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SANT VICENÇ 2017

Enguany els actes previs de la Festa Major de Sant Vicenç van començar el diumenge
15 de gener el XXXI Concurs de Pintura Ràpida i el 2n concurs de Dibuix i pintura
Infantil de Sant Vicenç (memòria a part).
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El tret de sortida dels actes de la Festa Major va tenir lloc el divendres 20 de gener
a les 8 del vespre a la Sala Cal Bach amb la presentació i tertúlia sobre el llibre
Basc per a catalanoparlants a càrrec d’Anna Pineda i Cirera, coautora del llibre.
A dos quarts d’11 de la nit, a la Sala Polivalent, el Poli-Pub amb el concert de les
pradenques GISLÈN I MAR, les versions de Quicu Lloms i la Final del Killer van
donar fi als actes del divendres.
El dissabte 21 de gener, a les 12 del migdia,al C. Orient número 10 es va fer
l’Obertura del remodelat Espai Social de la Gent Gran amb actuacions de la Coral
Sant Jordi, els Juvi’s i el Grup de teatre Pep i un petit vermut per a tots els
assistents.
A les 5 de la tarda, al Centre de Dia va tenir lloc l’espectacle infantil de màgia amb
Fèlix Brunet, El domador de puces, que va agradar al més de centenar de persones
que hi van participar.
El Pregó de Festa Major a càrrec de Manel Bueno Castillo, a les 9 del vespre va
omplir de gom a gom la Sala Cal Bach. El “Manel Barber” en paraules amenes i
senzilles va explicar la seva experiència com a refugiat de la guerra. Aquest acte
s’engloba dins el cicle ANEM DE TARD dedicat a la memòria històrica.
Seguidament, el grup Lluçaveus va oferir un gran concert amb cançons típiques
catalanes i l’estrena de “LA TRENCADANSA”. Al finalitzar es va oferir un petit
refrigeri a tots els assistents.
A dos quarts de 12 de la nit, al Pavelló Municipal i va haver el ball i versions amb
l’Orquestra Moonlight i pels més joves música amb el DJ Xandri.
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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 XXXVI Concurs d’Aparadors de
Nadal i va tenir lloc el brindis de Festa Major.
A les 6 de la tarda, l’orquestra Selvatana va oferir un concert espectacular, amb
cançons de tot tipus que va entusiasmar els centenars 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.
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.
L’endemà al matí l’Unió Excursionista de Prats de Lluçanès va organitzar una
passejada pels voltants de Prats amb un recorregut de 9.5 Km aprofitant que era
dia de festa local.
A la tarda hi va haver el Segon Torneig Intergeneracional de Jocs de Taula, dedicat
a l’oca i al dòmino a l’Espai Social per a la Gent Gran.
El cap de setmana següent va tenir lloc la 5a Cursa de muntanya a peu: LA
Ferèstec amb un centenar de participants
D’aquesta manera es donaven per acabats els actes de la Festa Major de Sant
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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.
També dir que a la sala Cal Bach es va poder veure l’exposició dels quadres
participants en el 31è Concurs de Pintura Ràpida fins el diumenge 5 de febrer i a la
Biblioteca Sant Jordi, l’exposició dels dibuixos participants del 2n Concurs de Dibuix i
Pintura Infantil de Sant Vicenç.
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Festa Major de Sant Vicenç 2017

DESPESES

DIA 20 DE GENER
Actuació Quicu Lloms
Control H24 (Seguretat)

544.50
203.28

DIA 21 DE GENER
Espectacle infantil (domador de puces)
Orquestra Moonlight
Control H24 (Seguretat)

665.50
3267.00
472.20

PREGÓ FESTA MAJOR
Almorratxa
Psicolabis
Lluçaveus (sopar)

96.80
111.43
50.00

DIA 22 DE GENER
Brindis de Festa Major
Trencadansa + sardanes (Selvatana)
Concert i ball (Selvatana)
Control H24

139.70
1500.00
7260.00
101.64

Publicitat
El9nou
La Rella
Díptic
Pla Valldaura (cartells)

493.68
330.27
158.51
72.60

Diversos
Refer escenari
Xandri’s (sonorització)
Cal Girvent (caramels)
Begudes caminada

300.00
1210.00
56.00
13.81
17046.92

INGRESSOS
Atraccions

141.05
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