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Actuació, ja tradicional, del grup Jubi’s i Grup
Teatral Pep que ofereix un espectacle amb
musical i representació de cançons en
playback.

Intana presenta el seu nou disc, publicat al març del
2019. Un disc amb sonoritats càlides cantades en
anglès i català.
El grup es va donar a conèixer a l’any 2017 i des de
llavors ha tocat en escenaris destacats com els del
Primavera Sound i el Mercat de Música Viva de Vic.
Intana són: Núria Moliner (veu, guitarra i teclats),
Guillem Callejón (guitarra i teclats), Jordi Mestres
(baix, guitarra i teclats) i Ricard Parera (bateria).

Beat Voices són un quintet a cappella, provinent del
Bages i Berguedà, que dona veu a diferents estils. El
directe de Beat Voices presenta molt dinamisme i el
seu repertori inclou varietat d’arranjaments i
composicions originals basades en artistes com Daft
Punk o Avicii. Recentment el grup ha començat a
incloure cançons pròpies.
Beat Voices són: Berta Portabella (soprano), Loida
Baró (mezzo), Jordi Mujal (tenor), Raimón Bonvehí
(baix) i David Sorribas (beatbox).

Roger Argemí es presenta com el nou talent del
panorama català i ha format part d’algunes de les
radiofórmules més famoses del país (Los 40
Principales).
El seu últim disc es titula “Gravetat”, un disc de pop
amb tocs d’R&B i una emotivitat característica.
L’actuació per aquest Fes-te l’Agost serà en acústic.

Men in Swing és una banda consolidada amb molta
experiència dins el swing i el ball lindy hop. En
destaca el ritme i una posada en escena impecable
amb un fil conductor al llarg de tot l’espectacle que
el fa amè i interessant alhora. Uns arranjaments
musicals molt acurats que projecten tota la riquesa
musical d’una banda i d’uns instruments molt
versàtils (veu, guitarra, saxo, bateria, contrabaix,
clarinet, trompeta i trombó).

Noticia Fes-te l’Agost 2019

El “Fes-te l’Agost” celebra la 15a edició amb una
variada programació musical
S’han programat 5 actuacions musicals als jardins de Cal Bach cada divendres del mes d’agost

El cicle musical d’estiu a Prats, el Fest-te l’Agost celebrarà la seva 15a edició amb una programació
molt diversa, amb estils i propostes musicals per a tots els gustos.
Un any més, els vespres dels divendres d’agost són sinònim de música i cultura a Prats de Lluçanès
amb l’arribada dels concerts del Fes-te l’Agost. Enguany s’han programat 5 actuacions musicals,
una per a cada divendres del mes d’agost, que es podran escoltar i viure de forma gratuïta a partir
de les 10 del vespre als jardins de Cal Bach de Prats.
El Fes-te l’Agost 2019 engegarà el 2 d'agost amb l'espectacle musical en playback a càrrec de
Jubi's i el grup teatral Pep.
El grup Intana, presentarà a Prats les seves sonoritats càlides cantades en català i en anglès el 9
d’agost i Beat Voices, el grup de joves veus a capella, repetiran en aquesta edició el divendres 16
d'agost. El cantautor de música pop en acústic, Roger Argemí, portarà la seva personal proposta
als Jardins de Cal Bach el 23 d'agost. La darrera cita del cicle serà el 30 d'agost amb la Jazz Band,
Men in Swing.

Prats de Lluçanès, 29 de juliol de 2019
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Desenvolupament actuacions

 Divendres 2 d’agost del 2019. Jubi’s & Grup Teatral Pep.
Difícil la comunicació entre el grup, el tècnic de so i la tècnica de cultura. El grup no presenta
rider tècnic i el dia de l’actuació encara no estem al cas del que s’ha de muntar a nivell de
sonorització.
L’hora prevista de muntatge eren les 19h però el tècnic de so no arriba fins les 20h. No
disposa de tot el material necessari i es fa ús dels peus de micròfon de l’ajuntament.

Finalment no hi ha temps per fer les proves de so i s’inicia l’espectacle amb puntualitat però
sense la seguretat de que tot vagi bé. És necessària més previsió i programació concreta de
cara a properes edicions.
L’actuació dels Jubi’s es desenvolupa correctament tot i que no hi ha gaire volum i les veus i
la música se senten molt baixes.
L’actuació del Grup Teatral Pep es desenvolupa correctament. L’espectacle té una durada
d’1h 45min.

Al finalitzar, els artistes i l’equip de l’Ajuntament celebren l’actuació amb cava i dolços del
Forn Vilamú. Es gasten 3 ampolles i es demanen dolços per 20 pers (en sobren bastants).
 Assistència de públic: a les 22h al
voltant de 40 persones, passada mitja
hora,

a

les

22:30h,

un

total

d’aproximadament una setantena.

 Divendres 9 d’agost del 2019. Intana
Es reserven dues places d’aparcament en bateria a l’Avinguda Pau Casals – les més properes a
l’Ajuntament- per tal de que tècnic de so i banda puguin aparcar sense deixar el cotxe al passeig
mal aparcat (el divendres de Jubi’s va quedar un cotxe mal aparcat al passeig).
El tècnic de so arriba a l’hora prevista i el muntatge de tot l’equip està llest quan arriben els
artistes. Comencen a col·locar els instruments i les proves de so s’inicien a l’hora prevista. El grup
demana una taula per poder posar merchandising (CD’s i vinils).
Les proves de so s’allarguen i els artistes van a sopar més tard del previst, a les 21h, a La Fassina.
Degut a que no tenen temps d’acabar de sopar, el concert comença amb un quart d’hora de
retard. La gent però, entra als jardins a les 21:50h i així poden esperar que comenci asseguts. No
suposa cap inconvenient.
El concert transcorre perfectament, amb el grup a gust i el públic també. En acabar, la gent
s’acosta a la paradeta i es venen alguns Cd’s i vinils. El concert té una durada d’uns 55 min.
 Assistència de públic: una setantena de persones, aproximadament.
*Es col·loca una cinta senyalitzadora a la barana de les pilones d’entrada als jardins perquè es
troben en mal estat.

 Divendres 16 d’agost del 2019. Beat Voices
Dos dies abans del concert es va contactar amb l’asseguradora de contingències
meteorològiques ja que la predicció apuntava pluges pel dia de l’actuació. Es va consultar el
protocol i es va informar a la tècnica de comunicació per a que estigués al cas el mateix divendres
per si s’havia de comunicar un canvi d’ubicació o anul·lació del concert.
Finalment el temps va permetre desenvolupar l’actuació sense incidències i amb normalitat.
El tècnic de so va arribar abans de l’hora prevista i estava muntat i llest quan va arribar el grup a
fer les proves de so. El grup portava el seu tècnic de so i primerament van haver-hi alguns
problemes d’arrengament de l’equip entre els dos tècnics però finalment tot sonava
correctament. Tots dos tècnics varen col·laborar per a que al grup se sentís còmode i la
sonorització fos la correcte.

El grup va anar a sopar a La Fassina cap a les 20.30h i va tenir temps suficient per a canviar-se i
escalfar la veu abans de l’actuació.
A les 21:45h es van obrir les portes dels jardins i va començar a entrar la gent. Tot i ser pont,
haver-hi festa major a Olost, concert d’Oques Grasses a la festa major de Gironella i jugar el
Barça, l’assistència de públic va ser elevada. Es varen afegir cadires i hi havia gent dempeus.
El concert dura 1h 15min i tant el públic com el grup queden encantats.
 Assistència de públic: més d’un centenar de persones.

 Divendres, 23 d’agost del 2019: Roger Argemí
L’equip de sonorització i il·luminació va estar llest a l’hora prevista. L’artista però, va arribar més
tard del previst a les proves de so, tot i que va haver-hi temps de sobres.
El concert va començar amb 15 min de retard, ja que es va deixar marge per a que anés arribant
públic, que al principi era molt escàs.
L’actuació va durar 1h 45min i posteriorment l’artista va vendre algun CD.
 Assistència de públic: unes 40 persones.

 Divendres, 30 d’agost del 2019: Men in Swing
[En aquest cas el grup portava l’equip de sonorització i només varen demanar la il·luminació. Va haver-hi prou amb
els focus de la façana de Cal Bach, un dels quals es va arreglar per l’ocasió, ja que era fos.]

Es preveien pluges i, en consens amb el grup, es va decidir fer-ho a la Sala Cal Bach si el temps
no permetia fer-ho als jardins. Finalment, però, no va ploure i es va muntar directament a
l’exterior celebrant-se el concert sense inconvenient.
La brigada no va col·locar les cadires i les van posar tècnica i regidor. No se’n van posar gaires
perquè la previsió no era bona però finalment es van haver d’afegir perquè va anar venint gent.
El concert va començar amb puntualitat i va tenir una durada de 1h 15 min. El públic es va anar
animant i finalment era un públic entregat amb l’actuació. El grup va manifestar que havia estat
molt a gust a l’escenari i que els encantaria repetir en properes edicions.
Com a cloenda de l’edició 2019 del Fes-te l’Agost, va estar a l’altura.
 Assistència de públic: un centenar de persones.

Despeses
DESPESES FES-TE L'AGOST 2019

Intana
Beat Voices
Roger Argemí
Men in Swing

€
726
786,5
302,5
770

Sonorització
Jubi's
Xandri's Brothers Intana
Beat Voices
Roger Argemí

544,5
544,5
544,5
544,5

Intana
Beat Voices
Sopars La Fassina Roger Argemí
Men in Swing
Aigües (SPAR)

40
50
20
70
5,25

Piscolabis Vilamú

35,2

CONCEPTE

Actuacions

Assegurança
Publicitat

Jubi's & Grup Teatral Pep
Urquia&Bas Corredoría
La Rella

TOTAL

Despesa edició d’enguany (2019): 5.354,98€
Despesa edició anterior (2018): 4.787,71€
Diferència: + 567.27€

371,53
193,6

5354,98€

Valoracions i aspectes a millorar

 Valorar la possibilitat d’oferir un nou format. Per exemple, amb una barra a l’estil “nits a
la fresca” on el públic pugui prendre alguna cosa. Muntar taules amb cadires en lloc de
només fileres de cadires (combinar les dues opcions).
 Valorar l’opció de començar les actuacions a les 22:30h, tenint en compte que la gent que
surt a sopar tingui més marge per venir després als concerts. En aquesta edició 2019 s’ha
notat que hi ha molta gent que arriba passades les 22h.
 Plantejar de bon inici quin és el pressupost a destinar al Fes-te l’Agost i a partir d’aquí,
estudiar com invertir-lo millor (fer-ho menys divendres i invertir més per actuació, fer-ho
tots els divendres i reduir la despesa per actuació, etc.)

 A l’hora de contractar a l’empresa de sonorització i il·luminació, demanar més d’un
pressupost i comparar-los abans de contractar a una empresa o un altre. Demanar un
pressupost definit per cada actuació i no un pressupost global (com s’ha fet en aquesta
edició).
 Valorar la possibilitat de replantejar les dates en les que se celebra. Pot ser a l’agost no hi
ha tanta gent com al juliol? Es podrien doncs oferir concerts per a un públic més ampli?
 Seria important definir quin tipus de cicle/festival és el Fes-te l’Agost i marcar les línies
d’actuació d’aquest. (És un cicle de concerts? Pot incloure altres arts escèniques? A
quin públic va dirigit? Etc.)
 Valorar la possibilitat de fer el Fes-te l’agost “temàtic”. Per exemple, el grup a cappella
Beat Voices va agradar molt, es podria mirar d’organitzar un festival més petit a
l’hivern: Fes-te l’hivern a cappella, i organitzar tres concerts de diferents grups vocals.
 Seria interessant poder comptabilitzar l’assistència de públic i la seva procedència. Serien
estadístiques importants a l’hora d’organitzar el cicle adreçat a un públic assistent
majoritari.
 Millorar les xarxes de comunicació per a que el cartell del Fes-te l’Agost arribi al màxim
de públic possible. Mirar d’enviar un fulletó a cada veí amb el butlletí informatiu.
Valorar la possibilitat d’ampliar els circuits informatius.

