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Enguany els actes previs de la Festa Major de Sant Vicenç van començar el dissabte
13 de febrer amb un concert de piano del pradenc Sergi Costa amb obres de Bach,
Haydn, Schubert i composicions pròpies a l’església Parroquial. Part dels beneficis es
destinaven a la restauració del campanar.
Els actes previs van continuar el 15 de gener amb el XXXII Concurs de Pintura Ràpida
i el 3r concurs de Dibuix i pintura Infantil de Sant Vicenç (memòria a part). A l’hora, a
la Plaça de l’U d’octubre el Racó de les Experiències s’havia de dedicar a la
Trencadansa però a causa del mal temps es va aplaçar una setmana. A la tarda, a la
Sala Polivalent, hi va haver la gran vetllada benèfica amb el Grup Jubi’s, Prats Salut,
Joan Font i Grup teatral Pep. Els beneficis anaven destinats a l’Associació contra el
càncer Osona-Prats.
Divendres 19 de gener, la Sala Cal Bach es va omplir amb la xerrada de la Glòria
Ballús: El música i folklorista Joaquim Pecanins i Fábregas seguida d’un gran concert
del grup Lluçaveus que va entusiasmar al centenar de persones aplegades.
Seguidament hi va haver el Poli pub a la sala Polivalent amb concert de 7 i mig,
Honeymoon, Miquel del Roig i Dj. Xandri.

El tret de sortida dels actes de la Festa Major va tenir lloc el dissabte 20 de gener a
les 12 del migdia amb la jornada de Portes obertes de L’Espai i la presentació de la
nova pàgina web. A la tarda, a la Sala Cal Bach hi va haver l’espectacle infantil El
Perquè de les coses de la companyia Engruna teatre que va agradar molt a tot el
públic que hi va participar. I a la nit, al Pavelló Municipal es va fer un Concert amb
Saint Andrew’s, Hora del Joglar, Gertrudis i Dj Xandri.

El diumenge es va començar amb el racó de les experiències dedicat a la
trencadansa amb un Photocall (amb vestits de l’època anterior), activitats infantils i
un estenedor de fotografies de totes les èpoques del ball. A la tarda hi va haver el
concert de Festa major amb l’Orquestra Maravella.
El Pregó de Festa Major a càrrec de Lluís Parareda i Mora, a les 9 del vespre va
omplir de gom a gom la sala d’actes de l’Espai. El Lluís, amb paraules amenes i
senzilles va explicar la seva experiència com a presoner polític. Aquest acte volia
contribuir a la no normalitzar la situació que viu el nostre país.
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A les 11 de la nit, al Pavelló Municipal hi va haver el de gala amb l’Orquestra
Maravella.

El dia de Sant Vicenç els actes van començar amb la formació del seguici,
amenitzat per la banda de l’Escola de Música i Arts del Lluçanès 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. També es va homenatjar els consellers
Jordi Turull i Carles Mundó que van assistir a l’acte. 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 XXXVII Concurs d’Aparadors de
Nadal i va tenir lloc el brindis de Festa Major.

A les 6 de la tarda, l’orquestra Montgrins va oferir l’audició de sardanes que 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. En aquesta edició la novetat va ser que la va
realitzar una dona.

El cap de setmana següent va tenir lloc la 6a Cursa de muntanya a peu: La
Ferèstec amb un centenar de participants. Al racó de les experiències, a la Plaça
de l’Església, hi va haver una exhibició de mini-agility de canoteràpia amb Ia
col.laboració dels alumnes del Centre Obert de Prats de Lluçanès i organitzat per
Gos Lluçanès. I a la tarda, a la sala Polivalent, la Comissió de reis va organitzar un
Quinto Reial.
D’aquesta manera es donaven per acabats els actes de la Festa Major de Sant
Vicenç.
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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 32è Concurs de Pintura Ràpida fins el diumenge 4 de febrer i a la
Biblioteca Sant Jordi, l’exposició dels dibuixos participants del 3r Concurs de Dibuix i
Pintura Infantil de Sant Vicenç.
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Festa Major de Sant Vicenç 2018

DESPESES

Espectacles
Actuació Honeymoon
Actuació Miquel del Roig
Orquestra Maravella
Orquestra Montgrins
Gertrudis
Hora del Joglar
Xandri’s
Engruna Teatre

176.47
1633.50
7260.00
5000.00
7260.00
3025.00
3646.94
665.50

Seguretat
Gonber

1049.07

Publicitat
Pla Valldaura (díptics)
La Rella

239.58
332.75

Diversos
Conxita bugaderia
Paperera de Vic
Llobet
Forn de pa Vilamú
Fleca Fusté
Collado (Almorratxa)
Bigmat
Forn de pa J. Bruch
Cal Vilardell
J.Rocadembosch
M. Antonia Gombau
Carbòniques

21.39
138.86
3.50
11.10
11.70
193.60
311.21
145.77
88.00
14.00
40.00
157.26
31425.20

INGRESSOS
Taxa ocupació via pública

230.05
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