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FESTES DE SANT JOAN I ELS ELOIS 2017

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, 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
Nova Saturno. 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 organitzat per BTT Triatló Lluçanès. A les 6 de la tarda, al Passeig del
LLuçanès, va tenir lloc el concert a càrrec de l’orquestra Metropol que també va ser
l’encarregada d’amenitzar el ball de gala a partir de 2/4 d’1 de la nit (aquest any, a la
Plaça Nova) amb l’elecció també de la Pubilla i l’Hereu de Prats de Lluçanès 2017 que
van recaure en la Mariona Font i el Gerard Roma, 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. Amb 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
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.
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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 Gàbia.
2. Marc Puigdelloses de la quadra Sant Feliu amb el cavall Bombardee.
3. Isabel valldeoriola de la quadra Sant Hilari amb el cavall For Rampell.
4. Irene Barcons de la quadra Sanky amb el Ken .
5. Oriol Vilaró amb la quadra Batriu amb la Nirvana.
6. Isabel Valldeoriola de la quadra Sant Hilari amb Two staine.
7. Sergi Tarrés de la quadra Centre Hipic Lluçanès amb el Sam.
MULES
1. Gerard Pujol de la quadra Mas Roca d’olost amb el Doble.
2. Francesc Castany de la quadra Mas Roca amb la mula Malta.
3. Oriol Llorenç de la quadra Can Buenos amb la mula Xica.
4. Oriol Vilaró de can Buenos amb la mula Rostoll.
5. Magda Tanyà de la quadra Can Buenos amb la mula Maxo.
6. Aina Vila de la quadra Can Buenos amb la mula Pometa.
7. Jordi Bosch dels Carreters del Lluçanès amb la mula Brillant.
.
PONIS
1. Hug Muntanyà de la quadra Montanyà amb la Xita.
2. Pau Tanyà de la quadra Can Buenos amb la Mistu.
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ASES
1. Lara Crispi de la quadra Gep Paleta amb l’Espirit.
2. Bruna Baranera de la quadra Mas Roca amb la Candela.
CAVALLS INFANTILS (14 anys inclòs)
1. Eric Girvent del Centre Hípic Lluçanès amb la Careta.
2. Hug Peraire del Centre Hípic Lluçanès amb l’Arizona
EL MÉS BURRO DE LA COLLA
1. Guillem Solà de la quadra Jep Paleta amb el burro Poco
2. Jordi Bosch de la quadra Montanyà amb la Mora.
3. Ruben Vargasde la quadra Mingu Vilà amb la Mora.
.

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
P3: BIEL GRAMUNT HERNANDEZ
P5: JÚLIA FERRER BRUCH
1R: MARIA ROCADEMBOSCH CASTIAS
2N: ÈLIA DINARÈS RIBÓ
3R: RIKI PUIGFERRAT DEALBERT
4T: UMA BERJANO MOYA
6E: JUDIT BORRALLERAS COLOMER
2N ESO: JORDI BRUCH ESCRIGAS

5

FESTES DE SANT JOAN I ELS ELOIS 2017
MENCIÓ ESPECIAL: P4: NIL SALADA BALLUIS. El seu dibuix es va imprimir a la
contraportada interior dels programes de les Festes de Sant Joan i els Elois.
5È: ARIADNA MARGINEDAS MASRAMON. El seu dibuix va ser el de la contraportada
exterior dels programes de les Festes de Sant Joan i els Elois.
1R ESO: MARIA PUIGFERRAT DEALBERT. 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 Ressó al Passeig del
Lluçanès.
A destacar que posteriors a les festes de Sant Joan i els Elois hi va haver diversos
actes, el dilluns 26 de juny (festa local) es va dedicar tot el dia als més petits amb
inflables, una la festa Cacaolat i esmorzar al Pavelló Municipal (degut al mal temps) i
com a cloenda les havaneres amb CAVALL BERNAT al Passeig del Lluçanès, a la
tarda
També hi va haver les següents exposicions:
ü De l’ 17 de juny al 9 de juliol: “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.
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Estat de comptes:
Despeses
Concepte

Import

Publicitat i premsa
El 9nou
Cal Siller

496.68 €
4435.00 €

Sàpiens SCCL

605.00 €

LA RELLA

329,31 €

Pradenca (sacs sorra)
Assegurança meteorologia
Pirotècnia Igual

32.27 €
442.65 €
3.000,00 €

Espectacles
Xandris Brothers Sl

2541.00 €

Victori (Nova Saturno)

7986.00 €

Txaranga Tximeletak

3150.00 €

Mon d’oci
Orquestra METROPOL

786.50 €
10527.00 €

Associació dos per quatre (havaneres)

950.00 €

Cobla Ressó

750.00 €

Narcis Mellado (músics Contrapas)

363.00 €

Carreters
Cal Quico

3.648,70 €

Cal Janet

90.00 €

Jordi Bruch Antonell

221.00 €

ESMORZAR

900.00 €

Concursos
Concurs Instagram

150.00 €

Concurs cartells Sant Joan i els Elois

330.00 €
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Altres (Sant Joan i Elois)
Serveis Sanitaris la selva

528.63 €

Hotelet

473.00 €

Forn de pa Vilamú

222,00 €

Fusteria Nualart

111.93 €

Cal Vilardell

251.93 €

Decathlon

304.66 €

Infoactiva’t (braçalets i pens)

139.03 €

Protecció Civil

850.00 €

Ca la Pili (aperitiu músics + dinar)

187,00 €

Bar JB
David Garrido
Blancafort
Instal.lacions J. Boladeras (preparar places)
Graves i Excavacions
Paperera Vic
Premis Curses Sant Joan i Elois

40.00 €
157.30 €
23.79 €
1125.67 €
820.54 €
38.32 €
1155.00 €

Spar

120.66 €

Fleca Fusté (CROS I CACAOLAT)

120.50 €

Rocadembosch (flors)

100.00 €

Gonber (Seguretat)

271.09 €

RJ serveis Festes espectacle SL (tarima)

1573.00 €

Nuria Coll Santanach (atxes)

210.00 €

Prats Bar SL

470.20 €

Jordi Bruch Antonell

70.00 €

Agrícola Galobardes

64.80 €

Festa dels barris
Aportació Ajuntament
Instal.lacions J. Boladeras

1250.00 €
172.21 €

52.585.37 €
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Ingressos
Firaires
ANUNCIS
Gots Festa Major

242.29 €
6145.00 €
405.00 €
6550.00 €
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