
Màrius Tulleuda i Pérez
Pregoner de la Festa Major 2019

Vaig néixer el 1946 a la colònia tèxtil "Els 
Comptals" de Manresa, i als 14 anys 
vaig arribar a Prats de Lluçanès. Gràcies 
a una beca, vaig poder anar a estudiar 
Batxillerat Superior a la Universitat 
Laboral de Tarragona. Després, vaig 
estudiar Medicina a la Universitat de 
Barcelona.

L'any 1972 vaig acabar la carrera de 
metge, i vaig fer l'especialitat de l'aparell 
digestiu a l'Hospital de la Creu Roja. 
Dedicat a l'endoscòpia, vaig ser Cap de 
Servei de l'Hospital de la Creu Roja de 
Barcelona. Més tard, vaig convertir-me 
en Cap de Servei a l'Hospital de Sant 
Joan Despí Moisès Broggi. En aquest 
hospital és on amb orgull puc dir que la 
Unitat d'Endoscòpia Digestiva porta el 
meu nom, en reconeixement a la tasca 
que hi he desenvolupat durant tants 
anys.

Fundador del Sindicat Metges de 
Catalunya, ara exerceixo de Doctor 
Emèrit a l'Hospital Moisès Broggi i visc a 
Prats de Lluçanès, on segueixo atenent 
com he fet sempre, a pacients del poble 
i comarca. 

Sóc pare de 3 filles i avi d'11 néts i 
nétes.

Exposicions
Del dia 13 de gener fins al dia 3
de febrer

Sala Cal Bach.
Exposició dels quadres del XXXIII 
concurs de pintura ràpida.
Horaris: de dilluns a divendres, de 8 del 
matí a 3 de la tarda. Dimecres, de 8 del 
matí a 7 de la tarda. Dissabtes i 
diumenges, de 10 a 2 del migdia.

Biblioteca Municipal Sant Jordi.
Exposició dels dibuixos del IV 
Concurs de dibuix Infantil i Juvenil 
de Sant Vicenç.
Horari: de dilluns a divendres de 5 de la 
tarda a 2/4 de 9 del vespre.

Organitza:
Ajuntament de Prats de Lluçanès

Col·labora:
Biblioteca Sant Jordi / Club BTT Triatló 
Lluçanès / Colla Gegantera de Prats de 
Lluçanès / Consell d’Infants de Prats de 
Lluçanès / Consorci per a la Promoció 
dels Municipis del Lluçanès / Coral Sant 
Jordi / Dansa i Tradició / Escola Motriu / 
FC Pradenc / La Casa de l’Heura / 
Prats de Botigues / Pubilles i Hereus / 
Unió Esportiva Prats de Lluçanès / Unió 
Ciclista del Lluçanès

Consulteu tota la informació al web
www.pratsdellucanes.cat, a les xarxes
socials i a la APP per a mòbils i tauletes
digitals.

Per la Festa Major us convidem a
guarnir els balcons amb senyeres
i domassos.

Festa Major de
Sant Vicenç

18 – 22 de gener de 2019
Prats de Lluçanès

#FMSantVicenç2019Ajuntament de
Prats de Lluçanès



Diumenge, 13 de gener
Durant tot el matí, al centre del poble, 
Mercat setmanal.

A la 1 del migdia, a la plaça Nova,
Racó de les experiències.
Prats 1500! Sorteig dels premis de la 
campanya de Nadal. 
Organitza: Prats de Botigues.

Durant tot el matí, 
XXXIII Concurs de pintura ràpida i 
IV Concurs de dibuix infantil i juvenil 
de Sant Vicenç (fins a 13 anys).
Bases disponibles a l’ajuntament i a 
www.pratsdellucanes.cat.

De les 8 a les 10 del matí, a Cal Bach, 
Inscripcions.

A 2/4 de 2 del migdia,
a la Sala Cal Bach,
Repartiment de premis i aperitiu.

Divendres, 18 de gener
A les 10 del vespre, a la Sala Polivalent,
Tast de vins a càrrec de Cal Siller
Inscripcions a l'ajuntament. Preu: 12€

Tot seguit, 
Concert amb Albercocks i DJ.

Dissabte, 19  de gener
A 2/4 d’11 de matí, als baixos de l’antiga 
guarderia de la FEDAC,
Taller de Kapla a l’Escola motriu.
Edat il·limitada, circuit especial per 
infants de 3 a 8 anys.

A 2/4 de 6 de la tarda, a L’Espai, 
Espectacle d’ombres La Clara tenia 
un drac a càrrec de Contes Savis.

A partir de les 11 de la nit,
al Pavelló Municipal,
Concert  amb Blú, Dr. Prats i DJ.

Diumenge, 20 de gener
Durant tot el matí, al centre del poble, 
Mercat setmanal.

A partir de les 11 del matí,
a la plaça de l’U d’octubre,
Racó de les experiències. 
L’estenedor de la Trencadansa. 
Recull de fotografies de l’Arxiu 
Municipal.

A 2/4 de 6 de la tarda,
al Pavelló Municipal,
Concert de Festa Major a càrrec de 
l’Orquestra Internacional Maravella.

A les 11 de la nit,
al Pavelló Municipal,
Ball de gala, amb la mateixa Orquestra.
Reserva de taules a l’ajuntament.

Dilluns, 21 de gener
A les 2 del migdia, a la Sala Polivalent,
Dinar Infantil de Festa Major.
Per als alumnes de 5è i 6è de les dues 
escoles i del curs de 1r d’ESO.
Organitza: Consell d’Infants de Prats de 
Lluçanès. 

A les 9 del vespre, a L’Espai, 
Pregó de Festa Major a càrrec de 
Màrius Tulleuda i Pérez.

Tot seguit,
Audició de piano a càrrec de
Sergi Costa.

Dimarts, 22 de gener
A les 11 del matí, a l’Ajuntament,
Formació del seguici acompanyats 
dels Gegants i l’Orquestra Montgrins per 
anar a l’Ofici Solemne cantat per la 
Coral Sant Jordi a l’Església Parroquial. 

En sortir, recorregut fins a la plaça Vella, 
on es ballarà la Trencadansa.

Seguidament,
Formació del seguici de festa i 
recorregut fins als jardins de Cal Bach.

A continuació, al mateix indret,
Acte de lliurament dels premis del 
XXXVIII Concurs d’Aparadors de 
Nadal. 

Seguidament,
Brindis de Festa Major.

A les 6 de la tarda, al Pavelló Municipal,
Audició de sardanes amb l’Orquestra 
Montgrins.

A 2/4 de 10 del vespre, a L’Espai,
Serenata, a càrrec de l’Orquestra 
Montgrins.

Dissabte, 26 de gener
A 2/4 de 10 del matí, sortida des de
Cal Bach, 
Ruta de la Bruixa Napa. Itineraris 
familiars del Lluçanès. A càrrec de 
Cooltur.

Diumenge,  27 de gener
Durant tot el matí, al centre del poble, 
Mercat setmanal.

A partir de 2/4 de 12,
a la plaça de l’Església,
Racó de les experiències
Vine a conèixer Les Xeres de Santa 
Àgata. 1r Festival de la Llum i el Foc 
de Prats de Lluçanès.
Organitza: La Casa de l’Heura 

A les 10 del matí, al Passeig del Lluçanès
7a Cursa de muntanya a peu: La 
Feréstec. Cursa de 12 Km per les 
pistes del Lluçanès.
+ info: www.uniociclistallucanes.com
Organitza: Club BTT Triatló Lluçanès i 
Unió Ciclista del Lluçanès.

La Festa Major de Sant Vicenç arriba 
amb una programació que vol ser 
participada, completa i per a tots els 
públics, amb els actes més tradicionals 
com a columna vertebral.

Després de lligar un pregó a l’expressió 
artística amb Ada Vilaró, un a la memòria 
històrica amb Manel Bueno, i un amb la 
reivindicació dels presos polítics amb 
Lluís Parareda, aquest any anirà lligat 
amb el món sanitari de la mà del Dr. 
Màrius Tulleuda, de llarga i reconeguda 
trajectòria. Serà, per segon any, a la sala 
d'actes de l'Espai, un edifici del que just 
es celebra un any de vida. I, ambtot, 
seguim reivindicant l’expressió artística 
com a forma de culturització i socialitza-
ció (ara i tot l’any, com n'és mostra 
l’Escola de Música i Arts del Lluçanès), la 
memòria històrica (amb l’obertura de 
fosses i la inauguració dels Espais de 
Memòria), la petició de llibertat dels 
presos polítics (latent cada dia), i 
treballant per uns bons serveis de salut al 
costat dels agents de l'àmbit sanitari.

Per altra banda, els últims mesos hem 
vist néixer el Consell d'Infants de Prats, 
un espai de participació que no existia 
abans i que dona veu a una part molt 
important del poble. D'aquesta veu 
n'hem escoltat i après aportacions, 
opinions i reivindicacions; així, en la 
programació hi apareix una proposta 
nova sorgida del Consell: el Dinar Infantil 
de Festa Major.

Pradenques i pradencs, que combinant 
tota la programació tinguem bona Festa 
Major!

Isaac, Montserrat, Anna, Glòria, Montse i 
Laia. Alcalde i Regidores de l'Equip de 
Govern de Prats de Lluçanès
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