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Organitza:

Fem que aquesta sigui una festa major lliure 
de violències masclistes i lgtbifòbiques.

Nascuda i veïna de Prats de Lluçanès. 
Actualment jubilada, va treballar prop de 48 anys 
al Departament d’Agricultura de la Generalitat 
com a administrativa de la delegació de Prats des 
de la seva fundació.

Regidora de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès 
entre els anys 2007 i 2019, sempre va enfocar la 
seva acció principalment en les àrees d’atenció a 
les persones i especialment a la gent gran.

Des de ben jove, ha format part de nombroses 
associacions culturals, socials i esportives del 
poble i ha participat en actes i iniciatives de
caire solidari i de tota mena, com la Festa de 
Lurdes, la Junta Parroquial, la Festa de la Gent 
Gran, etc.

Actualment col·labora amb el Banc d’Aliments i 
Càritas de Prats de Lluçanès. És, també, 
delegada de la Federació Catalana de Donants
de Sang. Pertany a la Fraternitat de Malalts i és 
membre del patronat de la Fundació Dr. Grau 
des de la seva creació. En moltes d’aquestes i 
d’altres activitats van col·laborar sempre 
estretament amb el Ricard.

Programa d’actes



Salutació

Estimats pradencs i pradenques,

És un goig tornar-nos a adreçar a vosaltres per la 
Festa Major de Sant Vicenç després que l’any 
passat no es pogués celebrar per la pandèmia. El 
virus ens ha capgirat la vida però enguany 
podrem tornar a gaudir del pregó, la Trencadan-
sa, la Serenata... En de�nitiva, tots aquells actes 
que ens són propis, que ens de�neixen com a 
poble i ens donen la personalitat.

Avui, seguim molt pendents de l’evolució 
pandèmica i ens mantenim al peu del canó. La 
Festa Major no serà com la de sempre però sí que 
serà el més propera al què recordem. No podrem 
viure tots els actes en el lloc i el format habitual, 
però l’Ajuntament i la Comissió de Festes hem 
volgut aproximar-nos al màxim al format de la 
nostra festa tradicional.

Un dels actes més esperats i lluïts en aquestes 
dates és la Serenata. La verra tornarà a voltar 
però ens ha tocat canviar-ne la ubicació per 
preservar la seguretat de tothom i alhora poder 
garantir l’accés al màxim número de persones. 
La cultura popular i tradicional té grans 
di�cultats per desplegar-se a dia d’avui i ens 
obliga a buscar alternatives tal com estem fent.

Segurament tindrem els músics més lluny, els 
assajos de la Trencadansa seran menys fàcils o 
els concerts de nit s’hauran d’acabar més aviat, 
però de ben segur que tothom comprendrà la 
responsabilitat amb què cal actuar per revertir la 
situació.

Volem agrair a totes les entitats, col·lectius i 
persones que treballen, i treballeu, incansable-
ment perquè el poble mantingui i preservi les 
seves festes al llarg de l’any.

Un cop més volem tenir un moment de record 
per a tothom qui ha patit les conseqüències de la 
crisi social i sanitària, i agrair també a professio-
nals i voluntariat que lluiten contra el maleït 
virus.

Amb tota la responsabilitat, però també amb 
esperit festiu, emoció i ganes de celebració, us 
desitgem una molt bona Festa Major de Sant 
Vicenç!

Alcalde, regidors i regidores de l’equip de govern 
de Prats de Lluçanès

Divendres, 21 de gener

A ¾ de 9 del vespre, a l’Espai ,
Pregó de Festa Major a càrrec de Mercè 
Perernau i Borralleras.

S’anunciarà la persona homenatjada durant 
la Trencadansa.

A 3/4 de 10 del vespre, al Pavelló Municipal,
Teatre: L’home orquestra a càrrec d’en Peyu.
Reserva d’entrades anticipades a
entrades.pratsdellucanes.cat o a Cal Bach. 
10€ (Entrada gratuïta per a menors de 8 anys) 

Seguidament, al mateix lloc,
Zona chill out

Dissabte,  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’O�ci Solemne cantat per la Coral Sant Jordi de 
Prats a l’Església Parroquial. 

Seguidament,
Cant dels Goigs de Sant Vicenç.

En sortir, ballada de gegants i recorregut �ns a la 
plaça Vella, on es ballaran la Trencadansa i els 
ballets de Sant Vicenç.

A continuació, al mateix lloc, acte de lliurament 
dels premis del 41è Concurs d’Aparadors de 
Nadal i del 2n Concurs de versions del “Fum, 
fum, fum”.

Seguidament,
Ballada dels gegants de Prats.

A 2/4 de 6 de la tarda, al Pavelló Municipal,
Concert de Festa Major amb l’Orquestra 
Montgrins.

Seguidament,
Audició de sardanes amb l’Orquestra Montgrins.

A 2/4 de 10 del vespre, al Pavelló Municipal,
Serenata a peu de pista, a càrrec de l’Orquestra 
Montgrins.

Seguidament, al mateix lloc,
Nit de versions amb l’orquestra Montgrins.

A continuació, Zona chill out.

Diumenge,  23 de gener

Durant tot el matí, al centre del poble, 
Mercat setmanal.

A  ¾ 1 del migdia, a la sala Cal Bach,
Acte d’inauguració de l’exposició “Músic de 
tot cor, Joan Tomàs i Parés (1896-1967)”. 

Presentació Joan Tomàs i el seu pas pel 
Lluçanès amb Amades i Vilarmau a càrrec de 
Liliana Tomàs, comissària de l’exposició.

A les 5 de la tarda, a la Sala Polivalent, 
Concert teatralitzat: La bona vida de 
2princesesbarbudes. Espectacle recomanat a 
partir de 6 anys.

Reserva d’entrades anticipades a
entrades.pratsdellucanes.cat o a Cal Bach.
 

A les 8 de la tarda, programa especial Prats 
Sofà: Sant Vicenç 2021.
www.pratsdellucanes.cat 

Seguiu els actes de festa major a:
Compartiu les vostres fotos de la festa major a
les xarxes i etiqueta-les amb:
#FMSantVicenç2022 #pratsdellucanes 

AFORAMENT
LIMITAT

ACTE
GRATUÏT€

ACTE
GRATUÏT€ ACTUACIÓ

DE DJ

ACTIVITAT PER
TOTS ELS PÚBLICS

Informació

Tots els actes estan adaptats per complir amb la 
normativa d'aforament de la COVID-19.

Les activitats programades es poden veure 
alterades o suspeses en funció de la 
climatologia i l'evolució de la pandèmia.

Es obligatori l'ús de mascareta i preservar la 
distància de seguretat.

L’accés i desallotjament dels espais es farà de 
manera esglaonada i sota el control del personal 
de l’organització per garantir les distàncies.

L’accés a la zona chill out i de bar es realitzarà 
prèvia presentació del passaport Covid. 

Tots els actes acabaran en l’horari establert per la 
normativa vigent.

Exposicions

Del 23 de gener i �ns al 13 de febrer. 

A la sala Cal Bach,
Exposició “Músic de tot cor, Joan Tomàs i 
Parés (1896-1967)”.

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.

ACTE
GRATUÏT€

ACTE
GRATUÏT€

ACTE
GRATUÏT€

ACTE
GRATUÏT€

ACTUACIÓ
DE DJ

                        Us convidem a guarnir els balcons
                        amb senyeres i domassos!

Domassos a la plaça Vella

Durant la festa major els balcons de la plaça
s'ompliran de domassos fets per les Puntaires de
Prats de Lluçanès sota la direcció artística
del Konvent.

Consulteu tota la informació al web
www.pratsdellucanes.cat i a les xarxes socials. 


