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Enguany els actes previs de la Festa Major de Sant Vicenç van començar el diumenge
13 de gener amb el XXXIII Concurs de Pintura Ràpida i el 4t concurs de Dibuix i
pintura Infantil de Sant Vicenç. Alhora, a la Plaça Nova hi va haver el Sorteig de
premis de la campanya de nadal Prats 1500! Organitzat per Prats de Botigues.
Divendres 18 de gener, va tenir lloc un tast de vins a càrrec de Cal Siller seguit d’un
concert amb Albercocks i un Dj.
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El dissabte dia 19 de gener es van oferir dues activitats familiars, una al matí amb
Taller de Kapla a l’Escola motriu i una altra a la tarda a càrrec de Contes Savis amb
l’espectacle d’ompres La Clara tenia un drac.

I a la nit, al Pavelló Municipal es va fer un Concert amb Blú, Dr Prats i un DJ, del
qual en van disfrutar més de 1500 persones.

El diumenge 20 de gener es va començar amb el racó de les experiències dedicat a
la Trencadansa amb un estenedor de fotografies de totes les èpoques del ball que
es va haver d’anul.lar a causa del mal temps. A la tarda hi va haver el concert de
Festa major amb l’Orquestra Maravella i a la nit el ball de gala a càrrec de la
mateixa orquestra.
El Dilluns 21 de gener al migdia, es va portar a terme el primer Dinar Infantil de
Festa Major organitzat pel Consell d’Infants de Prats de Lluçanès.
El Pregó de Festa Major a càrrec del Dr. Màrius Tulleuda i Perez, a les 9 del vespre
va omplir de gom a gom la sala d’actes de l’Espai. El Màrius, amb paraules amenes
i senzilles va fer un pregó que va agradar molt a tots els assistents.

El dia de Sant Vicenç els actes van començar amb la formació del seguici,
amenitzat per alguns dels integrants de l’Orquestra Montgrins 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.. 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. Seguidament qui va voler va poder fer el recorregut cap als
jardins de Cal Bach on es van lliurar els premis del XXXVIII Concurs
d’Aparadors de Nadal i va tenir lloc el brindis de Festa Major.

SANT VICENÇ 2019

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.

El cap de setmana següent, hi va haver una activitat familiar de la mà de Cooltur
amb la Ruta de la Bruixa Napa que va comptar amb força participació. El diumenge
va tenir lloc la 7a Cursa de muntanya a peu: La Ferèstec amb aproximadament un
centenar de participants. Al racó de les experiències, a la Plaça de l’Església, la
Casa de l’Heura va presentar les Xeres de Santa Àgata. 1r Festival de la Llum i el
Foc de Prats de Lluçanès.
D’aquesta manera es donaven per acabats els actes de la Festa Major de Sant
Vicenç.

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 3 de febrer i a la
Biblioteca Sant Jordi, l’exposició dels dibuixos participants del 4t Concurs de Dibuix i
Pintura Infantil de Sant Vicenç.
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DESPESES

Espectacles
Actuació Blu
Actuació SONORITZACIO
Actuació SONORITZACIO
Orquestra Maravella
Orquestra Montgrins
Doctor Prats
Albercocks
Xandri’s
Esp. Infantil: La Clara tenia un drac
Taller KAPLA

Seguretat
Gonber

605.00
2299.00
363.00
7260.00
5300.00
12100.00
3025.00
2904.00
736.00
370.76

1364.88

Publicitat
La Rella
Adrià Davins (disseny cartell)
Pla Valldaura (díptics)
El 9Nou (Especial Lluçanès)

363.00
272.25
264.99
78.65

Diversos
Infoactiva’t
Fleca Fusté
Bigmat
Cal Vilardell
M. Antonia Gombau
Carbòniques

84.70
33.75
441.32
60.00
40.00
157.26
38123.30

INGRESSOS
Taxa ocupació via pública

230.05

4

