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FESTES DE SANT JOAN I ELS ELOIS 2018

Els actes previs a les Festes de Sant Joan i els Elois 2018 van començar la setmana
del 4 al 8 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, sopar popular, actuació
de country infantil i ball en línia per tothom. 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 divendres 8 de juny també hi va haver la festa de final de curs
del centre obert amb un berenar compartit. El dissabte 9 de juny al camp de futbol hi
va haver el I Torneig El Lluçanès de futbol 7 que també es va dur a terme el dissabte
16 i el diumenge 17 de juny. El mateix dia 9, l’escola Lluçanès va celebrar també la
seva festa de final de curs amb l’espectacle Els nostre arbres i un sopar. El diumenge
dia 10 de juny, al racó de les experiències s’havia organitzat un mercat de 2a mà que
es va suspendre per causes meteorològiques. El dimecres 13 de juny hi va haver la
xerrada sobre El pacte del temps a Prats de Lluçanès. El cap de setmana següent, el
divendres 15 de juny va tenir lloc la Xerrada: El foc a les festes de Sant Joan i els Elois
a Prats de Lluçanès a càrrec de Roser Reixach i el passi del video La flama del Canigó
al Lluçanès organitzat per Òmnium Cultural Osona.
El cap de setmana anterior a la Festa Major, el dissabte 16 de juny es va celebrar la
inauguració de l’exposició L’art serà sempre nostre d’Abel Castillo i la 24a Trobada de
Gegants amb la tradicional plantada de les colles i la cercavila pels carrers del municipi
i el sopar gegantera la Plaça Vella. Aquesta trobada, en aquesta edició es va convertir
en Gegants per la llibertat amb un sopar groc obert a tothom, amb la presència de
familiars dels presos i de les preses. Els beneficis van ser aper a l’Associació Catalana
pels Drets Civils. Durant la vetllada es va fer un reconeixement a Kms per la Llibertat.
A continuació hi va haver el concert per la Llibertat amb Porto Bello i Catfolkin..
El diumenge 17 de juny, com ja és tradició, va tenir lloc la Trobada de Puntaires, que,
aquest any arribava a la 21a edició amb l’assistència de més de 300 puntaires
arribades de molts indrets de Catalunya. Aquest any es va poder gaudir de l’exposició
de puntes al coixí a la Sala Cal Bach (racó de les experiències)
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El divendres 22 de juny, a la tarda ,a la Plaça de l’Església hi ba haver jocs gegants
per la canalla a càrrec de la Maleta de Lleure. A la nit, l’espectacle d’Humor i Cançons
de Quim Vila i el Karaoke van omplir la plaça.
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, seguidament s’havia de fer
el seguici fins a la Plaça Vella acompanyats amb els gegants, però degut a la pluja es
va fer sense ells. Allà es va procedir a la lectura del Manifest de la Diada Nacional dels
Països Catalans i a l’encesa de la foguera de Sant Joan acabant l’acte amb una
botifarrada popular. A la nit, a partir de les 11, a la mateixa plaça es va fer el ball de
revetlla amb la Salseta i Sixtus..
El dia 24 de juny, Sant Joan, els més matiners van poder gaudir del XXXX Cros de
Sant Joan organitzat per BTT Triatló Lluçanès (veure classificacions a l’annex). Al racó
de les experiències es va muntar un estenedor amb fotografies del Cros de diferents
anys. A les 6 de la tarda, al Passeig del LLuçanès, va tenir lloc el concert a càrrec de
l’orquestra Nueva Saturno que també va ser l’encarregada d’amenitzar el ball de gala
a partir de 2/4 d’1 de la nit a la Plaça Nova amb l’elecció també de la Pubilla i l’Hereu
de Prats de Lluçanès 2017 que van recaure en la Carla Cots Solanas i el Marc Puig
Soler, 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
diferent de les altres edicions perquè anava a càrrec de la Pirotècnia Estalella. 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
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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.
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. Isabel Valldeoriola de la quadra Cruset amb el cavall Two stake
3. Marc Margalef de la quadra Cruset amb el Fort Rampell .
MULES
1. Gerard Pujol de la quadra Les Planes amb Izeta.
2. Francesc Castany de la quadra Mas Roca amb la mula Malta.
3. Jordi Bosch dels Carreters del Lluçanès amb la mula Castany.
PONIS
1. Biel Casasses de la quadra Llebeig amb la Zina.
2. Hug Peraire del Centre Hipic Lluçanès amb l’Arozona.
3. Hug Muntanyà de la quadra Muntanyà amb la Xita.
4. Jaume Vila del Mas amb el Piu.
5. Candi Vilà del Mas amb la Pia.
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ASES
1. Pol Muntanyà de la quadra Santa Susana amb la Petita.
2. Miquel Riera de la quadra Gep Paleta amb l’Esperit.
3. Bruna Codinach, dels Carreters del Lluçanès amb el Pericu.
CAVALLS INFANTILS (14 anys inclòs)
1. Paula Sabartés del Centre Hípic Lluçanès amb la Cleo.
2. Mireia Prat del Centre Hípic Lluçanès amb l’India.
EL MÉS BURRO DE LA COLLA
1. Poco amb la quadra Gep Paleta amb el burro Spirit
2. Ocellot de la quadra Grèvol amb el Patri .
3. Tintin la quadra Mingu Vilà amb el Milú.
4. Jordi Bosch de la quadra Carreters del Lluçanès amb el Pericu.
D’altra banda els guanyadors del XXXI CONCURS INFANTIL CARTELLS FESTES DE
SANT JOAN I ELS ELOIS van ser:
P2: Tots els nens i nenes de l’escola bressol La Pitota de Prats de Lluçanès
P3: MARC VALL GARCIA-TALAVERA
P5: ONA RUAIX PALOU
P5: ELENA AZIZA VINTILA
2N: ANIOL SAU RUAIX
3R: LLUC BACH ROVIRA
5E: UMA BERJANO MOYA
1R ESO: QUERALT SUCARRATS HUESO
2N ESO: MARIA PUIGFERRAT DEALBERT
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CONTRAPORTADA INTERIOR: 1R: OLALLA HERRERA LOPEZ.
CONTRAPORTADA EXTERIOR: 4T: RIKI PUIGFERRAT DEALBERT
PORTADA: 6E: ARIADNA MARGINEDAS MASRAMON.
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 divendres 29 de juny va tenir lloc la festa de final de curs de La Pitota, el
dissabte 30 de juny, al matí inflables per la canalla i la festa Cacaolat, a la tarda
l’Obrim de nit sota el lema Prats serà un circ! I per acabar el diumenge 1 de juliol al
matí es va fer el taller de farmaciola natural al racó de les experiències i a la tarda, al
pavelló municipal el festival de Patinatge amb el títol Volta al món.
També hi va haver les següents exposicions:
 De 16 al 30 de juny: Exposició d’art d’Abel Castillo “L’art sempre serà nostre”.
 Del 15 al 30 de juny: Exposició del 31è Concurs de Cartells de les Festes de
Sant Joan i els Elois
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Estat de comptes:

Despeses
Concepte

Import

Publicitat i premsa
Cal Siller

4386.25 €

Sàpiens SCCL

605.00 €

LA RELLA

329,31 €

Assegurança meteorologia
Pirotècnia Estalella

480.00 €
3.000,00 €

Espectacles
Xandris Brothers Sl
Victori (Nova Saturno)
Txaranga Tximeletak
Mon d’oci

1694.00 €
10.043.00 €
3200.00 €
786.50 €

AUSAMUSIC (Quim Vila + Karaoke)

2238.50 €

AUSAMUSIC (La Salseta + Sixtus)

8167.50 €

Ferran Chacon Gost (jocs gegants)

181.50 €

Cobla Ressó

750.00 €

Narcis Mellado (músics Contrapas)

363.00 €

Carreters
Cal Quico
Cal Janet

3.080.00 €
66.95 €

Jordi Bruch Antonell

209.36 €

Carreters

900.00 €

Concursos
Concurs Instagram

150.00 €

Concurs cartells Sant Joan i els Elois

240.00 €
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Altres (Sant Joan i Elois)
Serveis Sanitaris la selva

577.80 €

Hotelet

475.50 €

Forn de pa Vilamú

234,00 €

Fusteria Nualart

117.61 €

Cal Vilardell

229.88 €

Ceragi (protecció ciri)

20.00 €

Blancafort

28.02 €

Instal.lacions J. Boladeras (preparar places)
Graves i Excavacions
Premis Curses Sant Joan i Elois

2201.71 €
960.29 €
1220.00 €

Rocadembosch (flors)

100.00 €

Cat control (Seguretat)

457.38 €

RJ serveis Festes espectacle SL (tarima)

1391.50 €

Nuria Coll Santanach (atxes)

240.00 €

Prats Bar SL

442.70 €

Jordi Bruch Antonell

243.10 €

Embotits i salaons Paco

18.60 €

El Blanqué SCP

43.20 €

La Fassina
Exclusives Tot Color SA
Carme Arnau Maseras

442.70 €
11.05 €
9.38 €

Festa dels barris
Aportació Ajuntament
Instal.lacions J. Boladeras

1250.00 €
297.91 €

52.330.80 €

8

FESTES DE SANT JOAN I ELS ELOIS 2018

Ingressos
Firaires
ANUNCIS

312.80 €
5535.00 €

5847.80 €
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