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ACTES POPULARS
Dissabte dia 17 de gener

30è aniversari de la colla gegantera de Sant Vicenç de Torelló

A les 5 de la tarda, a la plaça de l’Ajuntament, Plantada de gegants, amb la 
participació de16 colles geganteres.   
   
De 6 a 8 de la tarda, Passant nocturn de gegants, des de la plaça de 
l’Ajuntament a la plaça 11 de setembre. Recorregut: C. Major, C.  Montserrat, 
Rotonda Divino, C. Vilamitjana, Av. Castell, C. Amalric, C. Munteis, C. Nou, C. 
Major i Plaça 11 setembre.

A 2/4 de 12 de la nit, al pavelló, Concert amb els grups Skòria, Greska i Pd’s 
Don Witxo i Sr. Snoid. Gratuït.
   
Dijous dia 22 de gener

A 2/4 de 6 de la tarda, al pavelló, Espectacle infantil ‘Karoli l’home roda’ del 
Professor Karoli.

Divendres dia 23 de gener

A les 12 de la nit, al pavelló, Nit de concerts amb els grups Jah Road (Reggae 
d’Osona), Rumbalbar (Rumba de Barcelona) i WKD Dj’s (Música de tots els es-
tils). Gratuït. Organitza: WKD.

Dissabte dia 24 de gener

A les 9 del matí, Caminada popular i esmorzar (botifarra). Gratuït. Sortida 
des de la plaça de l’Ajuntament.

A les 6 de la tarda, a la sala d’exposicions de l’Ajuntament,  xerrada presen-
tació de la cooperativa de producció i consum d’energia verda “Som Energia”, 
a càrrec de Pere Rifà, soci i membre del grup local d’Osona de la Cooperativa.

Diumenge dia 25 de gener

De 10 a 2/4 de 2, a la plaça de l’Ajuntament, atracció inflable infantil amb 
la temàtica de la recollida porta a porta.

Diumenge dia 25 de gener

A les 10 del matí, OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR en 
honor de Sant Vicenç, nostre patró, harmonitzat amb cants.

Dissabte dia 24 de gener

A ¾ de 10 del matí, al camp de futbol, categoria Benjamí 
U.E. Sant Vicenç  –  U.E. Santa Eugènia

A ¼ d’1 del migdia, al camp de futbol, categoria Infantil
U.E. Sant Vicenç  -  Moià C.E.

A les 4 de la tarda, al camp de futbol, categoria 4a catalana 
U.E. Sant Vicenç “B”  -  Corcó AE

ACTES ESPORTIUS

ACTES RELIGIOSOS

*En aquest horari hi haurà un punt d’informació del porta a porta on es 
podrà recollir el cubell i les bosses compostables. També estarà instal•lada i en 
funcionament la deixalleria mòbil. 

A les 6 de la tarda, al pavelló, Espectacle “Risoteràpia”. Preu entrades antici-
pades: 6€ (Es poden comprar a l’Ajuntament, en horari d’oficines). Preu taqui-
lla: 8€ (½ hora abans de l’espectacle).

Durant tot el matí, a la sala d’exposicions de l’Ajuntament, EXPOSICIÓ de 
quadres i tríptics a l’oli d’Elena Casas.

Dissabte dia 31 de gener

De 10  del matí a la 1 del migdia, a l’Aula de Cultura de l’Ajuntament, 2n 
SketchCrawl Vall del Ges - Orís, coincidint amb el 46è SketchCrawl Mun-
dial. Esmorzarem coca i xocolata i després passejarem i dibuixarem pel nucli 
de Sant Vicenç. El recorregut serà carrer Major, plaça de Can Villegas, antic 
dipòsit d’aigua, carrer de la Font i Font del Bassalet. Activitat gratuïta i oberta 
a tothom.


