
5 €

SESSIÓ ANITA MUI
“ROUGE”
Pel·lícula

Dv. 08/07 - 18 h
Les superestrelles del 

Cantopop Anita Mui i Leslie 
Cheung mostren el magnetisme 
que les va convertir en icones 

com a amants condemnades en 
aquesta història de fantasmes, 
una elegia exquisida que uneix 
passat i present a través d’un 
to malenconiós. ROUGE és la 
pel·lícula més emblemàtica 

d’Anita Mui.
Espai de Teatre i Cinema (ETC)

5 €

LLIBRET AMB IMATGES 
ESTAMPADES I HAIKUS 

Taller artístic familiar
Dj. 07/07 - 18 h
MARTA ESMARATS

Escollirem un poema curt, un 
haiku, que ens agradi molt d’un 

recull. Estamparem amb tampons 
i pintura la imatge, paraula o 
símbol que acompanyi millor 

aquest escrit. Haurem creat un 
llibret en forma d’acordió on les 
paraules i les imatges s’ajuden i 
es complementen per expressar 

un instant ple de vida.
CCViC Plaça d’Osona

Gratuït

KOKEDAMAS
Taller

Dj. 07/07 - 18.30 h
KOKEDAMAS LUCCIANA

La paraula japonesa kokedama 
-“bola de molsa”- fa referència 

a una tècnica de cultiu que 
consisteix en plantar en un test 
natural.  En aquest taller farem 
el nostre propi kokedama i ens 

l’emportarem a casa com a 
decoració.

CCViC La Guixa
10 €

L’ENIGMA DE
COREA DEL NORD

Xerrada
Dv. 15/07 - 19 h

MARC BERNABÉ
De tant en tant ens arriben 

notícies de les excentricitats 
i de les proves nuclears del 

règim de Corea del Nord, un país 
desconegut i allunyat de la nostra 
realitat social. A través del relat 
de les seves estades a la Corea 

més enigmàtica, Bernabé ens obre 
la porta a descobrir el seu sistema 
social i de govern i el dia a dia del 

país liderat per Kim Jong-un.
CCViC Can Pau Raba

Gratuït

TIGRE AMB
COR DE LLEÓ

Conte i taller familiar
Dj. 14/07 - 18 h

ANNA OBIOLS
Escoltarem el conte d’en Fu,

el tigre que volia ballar la 
Dansa del Lleó. En acabat,
cada infant elaborarà un 

personatge del conte amb 
ombres xineses i, de forma 

conjunta, crearem un teatret 
en el qual representarem la 
història. A partir de 6 anys.

CCViC Santa Anna
Gratuït

K-POP
Taller de ball

Dt. 12/07 - 18.30 h
SENDY KOVERS 

La música coreana ha arribat amb 
força a Catalunya. Aprendrem 
a ballar alguns passos de les 

coreografies més populars. A partir 
de 12 anys. Amb la col·laboració de 

Korea en Barcelona.
CCViC La Guixa

Gratuït 

BÀTIK
Taller

Dc. 13/07 - 18 h
CRISTINA TORRAS

Aprendrem i posarem en 
pràctica la tècnica indonèsia del 
bàtik, un estampat sobre teixit. 
El procés inclou posar cera per 
a delimitar el dibuix, pigmentar 

i treure la cera.
CCViC Plaça d’Osona

8 €

MOXIBUSTIÓ
Taller

Dc. 13/07 - 18.30 h
ISABEL CLOS

Sessió pràctica en la qual 
descobrirem aquesta teràpia 

mil·lenària de la medicina 
tradicional xinesa, que consisteix 
en aplicar calor i estimular una 
sèrie de punts del cos per tal de 

de reequilibrar-nos. 
CCViC Serra-de-senferm

8 €
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SUMI-E I SHODŌ
Taller

Dv. 15/07 - 18 h
JOSEP MARIA ROMA
Practicarem les arts 

tradicionals japoneses Sumi-e 
(pintura zen) i Shodō (camí de 

l’escriptura), després d’una 
breu introducció històrica i 

filosòfica sobre aquestes arts.
CCViC Plaça d’Osona

8 €

RAMEN
Taller

Ds. 16/07 - 11 h
MARC ORTIZ

Voleu gaudir d’un ramen de 
quilòmetre zero que no té res a 

envejar als que es preparen a les 
millors cuines japoneses? Marc 
Ortiz us descobrirà les diferents 

tècniques necessàries per 
preparar-lo, la salsa base, el brou

i els diferents complements
que l’acompanyen. 
CCViC El Montseny

8 €

“KARATE KID”
Pel·lícula i cinefòrum

Ds. 16/07 - 18 h
ALBERT VENTURA

Aquesta carta d’amor d’occident 
al món oriental en general, i al 
japonès en particular, emprava 

una fórmula, la del mestre i 
l’aprenent, més vista que el 

TBO però amb encant, passió i 
capacitat d’entretenir i emocionar. 

Es va convertir en un dels grans 
clàssics del cine adolescent 

dels anys vuitanta. Porteu els 
bastonets per si a l’ETC hi ha 

alguna mosca... Albert Ventura, 
director catalanotaiwanès de 

BUTTERFLIES, conduirà 
el cinefòrum.

Espai de Teatre i Cinema (ETC)
5 €

EXHIBICIÓ K-POP
Actuació de ball

Dj, 21/07 - 20.30 h
EST CREW 

Parc de la Bassa
del Germans Maristes

Gratuït

COVERS D’ANIME
EN CATALÀ

Actuació musical
Dc. 20/07 - 20.30 h

YOUNENKI MUSIC
Parc de la Bassa

del Germans Maristes
Gratuït

ORGANITZA COL·LABORA

centrescivics.vic.cat

ccvic@vic.cat

CentresCivicsVic

CCivicsVic 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 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

CCVic Sta Anna
Parc de Santa Anna

t 93 881 43 41
ccsantaanna@vic.cat

LA CUINA DELS
5 ELEMENTS

Taller
Dc. 06/07 - 18 h

MARIA DOMINIKOVICS
Podrem veure i experimentar 
plats equilibrats segons els 

principis dels 5 elements de la 
cuina xinesa: foc, terra, metall, 

aigua i fusta. És una cuina 
fàcil, intuïtiva i proporcionada 

que permet gaudir dels 
sabors, colors i textures

dels aliments. 
CCViC El Montseny 

8 €

JIN SHIN JYUTSU
Taller

Dc. 29/06 - 18.30 h
ALBA SERRAT

El Jin Shin Jyutsu és un art 
mil·lenari que convida a escoltar 
el propi cos. És senzill, profund 

i eficaç. Permet alliberar les 
tensions i l’estrès acumulat. 
També ajuda a recuperar la 

vitalitat i el descans.
CCViC Serra-de-senferm

8 €

“COMIATS”
Pel·lícula i cinefòrum

Dj. 30/06 - 18 h
NÚRIA GORCHS

COMIATS (OKURIBITO, Japó, 
2008) ens dona peu a parlar 
del dol i del trànsit cap a la 

mort. Una pel·lícula plena de 
sensibilitat, humor i bellesa, 

premiada amb l’Òscar a la millor 
pel·lícula de parla no anglesa.

Espai de Teatre i Cinema (ETC)
Gratuït

 Més informació a
cinemaoriental.com


