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FESTES DE SANT JOAN I ELS ELOIS 2016

Els actes previs a les Festes de Sant Joan i els Elois 2015 van començar la setmana
del 30 de maig al 3 de juny amb la Festes dels Barris, el dilluns va ser el torn del barri
dels Capgrossos amb animació infantil, jocs de cucanya i trobada d’acordionistes.
Dimarts, barri de les sargantanes hi va haver també jocs de cucanya i tothom a ballar
country. L’endemà, al barri dels Llangardaixos, es van fer els jocs de cucanya i ball
amb el Jordi Bruch, programació que també es va seguir el dijous i el divendres al barri
dels Escuraossos i al barri de les Salamandres. Al vespre, a cada barri, també es va
fer l’elecció de la pubilla, les dames d’honor, l’hereu i els fadrins. El dissabte 4 de juny
va ser el torn de l’Obrim de nit, amb promocions, degustacions, dansa, música... El
diumenge 5 de juny hi va haver el Trial de festa major i el Festival de Patinatge amb
Contes que roden. El cap de setmana següent, el dissabte 11 de juny va tenir lloc la
Festa dels Mandales i el final de curs de l’Escola. El diumenge 12 de juny, a la Sala
Polivalent, Festa de final de curs de la FEDAC Prats. A continuació el divendres 17 de
juny hi va haver la festa de final de curs de l’escola Bressol La Pitota i la festa de final
de temporada del Club Bàsquet Prats i del FC Pradenc.
El cap de setmana anterior a la Festa Major, el dissabte 18 de juny es va celebrar la
23a Trobada de Gegants que van celebrar el 30è aniversari amb la tradicional
plantada de les colles i la cercavila pels carrers del municipi i el sopar geganter. Tot i
que el dia no va acompanyar per les pluges, finalment es va dur a terme la cercavila i
el sopar a les naus del Castellot al polígon industrial Les Saleres. Més tard hi va haver
el concert amb Antídot Ska Band, Oques Grasses i Obeses que van fer gaudir les
gairebé 1000 persones que es van acostar al Pavelló Municipal d’esports.
El diumenge 19 de juny, com ja és tradició, va tenir lloc la Trobada de Puntaires, que,
aquest any arribava a la 19a edició amb l’assistència de més de 300 puntaires
arribades de molts indrets de Catalunya. També es va dur a terme la 2a Diada de
Colles Castelleres de la Gavarresa que va tenir un gran èxit ja que era la primera
vegada que es veia un espectacle d’aquestes característiques al municipi, també es va
celebrar el 10è Campionat de bitlles Catalanes i el final de curs del Centre Obert. El
dimarts 21 de juny va tenir lloc el concert de final de curs de l’escola de música Josep
Cirera i Armengol. El dimecres 22 de juny, el pradenc Xavier Serra va presentar el seu
llibre: Ermites del Lluçanès sota els estels.
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Dilluns 23 de juny, revetlla de Sant Joan, a 2/4 de 8 de la tarda va tenir lloc el tret de
sortida de la festa Major d’estiu, amb l’encesa del Petardàs Infantil, a càrrec dels
guanyadors del concurs de Cartells i la col·laboració de ...I aquesta set!. Seguidament
es va començar la cercavila pels carrers del poble a càrrec de la Txaranga Tximiletak,
Seguidament, es va fer la Rebuda de la Flama del Canigó, amb la particularitat que
aquest any la Unió Ciclista va anar a recollir-la al Coll d’Ares i la va repartir als pobles
del Lluçanès que hi van estar interessats. Després es va procedir a la lectura del
Manifest de la Diada Nacional dels Països Catalans i l’encesa de la foguera de Sant
Joan acabant l’acte amb la ballada de gegants i repartiment de coca, xocolata per a
tots els assistents. A la nit, a partir de 2/4 de 12, a la Plaça Vella, recuperant així la
tradició de fer la revetlla al carrer, hi va haver el ball de Revetlla amb l’Orquestra
Girasol. Després, a la sala polivalent: Espai Jove amb discomòbil.
El dia 24 de juny, Sant Joan, els més matiners van poder gaudir del XXXIX Cros de
Sant Joan al organitzat per BTT Triatló Lluçanès. A les 6 de la tarda, al Pavelló, va
tenir lloc el concert a càrrec de l’orquestra Rosaleda que també va ser l’encarregada
d’amenitzar el ball de gala a partir de 2/4 d’1 de la nit amb l’elecció també de la Pubilla
i l’Hereu de Prats de Lluçanès 2015 que van recaure en la Judit Solanas i el Just Font,
abans però, a 2/4 d’11 de la nit, a davant de Cal Tià hi va haver la típica concentració
de carreters, cavalls, mules, ases, carruatges i músic amb la cercavila i tradicional
Marxa de les Torxes, acompanyada pel Grup Orquestral de Prats de Lluçanès i la
Txaranga Tximiletak. A la Plaça Vella i la Plaça Nova, la ballada del Contrapàs. En
aquesta última plaça es fa la traca final dels focs artificials, seguidament la cercavila
continua fins als voltant del Pavelló on té lloc el castell de focs. Aquest any es va
presentar com a novetat una audició tant a davant de Cal Tià com a les dues places
per recordar a la gent com s’han de fer el seguici i la ballada del Contrapàs.
El dilluns 25 de juny, dia dels Elois, va començar a les 9 del matí amb la trobada de
carros, cavalls, mules i ases al polígon de les Saleres amb l’esmorzar organitzat pels
Carreters del Lluçanès i els Amics dels Rucs. A les 11 del matí, a l’església parroquial,
es va dur a terme la missa en honor del Sant, i seguidament el tast de coca beneïda i
la barreja a la Pista de la Fassina. A partir de 2/4 d’1 del migdia, altra vegada la
concentració de carreters, mules, cavalls, ases , carruatges i músics per començar la
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cercavila amb el Grup Orquestral de Prats de Lluçanès i la Txaranga Tximiletak. A la
plaça Vella i a la plaça Nova, ballada del Contrapàs.
A partir de les 5 de la tarda, a la plaça Nova hi va haver la concentració dels animals
que van córrer a les curses, la benedicció dels que hi van participar, les inscripcions i
el lliurament de dorsals. Seguidament, en grup, es va anar cap a Sant Sebastià on a
les 6 de la tarda es van fer les Curses dels Elois amb bastants participants en totes les
categories. En acabar, i altra vegada a la Plaça Nova hi va haver el repartiment de
premis de les curses de cavalls i del concurs de cartells de les Festes de Sant Joan i
els Elois que aquest any van ser per:
CURSES DELS ELOIS
CAVALLS
1. Xavier Vall de la quadra Santa Sussana amb el cavall Don Hernando.
2. Adrià Orriols de la quadra Orriols amb el cavall Lordkhanger.
3. Angel Feixes de la quadra Llampecs del Llèmena amb el cavall Enol.
4. Josep Bonay de la quadra Llampecs del Llèmena amb el Goku.
5. Xevi Puig amb la quadra Llampecs del Llèmena amb el Silvant.
6. Francesc Llorà de la quadra Llampecs del Llèmena amb el Fúrius.
7. Ramon Roca de la quadra Can Buenos amb el Troia.
MULES
1. Francesc Castany de la quadra Mas Roca amb la mula Malta.
2. Magda Tanyà de la quadra Can Buenos amb la mula Maxo.
3. Oriol Llorenç de la quadra Can Buenos amb la mula Xica.
4. Joan Vilamitjana de la quadra Can Buenos amb la mula Pometa.
5. Oriol Vilaró dels Carreters dels Lluçanès amb la mula Rostoll.
6. Jordi Bosch dels Carreters del Lluçanès amb la mula Brillant.
7. Irene de la quadra Carreters del Lluçanès amb la mula Morica.
PONIS
1. Aina Vila de la quadra Can Buenos amb el Mistu.
2. Jaume Vilà de la quadra Escrigas amb la Pia.
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ASES
1. Albert Rovira de la quadra Gep Paleta amb l’Espirit.
2. Bruna Baranera de la quadra Mas Roca amb la Candela.
3. Ona Cots de la quadra Boladeras amb l’ase Washi.
EL MÉS BURRO DE LA COLLA
1. Eric Vilamú de la quadra Jep Paleta amb el burro Spirit
2. Sabi Miguela de la quadra mas Roca amb la Candela.
3. Ruben de la quadra Mingu Vilà amb la Mora.
4. Jordi Bosch de la quadra Salvador Cortinas amb el Pericu.
5. Geroni de la quadra Peraire de Santa Creu amb el Petit Suis.

D’altra banda els guanyadors del XXIX CONCURS INFANTIL CARTELLS FESTES DE
SANT JOAN I ELS ELOIS van ser:
P2: Tots els nens i nenes de les escoles bressol de Prats de Lluçanès
P5: ANIOL SAU RUAIX
1R: ANGEL JIMENEZ CAMARGO
2N: BIEL VALL VIÑAS
3R: MARTI COSTA VIESPESCU
5E: ARNAU VILARÓ COLL
6E: MARIA PUIGFERRAT DEALBERT
2N ESO. KAOUTAR EL BAKRI
ACCÈSSIT: 4T: ARIADNA MARGINEDAS MASRAMON. El seu dibuix es va imprimir a
la contraportada interior dels programes de les Festes de Sant Joan i els Elois.
P4: OLALLA HERRERA LOPEZ. El seu dibuix va ser el de la contraportada exterior
dels programes de les Festes de Sant Joan i els Elois.
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P3: MARINA CAÑAS IBAÑEZ. El seu dibuix va ser el de la portada dels programes de
ls Festes de Sant Joan i els Elois.
Seguidament van acabar amb les sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona al
Passeig del Lluçanès.
Més tard, a la nit, al Pavelló Municpal d’esports hi va haver el concert amb LA Banda
del Coche rojo i discomòbil per als més joves.
A destacar que posteriors a les festes de Sant Joan i els Elois hi va haver diversos
actes, el diumenge 25 de juny es va dedicar tot el dia als més petits amb inflables, una
gran festa Cacaolat i berenar i com a cloenda l’espectacle Els Xescos de la
Companyia Lluçanenca. També es va celebrar la 4a Tirada al Plat i la 3a Festa Tot
Terreny.
També hi va haver les següents exposicions:
ü De l’ 1 al 12 de juny: “Mandales” a la Sala Cal Bach
ü Del 15 al 30 de juny: “25 anys de cartells de les Festes de Sant Joan i els Elois”
a la biblioteca.
ü 19 de juny: Exposició de treballs de les puntaires
ü Del 22 de juny al 10 de juliol: Ermites del Lluçanès sota els estels de Xavier
Serra a la Sala Cal Bach.
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Estat de comptes:
Despeses
Concepte

Import

Publicitat i premsa
El 9nou
La rella (programa festa Major)
LA RELLA
Pirotècnia Igual

580.80 €
4210.80 €
302,50 €
3.300,00 €

Espectacles
Plural Produccions

847.00 €

Xandris Brothers Sl

2178.00 €

Rosaleda

5203.00 €

Txaranga Tximeletak

3100.00 €

Mon d’oci
Produccions artístiques Victori

847.00 €
15367.00 €

Orquestra GIRASOL

5808.00 €

Art Managers (banda del Coche Rojo)

3146.00 €

Cobla Ressó

750.00 €

Colla castellera Picapolls de la Gavarresa

907.50 €

Carreters
Cal Quico

3.335,80 €

Cal Janet

129.00 €

Jordi Bruch Antonell

140.00 €

Concursos
Concurs Instagram

144.00 €

Concurs cartells Sant Joan i els Elois

330.00 €

Cross
El Taulell
Ausa

92.84 €
192.84 €

Cal Lila

79.86 €

Spar

72.36 €
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Altres (Sant Joan i Elois)
Serveis Sanitaris la selva

1116.51 €

Hotelet

689.00 €

Forn de pa Vilamú

222,00 €

Fusteria Nualart

381.15 €

Cal Vilardell

251.93 €

Infoactiva’t (braçalets i pens)

215.86 €

Protecció Civil

1130.00 €

Ca la Pili (aperitiu músics)

103,95 €

Endesa

190.10 €

COBLA RESSÓ (sardanes)

750.00 €

Big Mat

520.78 €

Bar JB

47.00 €

David Garrido

101.40 €

Graficser

148.75 €

Manipulacions de Fusta

323.68 €

Instal.lacions J. Boladeras (preparar places)

1375.46 €

Graves i Excavacions

1154.14 €

Bar- cafè Orient (sopar Txaranga)
T52 (medalles curses Elois)
TOI TOI sanitarios
Premis Curses Sant Joan i Elois

108.00 €
43.56 €
326.46 €
1245.00 €

Entrades concert (TPV)

516.14 €

Spar

120.66 €

Retif Girona
Fleca Fusté (CROS I CACAOLAT)
Tot Flors

83.40 €
132.00 €
85.00 €

Jàssera (gots)

1109.33 €

H24 (Seguretat)

1503.43 €

Puntaires
AUSA

462.83 €

Forn Vilamú

300.00 €

Festa dels barris
Aportació Ajuntament
Instal.lacions J. Boladeras

1250.00 €
268.52 €

Flama
Spar

5.44 €

Aki

21.80 €

Jordi Bruch Antonell

84,80 €
67452.38 €
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Ingressos
Firaires

262.29 €

ANUNCIS

5950.00 €

Entrades concert

10587.00 €
16799.29 €

TOTAL 16799.29 € – 67452.38 € =

-50653.09 €
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