MEMÒRIA TÈCNICA JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2019

DADES INSCRITES A L’AGÈNCIA CATALANA DE PATRIMONI











Títol de l’activitat: Concert de tardor de Jaume Arnella a la Capella de la
Bonasort.
Període: JEP 2019
Data d’inici 12/10/2019 – Data de finalització 12/10/2019
Horaris: 12h del migdia
Descripció de l’activitat: La Capella de la Bonasort serà l’escenari del concert de
tardor de Jaume Arnella. Us hi espera un recull de cançons cantades en l’entorn
de l’antiga parròquia de Sant Vicenç, patró de la Vila de Prats de Lluçanès.
Localització: Capella de la Bonasort (C/Bona Sort, 23)
Municipi: Prats de Lluçanès
Província: Barcelona
Comarca: Osona









Tipus d’activitat: Espectacle musical
Tipus públic: Públic General
Rang de preu: Gratuïta (Obligatori)
Reserva prèvia: No necessària
Enllaç amb més informació: www.pratsdellucanes.cat
Equipament: Ajuntament de Prats de Lluçanès
Contacte persona responsable: Mireia Soriano – 93 856 01 00

NOTICIA PUBLICADA AL WEB DE L’AJUNTAMENT

La Capella de la Bonasort acollirà el concert de tardor del
cantautor Jaume Arnella
L'acte s'emmarca dins les Jornades Europees del Patrimoni 2019

El proper dissabte dia 12 d’octubre a les 12 del migdia la Capella de la Bonasort de
Prats serà l’escenari del vermut-concert del cantautor català Jaume Arnella.
Recentment guardonat amb el Premi Joan Coromines de la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), presentarà un recull de cançons especials
de tardor, cançons de tradició oral i cançons divertides i gastronòmiques que vestiran
l’espai patrimonial de la capella de la Bonasort i contribuiran a la celebració de
les Jornades Europees del Patrimoni d’enguany.
Aquestes són una iniciativa del Consell d’Europa i la Comissió Europea que se celebren
ininterrompudament a Catalunya des del 1991 i que són considerades com l’activitat
participativa més important d’Europa en relació al patrimoni cultural.

DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT
El dia anterior, divendres dia 11, es va passar una circular a tots els veïns i veïnes de la
Bonasort i la Plaça Vella informant que el carrer quedaria tallat a la circulació el dissabte
12 d’octubre de 10:30 a 14h i convidant-los a gaudir de l’esdeveniment.
Dissabte, 12 d’octubre del 2019
A les 11h es va iniciar el muntatge de l’espai amb el tècnic de so. La tècnica de cultura,
juntament amb la persona de l’oficina de turisme i la regidora de patrimoni, van acabar

de traslladar el material pel vermut popular i varen col·locar les cadires a l’exterior de la
Capella de la Bonasort. Les taules pel vermut es van col·locar al carrer.
El concert de Jaume Arnella va començar amb puntualitat i amb un públic entregat que
rondava la setantena de persones. Va tenir una durada d’una hora i en tot moment es
va crear una relació molt positiva i simpàtica entre el públic i l’artista.
En finalitzar, es va convidar als assistents al vermut i tots varen poder xerrar amb
l’artista.
L’esdeveniment va acabar vora 2 quarts d’una del migdia.

DESPESES DE L’ESDEVENIMENT

DESPESES
Actuació Jaume Arnella

242,00€

Pica – Pica SPAR

13,00€

Vermut Cal Vilardell

36,01€

Sonorització Xandri’s Brothers
DESPESES TOTALS

145,20€
436,21€

ANNEX D’IMATGES

