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Una eixelebrada guia turística va dirigir el peculiar recorregut per tots els locals intervinguts fins ara, divendres

Fent barri
Un original recorregut pel projecte “Espais en transició” va obrir divendres les festes del carrer de la Riera de Vic

Restaurant Cal Fusté
Vic Aquest restaurant de cuina de proximitat, 
durant cinc anys al carrer de Sant Antoni, es va 
traslladar al número 9 del carrer de la Riera per 
guanyar espais. Van inaugurar el 24 de març. 
El local l’havia ocupat abans la papereria de La 
Tralla. “Molta gent ens hi ha redescobert, aquí”, 
assegura el cuiner, Albert Tomàs (a la foto).

Emaús
Vic Aquesta ONG, especialitzada en el món de 
la reinserció, va obrir botiga a Vic el 21 de març. 
Està dedicada als llibres de segona mà i a la roba 
vintage. El local és al número 2 del carrer de la 
Ramada, abans ocupat per una empresa d’arque-
ologia i, antigament, per una modista. A la foto, 
Dulantzi Ocio, responsable de la botiga.
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El Taller de la Riera
Vic Lourdes Bagué i Tanit Salvador van reobrir, 
el 10 de gener, aquest local situat al número 26 
del carrer de la Riera, una finca històrica que 
havia estat ocupada, els últims temps, per una 
empresa de mudances. Es dediquen a mostrar les 
seves creacions i a ensenyar a fer manualitats. A 
la foto, amb les membres de Bbintervencions.
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ELS TRES LOCALS QUE JA HAN REOBERT
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Vic

Miquel Erra

Què millor per fer barri que 
incentivar la reobertura de 
locals buits per reactivar el 
comerç de proximitat. És el 
que han estat liderant, els 
últims mesos, les dissenyado-
res Bet Parramon i Belén Ati-
enza, de BBintervencions, a 
través del projecte “Espais en 
transició”. Un recorregut per 
l’estat de situació d’aquest 
projecte va ser, divendres, 
l’original i desenfadat tret de 
sortida de les festes del barri 
del carrer de la Riera de Vic.

El projecte, nascut fa un 
any i mig, consisteix a mun-
tar intervencions creatives 
als aparadors de botigues 
tancades, com a reclam per 
incentivar-ne la reobertura. 
En una primera fase, inicial-
ment centrada al carrer de 
la Riera, van intervenir cinc 
locals. La bona acollida de la 
iniciativa va fer que l’Ajunta-
ment, a través del Pla de bar-

ris, els proposés d’estendreu-
ho al carrer de la Ramada i a 
les rambles de Sant Domènec 
i de l’Hospital. Dels 16 locals 
intervinguts fins ara, tres ja 
han obert les portes (vegeu 

complement). Cinc locals 
més ja estan llogats i obri-
ran en breu –com un forn a 
l’antic Can Pietx o un esta-
bliment de cupcakes, també 
al carrer de la Riera–. N’hi 

ha un altre a punt de tancar 
l’acord, i els altres set con-
tinuen pendents de llogar. 
Pel que fa a la ubicació, deu 
són al carrer de la Riera, un 
al carrer de la Ramada, un a 

la rambla de Sant Domènec, 
tres a la rambla de l’Hospital 
i un últim al carrer del Call. 
Com a reclam, es munten 
accions artístiques als apara-
dors, inspirades en somnis. A 
través de la campanya “Quin 
és el teu somni?”, s’han reco-
llit suggeriments de persones 
i usuaris de diferents equipa-
ments del barri, com el casal 
de la gent gran o el Casal 
Claret. El resultat de tot ple-
gat el van poder contemplar 
la quarantena de persones 
que divendres es van sumar 
al divertit recorregut –paro-
diant una autèntica ruta gui-
ada–, que va comptar amb la 
presència dels regidors Josep 
Rafús i Anna Erra.

Les promotores no ama-
gaven la satisfacció pels 
resultats que està tenint el 
projecte. I és que, a banda 
dels negocis en marxa, “hem 
constatat força moviment de 
gent que vol veure els locals 
i informar-se per poder obrir 
algun negoci”. Fent barri.

Desfilada de moda als Caputxins
Vic I d’uns que comencen les festes a uns que les acaben. Un dels últims actes 
de les festes del barri dels Caputxins de Vic va ser, dissabte a la tarda, la IV 
Passarel·la de Moda, a la plaça dels Màrtirs, amb la complicitat d’una vintena 
de comerços del barri, que durant el dia van treure les botigues al carrer.
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Passejada per la Calla
Vic Emmarcat dins el programa de les festes del carrer de la Riera, diumenge 
es va fer la 4a Passejada de la Calla i el Centre Històric. Un recorregut per la 
història dels carrers del barri de la mà de l’arxiver municipal Francesc de Roca-
figuera, amb parades especials a la nova seu de la Creu Roja i a la catedral. 
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