
	  

Memòria	  1a.	  Setmana	  Cultural	  

Del	  17	  al	  23	  d’abril	  es	  va	  celebrar	  la	  1a	  Setmana	  Cultural	  a	  Prats	  de	  Lluçanès,	  una	  mostra	  de	  les	  
diverses	  propostes	  i	  activitats	  culturals	  que	  es	  fan	  a	  la	  vila.	  La	  iniciativa	  va	  partir	  de	  l’Escola	  
Municipal	  de	  Música	  Josep	  Cirera	  que	  va	  ser	  protagonista	  de	  la	  major	  part	  d’activitats.	  Contes	  
musicals,	  concerts	  de	  corals,	  i	  el	  Festival	  Jove	  com	  a	  mostra	  del	  talent	  	  local.	  

La	  regidoria	  de	  Cultura,	  Educació	  i	  Joventut	  es	  va	  bolcar	  en	  la	  iniciativa	  donant	  suport	  a	  totes	  
les	  entitats	  que	  hi	  volguessin	  col·∙laborar.	  Per	  la	  seva	  banda,	  l’Ajuntament	  va	  organitzar	  dues	  
activitats	  a	  Cal	  Bach	  que	  van	  tenir	  una	  bona	  acollida:	  El	  concert	  a	  càrrec	  del	  Quartet	  Indiano	  de	  
Corda	  amb	  instruments	  fets	  per	  Joan	  Boixadé,	  i	  Copes	  i	  poesia,	  activitat	  que	  	  combinava	  la	  
lectura	  de	  poetes	  del	  Lluçanès	  amb	  un	  tast	  de	  vins.	  

El	  darrer	  dia	  de	  la	  Setmana	  Cultural	  va	  coincidir	  amb	  la	  celebració	  de	  Sant	  Jordi.	  Un	  dels	  actes	  
del	  dia	  va	  ser	  la	  presentació	  del	  Festival	  Cantilafont	  que	  va	  anunciar	  la	  propera	  edició	  a	  Santa	  
Eulàlia	  de	  Puigoriol	  a	  les	  Tres	  Fonts.	  Al	  Safareig,	  les	  components	  de	  “Fem	  Safareig”	  “estenien	  
poesies”	  en	  el	  marc	  de	  l’activitat	  promoguda	  per	  Omnium	  Osona,	  Estenem	  la	  poesia.	  La	  
jornada	  va	  concloure	  amb	  la	  representació	  teatral	  “El	  criat	  de	  dos	  amos”	  a	  càrrec	  de	  la	  
Trebinella	  de	  Perafita,	  promoguda	  per	  la	  Penya	  Blaugrana	  de	  Prats	  de	  Lluçanès.	  

Activitats	  i	  propostes	  realitzades:	  

Dimarts	  18	  d’abril	  
• 16:30	  Notes	  de	  Ciència:	  activitat	  adreçada	  a	  nens	  de	  12	  a	  16	  anys.	  A	  càrrec	  de	  l’Escola	  

Municipal	  de	  Música.	  Lloc:	  Casal	  del	  Jovent.	  Assistents:	  8.	  Cost:	  0€	  
• 18:00	  Conte	  Musical:	  activitat	  adreçada	  a	  nens	  de	  3	  a	  6	  anys.	  A	  càrrec	  de	  l’Escola	  Municipal	  

de	  Música.	  Lloc:	  Casal	  del	  Jovent.	  Assistents:	  	  8	  famílies	  amb	  13	  nens.	  Cost:	  0€	  

Dies	  19,	  20	  i	  21	  d’abril	  
• 10:00	  Contes	  per	  petits	  i	  no	  tant	  petits:	  activitat	  realitzada	  a	  l’Escola	  Bressol	  La	  Pitota.	  

Adreçada	  als	  alumnes	  i	  educadors.	  A	  càrrec	  d’Assumpta	  Mercader.	  Cost:	  825€	  (aquesta	  
despesa	  s’emmarca	  en	  la	  subvenció	  de	  la	  Diputació	  “Tallers	  i	  activitats	  formatives	  d’àmbit	  
cultural”.	  

Dimecres	  19	  d’abril	  
• 21.30	  Concert	  Quartet	  Indiano	  de	  Corda.	  Amb	  instruments	  de	  Joan	  Boixadé.	  Coordinada	  

per	  l’escola	  Municipal	  de	  Música	  i	  l’àrea	  de	  Cultura.	  Lloc:	  Sala	  de	  Cal	  Bach.	  Assistents:	  25-‐
30.	  Cost:	  700€.	  (Cartell	  general	  i	  cartell	  específic.	  Poca	  difusió.	  Va	  coincidir	  amb	  el	  partit	  de	  
Champions	  Barça-‐Juventus).	  Activitat	  molt	  interessant	  amb	  molt	  bona	  acollida	  per	  part	  dels	  
assistents.	  Durada:	  2	  hores.	  

Dijous	  20	  d’abril	  

• 17:30	  Cantem	  en	  família!:	  activitat	  adreçada	  a	  nens	  de	  3	  a	  6	  anys.	  A	  càrrec	  de	  l’Escola	  
Municipal	  de	  Música.	  Lloc:	  Aula	  Polivalent	  de	  l’Escola	  de	  Música.	  Assistents:	  11	  famílies	  
amb	  19	  nens.	  Cost:	  0€	  



	  

• 18:30	  Concert	  de	  Corals	  i	  Instruments:	  	  activitat	  adreçada	  a	  tots	  els	  públics.	  A	  càrrec	  de	  
l’escola	  Municipal	  de	  Música.	  Lloc:	  Espai	  Social	  de	  la	  Gent	  Gran.	  Assistents:	  35.	  Cost:	  0€	  

• 20:00	  Copes	  i	  poesia:	  activitat	  per	  adults.	  Coordinada	  per	  l’Àrea	  de	  Cultura.	  Lloc:	  Sala	  de	  Cal	  
Bach.	  Assistents:	  28	  (places	  limitades	  a	  30).	  Preu:	  5€.	  Cost	  total:	  388,10€	  (Cal	  Siller	  +	  
palitos).	  Ingrés	  tickets:	  135€	  (un	  no	  va	  pagar).	  A	  càrrec	  de	  Cal	  Siller	  Vins	  a	  Mida.	  Sessió	  de	  
maridatge	  de	  vins	  amb	  poesies	  de	  5	  poetes	  lluçanesos.	  Activitat	  molt	  amena	  que	  va	  tenir	  
molt	  bona	  acollida.	  Durada	  1.30	  hores.	  

Divendres	  21	  d’abril	  
• 10:00	  Explica’m	  un	  conte:	  davant	  de	  l’ajuntament.	  Organitzat	  per	  l’AMPA	  La	  Pitota.	  Inici	  

dels	  actes	  de	  Sant	  Jordi	  escolar.	  Assistents:	  tots	  el	  alumnes	  de	  primària	  de	  les	  escoles	  de	  
Prats	  i	  els	  de	  La	  Pitota,	  i	  els	  avis	  de	  la	  Residència	  i	  centre	  de	  Dia.	  

• 10:30:	  Esmorzar	  per	  als	  assistents:	  45	  coques	  i	  15	  rajoles	  de	  xocolata	  (amb	  llet	  i	  sense),	  150	  
aigües	  petites.	  Lloc:	  davant	  Ajuntament.	  Cost:	  223€	  a	  càrrec	  de	  l’Ajuntament	  

• 11.00	  Lliurament	  premis	  Sant	  Jordi:	  18	  premis	  per	  als	  escolars	  guanyadors.	  Premi:	  1	  pack	  de	  
Contes	  per	  la	  Pau.	  (Subvencionat	  en	  part	  per	  la	  Diputació)	  

• 15:00	  Pirate	  Island	  Teatre	  en	  anglès:	  	  adreçat	  a	  alumnes	  	  de	  cicle	  mitjà	  i	  superior.	  Lloc:	  Sala	  
Polivalent.	  Coordinat	  pel	  Centre	  de	  Recursos	  Pedagògics	  Osona	  Nord.	  Cost:	  s’emmarca	  en	  
les	  activitats	  subvencionades	  per	  la	  Diputació.	  	  

• 15:00	  The	  vain	  Little	  Mouse	  Teatre	  en	  anglès:	  	  adreçat	  a	  alumnes	  	  de	  cicle	  Inicial.	  Lloc:	  
escola	  FEDAC.	  Coordinat	  pel	  Centre	  de	  Recursos	  Pedagògics	  Osona	  Nord.	  Cost:	  s’emmarca	  
en	  les	  activitats	  subvencionades	  per	  la	  Diputació.	  	  

• 19:30	  Exposició	  Treball	  de	  Recerca:	  Una	  selecció	  dels	  treball	  de	  recerca	  (3)	  realitzats	  pels	  
alumnes	  de	  Batxillerat	  de	  l’IES	  Castell	  de	  Quer.	  Lloc:	  Sala	  de	  Plens	  de	  l’Ajuntament.	  
Coordinat	  per	  l’Àrea	  d’Educació	  i	  l’IES	  Castell	  de	  Quer.	  Cost:	  3.70€	  (coca).	  Durada:	  2h.	  Acte	  
molt	  instructiu	  que	  va	  posar	  de	  manifest	  el	  potencial	  dels	  joves	  del	  Lluçanès.	  

Dissabte	  22	  d’abril	  
• 17:30	  Concert	  de	  la	  Coral	  Sant	  Jordi:	  per	  a	  tots	  els	  públics.	  Coordinat	  pel	  Centre	  de	  Dia.	  Lloc.	  

Espai	  Social	  de	  la	  Gent	  Gran.	  Assistents:	  50.	  Cost:	  0€	  	  
• 20:00	  Festival	  Jove:	  Mostra	  de	  grups	  musicals	  del	  Lluçanès.	  Coordinat	  per	  l’escola	  Municipal	  

de	  Música	  i	  l’Àrea	  de	  Joventut.	  Lloc:	  Jardins	  de	  Cal	  Bach.	  Durada	  2h.	  Assistents:	  malgrat	  
l’hora	  i	  l’accessibilitat	  l’assistència	  va	  ser	  menys	  de	  l’esperada,	  tot	  i	  que	  els	  Jardí	  de	  Cal	  Bach	  
estava	  força	  ple.	  Cost:	  605€.	  Els	  grups	  van	  fer	  unes	  bones	  actuacions.	  

Diumenge	  23	  d’abril	  

10:00	  Venda	  de	  roses:	  a	  càrrec	  alumnes	  IES.	  Se’ls	  va	  cedir	  dues	  taules	  durant	  tot	  el	  dia.	  

10:00	  “Estenem	  la	  poesia”:	  Activitat	  popular	  de	  promoció	  de	  la	  poesia.	  Promogut	  per	  Omnium	  
Osona	  i	  a	  càrrec	  del	  col·∙lectiu	  “Fem	  safareig”.	  Lloc:	  Safareig	  Municipal.	  Assistents:	  en	  general	  
poca	  assistència.	  Cost:	  0€.	  Durada:	  fins	  les	  19h.	  Potser	  la	  ubicació	  de	  la	  iniciativa	  estava	  massa	  
allunyada	  dels	  llocs	  de	  venda	  de	  llibres	  i	  roses.	  



	  

12:00	  Missa	  Cantada:	  a	  càrrec	  de	  la	  Coral	  Sant	  Jordi.	  Cost:	  0€	  

12.30	  Presentació	  Festival	  Cantilafont:	  	  acte	  promocional	  del	  festival	  en	  el	  que	  s’anunciava	  el	  
lloc	  en	  es	  farà	  la	  propera	  edició	  (Santa	  Eulàlia	  de	  Puigoriol).	  Promogut	  per	  Cantilafont	  .	  
Assistents:	  50-‐60	  persones.	  Cost:	  brigada,	  llums,	  neteja.	  	  

14:00	  Dinar	  Coral	  sant	  Jordi:	  Obert	  a	  tothom.	  Lloc:	  Restaurant	  cal	  Quico.	  Assistència:	  50	  
persones.	  Cost:	  0€	  

18:00	  Teatre	  “El	  criat	  de	  dos	  amos”:	  a	  la	  Sala	  Polivalent.	  A	  càrrec	  de	  Trebinella	  Teatre	  de	  
Perafita	  i	  promogut	  per	  la	  Penya	  Blaugrana	  de	  Prats.	  Cost:	  0€	  (despeses	  sala	  no	  incloses).	  
Assistents:	  ......	  (Va	  coincidir	  amb	  el	  partit	  Madrid	  -‐	  Barça)	  

Conclusions:	  	  
En	  general	  les	  activitats	  van	  ser	  ben	  acollides	  per	  els	  pradencs	  que	  en	  alguns	  casos	  van	  
demanar	  la	  repetició	  en	  un	  futur	  d’alguna	  de	  les	  activitats.	  Aquest	  va	  ser	  el	  cas	  del	  Concert	  	  del	  
Quartet	  Indiano	  de	  Corda,	  que	  va	  fer	  una	  sessió	  molt	  amena	  amb	  la	  projecció	  de	  2	  pel·∙lícules	  
mudes	  (dels	  anys	  1903	  i	  1909)	  emblemàtiques	  dels	  inicis	  del	  cinema,	  i	  musicades	  per	  ells	  amb	  
partitures	  clàssiques	  i	  de	  cine.	  L’acústica	  de	  la	  sala	  era	  molt	  bona	  i	  es	  va	  poder	  gaudir	  de	  la	  
música	  amb	  bones	  condicions.	  També	  es	  va	  demanar	  repetir	  l’activitat	  de	  Copes	  i	  poesia	  
durant	  la	  qual	  es	  va	  disfrutar	  tant	  de	  les	  lectures	  com	  dels	  tastos.	  Tant	  els	  poetes	  com	  el	  
sumiller	  (David	  Gomis)	  van	  col·∙laborar	  a	  que	  l’ambient	  fos	  molt	  cordial.	  

El	  Festival	  Jove,	  tot	  i	  no	  tenir	  una	  audiència	  molt	  nombrosa,	  es	  va	  valorar	  com	  una	  bona	  
oportunitat	  per	  a	  què	  els	  joves	  diguin	  la	  seva.	  Potser	  seria	  interessant	  deixar-‐lo	  a	  les	  seves	  
mans	  per	  a	  futures	  edicions.	  

Pel	  que	  fa	  a	  la	  difusió	  de	  les	  activitats,	  tot	  i	  que	  es	  van	  fer	  cartells	  per	  a	  totes	  elles	  a	  més	  d’un	  
de	  general,	  i	  que	  es	  podia	  trobar	  tot	  el	  programa	  al	  web	  i	  xarxes,	  no	  va	  donar	  el	  resultat	  
esperat.	  Moltes	  botigues	  no	  tenien	  els	  cartells	  exposats	  i	  la	  gran	  quantitat	  generada	  potser	  no	  
animava	  a	  llegir-‐los.	  La	  proposta	  seria	  concentrar	  la	  informació	  de	  les	  activitat	  en	  un	  parell	  de	  
suports	  situats	  en	  punts	  estratègics,	  on	  poguessis	  passar	  i	  dir	  “a	  veure	  què	  fan	  avui	  a	  Prats?”.	  	  

Caldria	  conèixer	  el	  cost	  de	  les	  tasques	  realitzades	  per	  la	  brigada	  així	  com	  dels	  materials	  
proporcionats	  part	  de	  l’Ajuntament	  (cartellera,	  aigües,	  etc.)	  i	  de	  les	  despeses	  de	  la	  sala	  
Polivalent,	  per	  tenir	  el	  cost	  real	  de	  la	  setmana.	  Tot	  i	  així	  ha	  generat	  una	  despesa	  de:	  

Concert	  Quartet	  Indiano	   700,00€	  
Copes	  i	  poesia	   388,10€	  
Esmorzar	  Sant	  Jordi	   223,00€	  
Berenar	  Treballs	  recerca	   3,70€	  
Festival	  Jove	   605,00€	  
Subtotal	   1906,80€	  
Ingressos	   135,00€	  
Total	   1783,80€	  
	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

TREBALLS	  DE	  RECERCA	  2017	  

MAS	  RIAMBAU:	  CREACIÓ	  I	  PROMOCIÓ	  D’UN	  RESTAURANT	  SLOW	  FOOD	  AL	  
LLUÇANÈS	  
Autores:	  Maria	  Barcons	  i	  Bruna	  Rovira	  

EL	  treball	  tracta	  els	  conceptes	  slow	  food,	  la	  seva	  implantació	  al	  Lluçanès	  i	  la	  seva	  
implantació	  en	  un	  restaurant,	  a	  partir	  d’un	  pla	  d’empresa	  

JOVES	  i	  RELIGIÓ:	  COM	  ES	  VIU	  LA	  DIVERSITAT	  RELIGIOSA	  AL	  NOSTRE	  
ENTORN	  
Autor:	  Marc	  Casas	  

Aquest	  treball	  ofereix	  una	  visió	  general	  de	  la	  religió	  i,	  més	  particularment,	  la	  seva	  
presència	  a	  la	  comarca	  i	  a	  Prats	  de	  Lluçanès.	  Pretén	  reflectir	  també	  les	  experiències	  de	  
la	  vida	  de	  diferents	  joves	  en	  l’àmbit	  religiós.	  

RADIOASTRONOMIA:	  OBSERVANT	  EL	  COSMOS	  AMB	  ALTRES	  ULLS	  
Autor:	  David	  Rovira	  

En	  aquest	  treball	  s’explica	  el	  paper	  tan	  important	  que	  té	  aquesta	  matèria	  dins	  la	  
recerca	  espacial,	  complementada	  amb	  dues	  activitats	  pràctiques,	  una	  de	  més	  casolana	  
i	  l’altra	  més	  especialitzada	  i	  complexa.	  

	  

	  

A	  banda	  els	  botiguers	  van	  dur	  a	  
terme	  la	  campanya	  “A	  l’abril	  cada	  
paraula	  val	  per	  mil”	  amb	  una	  
exposició	  als	  comerços	  del	  poble.	  

I	  la	  Biblioteca	  l’intercanvi	  de	  
llibres:	  “Porta	  un	  llibre	  per	  Sant	  
Jordi”	  

	  
	  

27/04/2017	  
Heleni	  Munujos	  

Tècnica	  de	  Cultura	  


