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SITUACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC  
 

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES DEL BARRI  
Centre històric és un dels punts neuràlgics de la ciutat, gràcies, per una part, al gran patrimoni 
històric, cultural i artístic que s’hi conserva i, per l’altra, al fet de ser una important zona d’oci. 

Tot plegat fa que el barri sigui patrimoni de tota la ciutat i, per tant, la majoria dels vigatans 
se’l sentin una mica seu. Això fa que els residents de la zona tinguin poc sentiment de 

pertinença, la qual cosa dificulta l’activitat de les associacions adscrites al territori. Tot i així en 
la zona de la pietat i el carrer Cardona encara hi podem tribar nuclis de població amb un fort 
sentiment de pertinença al barri. 
 
El barri disposa de nombrosos equipaments culturals, de gran valor per a la ciutat i que 
confereixen cert atractiu al barri. Nogensmenys, la seva rendibilitat real pel barri, és a dir, pels 
habitants de la zona, queda una mica qüestionada. En tot cas les funcions  d’aquets 
equipaments no estan estrictament adreçades a la població general del barri . Cal remarcar 
que el Centre històric no disposa d’un centre cívic, que seria un equipament específic per la 
gent del barri. 
 
Una característica arquitectònica del barri del Centre històric és el gran nombre de places 
(quinze en total), que li confereixen un perfil especial fortament vinculat al seu llegat històric.  
 
Els carrers del Centre històric conviden a passejar-s'hi, gràcies a què hi ha poc volum de 

trànsit, i les places poden realitzar una funció d'espai relacional que ajudi a la interrelació dels 
veïns. Malgrat tot, no s'ha d'oblidar, però, que sovint són ocupats pel conjunt de la ciutadania 

de Vic. 
 
Cal tenir en compte que la majoria dels carrers són estrets i tenen un fort desnivell, també cal 
remarcar l’empedrat dels carrers que no faciliten la mobilitat ni per el col·lectiu de la gent 
gran, ni per gent en problemes de mobilitat com ara els membres d’ADFO.  
 
La majoria dels habitatges del centre històric són edificis molt vells, alguns estan rehabilitats, 
però d’altres estan en mal estat, no tenen ascensor, i en aquest hi viuen sobretot, estrangers i 
dones grans. 
 
 

CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ 
En el Centre històric de la ciutat de Vic hi viuen 1.605 habitants dels quals 720 són 
homes i 885 són dones, segueix la mateixa tendència que la ciutat de Vic però amb un 
lleuger augment del percentatge de dones. 
 
La piràmide demogràfica del Centre Històric de Vic ens mostra que la seva característica més 
definitòria és un evident envelliment de la població. Aquesta vellesa està fortament 
feminitzada, fins al punt que la franja d’edat més nombrosa és, amb diferència, la de les dones 
majors de 80 anys. Però no es tracta només de la darrera franja d’edat de la piràmide, sinó 

que aquesta feminització de la vellesa ja es detecta clarament a partir de la franja dels 65 anys 
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cap amunt. les dones grans del Centre doblen en número als homes en les cinc últimes 
franges d’edat de la piràmide. 

 
En la resta de franges d’edat hi trobem una majoria de població concentrada en les edats 
adultes (sobretot dels 30 als 60 anys) i un descens de les generacions més joves. 
 
El gruix de la població en la franja adulta es pot identificar amb l'arribada de població 
estrangera, que sol ser gent en edat de treballar. Precisament aquí podem observar una 
lleugera majoria del gènere masculí, que pot està estretament lligat amb el fenomen 
migratori: normalment és l'home que marxa del seu país a buscar feina i un cop establert 
tramita el reagrupament familiar. 
 
Més d’una quarta part del veïnat del Centre tenen una nacionalitat que no és l’espanyola, 
xifra que pot considerar-se força alta, 29%. D’aquesta manera observarem que la població 
nouvinguda que s’ha instal·lat al Centre històric està per sobre de la mitjana de Vic, que és del 
25%. De la mateixa manera, queda molt per sobre de les mitjanes obtingudes per Osona i per 
Catalunya, que eren del 14% i del 16%, respectivament. Tot plegat ens indica una altra 
característica: un important volum de població estrangera que cal considerar, ja que, com a 
residents, tenen efectes sobre la cohesió d’un barri mancat ja  d’una identitat definida. 

 
En el Centre Històric de Vic hi conviuen 38 nacionalitats diferents incloent l'espanyola. Si 
comencem disgregant aquesta informació per continents de procedència: Àfrica és el 
continent més representat en el total d’individus, seguit per Amèrica i Àsia i per últim Europa. 
 
El nombre total de la població estrangera del Centre històric és de: 459 habitants dels quals 
234 són dones i 225 són homes. Aquest representen el 29% del total d’habitants del barri.  
 
Alhora de programar alguna activitat s’ha de tenir en compte que el col·lectiu de la gent gran 
és molt important en l’estructura del barri. Per tant s’ha de tenir molt present les 
característiques d'aquesta població tant a nivell de mobilitat con d'altres aspectes rellevants. 
La segona característica és la presència de població al·lòctona que representen un 
percentatge superior a la mitjana de Vic. 
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ESPAIS OBERTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - PLAÇA MAJOR 

B - PLAÇA DON MIQUEL 

      DE CLARIANA 

C - PARC D’ARMAND 

      QUINTANA I PANEDAS 

D - PLAÇA DE LA PIETAT 

E - PLAÇA BISBE OLIVA 

F - PLAÇA DE LA CATEDRAL 

G - PARC DE MARIA ÀNGELS 

      ANGLADA I D’ABADAL 

H – PLAÇA D’ANTONI GAUDÍ 

I – PLAÇA DE POMPEU FABRA 

J – PLAÇA DEL PES 

K- PLAÇA DE SANT FELIP 

L – PLAÇA CANONGE COLLELL 

M – PLAÇA PARADÍS 

N – PLAÇA DEL CARBÓ 

O – PLAÇA MONTRODON I 

       PLAÇA DE MALLA 

P – PLAÇA SANTA ELISABET 

P 
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NOM DE L’ESPAI:  
 

PLAÇA MAJOR 
 

 
Adreça/barri:  
CENTRE HISTÒRIC. 
Centre neuràlgic de la ciutat 
 

 
Titularitat: Pública 
 

 
Descripció física de l’espai: 

- Plaça molt àmplia, delimitada per les arcades dels edificis. Sorral al centre de la plaça, 
incloent una petita sorrera infantil en una cantonada. Faroles a les façanes ( al mig no n’hi 
ha). L’espai està ocupat per 5 terrasses de bars. 5 papereres. 

 

Potencialitats / limitacions / accessibilitat: 
 

- Pàrquing soterrani. 
- Horari comercial  d’accés de cotxes a la Plaça. 
- Mercat els dimarts i dijous. 

 

Ús de l’espai i persones usuàries (observació): 
 

- Zona de gran vitalitat humana i comercial.  
 

Observacions: 
- Quasi totes les activitats representatives de Vic es realitzen a la Plaça 
- Plaça molt neta i endreçada 
- Ni hi ha bancs 
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NOM DE L’ESPAI: 
 

PLAÇA DE DON MIQUEL DE CLARIANA  
També anomenada Plaça de l’Estudiant 

 
Adreça/barri: 
Centre històric (final del carrer Dues Soles) 
 

 
Titularitat: Pública 
 

 
Descripció física de l’espai: 

- Espai triangular, força tranquil. 
- Plaça de ciment amb 4 bancs de fusta i diverses papereres. Hi ha dos blocs de pedra, al 

costat del Palau Bojons, fora de la plaça, que fan de bancs. 
- Una estàtua dedicada genèricament als estudiants de l’antiga Universitat  (figura de 

l’estudiant de Vic).  
- Alguns arbres que envolten la plaça. 
- Rodejada d’antics casals senyorials (Palau Bojons, Casa Masferrer) 

 

 
Potencialitats / limitacions / accessibilitat: 

- A la nit pot estar molt ben il·luminat, perquè hi ha unes sis faroles dobles.  
- A l’hivern, a quarts de 6 encara toca el sol. 

 

 
Ús de l’espai i persones usuàries (observació): 

- A l’estiu, el bar L’Estudiant munta una terrassa al mig de la plaça.  
- Hi ha trànsit de vehicles per les dues bandes de la plaça (carrer de Cardona i de Dues Soles 

cap a la plaça de la Pietat). 

 
Observacions: 

- Espai molt tranquil i agradable malgrat el trànsit, cosa que fa que sovint s’hi puguin trobar 
pares i mares amb infants jugant o gent descansant als bancs. 
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NOM DE L’ESPAI:  
 

PARC D’ARMAND QUINTANA 
I PANEDAS 
Familiarment anomenat Parc de 
l’Atlàntida 

 
Adreça/barri:  
Carrer Francesc Macià i Masferrer 
 

 
Titularitat: Pública 
 

 
Descripció física de l’espai: 

- Àmplia zona verda davant el teatre. 
- Equipament públic: 3 bancs de fusta, focus (gran potència).  

 

 
Potencialitats / limitacions / accessibilitat: 

- Zona força àmplia amb espai suficient com per realitzar-hi activitats de “gran” format. 
 

 
Ús de l’espai i persones usuàries (observació): 

- Usuaris de pas, mainada que va a l’Escola de música. 
- Grup de nens i nenes de diferents edats (4-9 anys) jugant. 

 
Observacions: 

- Hi ha un pàrquing privat. 
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NOM DE L’ESPAI: 
 

PLAÇA DE LA PIETAT 

 
Adreça/barri:  
Plaça de l’Església de la Pietat, s’arriba pujant el carrer Dues Soles  i /o carrer Miquel Arcàngel  i/o 
carrer Sant Sadurní. 
 

 
Titularitat: Pública 
 

 
Descripció física de l’espai: 

- És un espai relativament ampli de forma triangular, amb calçada de llambordes i una mica 
de vorera pels vianants.  

- L’Església de la Pietat domina la plaça; un lateral del Temple romà també dóna a la plaça. 
- Hi ha contenidors externs i una paperera al costat de les escales de l’església. 
- Una torratxa grossa davant de la botiga de Cristalleries Colom. 
- 3 faroles a les façanes i un banc, davant del Temple romà. 

 

 
Potencialitats / limitacions / accessibilitat: 

- La cerveseria Dikens posa una terrassa a l’estiu que ocupa molt d’espai. 
- S’hi pot circular amb cotxe. 
- Punt de llum (al Temple romà). 

 

 
Ús de l’espai i persones usuàries (observació): 

- Zona de pas, amb força moviment humà tant en direcció al Passeig com en direcció al sud.  
- Passen adults amb diverses destinacions i infants i adolescents que surten de les escoles.  

 

 
Observacions: 

- Hi sol haver trànsit de vehicles, de veïns veïnes i també de conductors que per no donar la 
volta per les Rambles travessen el casc antic. 

- Els contenidors externs de la plaça donen una mica de mala imatge. 
- Tot i que hi ha cotxes aparcats a la plaça, està prohibit fer-ho. 
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NOM DE L’ESPAI: 
 

PLAÇA BISBE OLIBA 
Altrament anomenada Plaça del Museu 
 

 
Adreça/barri:  
Plaça davant del Museu episcopal, al costat de la Catedral i la torre del cloquer, per un costat i al 
carrer Sant Miquel Arcàngel per l’altre cantó. 
 

 
Titularitat: Pública 
 

 
Descripció física de l’espai: 

- Plaça de ciment, amb un fort desnivell, que acaba a la part de baix amb dos esgraons.  
- Una part de la plaça l’ocupa l’escalinata i la rampa d’accés al museu.  
- Hi ha una estàtua en memòria del bisbe Oliba.  
- Al mig de la plaça hi ha un gran fanal amb uns sis focus.  
- Quatre bancs de pedra. 
- Hi ha 4 faroles a les façanes. 
- Contenidors soterrats al carrer de les Escoles. 
- Campanar de la catedral il·luminat amb focus. 
- 1 paperera. 
- 7 xiprers petits plantats al carrer del Cloquer alineats amb l’estàtua del bisbe Oliba.  
- 1 arbre petit al costat de la plaça, davant el col·legi d’arquitectes.  
- És el punt d’entrada del Museu episcopal, campanar, cripta i absis de la catedral ( Cal 

campaner). 
 

 
Potencialitats / limitacions / accessibilitat: 

- Accessible amb cotxe i camió. 
- Possible punt de llum al fanal central. 
- És un espai en gran potencial  per organitza-hi esdeveniments, amb la limitació del 

considerable desnivell que hi ha. 
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Ús de l’espai i persones usuàries (observació): 

- Zona de pas, per pujar al centre de Vic des dels barris del sud.  
- 14/02/13 (12:00). Uns 40 alumnes i els professors que surten d’haver fet una visita al 

Museu. També gent que va amunt i avall. 
- El bar Mr. Coffeshop posa terrassa al racó de la plaça tocant al Museu Episcopal i el carrer 

Sant Miquel Arcàngel. 
 

 
Observacions: 
 
Febrer 2013: Obres al carrer del Cloquer,lateral de la Catedral, ( a l’Escrivania), amb el conseqüent 
tancat d’obra  que dificulta l’accés i el transit pel carrer del Cloquer.  
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NOM DE L’ESPAI:   
 

PLAÇA DE LA CATEDRAL 
 

 
Adreça/barri:  
Plaça de davant la Catedral 

 
Titularitat: Pública 

 
Descripció física de l’espai: 

- L’espai de la plaça queda dividit en dues parts. Una, encerclant l’espai més pròxim de la 
Catedral per un petit mur de mitja alçada, està elevat per unes escalinates de pedra. En 
l’altra part, que és la resta de la plaça, s’hi pot observar el perfil de l’antiga església de la 
Rodona, que està delimitada al terra.  

- La plaça està tancada al trànsit de vehicles, gràcies a unes grans torratxes col·locades a les 
dues bandes d’accés. 

- 6 faroles  a les façanes i focus a la façana de la Catedral. 
- 3 papereres 
- 1 aparcament de bicicletes a la cantonada amb el carrer Gibraltar. 
- 1 panell informatiu de la Ruta Escolar davant  del  Col·legi Santa Caterina.  
- Envoltat d’edificis emblemàtics com : la mateixa Catedral, El 9 nou, El Col·legi Santa 

Caterina,   El Palau Episcopal i La Casa Colomer ( Consultori Bayés) . 

 
Potencialitats / limitacions / accessibilitat: 

- És accessible per a  cotxes i furgonetes. 
- Espai amb moltes possibilitats,doncs fins avui s’hi porten a terme nombrosos actes del 

Mercat de la Música, Mercat Medieval, Festa Major, Processo... 
 

 
Ús de l’espai i persones usuàries (observació): 

- Una part de la plaça és ocupada per la terrassa de l bar“Les Gàrgoles”. 
- Sol haver-hi bastant moviment , quan surten l’alumnat de l’escola Santa Caterina. També és 

una zona de pas, d’unió entre el sud i el casc antic.  
- És habitual que hi hagi un petit grup de canalla jugant a futbol.  

 

 
Observacions: 

- Plaça neta i endreçada. 
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NOM DE L’ESPAI: 

 
PARC DE MARIA ÀNGELS ANGLADA 
D’ABADAL 
Anomenat Parc de d'Institut del Teatre 
o del Seminari Vell 
 
 
 
 
 
 
Adreça/barri:  
Entre el c. De la Ramada i el c. Sant Miquel dels Sants 
 

 
Titularitat: Pública 
 

 
Descripció física de l’espai: 
 

- Parc de sorra que queda encerclat per diversos edificis del c. de la Ramada, del c. Sant 
Miquel i del c. Sant Just.  

- Hi ha una tanca de ferro, que s’obre només en ocasions puntuals, que impedeix l’accés al 
parc. Però hi ha cotxes aparcats a l’interior.  

- Al bell mig del parc hi ha un arbre. 
 

 
Potencialitats / limitacions / accessibilitat: 
 

- Espai de titularitat pública però d`us privat, malgrat que és un espai amb grans possibilitats 
de fer actes al aire lliure. 

- S’hi han fet conferències,xerrades,dinars,jocs,... 
 

Ús de l’espai i persones usuàries (observació): 
 

- Com que l’espai està tancat, ningú l’usa. Excepte alguns que tenen les claus i poden entrar a 
aparcar-hi el cotxe. 
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NOM DE L’ESPAI: 
 

PLAÇA GAUDÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adreça/barri: Plaça entre el C. de la Ramada i C. de la Riera  
 

 
Titularitat: Pública 

 
Descripció física de l’espai: 

- Plaça neta, sense burilles ni papers. 
- Espai urbà, de terra (el carrer i la plaça està al mateix nivell)  
- amb 7 bancs , 2 papereres i  4 jardineres amb plantes que funcionen de tanques de la plaça, 

els altres 2 laterals de la plaça estan tancats amb pilons. Hi  ha 6 arbres petits (poca ombra) . 
-  Hi ha el Casal Claret, el Departament de Governació de la Generalitat (oficina d'atenció al 

ciutadà) i l'Àrea d'Educació i Cultura de l'Ajuntament de Vic – Pla de Barris, una Assessoria 
fiscal i jurídica, el local dels geganters i de la comissió de festes del carrer de la Riera i 
adjacents, un restaurant i una botiga de comestibles (tancada per horari) i 4 pàrquings 
privats.  

- Està rodejada de cases, per tant hi ha veïns. 
- L’any 2009 es va fer una excavació arqueològica dins de les obres del Pla de Barris, ja que es 

van trobar els fonaments de les cases d’un barri medieval (segles XII I al XVIII), aquestes 
restes són sota la plaça actual. 

 

 
Potencialitats / limitacions / accessibilitat: 

- La plaça està tancada amb jardineres i pilons i això dificulta l’entrada de furgonetes i 
camions per descàrrega, els carrers del voltant són estrets i pot ser complicat fer-hi 
maniobres, però tenint això en compte és accessible. 

- Hi ha pocs arbres i petits, a l’estiu segons la franja horària pot fer molta calor.  
- Com que hi ha el Casal Claret i el local dels geganters del carrer de la Riera, això suposa 

possibles col·laboracions d’aquestes entitats, poder disposar d’aigua, punt de llum i 
material com cadires i taules.  Al ser una zona de pas, pot ser un reclam alhora d’atraure 
gent per una activitat concreta. 

- A prop hi ha la seu de l’Associació de sords de  Vic s’ha de tenir en compte per possible 
participació d’aquest col·lectiu com a grup específic.  
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- Observació: Va passar un senyor cec, pel carrer de la Ramada i no va tenir cap dificultat (no 
hi ha barreres arquitectòniques). 

 
Ús de l’espai i persones usuàries (observació): 

- Creiem que és zona Wifi  ja que un jove va fer ús de la plaça per connectar-se a Internet a 
través d’un portàtil. 

- Punt de trobada , prendre el sol, xerrar, passejar el gos. 
 

 
Observacions: 

- Franja horària de 12 a 13,30h: 
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NOM DE L’ESPAI: 
 

PLAÇA POMPEU FABRA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adreça/barri:  
En l’encreuament del C. de la Riera i el C. Sant Just 
 

 
Titularitat: Pública 
 

 
Descripció física de l’espai: 

- Espai petit de poc més 8m x 7m.  
- Hi ha una font, un pilar de pedra (no esculpida) en honor a Pompeu Fabra i tres faroles, una 

de les quals queda cap al mig de la plaça. Punt de llum a les faroles.  
- Queda una mica oculta, ja que pel c. Sant Just hi ha uns contenidors soterrats i pel c. Riera, 

3 xiprers. 
- Queda a diferent nivell del carrer de la Riera, que s`hi accedeix per unes escales.  
- Pàrquing de bicicletes sobre la plaça. 
- Esta envoltada de les seus de Càritas, CentreVic. 

 

 
Potencialitats / limitacions / accessibilitat: 

- Plaça tancada, envoltada de cases  i per tant es pot molestar al veïns. És un racó molt petit i 
íntim per a fer-hi activitats d`aquesta mena ( relats de contes,...). 

 

 
Ús de l’espai i persones usuàries (observació): 

- Zona, només de pas. No és utilitzat per cap persona ni tant sols l`aparcament de bicicletes 

 
Observacions: 

-  Plaça neta però amb caques de gos als escocells dels arbres. 
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NOM DE L’ESPAI: 
 

PLAÇA DEL PES 
popularment coneguda com 
a Plaça del Peix 
 

 
Adreça/barri:  
Plaça adjacent a la Plaça Major 
 

 
Titularitat: Pública 

 
Descripció física de l’espai: 

- Plaça de ciment amb una forma més o menys triangular, amb un vèrtex a l’entrada des de 
la Pl. Major i els altres dos situats enfront. Poden entrar cotxes.  

- Hi ha una gran font ornamental al bell mig de la plaça. 
- Contenidors soterrats. 
- 4 torratxes grans al cantó de la Llotja. 
- 3 papereres. 
- 6 faroles a les façanes. 
- Punts de llum a la Llotja. 

 
Potencialitats / limitacions / accessibilitat: 

- Entorn molt personal, alhora que molt comercial, tant de botigues tradicionals com de bars 
i restaurants.  

- Els dissabtes s’hi munten algunes parades, com a ampliació del mercat de la Plaça Major.  
- -Espai amb una gran potencialitat per a activitats de petit i mitjà format. 

 

 
Ús de l’espai i persones usuàries (observació): 

- Zona de molt trànsit humà, per la seva situació pròxima a la Plaça Major. Sempre hi ha gent, 
per un motiu o un altre. 

- Passa molta gent, en totes direccions i per comprar a les botigues. No hi ha gent estàtica 
excepte a les  3 terrasses dels bars. 

 
Observacions: 

- Plaça neta i endreçada, però els contenidors soterrats sempre estan plens de brossa per 
fora. 
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NOM DE L’ESPAI: 
 

PLAÇA DE SANT FELIP 
 

 
Adreça/barri:  
Plaça adjacent a la Plaça del Pes. També s’hi pot accedir pel c. Ciutat i el C. Corretgers. 
 

 
Titularitat: Pública 
 

 
Descripció física de l’espai: 

- Petita plaça dominada per l’església de Sant Felip. En una cantonada hi ha la Llotja del Blat  
(on hi ha l’oficina de turisme) i en una altra, l’antiga Casa Balmes. 

- Comerços petits i de fa temps (una sabateria, una botiga d’electricitat), així com bars i 
restaurants. 

- A l’estiu, una part de la plaça queda ocupada per les terrasses de dos restaurants . 
 

 
Potencialitats / limitacions / accessibilitat: 

- Espai accessible amb cotxe. 
- Utilitzat per al Mercat Medieval (ple de paradetes.) 
- Espai de reduïdes dimensions i que li dóna un caràcter íntim, per a poder organitzar 

activitats de grups reduïts. 
- Cal tenir en compte que també té una part d`habitatges particulars, que segons quina 

activitat s`hi organitzi, es pot molestar al veïnat. 

 
Ús de l’espai i persones usuàries (observació): 

- Zona tranquil.la entre setmana, més dinàmica els dies de mercat per la proximitat amb la 
Plaça Major. Hi ha trànsit, tot i que amb poca intensitat. 

- Zona de pas, ja que no hi ha res que faci que la gent s’hi estigui (per exemple, bancs). 
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NOM DE L’ESPAI: 
 

PLAÇA DEL CANONGE COLLELL. 
 

 
Adreça/barri:  
Al final del c. dels Argenters 
 

 
Titularitat: Pública 
 

 
Descripció física de l’espai: 

- Zona de vianants, d’uns 15 metres d’amplada que s’estreny en la part més propera al c. 
Argenters.  

- Hi ha 5 focus i 2 papereres.  
- La majoria d’edificis donen cabuda a comerços. 

 

 
Potencialitats / limitacions / accessibilitat: 

- Plaça accessible amb cotxe. 
- Plaça de reduïdes dimensions que  si s’hi organitza alguna activitat amb grups nombrosos, 

pot dificultar el transit normal de persones, a l’estar habitualment ja molt transitada,doncs 
és una arteria comercial molt utilitzada. 

 
Ús de l’espai i persones usuàries (observació): 

- Zona de pas i comercial. Això dóna certa activitat durant tot el dia. 
- Molta gent caminant, entrant a les botigues o mirant aparadors.  
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NOM DE L’ESPAI: 
 

PLAÇA PARADÍS 
 

 
Adreça/barri:  
Encreuament del C. De Cardona i del C. Sant Sadurní. 
 

 
Titularitat: Pública 
 

 
Descripció física de l’espai: 

- És un espai molt petit, més un xamfrà que no pas una plaça.  
- Hi ha trànsit, sobretot per les qüestions logístiques de les botigues. 
- No compta amb mobiliari urbà. 

 

 
Potencialitats / limitacions / accessibilitat: 

- Zona accessible amb cotxe. 
- Poc potencial al ser un espai molt reduït i molt de pas i per tant es pot saturar ràpidament.  

 

 
Ús de l’espai i persones usuàries (observació): 

- Zona de pas i d’activitat comercial  
- Passa gent, de totes les edats i en totes direccions. 
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NOM DE L’ESPAI: 
 

PLAÇA DEL CARBÓ 
 

 
Adreça/barri:  
Plaça adjacent  a la Rambla del Passeig 
 

 
Titularitat: Pública 
 

 
Descripció física de l’espai: 

- Plaça adjacent al Passeig 
- Plaça asfaltada amb escales a la part superior de la plaça. 
- Una pilona de ciment força gran que pot ser utilitzada com a lloc per asseure’s o com a 

petit escenari. Hi ha força enllumenat i també alguns arbres. 
- Accés al pàrquing del passeig. 

 

 
Potencialitats / limitacions / accessibilitat: 

- Lloc on s’hi fan força activitats musicals, organitzades per  la Jazz Cava, Mercat de la 
Música, Mercat Medieval, Mercat del Ram. 

- Accessible amb cotxe. 
- Amb moltes possibilitats per a tot tipus d`activitats i per a grups relativament 

nombrosos. 
- Cal tenir en compte que esta rodejat d`habitatges i pot crear molèsties als qui els 

habiten. 
 

 

 
Ús de l’espai i persones usuàries (observació): 

- Zona de pas i d’activitat comercial 
- Passa gent, de totes les edats i en totes direccions.  
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NOM DE L’ESPAI: 
 

PLAÇA DE MONT-RODÓN I 
PLAÇA DE MALLA 

 
Adreça/barri:  
Baixant de la Plaça de la Pietat pel carrer d’en Guiu 
 

 
Titularitat: Pública 
 

 
Descripció física de l’espai: 

- Dues places de costat, sense elements de discontinuïtat que les diferenciï clarament.  
- Pl. Malla: 5m x 11m de llargada (aprox.), delimitada pel lateral de l ’església de Santa 

Clara, un Jardí d’infància i dues vivendes. 2 fanals a les façanes, cap paperera i dues 
torratxes. 

- Pl. Mont-rodón: 9m x 12m de llargada (aprox.), tot i que té una forma irregular i 
aquestes mesures no són iguals a tota la plaça. Cap paperera i 3 fanals a les façanes. 

- Hi ha l’antiga església de Santa Clar, davant del bar (avui dia en obres). 
- La major part de la plaça Mont-rodón queda ocupada o bé per unes torratxes (a 

l’hivern) o per la terrassa del bar El Clot del Romans (a l’estiu). 
- Molt adornat amb flors i torratxes a les façanes. 

 
 

 
Potencialitats / limitacions / accessibilitat: 

- Plaça petita de difícil accés on les activitats de petit format hi poden tenir cabuda. De 
fet el Bar El Clot dels Romans, a l’estiu hi sol organitzar concerts de petit format.  

 

 
Ús de l’espai i persones usuàries (observació): 

- És un lloc de pas, doncs la major part de la plaça queda ocupada o bé per unes torratxes 
(a l’hivern) o per la terrassa del bar El Clot del Romans (a l’estiu). 
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NOM DE L’ESPAI: 
 

PLAÇA SANTA ELISABET 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adreça/barri:  
Al final del carrer del Dolors, junt a l`Albergueria i davant del pont de Queralt 
 

 
Titularitat: Pública 
 

 
Descripció física de l’espai: 

- Plaça de reduïdes dimensions en forma de dos quadres adjacents , rodejada d’edificis antics 
habitats i per l’Albergueria (sala d’exposicions d’art contemporani, que deu el nom a 
l’antiga alberg d’entrada a la ciutat de Vic). 

 

 
Potencialitats / limitacions / accessibilitat: 

- Plaça de molt reduïdes dimensions, molt íntima, però amb l ’inconvenient de tenir la 
muralla, que s’anomena el Portalet, just al costat, i per tant amb molt de soroll de cotxes. 

- Pel Mercat Medieval s’hi instal·len algunes paradetes.  

 
Ús de l’espai i persones usuàries (observació): 
 

- Zona única i exclusivament de pas, no hi ha bancs, ni papereres, il·luminada amb faroles a 
les façanes. 
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ENTITATS I EQUIPAMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

ENTITATS 

A. COMISSIÓ DE FESTES DELS CARRER DE LA RIERA 

I ADJACENTS 

B. CASAL CLARET 

C. AMPA DE L’ESCOLA SANTA CATERINA 

D. ASSOCIACIÓ TAPÍS 

E. AGRUPACIÓ DE SORDS DE VIC I COMARCA 

F. GEGANTERS I GRALLERS DEL CARRER DE LA RIERA I 

DE VIC 

G. L’ALBERGUERIA 

H. CENTREVIC 

I. AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA D’OSONA 

J. ADFO 

K. ASSOCIACIÓ DE BARS I RESTAURANTS DEL CASC 

ANTIC 

L. A.E. GUILLEM DE MONTRODON 

M. ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I PROFESSIONALS 

DE LA RAMABLA HOSPITAL I SANT DOMÈNEC 

N. CÁRITAS ARXIPRESTAL 

O. PATRONAT D’ESTUDIS OSONENCS 

P. ASSOCIACIÓ D’ALUMNES DE L’ESCOLA D’ART 

Q. ASVAT 

R. CASINO DE VIC 

S. COAC 

T. GREMI D’ADOBADORS DE LA COMARCA D’OSONA  

U. CASAL INDEPENDENTISTA I POPULAR MANEL VISUÀ 

EQUIPAMENTS 

1. ESCOLA SANTA CATERINA DE SIENA 

2. CASAL DE LA GENT GRAN DE VIC 

3. ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE 

DISSENY DE VIC 

4. INSTITUT DEL TEATRE 

5. ESCOLA DE MÚSICA DE VIC 

6. CENTRE DE DIA DEL CARRER ST. 

MIQUEL 

7. TEMPLE ROMÀ 

8. MUSEU EPISCOPAL 

9. TEATRE ATLÀNTIDA 
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COMISSIÓ DE FESTES DEL CARRER DE LA RIERA I ADJACENTS 

Tipologia:  
Associació veïnal 

Adreça de la seu de l’entitat:   
Plaça Gaudí, 3 
 

Telèfon: 
93 889 46 03 
Pàgina web: 
Correu electrònic: 
josgom@hotmail.com/carme-s-c@hotmail.com 
 

Persona/es de contacte:  
Josep Gomis. 
 
Telèfon:  
93 885 63 57. 

Horari: 

 

 

Descripció de l’entitat (origen, núm. de membres, destinataris): 
Entitat formada per 4 membres:  
Josep Gòmis (president)/Manel Alié/Carme Solà/Imma Sayol. 
Té  com a objectiu principal l’organització de les festes del carrer de la Riera. 

Objectius de l’entitat: 
Organitza les festes de Carrer de la Riera. 
 

Activitats i projectes previstos pel 2013: 
Bateig dels gegantons: 18 de maig. 
Passejada  La Calla -  Centre històric: 19 de maig. 
Festes del carrer de la Riera: del 18 al 26 de maig. 
 

Infraestructura i materials dels que disposen:  
Disposen d’un local de reunió compartit amb els geganters i grallers del carrer de la Riera a la Plaça 
Gaudí, 3 
 

Col·laboració  i relació amb altres entitats i/o associacions: 
Geganters i grallers del carrer de la Riera i de Vic. 
Casal Claret. 
AVV. de La Calla. 
Associació de Restaurants i Bars del Casc  Antic de Vic. 
 

mailto:josgom@hotmail.com/carme-s-c@hotmail.com


 

26 

CASAL CLARET 

Tipologia:  Associació Privada Sense ànim de lucre (subvencions i socis) 

Adreça de la seu de l’entitat:  Carrer de la Ramada, 14 – 08500 VIC 
Horaris (atenció públic): 

Telèfon: 93 885 69 24    /   693792627 

Pàgina web:www.casalclaret.org 
Correu electrònic: casalclaret@casalclaret.org / escoladelapau.ia@casalclaret.org / 
recuperem@casalclaret.org 

Persona/es de contacte:  
Joan Soler (president) / Anna Larios 
Telèfon: 93 885 69 24 

Horari:  

 

Descripció de l’entitat (origen, núm. de membres, destinataris): 
Associació sense ànim de lucre que acull la Coordinadora d’Associacions d’immigrants i fa tasques 
educatives per infants i Adolescents 

Objectius de l’entitat: 
Espai de trobada de persones de diferents procedències i cultures. 
Acollida d’immigrants, dones, joves i infants, d’àmbit comarcal.  
Reforç escolar i activitats lúdiques per a infants i joves (Projecte Escola de la Pau).  
Línia formativa i d’orientació professional amb dones i joves.  
Línia terapèutica i de suport a la dona. 

Activitats i projectes previstos pel 2013: 
Escola de la Pau, és un projecte formatiu dirigida a les dones, adolescents i infants. Classes 
d’informàtica, català (alfabetització i conversa), costura... obert a tota la ciutat de Vic. En el reforç 
escolar hi ha uns 40 nens de 6 a 12 anys i uns 15 de 12 a 17 anys)  
Espai de Salut: Relaxació, estiraments, ioga, tai chi, medecina alternativa, acupuntura, flors de bac...  
Tenen Horts a Polígon Mayoles, Torre d’Oristà, Santa Eugènia i Mont-rodon.  Aquest horts han estat 
cedits i el Casal Claret els gestiona. 
Fan Tallers al Centre Cívic Montseny: Taller de Melmelades, Làctics.  
Ludoètnia, jocs medievals. 
Festa final de curs: meitat de juny a la Plaça Gaudí, mostra de diferents entitats i paradetes de 
diferents grups del  casal.  

Infraestructura i materials dels que disposen: 
Cedeixen l’espai per a fer reunions a diverses entitats, la majoria són associacions d’immigrants, però 
també la cedeixen a altres entitats com PAH Osona, Grups de revisió de vida o Narcòtics anònims. 
Tenen material intercultural: CD, llibres, pel·lícules... 
Cedeixen taules i cadires. 

Col·laboració  i relació amb altres entitats i/o associacions: 
Tenen gent en pràctiques d’Educació Social, Monitors i de l’Institut Jaume Callís.  
Càritas els dona la fruita que sobra, per fer melmelades. 
Pla de Barris: tenen un equip de futbol per a Champions Vic, jocs medievals (Mercadal)  
Geganters del carrer de la Riera. Diferents Àrees de l’Ajuntament com Benestar social.  
Participen en el Consell de la Ciutat. 
Claretians. 

Observacions: 
Volen incrementar el número de socis. Estan interessats a donar-se conèixer més al barri i en general 
a tota la ciutat.  
Tenen manca de voluntariat compromès. 
Volen gestionar i donar a conèixer el material intercultural que tenen, cd, llibres, pel·lícules. 

mailto:casalclaret@casalclaret.org
mailto:escoladelapau.ia@casalclaret.org
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AMPA ESCOLA SANTA CATERINA 

Tipologia: Associació de pares i mares 

Adreça de la seu de l’entitat:  Escola Santa Caterina 

Telèfon:  93 883 25 52 
Pàgina web:  
Correu electrònic:  santacaterinavic@gmail.com 
Blog :  http://santacaterinavic.blogspot.com.es 

Persona/es de contacte:  
Assumpta Capdelacreu 
 
Telèfon: 93 883 25 52 

Horari: 

 

 

Descripció de l’entitat (origen, núm. de membres, destinataris): 
Mares i pares de l’Escola Santa Caterina, es reuneixen un cop al més (últim dijous del mes). 
Són en total 10 mares i pares. 
Els destinataris són els pares, mares i alumnes de l’escola 

Objectius de l’entitat: 
Aconseguir subvencions per reduir quotes a les famílies més necessitades com ara piscina, 
programar activitats i xerrades i programar  activitats extraescolars. 
 
 

Activitats i projectes previstos pel 2013: 
Xerrada-taller a càrrec de Ferran Juarez  amb el títol “Jugant amb la ment” (març) 
Caminada amb passejada i activitats per a tothom (abril)  
Sopar a la fresca (per acomiadar els  alumnes de 6è) (Juny) 
 
Activitats extraescolars: 
Dansa: batuka 
Bàsquet: aquest any han creat el seu propi equip de bàsquet. 
Idiomes: ho fan a través de CONNET Escola d’Idiomes de Vic 
 
 

Infraestructura i materials dels que disposen: 
El recinte de l’escola i els seus serveis 

 

Col·laboració  i relació amb altres entitats i/o associacions: 
Formen part de l’Associació de Pares i Mares de Vic 
Àrea d’educació amb les xerrades 
Participen amb les xarrades de l’Àrea d’educació de Vic, el projecte Educatiu de la Ciutat de Vic (Tens 
el Factor Q?) 

Observacions: 
Estan oberts a possibles col·laboracions amb el barri, tant com a participació com per fer-ne difusió. 

mailto:santacaterinavic@gmail.com
http://santacaterinavic.blogspot.com.es/
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ASSOCIACIÓ TAPÍS 

Tipologia:  Associació sense ànim de lucre 

Adreça de la seu de l’entitat:  Carrer de les Adoberies, 9  – 08500 VIC 
A part de la seu de l’entitat tenen botigues i tallers per desenvolupar les seves tasques: 
EL FIL: Taller (Raval Cortines, 13 – Vic, 93 889 34 56, elfiltaller@gmail.com, Dilluns a divendres de 3 a 
13 i de 15 a 18h). Botiga (Plaça dels Màrtirs, 7 – Vic, 93 883 13 91) 
LA CLAU: (Adoberies, 9 – Vic, 93 886 18 34, tapisvic@telefonica.net , Dilluns a divendres de 8 a 13 i 
de 15 a 18h) 
LA TACA: (Adoberies, 9 – Vic, 93 886 18 34, lataca.neteges@gmail.com , Dilluns a divendres de 9 a 13 
i de 15 a 19h) 

Telèfon: 93 886 18 34     

Pàgina web: www.tapis.cat 
Correu electrònic:  tapis@tapis.cat 
Xarxes socials: facebook 

Persona/es de contacte: Josep Freixa 
Telèfon: 93 886 18 34 
Correu electrònic: josepfre@gmail.com 

 

Horari:  

 

Descripció de l’entitat (origen, núm. de membres, destinataris): 
Entitat sense ànim de lucre, creada l’any 1985 amb la finalitat de poder donar resposta a les 
necessitats d’alguns joves en condicions de risc psicosocial.  
Empreses i serveis: El Fil (Recollida i reciclatge de roba); La Clau (Metal·lúrgia, construcció de 
diferents peces metàl·liques); La Taca (Neteja i atenció a la llar). 

Objectius de l’entitat: 
Donar resposta a les necessitats d’alguns joves en condicions de risc psicosocial  
Donar resposta a les dificultats derivades de l’exclusió sociolaboral que afecten a molts ciutadans i 
ciutadanes de Vic i la Comarca d’Osona. 
Potenciar processos formatius que permetin millorar les possibilitats d’accés de les persones al món 
laboral, mitjançant el treball en xarxa amb entitats socials, administració i centres formatius de la 
Comarca d’Osona. 
Garantir una major cohesió social i unes millors condicions de vida per a totes les persones.  

Infraestructura i materials dels que disposen: 
No solen deixar material ni sales, ja que els fi de setmana està tancat. Es pot sol·licitar. 

Col·laboració  i relació amb altres entitats i/o associacions: 
Xarxa d’Entitats d’Inserció Sociolaboral d’Osona (XEISO); Sensibilització i difusió de la responsabilitat 
Empresarial (RSE); Càritas Arxiprestal de Vic; Càritas diocesana de Vic; Aquí Spot, Plataforma 
d’Afectats per les Hipoteques d’Osona; Casal Claret.  

Observacions: 
Tenen manca de voluntariat tant en la formació d’informàtica, per fer seguiment dels alumnes que 
estudien a Institut Obert de Catalunya (IOC), com per portar a terme el projecte de les Parelles per la 
Inserció. 
Es mostren interessats per potenciar la difusió del bon ús del reciclatge de roba (per una selecció 
correcte quan es diposita a Càritas i altres punts de recollida). Proposen que l’Àrea de Medi ambient 
ho pugui afegir en els seus mitjans de difusió. 
 

mailto:elfiltaller@gmail.com
mailto:tapisvic@telefonica.net
mailto:lataca.neteges@gmail.com
http://www.tapis.cat/
mailto:tapis@tapis.cat
mailto:josepfre@gmail.com
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AGRUPACIÓ DE SORDS DE VIC I COMARCA: 

Tipologia:  Associació sense ànim de lucre 

Adreça de la seu de l’entitat:  Carrer de la Riera, 27 bis (actualment tenen el local en obres i no 
disposen de seu). 
 

Telèfon:  609 964 392 (Ma. Jesús Ochoa) 
Pàgina web:  www.agrusordsvic.org 
Correu electrònic: agrusordsvic@gmail.com 

Persona/es de contacte:  
Ma. Jesús Ochoa (intèrpret) 
David Puigeslloses (president) 
 

Horari: 

 

 

Descripció de l’entitat (origen, núm. de membres, destinataris): 
L’entitat es va crear al 1972 a Vic i actualment té 65 socis. Totes les accions i activitats estan 
adreçades al col·lectiu de sords i a la seva difusió. 
També vol ser un espai de trobada per els seus socis i el col·lectiu de sords de la comarca.  

Objectius de l’entitat: 
Organitzar activitats per a persones sordes i sordcegues, i adaptar el màxim d’activitats ja existents a 
aquest col·lectiu. 
La seu pretén ser  un espai lúdic i de trobada. Un espai on reunir-se i accedir a la informació. 
Apropar els esports al col·lectiu de Sords d’Osona.  
Tenir un punt d’acollida per a persones sordes d’origen immigrat. 
Intèrprets per als socis. 

Activitats i projectes previstos pel 2013: 
Conferències 
Formació per a persones sordes. 
Tallers de llengua catalana de signes per a l’Ajuntament de Vic, Centres Cívics, UVIC, etc. 
Col·laboració a les festes del Carrer de la Riera 
Col·laboració al Mercat Medieval i la Mostra d’entitats.  
Tallers de sensibilització. 
Servei d’orientació a persones sordes immigrants.  
Nombrosos actes culturals i lúdics per a sords. A destacar: “LSC DIRECTE VIC” Concurs de monòlegs 
en llengua de signes en català (Catalunya). 

Infraestructura i materials dels que disposen: 
Actualment no disposen de local ja que estan fent obres. 

Col·laboració  i relació amb altres entitats i/o associacions: 
Comissió de Festes del Carrer de la Riera, UVIC, departaments de l’Ajuntament, etc. 

Observacions: 
Associació molt activa i amb ganes de fer activitats amb l’objectiu de donar a conèixer i integrar el 
col·lectiu de sords. 
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GEGANTERS I GRALLERS DEL CARRER DE LA RIERA 

Tipologia:  Associació cultural. 

Adreça de la seu de l’entitat: 
Plaça Gaudí, 3. 

Telèfon: 
649 119 029. 
Pàgina web: www.racocatala.cat/gegantsriera 
Correu electrònic:  geganstsrieravic@gmail.com  
 

Persona/es de contacte: 
Roger Albert 
 
Telèfon: 
649 119 029. 

Horari: 

 

 

Descripció de l’entitat (origen, núm. de membres, destinataris): 
Entitat molt potent i de gran activitat, participen amb diferents actes culturals de la ciutat de Vic. 
També són els geganters de la Ciutat de Vic 

Objectius de l’entitat: 
Difondre la cultura popular a través dels gegants i la música. 

Activitats i projectes previstos pel 2013: 
Tenen una programació de les sortides i ballades de gegants arreu de Catalunya. 
Participen en la difusió de la cultura popular (programa adreçat a les escoles per difondre la 
cultura popular catalana). 
Els grallers són els que acompanyen els Sagals a les jornades castelleres. 

Col·laboració  i relació amb altres entitats i/o associacions: 
Tenen estreta relació amb la Comissió de Festes del carrer de la Riera.  
També col·laboren amb els Sagals d’osona. 
Tenen estreta relació amb diferents àrees de l’Ajuntament de Vic.  
Sobretot tenen molta relació amb totes les entitats de cultura popular. 
 

http://www.racocatala.cat/gegantsriera
mailto:geganstsrieravic@gmail.com
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L’ALBERGUERIA. 

Tipologia: Associació 
Centre de difusió cultural. Local cedit per Bisbat de Vic. 

Adreça de la seu de l’entitat:  
Carrer de l’Albergueria, 1 
Horaris (atenció públic): 
-Dimecres, dijous i divendres de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 
-Dissabtes de 11 a 14 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 8. 
-Diumenges de 11 a 14. 
-Dilluns i dimarts, tancat. 

Telèfon:  93 889 18 57. 
Correu electrònic:  albergueria@bisbatvic.com  

Persona/es de contacte: Fina Valldaura Muns. 
Telèfon: 93 889 18 57. 

Horari: 

 

Descripció de l’entitat (origen, núm. de membres, destinataris): 
Espai del Bisbat de Vic on de manera metafòrica es considera  un lloc de pas i acollida d ’artistes, 
recollint l’antiga tradició d’acollir els pelegrins (pont entre l’Art contemporani i la mística). 
És un organisme mixta format pel següents membres: 
                    J. Ma.  Riba (Director). 
                    Daniel Font ( Continguts i Patrimoni). 
                    Nuria Barniol (Gerent). 
                    Fina Valldaura Muns (programadora d’activitats) 
                    Sat Orriols 

Objectius de l’entitat: 
Establir lligams entre el que és contemporani amb el que és transcendent a traves d ’exposicions 
d’art, conferències, taules rodones , visites i activitats. 
 

Activitats i projectes previstos pel 2013: 
Coincidint amb l’any de la Fe es faran 3 exposicions  diferents, fent-les coincidir amb dates 
assenyalades  de la ciutat (Setmana Santa;  Festa Major i Mercat de la Música Viva). 
S’inicia la temporada  el 22 de març amb una exposició de Ferran Vives tenint com a temàtica central 
el pas del caos a l’ordre. 
Posteriorment seguirà  l’exposició de Jordi Díez dedicada a Crist com a puntal de la fe.  
Finalment clourà el cicle, l’exposició de  Pep Ricart (Rialt), al voltant de la temàtica de comunitat i fe. 
Paral·lelament  i com a complement de les exposicions, es faran visites guiades a les següents 
localitats per tal de reforçar la temàtica de cada exposició: 

- Santa margarida de Montbui (Igualada) on es considera que, per aquells verals,  hi 
hagué l’inici del cristianisme al nostre país i per tant, per a reforçar la idea de  Pas del 
caos  a l’ordre”. 

- Sant Joan de les Abadesses, per centrar la figura de Crist com a puntal de la fe. 
- Església  de Gràcia de Manlleu , per explicar  la temàtica de la comunitat  i la fe”. 

El dia 19 de Maig queda inclosa la visita a l ’Albergueria com punt de visita de la passejada de La Calla 
-Centre Històric. 
Molt possiblement s’inclouran visites guiades per als alumnes de l’escola de Santa Caterina, en 
funció de la temàtica del moment. 
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Infraestructura i materials dels que disposen: 
Sala d’exposicions de reduïdes dimensions, encara que d’una bellesa excepcional. 
 

Col·laboració  i relació amb altres entitats i/o associacions: 
Escola Santa Caterina (visites guiades als alumnes) 
Bisbat de Vic (entitat de qui depèn) 
AVV de La Calla i Comissió de festes del carrer de la Riera i adjacents (passejada La Calla - Centre 
històric). 
Escola d’Arts i Oficis (acolliment d’artistes). 
Museu Episcopal de Vic (Coincideixen alguns dels membres de les juntes). 
 

Observacions: 
La temporada de visites s’inicia a mitjans de març i clou a finals d’octubre, restant des del novembre 
fins al març tancat al públic. 
Aquest any s’inclourà com a visita a la Passejada La Calla - Centre històric. 
Tenen contacte amb l’Escola Santa Caterina de Siena, ja que com a dinamitzadors els hem posat en 
contacte. 
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CENTREVIC 

Tipologia: Associació 

Adreça de la seu de l’entitat:  Carrer Sant Just, 4 – 08500 VIC 
Horaris (atenció públic):de 10 a 13h i de 17 a 20h 

Telèfon:  93 885 41 17 
Pàgina web: www.centrevic.cat 
Correu electrònic: info@centrevic.com 
 

Persona/es de contacte:  
Roger Noguer i Soy:  gerència@centrevic.com 
Telèfon: 93 885 41 17 

Horari:  

 

Descripció de l’entitat (origen, núm. de membres, destinataris): 
És una entitat amb més de 30 anys d’història que treballa pel foment i la promoció de l’eix comercial 
del centre de la ciutat de Vic. Funciona amb comerços associats. 

Objectius de l’entitat: 
Agrupar, representar i donar suport a totes les empreses i professionals del sector del comerç i dels 
serveis del centre de Vic, defensant i  procurant pels seus interessos. 
Dinamitzar l’activitat comercial dels comerços associats i de la ciutat en general, tenen forta relació 
amb les altres Associacions de comerciants com ara UCRE i GAP ( l’objectiu és agrupar-se tots). 
Fer més competitius als comerciants amb la finalitat de fidelitzar clients i que el comerciant senti el 
client més proper. 
 

Activitats i projectes previstos pel 2013: 
Ofereixen serveis als comerciants (assessorament, tràmits, compres comunes, arbitratge, seguretat, 
targeta client...) 
Col·laboren  amb projectes juntament amb el Gremi de gastronomia. 
Gestió immobiliària (portal web: Vic Reactivat). 
La majoria de projectes i activitats es treballa de manera transversal amb diferents entitats, 
institucions. 
Foguera de Nadal a la Plaça Major 
La Botiga al carrer 
Altres activitats, espectacles, xerrades (xerrada sobre mares empresàries)... 
Campanya de normalització lingüística als comerços 
 

Infraestructura i materials dels que disposen: 
Cessió de tendals per muntar parades al carrer. 
Local de l’entitat (punt d’informació i atenció al ciutadà i comerciant)  

 

Col·laboració  i relació amb altres entitats i/o associacions: 
Pla de Barris (estan a la comissió de seguiment), àrees de l’Ajuntament com urbanisme, seguretat, 
mobilitat, cultura, educació i comerç. 
Gremi de Gastronomia; s’intenta apropament amb Ass. de Bars i Restaurants del  Centre Històric; 
S’intenta i interessa l’apropament amb comerciants nouvinguts i altres cultures. A més de IMPE Vic; 
Òmnium Cultural; Consorci de Normalització lingüística; PIMEC 

http://www.centrevic.cat/
mailto:info@centrevic.com
mailto:gerència@centrevic.com
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Observacions: 
Estan oberts a possibles col·laboracions amb el barri, tant com a participació com per fer-ne difusió. 
Important millorar relació amb els comerços de persones d’altres cultures perquè en definitiva són 
els que estan salvant el comerç de proximitat (xinès, magrebí, ....).  Estar oberts a possible projecte 
futur de potenciar el Centre històric amb comerços d’oficis i artesanals. 
Preocupació per el canvi generacional dels comerços, com més comerç de proximitat més identitat 
amb el barri. 
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AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA D’OSONA 

Tipologia:  Associació 

Adreça de la seu de l’entitat:  Carrer Pare Xifré 1 i 3r pis (Casa Masferrer) – 08500 VIC 
Horaris (atenció públic): Cada dijous de 19h a 21h 

Telèfon: 93 886 41 54  

Pàgina web: www.astroosona.org 
Correu electrònic: astroosona@astroosona.org 

Persona/es de contacte:  
Xavier Gràcia – Miquel Amblàs 
Telèfon: 93 886 41 54 

Horari:  

 

Descripció de l’entitat (origen, núm. de membres, destinataris): 
Associació sense ànim de lucre que fa divulgació científica i recerca, especialment amb l’àmbit 
astronòmic. No tenen subvencions, el seu funcionament és exclusivament amb les quotes dels socis. 

Objectius de l’entitat: 
Difondre activitats i projectes de divulgació científica, prioritzant l’àmbit astronòmic. 

Activitats i projectes previstos pel 2013: 
Conferències setmanals (cada dimarts a les 20h): sobre astronomia, ciència, natura o la seva història.  
Observació astronòmica pública (primer dijous de cada mes, quan es fa fosc)  
Visites culturals a altres observatoris, centres científics, museus...  
Viatges per a la observació d’efemèrides astronòmiques  
Conferències extraordinàries, amb ponents reconeguts dins la ciència 
Observacions i conferències a grups, prèvia petició. 
Recull i publicació de dades meteorològiques de l’observatori  

Infraestructura i materials dels que disposen: 
Petit museu amb instrumental astronòmic antic. 
Biblioteca especialitzada. 
Préstec de llibres del fons documental de l’Agrupació.  
Assessorament per a treballs de recerca d’estudiants. 
Arxiu fotogràfic i exposició. 

Col·laboració  i relació amb altres entitats i/o associacions: 
Estan oberts a qualsevol grup interessat en visitar les seves instal·lacions. Fan observacions públiques 
a la Plaça Major de Vic. 

Observacions: 
Volen fer crida a nous socis i donar-se a conèixer. 
Interessats a ser un punt, aquest any, de la Passejada La Calla – Centre Històric  

http://www.astroosona.org/
mailto:astroosona@astroosona.org
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ASSOCIACIÓ DISMINUITS FÍSICS D’OSONA (ADFO) 

Tipologia: Associació privada sense ànim de lucre  

Adreça de la seu de l’entitat:  Carrer de Sant Pere, 9 (pàrquing Casa Caritat) - 08500 Vic 

Telèfon:  93 883 29 49 – 619 78 55 55 
Pàgina web: www.adfo.cat 
Correu electrònic:  adfo@adfo.cat 
Xarxes socials: Facebook 

Persona/es de contacte:  
Maria Balasch Pla 
Telèfon: 93 883 29 49 

Horari: 

 

Descripció de l’entitat (origen, núm. de membres, destinataris): Entitat sense ànim de lucre 
declarada d’utilitat pública que treballa per aconseguir la inclusió social de totes les persones de la 
Comarca d’Osona afectades per algun tipus de discapacitat física. Fa 30 anys que existeix. 
Subvencions de l’Administració, socis, donacions, Obra social “La Caixa” i recentment han constituït 
una empresa de treball per autofinançar-se (ADFO 7). Tenen transport adaptat. 

Objectius de l’entitat:  Treballar per a la integració universal de les persones amb discapacitat física 
en els diferents àmbits socials: familiar i d’amistats, laboral, formació, oci i lleure, esport adaptat i 
cultura. 
Ser referent a la comarca d’Osona per tots els temes relacionats amb la discapacitat física. Projectant 
una entitat preocupada pel millorament de futur a través de la integració universal, de l’organització 
de l’entitat, de treball continu i de la comunicació externa. Mitjançant l’obtenció de recursos 
econòmics per endegar nous projectes. 

Activitats i projectes previstos pel 2013: 
Atenció social: informació, orientació i assessorament a les persones discapacitades i als seus 
familiars. 
Inserció laboral: acompanyament a la recerca de feina, formació i gestió d’ofertes de treball. 
Assessorament a les empreses. 
Accessibilitat: treballar per suprimir les barreres arquitectòniques dels espais públics. Assessorament 
a entitats públiques i privades pels habitatges adaptats. 
Participació i activitats: espais de trobada per a persones que promouen accions i activitats d’interès 
col·lectiu. 
Xarxa InQuieta: activitats lúdiques, artístiques, formatives i de rehabilitació.  
Lleure i esport: promouen l’oci i l’esport adaptat.  
Difusió i divulgació: campanyes de prevenció i sensibilització a les escoles i a la població en general.  
Xerrades sobre les necessitats de les persones amb discapacitat física, Informació de temes 
relacionats amb el món de la discapacitat física. 
Servei jurídic 

Infraestructura i materials dels que disposen: 
Préstec de cadires de rodes. Borsa de voluntariat. Transport adaptat. 
ADFO7 Empresa: Gestió del Quiosc de l’Hospital General de Vic; Gestió de la valisa interna de 
l’Hospital de Vic; Telemàrqueting; Gestió 2.0 (Mercat municipal Vic i Torelló); gestió transport 
adaptat Manlleu; lots de nadal; Roses per Sant Jordi; treballs corporatius, subcontractació de 
personal per feines puntuals... 

Col·laboració  i relació amb altres entitats i/o associacions: 
Obert a col·laborar amb la ciutat i comarca. 
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ESCOLA SANTA CATERINA DE SIENA 

Tipologia: Fundació privada Dominiques – Escola concertada (Fundació Dominiques de 
l’Ensenyament).  

Adreça de la seu de l’entitat:  Plaça de la Catedral, 3 - Vic 
Horaris (atenció públic): 

Telèfon:  93 883 25 52 
Pàgina web: www.escolasantacaterina.net 
Correu electrònic: m.angels1968@hotmail.com 
Correu electrònic: martinezuniga@terra.es 
 

Persona/es de contacte:  
Ma. Àngels Salvans Vilamala (directora) 
Rosario Martínez de Zuñiga (directora religiosa) 
 
Telèfon: 93 883 25 52 

Horari: 

 

 

Descripció de l’entitat (origen, núm. de membres, destinataris): Escola més antiga de Vic 1692 i 
s’utilitzava de Beateri (ensenyança a les dones) . 
És un centre d’educació infantil, primària i llar d’infants d’una sola línia educativa. Té un 60% de nens 
d’altres procedències i cultures, no predomina cap sobre una altra. Actualment té 350 alumnes. Fan 
servir el sistema inclusiu amb nen i nenes amb discapacitat o trastorns de comportament. 

Objectius de l’entitat: 
Ensenyament escolar religiós. 
Dins del projecte escolar utilitzen pràctiques de concentració, meditació, emoció  i relaxació per 
treballar l’hemisferi dret del cervell, comencen des de P3. Professorat s’ha format i encara segueix 
formant-se. 

Activitats i projectes previstos pel 2013: 
Pac de cultura catalana a les escoles (Sagals d’Osona) 
Conveni de col·laboració amb Connet, Sagrat Cor i Escorial  
Informàtica, bàsquet, anglès, psicomotricitat, reforç escolar, patinatge,  hip-hop, batuka, natació (la 
paga l’AMPA i és gratuïta) 
 

Infraestructura i materials dels que disposen: 
El recinte de l’escola i els seus serveis., Poden cedir aula o pati per fer alguna activitat amb sol·licitud 
prèvia. 

 

Col·laboració  i relació amb altres entitats i/o associacions: 
Comissió de festes del carrer de la Riera i adjacents, concurs de Contes, Mercadal, Sagals d’Osona, 
hospital de la Santa Creu, UVic, diferents Àrees de l’Ajuntament, com ara educació, benestar social 

Observacions: 
Estan oberts a possibles col·laboracions amb el barri, tant com a participació com per fer-ne difusió. 
A proposta nostre s’han posat en contacte amb l’Albergueria, per tal de visitar alguna exposició. 

http://www.escolasantacaterina.net/
mailto:m.angels1968@hotmail.com
mailto:martinezuniga@terra.es
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CASAL DE GENT GRAN DE LA RAMBLA DE L'HOSPITAL 

Tipologia: Casal de gent gran. 

Adreça de la seu de l’entitat:  
Rambla de l’Hospital,15 - Vic 
Horaris (atenció públic): 
De dilluns a diumenge de 10 a 13.30 i de 15 a 20.00 h. 

Telèfon:  
93 885 01 50. 
Pàgina web: http://casalrambla.vicentitats.cat 
Correu electrònic:  casalrambla@gmail.com 
 

Persona/es de contacte: 
Marta Valls.(directora – Generalitat de 
Catalunya).  
Magda Claret.(presidenta de l’associació  de 
gent gran) 
 
Telèfon: 
93 885 01 50. 

Horari: 

 

 

Descripció de l’entitat (origen, núm. de membres, destinataris): 
Entitat de caràcter mixta, depenent de la Conselleria de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya, on també inclou l’associació de gent gran del casal. 
La Directora del Casal és la Sra. Marta Valls. 
La plantilla consta de : 2 conserges, 1 podòloga, 1 infermera i 1 assistent social. 
També compta amb voluntariat. 
Actualment hi ha més de 300 persones fent alguna o altra activitat. 
 Els destinataris de les activitats que s’hi realitzen són les persones majors de 60 anys o majors de 52 
si són aturats de llarga durada. 
Els usuaris  són a nivell comarcal. 

Objectius de l’entitat: 
La finalitat d`aquest Casal es dinamitzar i oferir serveis  i benestar per a la gent gran, i d’impulsar-ne 
la participació com a membres actius de la societat a través d`activitats formatives, esportives, 
artesanals, musicals, d’apropament a les noves tecnologies, etc 
 

Activitats i projectes previstos pel 2013: 
Les activitats que es portaran a terme durant l’any 2013 provenen de 4 organismes diferents: 
del propi Casal; de l’Associació del Casal ;de l’Ajuntament de Vic i de la Fundació “La Caixa”. 
Fundació “La Caixa”: 

- Taller de la son: de 3 dies de duració amb CD’S de relaxació, DVD amb hàbits diaris i 
conferències. 

- Envelliment actiu: taller d’adaptació als canvis a cada etapa de la vida, amb un dossier on es  
tracten temes com l`apatia, la memòria, els hàbits, les crisis,... 

- Hàbits socials: (inici el 9 de març): Taller dedicat a millorar la comunicació i d`habilitats 
socials, en especial atenció en el tractament de l’expressió dels sentiments, les relacions 
interpersonals, la dinàmica de grup , el treball en equip i la gestió de conflictes. 

- Activa la ment: Programa d`entrenament de la memòria amb suport informàtic. 
- Grans lectors: malgrat ser  un programa que el va iniciar la fundació “La Caixa” amb un 

monitor, actualment és un grup de 15/17 persones que s'autogestiona, on l'activitat 

http://casalrambla.vicentitats.cat/
mailto:casalrambla@gmail.com
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fonamental és la lectura de llibres que consensuen els mateixos participants demanant-los a 
la biblioteca i on es posa en comú la lectura, prèviament pactada en nombre de pàgines, tant 
de personatges,  situacions, descripcions , anàlisis,... tot intentant relacionar el títol amb la 
sinopsis. 

Associació de la Gent Gran del Casal de la Rambla de l’Hospital: 
- Idiomes, cant coral, teatre, literatura i poesia, ball en línia, setmana de la gent gran (inclou la 

missa de difunts, i un sopar de germanor), fotografia digital, labors, lectura. 
 

Ajuntament: 
- Gimnàstica (patronat), taller de memòria, rummikub, bridge, escacs 

Casal: 
- Ioga, dibuix i pintura, pilates, gimnàstica, txi-kun, ceràmica, memòria 

Infermeria: 
- Relaxació 

 
Monogràfics: 

- Decoració creativa: del 25 de febrer al 22 de març 
- Petites reparacions i estalvi a la llar: del 23 de gener al 8 de març. 
- Artesania: del 8 d`abril al 17 de juny. 
- Despertar amb somriure: dies 7, 14 i 21 de març 
- Envelliment Actiu: dies 8, 11, 15, i 18 d`abril. 

 
Concessionàries: 

- Servei de Perruqueria 
- Servei de barberia 
- Servei de menjador 

Infraestructura i materials dels que disposen: 
El Casal disposa de nombroses  sales per a poder-hi fer les diferents activitats (sala TV al soterrani, 
sala de gimnàs, biblioteca i sala d'activitats a la segona planta, i una sala polivalent a la tercera 
planta). 
Disposen de menjador i servei de bar. 
En quant a material disposen del dossier per entregar “Un cuidador. Dues vides” de la Fundació La 
Caixa. 

Col·laboració  i relació amb altres entitats i/o associacions: 
Col·laboren amb la Universitat de Vic a nivell d`estudiants en practiques i també disposen de 
voluntariat. 

Observacions: 
Mostren interès en el tema dels horts urbans per tal de confeccionar caixes de verdures, i també per 
a poder desenvolupar un taller de cuina especialitzada, dirigida especialment a relacionar 
l’alimentació amb els temes de : colesterol, pressió, hipertensió, diabetis,... 
Pel setembre organitzen un taller d'alimentació especial. 
Cada cop hi ha gent amb edat més jove (a partir dels 60 anys ja es poden fer socis, o dels 52 si són 
aturats de llarga durada.) 
Hi ha una gran demanda d’idiomes. 
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ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY DE VIC 

Tipologia: Centre Públic 

Adreça de la seu de l’entitat:   
Rambla Sant Domènec, 24 - Vic 

Telèfon:  93 885 48 51 
Pàgina web: www.eartvic.net 
Correu electrònic: eartvic@xtec.cat 
Bloc: http://eartvic.blogspot.com.es 
Xarxes socials: https://es-es.facebook.com/eartvic 
 

Persona/es de contacte:  
Ramon Ricart 
Telèfon:  
93 885 48 51 

Horari secretaria: 
Octubre a Maig: 
Dilluns a Divendres de 10h a 13h 
Dilluns a Dijous de 15 a 17h 
Juny, juliol i setembre: 
Dilluns a Divendres de 9,30h a 13h 
 

Descripció de l’entitat (origen, núm. de membres, destinataris): 
L’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic ofereix quatre nivells d’estudis artístics que engloben 
gairebé tot el ventall de les grans disciplines artístiques existents: 

 Batxillerat Artístic (en les seves dues vies: la d’arts plàstiques, imatge i disseny i la d’arts 
escèniques, música i dansa) 

 Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny de Grau Mitjà 
 Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i  Disseny de Grau Superior 
 Ensenyaments Artístics Superiors en Disseny 

Objectius de l’entitat: 
Connectar la diversitat d’estudis i nivells impartits a través de la interdisciplinarietat, amb una 
proposta pedagògica basada en la persona, en la creativitat i  en la percepció de l’entorn, sense 
oblidar les tècniques més artesanes i primàries ni les tecnologies més actuals.  
 

Activitats i projectes previstos pel 2013: 

 Presentació de projectes finals (exposició pública), posada en escena del projecte de 
l’alumne en finalitzar els estudis d’un cicle formatiu o estudis superiors.  

 Presentació pública del projecte interdisciplinari: custòdia urbana (escultura, forja i fosa, 
disseny gràfic i interiorisme) dins la Xarxa de Custòdia del Territori. 

 Projecte Camp a Través, és un laboratori d'arts visuals i memòries domèstiques que 
investiga les noves narratives aplicades a la producció, difusió i interacció multimèdia en la 
xarxa mitjançant l'autoedició d'històries properes. 

 Al tres projectes com:  Amor Real, espais en transició, una porta que estanca i una altre que 
es tanca. 

 Fira d’artesania i art dels alumnes de l’escola. 

 Projecte Vic activa locals (possibles locals per tallers d’exalumnes) 
 Pràctiques a empreses 

 

Infraestructura i materials dels que disposen: 
El claustre a vegades al cedeixen per fer-hi alguna activitat, concert, etc... 

http://www.eartvic.net/
mailto:eartvic@xtec.cat
http://eartvic.blogspot.com.es/
https://es-es.facebook.com/eartvic
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Col·laboració  i relació amb altres entitats i/o associacions: 
Temple Romà, AcVic (projectes:  Art i Escola i Hibridacions i contextos), Col·legi d’Arquitectes, Museu 
d’Art de la Pell, Biblioteca Triadú, Ajuntament de Vic (diferents Àrees), Institut del teatre (batxillerat 
escènic), diferents Instituts de la comarca, La Farinera; Escola d’Art de Torelló. 
També participen en les Parelles Artístiques. 

Observacions: 
En general estan oberts a la ciutat i el territori, Aquest any amb el projecte de “bbintervencions” 
col·laboraran amb l’Associació de Veïns del carrer de la Riera.  
Hi ha dues Associacions:  Associació d’Alumnes i l’Associació d’ex Alumnes.  
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SITUACIÓ DE LA CALLA  
 
CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ 
El barri de la Calla hi viuen un total de 1.058 habitants en la que la distribució de gènere 

és molt homogènia, ja que un 50,09% són dones i un 49,90% són homes. També cal 

destacar que la franja d’edat més nombrosa és la d’edat adulta, és a dir, de 30 a 59  anys. 

Pel que fa a la gent gran és important esmentar que a partir dels 70 anys el col·lectiu més 

nombrós és el femení el qual destaca bastant per sobre del col·lectiu masculí, tal i com 

passa al Centre Històric.  

Pel què fa a la població jove hi ha una forta baixada sobretot en les edats dels 20 als 29, 

per la baixada de la natalitat. Tanmateix, aquesta baixada de la natalitat s’ha pogut anar 

recuperant gràcies a l’arribada de població nouvinguda que s’ha anat instal·lant al barri. 

Tot això, ha generat que el nombre d’adolescents d’aquest barri sigui lleugerament 

superior a altres barris de la ciutat i al conjunt del país.   

Referent a les persones nouvingudes al barri de La Calla n’hi ha un 37,33% i de persones 

autòctones un 62,66%. Per això, és important que qualsevol activitat que s’organitzi tingui 

en compte tota aquesta immigració extracomunitària, tenint en compte que el continent 

d’on prové la major part d’immigració del barri és l’africana. Cal destacar que l’ètnia 

marroquina és la més nombrosa del barri amb comparació a altres persones immigrants 

de La Calla, això també es nota en què en el carrer principal de la Calla s’hi ubica una de 

les mesquites més importants de Vic. La importància d’aquesta mesquita genera que 

amazighs de tota la ciutat acudeixin sovint al barri de La Calla per assistir els actes del 

centre de culte.  
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1. MESQUITA 

2. CENTRE D’ARTS CONTEMPORÀNIES – ACVIC 

3. CASAL DE LA GENT GRAN MOSSÈN GUITERAS 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA CALLA 

Tipologia:  Associació veïnal 

Adreça de la seu de l’entitat:   
Martí Genís, 4  

Telèfon: 
93 885 57 12 
Correu electrònic: vic@vilaweb.cat 
 

Persona/es de contacte:  
Pep Cumeras 
Telèfon:  670 28 49 49  
vic@vilaweb.cat 
 

Horari: 

A convenir, trucar a Pep Cumeras i concretar hora 

 

Descripció de l’entitat (origen, núm. de membres, destinataris): 
Entitat formada per 8 membres o més  
Pep Cumeras (president), Marc Pujol, Imma Bové, Jaume, Jesús Alemany, Montse, Ma. Àngels i 
Andreu Serra. 
Entitat força activa i organitzada. S’organitzen sols i no els cal gaire ajuda externa.  
 

Objectius de l’entitat: 
Té  com a objectiu principal millorar la vida al barri i organitzar les festes del barri  

Activitats i projectes previstos pel 2013: 
Festa Major de La Calla, Castanyada, Concert de Nadal i Passejada La Calla – Centre històric. 
Tenen previst impulsar una nova activitat (segurament durant l’any 2014): una Fira de la llavor o del 
planter (relacionat d’alguna manera amb els antics horts que existien en l’actual Parc de Jaume 
Portell). 
Seguiment ordinari de temes que influeixen al barri. 
L’AVV és una del les impulsores de la Federació de AVV Veïns de Vic i volen organitzar una activitat 
per impulsar l’organització de documentació de les diferents associacions veïnals de Vic. 
Cada any gestionen la Taverna del Mercadal V.O. 

Infraestructura i materials dels que disposen: 
Disposen d’un local de reunió compartit Vilaweb i Aquí Spot . 
Tenen material de cuina, graelles i altres, també tenen un petit equip de so.  
 

Col·laboració  i relació amb altres entitats i/o associacions: 
Tenen força relació amb altres Associacions de Veïns: Horta Vermella (utilitzen força el Centre Cívic), 
Associació de Veïns del Carrer de la Riera, AVV Remei, AVV Serra de Senferm, i en general en totes ja 
que Pep Cumeras és el President de la Federació d’Entitats Veïnals de Vic.  
També es relacionen amb l’Associació de Bitlles Catalanes, IES Jaume Callís, Escola Andersen, 
Agrupament Escolta i Guia Tsunami, OAR Vic 
 

Observacions: 
Han demanat ajuda a Pla de Barris, per buscar informació i possibles contactes i redactar un petit 
projecte per iniciar una Fira de Planter o similar de cara l’any vinent.  
Demanda d’un local específic per l’associació. 

mailto:vic@vilaweb.cat
mailto:vic@vilaweb.cat
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CENTRE D’ARTS CONTEMPORANIES (ACVIC) 

Tipologia:  Centre públic , gestionat per una associació privada 

Adreça de la seu de l’entitat:   
Carrer Sant Francesc, 1  
 

Telèfon:  93 885 37 04 
Pàgina web:www.acvic.org 
Correu electrònic:info@acvic.org 
Xarxes socials: http://ca-es.facebook.com/pages/Acvic-Centre-dArts-Contemporanies 
 

Persona/es de contacte:  
Ramon Parramon 
Telèfon:  
93 885 37 04 
rparramon@acvic.org 
 

Horari: 
Dimarts a divendres de 10h a 13h i de 17h a 20h 
Dissabtes de 11h a 14h i de 17h a 20h 
 

Descripció de l’entitat: 
ACVic Centre d’Arts Contemporànies és un equipament cultural públic, gestionat per H. Associació 
per les Arts Contemporànies dedicat a la promoció de la creació, la investigació, la producció i la 
difusió de propostes vinculades a les pràctiques artístiques contemporànies. És un centre compromès 
amb el seu entorn immediat que treballa amb el context nacional i internacional, per difondre la seva 
pròpia activitat, per acollir i interactuar amb experiències, artistes i actors culturals externs, en una 
lògica de coparticipació en l’esdevenir global de les pràctiques artístiques  contemporànies. 
 

Objectius de l’entitat: 
ACVic Centre d’Arts Contemporànies es posiciona amb una línia d’acció centrada en la relació entre 
l’activitat educativa, el territori i la interacció social. Es persegueix generar una àmbit de confluència 
entre la producció artística i l’acció educativa. 
 

Activitats i projectes previstos pel 2013: 
- Activitats i projectes al voltant dels temes: 
- Art, pedagogia i espai social 
- Centre de risc i espai d’experimentació 
- Recerca, producció, accions educatives i de comunicació. 
- Exposicions, eines per a professors (“Art i escola”), convocatòries artístiques (convocatòria 

per intervenir aparadors), projectes (“Constel·lacions”, “ Persones i ciutat, imaginació i futurs 
amb Entusiasme”...), cursos. 

Infraestructura i materials dels que disposen: 
Les sales del centre es poden cedir per fer activitats i reunions prèvia comunicació.  

Col·laboració  i relació amb altres entitats i/o associacions: 
Temple Romà, Escola d’Art  de Vic (projectes:  Art i Escola i Hibridacions i contextos), Col·legi 
d’Arquitectes, Ajuntament de Vic, diferents Instituts de la comarca, diferents escoles de la comarca, 
La Farinera; Escola d’Art de Torelló, Aquí Spot, Espai VIT, AVV Remei, AVV La Calla,  Associació d’ex 
Alumnes  de l’Escola d’Art de Vic, Associació d’Alumnes de l’Escola d’Art de Vic...  

Observacions: 
En general estan oberts a la ciutat i el territori, però estan interessats a obrir-se encara més a nivell 
de ciutat i contactar amb diferents barris. Ens demanen col·laboració per el projectes “persones i 

mailto:info@acvic.org
http://ca-es.facebook.com/pages/Acvic-Centre-dArts-Contemporanies
mailto:rparramon@acvic.org
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ciutat, imaginació i futurs amb ENTUSIASME”  per a buscar veïns de diferents barris que puguin 
aportar la seva visió de ciutat. 
Amb la convocatòria d’intervenir aparadors els ha interessat el contacte que els hem ofert amb 
“bbintervencions” per una possible col·laboració.  
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CASAL DE GENT GRAN MOSSÈN JOSEP GUITERAS 

Tipologia: Pública. 
Gestionat per Generalitat de Catalunya i dinamitzada per Associació de la Gent Gran  

Adreça de la seu de l’entitat:  Carrer de la Soledat, 13 – 08500 VIC 
Horaris (atenció públic):De dilluns a diumenge de 10h a 13,30h i de 15h a 20h 

Telèfon: 93 885 10 29 
Correu electrònic: cgg.vicjosepguiteres@gencat.cat 

Persona/es de contacte:  
Lidia Truño (Generalitat) directora 
Telèfon: 93 885 69 24 

Horari:  
A partir de  2/4 de 10 del matí 
Dilluns, Dimarts i dimecres (matí i tarda) 
Dijous i Divendres (Matí) 
 

Descripció de l’entitat (origen, núm. de membres, destinataris): 
Casal de Gent Gran gestionada per la Generalitat de Catalunya i dinamitzada per una associació de 
gent gran. Àmbit comarcal. 1760 usuaris. 
Els destinataris són persones grans, a partir dels 52 anys si estan a l’atur de llarga durada, si no és a 
partir dels 60 anys. 

Objectius de l’entitat: 
Espai de trobada de persones grans. Promoure el benestar i impulsar la participació com a membres 
actius de la societat. 

Activitats i projectes previstos pel 2013: 
Serveis: podologia, cafeteria-menjador, perruqueria, barberia, sala de lectura (preus molt 
econòmics). 
Activitats: informàtica, fotografia digital, català, català conversa, suport als cuidadors informals, 
coral, dibuix i pintura, memòria, taller de poesia, trekking literari, balls de saló, balls en línia, 
gimnàstica, ioga, anglès; E-book, tablets, mòbils i altres eines informàtiques. 
Altres activitats: botifarra, billar, jocs de taula, petanca, ping-pong, intercanvi amb altres casals, 
cinefòrum, xerrades, balls, excursions i biblioteca.  
Activitats amb les escoles: Sagrat Cor, Sínia i Sant Miquel diferents projectes, com cuidar un hort (els 
avis son els professors), recuperació d’antics oficis, recuperació d’històries de vida (gravacions al 
Museus Episcopal) 

Infraestructura i materials dels que disposen: 
Poden cedir alguna sala o pati per alguna activitat concreta (amb sol·licitud prèvia a la Generalitat) 
El pati o jardí del recinte on hi tenen la seu és propietat de l’Ajuntament.  

Col·laboració  i relació amb altres entitats i/o associacions: 
Diferents Àrees de l’Ajuntament, Benestar, turisme, Consell de la Gent Gran de  Vic; Associació de 
Veïns de La calla. 
La Sínia, Sagrat Cor, Escola Sant Miquel; UVic, DIXIT, SIRIUS 

Observacions: 
Els agradaria incorporar nois de ViaJove com a voluntaris a alguns tallers, informàtica, fotografia, 
suport als cuidadors, memòria, gimnàstica... 
Idea de muntar un projecte de recopilació de material de memòria històrica.  
Hi ha una relació una mica tensa amb AVV de la Calla degut a la festes de barri de l’any passat, ja que 
no es va complir horaris. 

mailto:icjosepguiteres@gencat.cat
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MESQUITA (COMUNITAT  MUSULMANA  DE  VIC) 

Tipologia:  Entitat religiosa 

Adreça de la seu de l’entitat:  carrer Sant Francesc, 32 / Av. Martí Genís i Aguilar, 8 
Horaris (atenció públic):  
Va lligat a l’oració i per això varia en funció de l’època de l’any.  
La religió musulmana té 5 oracions: matí (2/4 de 7h), migdia (13h), tarda  (16h i 19 h) i vespre 
(20,30).                                                                                                                                                                                            

Telèfon: 93 883 69 55 
Pàgina web: 
Correu electrònic:  comosvic@hotmail.com 

Persona/es de contacte: Aissa Mimouni, 
(president de la Junta, renovat el juny del 
2012). 
Telèfon:696 12 52 87 

Horari:  trucar a partir de les 17h 

 

 

Descripció de l’entitat (origen, núm. de membres, destinataris): 
Uns 400 usuaris, dels quals uns 300 són afiliats (paguen una quota i tenen dret a vot per a les 
eleccions de la junta). 

Objectius de l’entitat:  
- Pràctica de la religió musulmana 
- Ensenyament, tant de la religió com d’idiomes (castellà, català, àrab), tant per infants com per 

adults (analfabets).  
- Ser un espai de trobada per les comunitats immigrants. 

Activitats i projectes previstos pel 2013: 
Està obert al públic en general, però es fa en àrab. No totes les conferències estan vinculades 
a la religió. 

Infraestructura i materials dels que disposen: 
- Aules de formació 
- Cuina per a tallers 

Col·laboració  i relació amb altres entitats i/o associacions: 
- Col·laboren amb l’AAVV de La Calla, i participen de la festa (però més aviat a títol individual 

que no pas com a entitat).  
- Estant treballant per crear una entitat d’acollida, sobretot per marroquins. Es dirà Consell 

d’Osona pels Marroquins. 
- Tenen relacions amb entitats de fora del barri: Amic Amazic, Catalunya Plural, Centre Islàmic 

d’Osona 
-       Poden cedir alguns espais del centre (però no la sala d’oració).  

Observacions: 
    Consideren que la integració és molt important per a la convivència i el benestar i, per això, es 
mostren oberts a col·laborar, amb el barri i amb altres entitats. 
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TALLERS ESPECÍFICS* 

NOM DE L’ENTITAT TIPUS DE PÚBLIC  ESPAI  ANOTACIONS 

Casal claret  Matins amb dones 

Tardes amb 

infants(divendres) i 

joves 

Matins al casal claret 

Tardes possibilitat de 

mobilitat 

 

Casal de la Gent Gran 

de les Rambles 

Gent Gran Casal de les Rambles   

ASVAT Gent Gran ASVAT Complicat treballar amb 

aquesta entitat 

Tapís  Gent amb risc de 

marginació social  

Tapís Complicat treballar-hi  

Escoltes Guillem de 

Mont-rodon 

Infants i joves Escoltes Guillem de 

Mont-rodon 

Només participaran si es 

fa dins del seu horari 

(dissabtes de 5 a 7)  

Col·legi Santa Caterina  Infants Col·legi Només participaran si es 

fa en horari lectiu escolar.  

S’ha de contactar amb un 

grup classe. 

Col·legi El Centre Infants Col·legi Només participaran si es 

fa en horari lectiu escolar.  

S’ha de contactar amb un 

grup classe. 

Casal de Gent Gran del 

Mossèn Guiteras 

Gent gran  Casal  Es fàcil treballar-hi 

sempre hi quan es faci en 

el seu espai.  

Hi ha un grup de dones 

teixidors  

Escoltes Tsunami Infants i joves  Escoltes Tsunami Només participaran si es 

fa dins del seu horari 

(dissabtes de 5 a 7) 
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TALLERS PUNTUALS* 

NOM DE L’ENTITAT TIPUS DE PÚBLIC ESPAI ANOTACIONS 

Geganters del carrer 

de la Riera 

Totes les edats  A qualsevol espai   

Comissió de festes del 

carrer de la Riera 

Gent adulta  A qualsevol espai Entitat amb poca gent 

AMPA Sta. Caterina Gent adulta A qualsevol espai  

Associació Veïnal de la 

Calla 

Gent adulta A qualsevol espai   

 

 

TALLERS AMB CONTINUITAT* 

NOM DE L’ENTITAT TIPUS DE PÚBLIC ESPAI ANOTACIONS 

ADFO  Discapacitats  A qualsevol espai Tenir en compte la 

mobilitat 

Agrupació de Sords  Discapacitats A qualsevol espai  Actualment per qüestions 

de reformes al local és més 

complicat treballar-hi.  

Pisos Tutelats Discapacitats psíquics A qualsevol espai   

Centre mèdic 

psicopedagògic  

Trastorns psicològics A qualsevol espai  

 

POSSIBLES COMERÇOS O ENTITATS COL·LABORADORS 

NOM DEL COMERÇ O 

ENTITAT 

ANOTACIONS 

Agrupació Astronòmica Si hi ha algun taller relacionat amb el seu àmbit és fàcil que participin 

Albergueria Poden participar cedint espais. 

Institut del Teatre Actualment, es més complicat treballar-hi, però es pot provar per tema 

espais o si es fa algun taller relacionat amb el seu àmbit.  

Temple Romà Tot i que és una mica complicat es pot intentar aconseguir que cedeixin 

l’espai.  
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Centre Vic  Si es vol treballar amb comerciants poden fer la difusió 

La Nyamara Bar participatiu, per difondre tallers el barri i pot ser espais 

La Cucafera Restaurant participatiu, difondre els tallers pel barri 

El Gravat Bar-restaurant bastant interessat en projectes artístics 

La Terra  Bar participatiu, difondre els tallers.  

Tela Marinera Si està previst fer algun taller de costura, patch work ... potser poden 

col·laborar.  

 

*Tallers específics: Tallers concrets, molt adaptats a l’entitat. Aquests tallers s’hauran de fer el 

seu espai de trobada i, segurament, els tallers hauran de ser fets exclusivament per a ells.  

*Tallers puntuals: Tallers concrets d’un dia, en els que els participants se’ls trobin o 

simplement només hi hagin de destinar una estona d’un dia molt concret.  

*Tallers amb continuïtat: Tallers que durin varis dies i que els participants s’hi puguin vincular 

de forma lliure.   

 

 


