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plànol de situació
cliqueu aquí per anar a l'enllaç de Google Maps de Vic

https://www.google.es/maps/place/08500+Vic,+Barcelona/@41.9273869,2.2563023,15.32z/data=!4m5!3m4!1s0x12a52704dd2ddbe3:0x6c8e5a7fb5f1b4b3!8m2!3d41.9304373!4d2.2544335


activitats 
programades

10.30 — 11.30 Passeig per Vic

10.15 — 10.30 Benvinguda

12.00 — 14.00 Assemblea

14.15 —  /        Dinar

En un recorregut d’una hora trepitjarem 
les empremtes que la història ha deixat a la 
ciutat de Vic.
Visitarem els diferents edificis pels carrers 
entortolligats del centre, que roman diferen-
ciat des de l’època medieval.
A la part baixa, el poder eclesiàstic, amb 
la catedral i al palau episcopal; i a la part 
més alta de la ciutat, el mandat dels senyors 
feudals, amb les restes del castell dels Mont-
cada, construït entorn del temple Romà, i el 
mercat setmanal dels dissabtes a la plaça del 
Mercadal..

Amb els que vulgueu fer una ruta turística per 
la ciutat antiga de Vic, ens trobarem a la plaça 
del Pes, darrere de la plaça Major, davant de 
l’Oficina de Turisme. 
Anirem acompanyats d'un guia. Així doncs, 
preguem puntualitat

Celebrarem la nostra primera assemblea a 
un entorn únic com és l’interior del Temple 
Romà. 
La ruta turística finalitzarà al Temple Romà.

Aquest restaurant està situat a l’edifici del 
teatre Atlàntida. Al davant hi un gran espai 
verd per als que vingueu amb la família.

casc antic 

plaça del pes

temple romà de vic

restaurant l’atlàntida



ordre del dia

2 Presentació de les actuacions de la  
2 Junta Directiva des de la constitució 
2 de l’Associació

3 Anys 2016 i 2017

1 Benvinguda als assistents

4 Proposta de properes actuacions per 
4 generar coneixement o debat

5 Modificació de l'art. 25 dels 
 4 Estatuts del règim de disposició

6 Precs i preguntes  2

Resum del actes realitzats
Resum de les al.legacions i/o aportacions 
realitzades davant projectes normatius
Disseny de la pàgina web 
Contactes amb altres entitats, 
institucions i possibles col.laboracions 
Compra de material: 
targes, carpetes, plafons, etc
Disseny del logo de l'associació

2017 
27 de maig 
12:00  hores
Temple Romà de Vic 
— carrer del Pare Xifré, 2

any 
dia
hora 
lloc



com inscriure’s

tanmateix, si teniu algun dubte, el podeu resoldre

enviant un correu a assemblea@juristeslocals.cat

envia un correu

a l'adreça

amb el nom i cognoms
adreça de correu electrònic del soci 
o sòcia que assistirà a l’Assemblea

assemblea@juristeslocals.cat

si vindràs a la ruta turística
i si et quedes a dinar
el nombre de persones que 
t’acompanyaran a les activitats

→

→

→

→

→

indica



activitats i 
ofertes culturals

rutes turístiques
Recorregut de Sant Sebastià — 45 minuts a peu
Un indret molt conegut i apreciat. Forma part de la Ruta 
1714 pel seu gran valor patriòtic i també és un genial mirador. 
més informació

Anella Verda — 32 km
Aquesta ruta permet descobrir el ric patrimoni arquitectò-
nic i rural de Vic i descarregar les tensions del dia a dia.
més informació

propostes culturals
Visita guiada a l'ermita de Sant Sebastià — Gratuïta
Gaudeix d’un recorregut per l’interior de la capella on es va 
portar a terme el Pacte dels Vigatans.
més informació

Jornades de corals osonenques — 7euros
Les tres corals més destacades i amb més història d’Osona 
es troben una vegada més a l’escenari de L’Atlàntida.
més informació

altres propostes
Fàbrica de llonganisses Riera-Ordeig 
Visita l'empresa familiar que fa 163 anys que treballa amb 
el mateix producte, fòrmula, local, i família.
més informació 

Museu de l'art de la pell — Convent del Carme
Un museu dedicat a les arts decoratives i aplicades de la 
pell. Compta amb un espai adaptat per visitants amb algun 
tipus de dificultats visuals, ceguesa o mobilitat reduïda. 
més informació 

Museu Episcopal — Catedral de Vic
És un museu d'art medieval especialitzat en art litúrgic, 
pintura i escultura dels períodes gòtic i romànic català. 
més informació 

amb els fills
Mercat setmanal — plaça Major de Vic
Una de les més entranyables que ens deixa Vic. Entre 
altres, hi trobarem mercats d'artesania, terra, flors i roba. 
més informació 
 

Joc i esbarjo per a nens — Parc de la Bassa dels Hermanos 
Un indret on passar una bona estona amb els més petits de 
casa.

on aparcar
El nostre pàrking — a 10 minuts a peu del centre
Zones d'aparcament gratuït i prop del Temple Romà de Vic. 
Delimitat per aquests carrers: Menéndez y Pelayo, Alguer, 
Prat d’en Galliners, Hospital d’en Cloquer, Collsacabra i el 
carrer de Pellaires.
enllaç Google Maps

Restaurant Atlàntida
Tanmateix, a sota del Restaurant Atlàntida (on on tindrà 
lloc el dinar) hi trobarem també un pàrking. Aquest, però, 
de pagament.

enllaços d’interés
Ajuntament de Vic — 93 886 21 00 pàgina web

Vic Turisme — 938 862 091 pàgina web

Vic Comerç — 93 885 41 17 pàgina web

Vic Cultura — 93 886 21 00 pàgina web

http://www.victurisme.cat/ca/que-s2019hi-pot-fer/turisme-natural/rutes-a-peu/espais-dinteres-ambiental
http://www.victurisme.cat/ca/que-s2019hi-pot-fer/turisme-natural/rutes-a-peu/anella-verda
http://www.culturavic.cat/main.asp?opc=3&ctg=1000001&idi=cat&data=27/5/2017&mes=5&anni=2017
http://latlantidavic.cat/programacio/general/jornada-corals-osonenques-orfeo-vigata/
http://www.casarieraordeix.com/
http://www.museuartpellvic.cat/
http://www.museuepiscopalvic.com/
http://www.victurisme.cat/ca/que-s2019hi-pot-fer/comerc-fires-i-mercats/mercats
https://www.google.es/maps/@41.9267266,2.2616639,17.27z
http://www.vic.cat/
http://www.victurisme.cat/
http://www.viccomerc.cat/
http://www.culturavic.cat/

