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FESTA HOMENATGE A LA GENT GRAN 2015

El passat diumenge 9 d’octubre, al municipi de Prats de Lluçanès va tenir lloc
la Festa Homenatge a la Gent Gran.

En aquesta edició els passos a seguir varen ser els següents:

-

-

Buscar pressupostos de càtering i d’activitats de música, dansa...
Després de mirar-les es decideix per l’empresa de catèring:
Arrossades de la Tieta Rosa
I per l’activitat:
Randellaires.
Fer una invitació (adjuntada a la memòria a l’annex) per tots els veïns i
veïnes del municipi informant de tots els actes. Es va repartir juntament
amb eL Safareig.
Parlar amb l’Elisabet del Centre de Dia per tal de poder muntar una
exposició a Cal Bach durant la setmana després a la Festa.
Parlar amb els Hereus i Pubilles del poble per tal que assisteixin al dinar
i donin un cop de mà a servir-lo a la gent gran.
Parlar amb el Mossèn a l’hora d’organitzar la missa.
Tenir en compte que hi ha d’haver gent per a poder fer les ofrenes i
llegir les pregàries.
Parlar també amb la Coral Sant Jordi per tal que pugui cantar a la
missa.
Comprar o adquirir el necessari per les ofrenes.
Buscar un record adient per als homenatjats.
Tenir un detall a la Pubilla i a l’Hereu més grans del dinar.
Utilitzar el cens només per a ús propi de l’Ajuntament, per poder saber
quants avis i àvies poden assistir a l’acte i quants n’hi van al final.
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La festa pròpiament dita va transcórrer en un ambient festiu i alegre.
Va començar a les 12 del migdia amb la Missa cantada per la Coral Sant Jordi,
Tant les lectures de la celebració, com les pregàries i les ofrenes, van estar
preparades pel Sr. Ramon Besora, i les mateixes les van llegir diferents
voluntaris, tant de jovent com de gent gran del poble. Així, la primera lectura va
ser llegida la pubilla i l'hereu del poble, Judit Solanas i Just Font; i la segona
lectura, el Josep Bruch i la Montserrat Gomis. Les pregàries van ser llegides
per l’alcalde, Isaac Peraire. Finalment, van encapçalar les ofrenes la Teresa
Jordà i el seu nét Eric Girvent, la Corona Vall i la Rosa Riera. També van ajudar
amb les ofrenes els germans Jordi i Aïna Bruch, i els joves Aleix Muntadas,
Just Font i Judit Solanas.
Seguidament va tenir lloc el dinar al Pavelló Municipal a càrrec d’ Arrossades
de la Tieta Rosa. El dinar és gratuït per a les persones de més de 65 anys i
empadronades al municipi. Hi van assistir unes 180 persones. El menú va
constar d’arròs, llom amb salsa de ceps, pastís, vi, aigua, cava i cafè per a
tothom qui en va voler. Enguany, va tornar a ser servit per les pubilles i hereus i
altres voluntaris del poble.
En aquesta ocasió, es va homenatjar Teresa Riba i Portet, i Emilio Roca i
Colell, de 95 i 90 anys respectivament, per ser les dues persones més grans de
la Festa i que no havien estat reconeguts anteriorment.
Tots els assistents van rebre un detall de mans de l’alcalde, Isaac Peraire i de
la regidora d’Acció Social, Anna Plans.
A continuació, el grup ELS RANDELLAIRES ens va oferir un repertori de
cançons tradicionals del ripollès i del lluçanès que van agradar molt al públic
assistent.
Destacar també que durant tota la setmana, a la Sala Cal Bach hi va haver una
exposició de labors i de treballs fets pels usuaris del Centre de Dia Bonasort.

Hi ha més informació a www.pratsdellucanes.cat
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INGRESSOS
Tiquets acompanyants

Total:

300

300

DESPESES
Dinar
Arrossades de la tieta Rosa
Actuació
Tastet de gospel
Ofrenes
Cal Lila

3318.26
1200.00
20.45

Records
Expert

901.80

Total:

5440.51

COST FESTA D’HOMENATGE A LA GENT GRAN
TOTAL DESPESES
TOTAL INGRESSOS
TOTAL

5440.51
300.00
5140.51
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