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Enguany els actes previs de la Festa Major de Sant Vicenç van començar el diumenge
17 de gener el XXX Concurs de Pintura Ràpida i amb la novetat del 1r concurs de
Dibuix i pintura Infantil de Sant Vicenç (memòria a part).
El tret de sortida dels actes de la Festa Major va tenir lloc el dijous 21 de gener a
les 9 del vespre a Cal Bach amb el Pregó de Festa Major a càrrec d’Ada Vilaró
Casals, artista pradenca i artista polifacètica.
Seguidament, el pradenc Sergi Costa va oferir un concert interpretant peces
clàssiques i pròpies al piano. Ambdós actes van comptar amb la presència d’una
gran quantitat de públic que van omplir la sala de Cal Bach a vessar. Al finalitzar es
va oferir un petit refrigeri a tots els assistents.
A continuació hi havia un petit concert acústic a la sala Polivalent a partir de les 11
del vespre amb el grup Envios i l’artista Fabio Canu. Per aquest motiu, la sala
Polivalent es va convertir en el Poli-Pub.
El dia de Sant Vicenç els actes van començar amb la formació del seguici,
amenitzat per la banda de l’Escola Municipal de Música Josep Cirera i Armengol
davant de Cal Bach per anar a l’Ofici Solemne a l’Església Parroquial. Aquest acte
va ser cantat per la Coral Sant Jordi. Al sortir, i acompanyats per la Colla
Gegantera de Prats, tothom es va dirigir cap a la Plaça Vella. En aquest indret
tradicional és on es balla la Trencadansa i els ballets de Sant Vicenç, que aquest
any van comptar amb un nombrós públic, que va aguantar malgrat les baixes
temperatures. Seguidament qui va voler va poder fer el recorregut cap als jardins
de Cal Bach on es van lliurar els premis del XXXIV Concurs d’Aparadors de
Nadal i va tenir lloc el brindis de Festa Major.
A les 6 de la tarda, l’orquestra Internacional Maravella va oferir un concert
espectacular, amb cançons de tot tipus que va entusiasmar al gairebé miler
de persones que es va desplaçar fins al Pavelló Municipal per escoltar-los.
L’audició de sardanes també va ser molt aplaudida pels balladors i balladores
d’aquest tipus de dansa tradicional.
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Al vespre, la Sala de Plens es va omplir de gent per poder sentir la Serenata
a càrrec de la mateixa orquestra. Aquest acte és un dels més esperats de la
Festa Major de Sant Vicenç perquè es pot gaudir de la millor música i del
tradicional fer voltar la verra.
I a la nit, al Pavelló Municipal va tenir lloc el ball de gala amb la mateixa orquestra
Maravella. Pels més joves després hi va haver música a càrrec de DJ Vittorio i Dj
Cruz
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L’endemà a la tarda, a la Sala Cal Bach

hi va haver l’espectacle infantil El

contacontes de Contes Savis, que va entusiasmar al nombrós públic infantil que va
assistir a l’acte.
Les activitats de la Festa Major van continuar a la nit, al Pavelló amb Andreus Trio i
Ball amb l’orquestra Loca Histèria i Discomòbil amb DJ Xandri’s.
El diumenge al matí a part del mercat setmanal a les 12 del migdia hi va haver
l’espectacle de pallassos i circ Pista que vinc! Que va oferir una cercavila pels
carrers de Prats i que va seguir un gran nombre de gent. A la tarda, a la Sala
Polivalent, va tenir lloc Temps, obra de teatre protagonitzada per Quim Masferrer,
més de 400 persones van assistir-hi.
El dilluns dia 25 de gener hi va haver el Primer Torneig Intergeneracional de Jocs
de Taula, a l’Espai Social per a la Gent Gran.
El cap de setmana següent es va dur a terme el 1r torneig de Pàdel organitzat pel
Casal de Jovent i La Gatzara.
L’últim acte de la Festa Major d’enguany va tenir lloc el diumenge 31 de gener amb
la 4a cursa de muntanya a peu: La Feréstec amb gairebé més de 170 participants.
D’aquesta manera es donaven per acabats els actes de la Festa Major de Sant
Vicenç.
Destacar també que durant tots el caps de setmana que va englobar la Festa Major hi
va haver una gran activitat esportiva en bàsquet i futbol de totes les categories.
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També dir que a la sala Cal Bach es va poder veure l’exposició dels quadres
participants en el 30è Concurs de Pintura Ràpida fins el diumenge 7 de febrer i a la
Biblioteca Sant Jordi, l’exposició dels dibuixos participants del 1r Concurs de Dibuix i
Pintura Infantil de Sant Vicenç.
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Festa Major de Sant Vicenç 2016

DESPESES

Actuacions
Orquestra Swing latino SL
Victori (Pista que vinc!)
Arts Manager (Loca Histeria)
Fressa, moviment cultural (Fabio Canu)
Xandri’s Brothers
República de guerrilla
Orquestra Maravella
Músics de Girona (Contes Savis)

726.00
968.00
4477.00
300.00
1331.00
1573.00
8349.00
302.50

Publicitat
El9nou
LA Rella
Pla Valldaura (tríptics, cartells, pregó...)

580.80
320.65
1112.71

Diversos
Pastisseria Girvent
Paratge del Serrat (menús orquestra)
Vidres Collado (almorratxes)
Memoryteca (regals Torneig Jocs)
Paperera de Vic
Cal Baumer (menús orquestra)
Cal Baumer (cava)
BigMat (elevador)

122.20
280.50
254.10
53.98
103.90
360.10
260.02
328.15
21.803.61

INGRESSOS
Atraccions

141.05
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