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#FMSantVicenç2020

VIVIU AL MÀXIM LA FESTA MAJOR
 
Som a les portes de la Festa Major de Sant Vicenç, una festa que té com a eix 
principal la cultura popular i la tradició, que es vol potenciar encara més, i on 
s’hi suma una programació pensada per a totes les edats i que reflecteix, 
també, el compromís polític amb el moment que vivim ja que per tercer any 
consecutiu, sentirem les esperades notes de la Trencadansa i el perfum que 
brolla de l’almorratxa mentre tenim presos i preses, exiliats i exiliades 
polítiques, lluny de casa, de les seves famílies i amistats per complir amb els 
resultats sorgits de les urnes, fruit de la democràcia. 

Prats sempre ha sabut estar a l’alçada en els capítols de la història viscuts a 
nivell de país, i així ha de seguir sent. És per això que ens agradarà que ens 
pugueu acompanyar a conèixer l’evolució del poble a través de les guerres de 
Successió, la guerra dels Carlins i la guerra Civil en una ruta per fer salut, per 
caminar i badar mentre gaudim el que som gràcies al que vam ser. 

I és que la memòria històrica té molt a veure amb la pregonera d’enguany, 
una pradenca apassionada per la tradició i la cultura popular, enamorada del 
Lluçanès, i que, de ben segur, ens sabrà captivar homenatjant el nostre 
passat, el present i el que ha de venir en clau social, cultural i històrica. 
Gràcies Roser per acceptar el repte.

Hem combinat diversos ingredients, fruit de l’escolta i les propostes que ens 
heu traslladat, per poder gaudir d’una Festa Major per la mainada, pel jovent i 
pels que no ho són tant, sense perdre l’essència de poble que tant ens agrada.

Algunes noves propostes són el sopar de Festa Major amb productes i música 
de proximitat per fer poble després d’escoltar el pregó, concerts per a tothom 
a preus populars i gratuïts perquè  ens agrada la transversalitat i hi creiem, i 
recuperem l’homenatge a una persona representativa del poble i que es 
donarà a conèixer durant el pregó.

La Festa Major, però, viurà el seu moment més esperat quan s’alcin les 
dansaires de la Trencadansa del poble o quan volti la verra en la lluïda 
serenata. 

Pradencs i pradenques us animem a viure-la al màxim. Que tingueu una 
bona Festa Major!

Alcalde, regidores i regidors de l'equip 
de govern de Prats de Lluçanès.

Programa d'activitats
pensades per a totes les edats.

Roser Reixach i Brià
Pregonera de la Festa Major 2020

Llicenciada en Geografia i Història, 
especialitat d’Antropologia. Màster en 
Museologia i gestió del Patrimoni cultural. 
Membre fundadora de l’associació Solc, música 
i tradició al Lluçanès i de la revista comarcal la 
Rella. Forma part del consell de redacció de la 
revista de música i cultura popular Caramella, 
i de l’associació Dansa i tradició, entitat 
dedicada al manteniment i revitalització de les 
danses de Prats de Lluçanès. 

Ha participat en diferents iniciatives culturals 
des de ben jove: emissora municipal, 
corresponsalia de periòdics, caramelles, 
representacions, jornades i congressos i en la 
dinamització de cantades i ballades. 

Estudiosa dels costums del Lluçanès, ha 
realitzat diversos treballs de camp, 
principalment en relació a les danses i la 
cultura popular, i ha publicat nombrosos 
articles i monografies sobre aquests temes. 

Des de fa uns anys també es dedica a la 
investigació de la Guerra Civil i la repressió 
franquista. Actualment exerceix com a mestra 
especialista de música a l’Escola Lluçanès del 
poble.

Foto: Jordi Palau

Festa Major de
Sant Vicenç
17–22 de gener de 2020
Prats de Lluçanès



Divendres, 17 de gener
 
A dos quarts de 9 del vespre, a l’Espai,
Pregó de Festa Major a càrrec de 
Roser Reixach i Brià.

S’anunciarà la persona homenatjada 
durant la Trencadansa.
 
A les 10 del vespre, al Pavelló,
Sopar de Festa Major, elaborat per 
productors locals, maridat amb 
gintònics i música de proximitat amb 
Honeymoon (Vicki Casas i Natàlia 
Sanjuan).
Preu: 20 euros.

Places limitades. Per garantir un servei de 
qualitat només es vendran entrades 
anticipades pagant amb targeta bancària 
fins el dimecres 15 de gener a Cal Bach i al 
web entrades.pratsdellucanes.cat.
 
A dos quarts de 12 de la nit,
al mateix lloc,
Concert d’Aquell parell.
Tot seguit, al mateix lloc,
DJ Capde amb els èxits més actuals.

Dissabte, 18 de gener
 
A les 10 del matí,
sortida des de Cal Bach,
Nova ruta familiar per conèixer 
l’evolució del poble a través de les 
guerres de Successió, la guerra dels 
Carlins i la guerra Civil amb Cooltur 
Turisme Cultural. El recorregut, d’unes 
3 hores, s’acabarà a l’ermita de Sant 
Sebastià amb refrigeri saludable.

A les 5 de la tarda, a l’Espai,
Taller de moles de Sant Vicenç, les 
postres de la Festa Major, amb Antònia 
Gombau de Pastisseria Girvent.

Places limitades. Cal inscriure’s prèvia-
ment fins el dijous 16 de gener a Cal Bach, 
escrivint a festes@pratsdellucanes.cat o 
al whatsapp municipal 661 545 638.

A partir de les 11 de la nit, al Pavelló,
Concert amb La Penúltima, el grup de 
versions de Prats de Lluçanès que 
oferirà el seu primer concert,
                 Momo, la millor banda de
                 tribut a Queen del país i una
                 de les més importants a nivell 
mundial i Dalton Bang, banda que fa 
gaudir amb els hits del anys 70 fins a la 
patxanga més actual. DJ Marc Serra 
garantirà un fi de festa a l’alçada amb 
els èxits més actuals.

Entrades anticipades a 5 euros pagant 
amb targeta bancària a Cal Bach i al web 
entrades.pratsdellucanes.cat fins el 
divendres 17 de gener. Entrades a taquilla 
a 8 euros. 

Diumenge, 19 de gener
 
De les 8 a les 10 del matí, a Cal Bach,
Inscripcions pel 39è concurs de 
pintura ràpida i 5è concurs de dibuix 
infantil i juvenil de Sant Vicenç.

Al concurs de dibuix infantil i juvenil hi 
poden participar les persones nascudes a 
partir de l’any 2007, inclòs. Podeu consultar 
les bases a www.pratsdellucanes.cat
 

Durant tot el matí, al centre del poble,
Mercat setmanal i 39è concurs de 
pintura ràpida i 5è concurs de dibuix 
infantil i juvenil de Sant Vicenç.
 
A les 11 del matí, a Cal Duran,
Racó de les experiències: Taller 
d’almorratxes amb el mestre artesà en 
vidre Frank Carnerero.

La quitxalla que hi vulgui participar ha 
d’anar acompanyada de persones adultes.

A les 12 del migdia,
a Cal Safraner (c. Josep Cirera, 16),

Instal·lació permanent de Femení 
Plural, en homenatge a les dones de la 
Puigneró, a càrrec de Dimitri Coppola. 

Lectura del text d’Elles, les dones de la 
Puigneró.

Organitza: Gaudir d’Art

A dos quarts de 2 del migdia, a Cal Bach,
Aperitiu i repartiment de premis del 39è 
concurs de pintura ràpida i 5è concurs de 
dibuix infantil i juvenil de Sant Vicenç.
 
A les 2 del migdia, a la Sala Polivalent de 
l’Escola Lluçanès,
Dinar infantil de Festa Major.

Per als alumnes de 5è i 6è de les dues 
escoles i dels curs de 1r d’ESO.

Inscripcions gratuïtes fins el dijous 16 de 
gener a Cal Bach, escrivint a 
educacio@pratsdellucanes.cat o al whatsapp 
municipal 661 545 638.
 

A dos quarts de 5 de la tarda, al Pavelló,
Animació infantil amb Jaume Barri, i 
concert de Xiula, el grup per a infants i 
joves que ha revolucionat l’animació 
infantil gràcies a cançons amb ritmes 
actuals com hip-hop, el reggae, la rumba 
catalana, el dubstep o el pop-rock, i que 
combina sons adults i lletres 
reivindicatives per al públic infantil.
 
Entrades anticipades a 3 euros pagant amb 
targeta bancària a Cal Bach i al web 
entrades.pratsdellucanes.cat fins el divendres 
17 de gener. Entrades a taquilla a 5 euros.

 

Dilluns, 20 de gener
 
A les 7 de la tarda, a l’Espai,
El Consell per la República: Què és i per 
què ens hi hem d’inscriure?
 
Fem vins per la República amb Aurora 
Madaula i Guillem Fuster, membres del 
Consell per la República, i David Ferrer, 
membre de Fem Consell.

Organitza: Consell Local per la República 
de Prats de Lluçanès

 
Dimarts, 21 de gener
 
A dos quarts d’11 de la nit, al Pavelló,
Ball de gala amb l’Orquestra 
Internacional Maravella.

Tot seguit, al mateix lloc, Discomòbil.
 
Reserva de taules a 5 euros a Cal Bach, en 
horari d’oficina, fins el dilluns 20 de gener.
 

Dimecres, 22 de gener
 
A les 11 del matí, a l’Ajuntament,
Formació del seguici acompanyats 
dels Gegants i l’Orquestra Maravella 
per anar a l’Ofici Solemne cantat per la 
Coral Sant Jordi de Prats a l’Església 
Parroquial.
 
En sortir,
Repartiment de moles de Sant Vicenç, 
ballada de Gegants i recorregut fins a la 
plaça Vella, on es ballarà la 
Trencadansa.

Durant l’acte s’homenatjarà una 
persona representativa del poble.
 
Seguidament,
Formació del seguici de festa i recorregut 
fins als jardins de Cal Bach.
 
A continuació, als jardins de Cal Bach,
Lliurament dels premis del 39è 
Concurs d’Aparadors de Nadal i del 1r 
concurs de balcons i espais visibles a 
l’exterior.
 
Seguidament, al mateix lloc,
Brindis de Festa Major amb productes 
de proximitat.
 
A dos quarts de 6 de la tarda, al Pavelló,
Concert de Festa Major amb 
l’Orquestra Internacional Maravella.

 
Seguidament,
Audició de sardanes amb l’Orquestra 
Internacional Maravella.
 
A dos quarts de 10 del vespre, a L’Espai,
Serenata a càrrec de l’Orquestra 
Internacional Maravella.
 

Exposicions
 
Del divendres 17 de gener fins el 26 de 
gener, als locals buits del carrer Major,
Exposició de fotografies de la 
Trencadansa de totes les èpoques i la 
Trencadansa infantil.

Del diumenge 19 de gener i fins el 2 de 
febrer, a la sala Cal Bach,
Exposició dels quadres del 39è 
concurs de pintura ràpida i dels 
dibuixos del 5è concurs de dibuix 
infantil i juvenil de Sant Vicenç.
 
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 
del matí a 2 del migdia.

Col·labora:
Colla Gegantera de Prats de Lluçanès, 
Comissió de Festes de Prats de Lluçanès, 
Consell d’infants de Prats de Lluçanès, 
Coral Sant Jordi de Prats de Lluçanès, 
Dansa i Tradició, Pubilles i Hereus

Organitza:
Ajuntament de Prats de LluçanèsENTRADA

GRATUÏTA

ACTIVITAT
GRATUÏTA

ACTIVITAT
FAMILIAR

Us convidem a
guarnir els balcons
amb estelades, senyeres
i domassos per la
Festa Major

ESPAI LLIURE DE FUM I
D’AGRESSIONS SEXUALS

ACTIVITAT FAMILIAR
I GRATUÏTA

ESPAI LLIURE DE FUM I
D’AGRESSIONS SEXUALS

ACTIVITAT GRATUÏTA PER
A TOTS ELS PÚBLICS

ENTRADA
GRATUÏTA

€ NO

€ ACTIVITAT
GRATUÏTA€

NO

€

€

€

ENTRADA
GRATUÏTA

ESPAI LLIURE DE FUM I
D’AGRESSIONS SEXUALS€ NO

*El preu de les entrades anticipades no inclou la comissió per la
gestió de la plataforma de venda online que pot ser d’un 5%.


