
Anna Gorchs Font
Pregonera de la Festa Major 2023

Seguiu els actes de festa major a través de
Comparteix les teves fotos de la festa major a les xarxes i etiqueta-les amb:
#FMSantVicenç2023 #pratsdellucanes 

Anna Gorchs Font (Prats de Lluçanès, 
1981) és llicenciada en Periodisme i ha 
cursat estudis de piano, llenguatge musical 
i direcció coral.

Ha treballat i col·laborat en diferents 
mitjans de comunicació. Actualment
és corresponsal al Lluçanès d'El9nou 
d'Osona i el Ripollès, col·labora a La Rella i 
treballa al gabinet de comunicació 
Catpress.

En el vessant musical, ha participat en 
diferents iniciatives culturals vinculades al 
poble. És directora de l'Associació Coral de 
Prats de Lluçanès i del cor Lluçaveus.

Molt interessada en la història del municipi 
i del Lluçanès, des de fa uns anys fa recerca 
sobre la Guerra Civil espanyola i la 
repressió franquista. És autora del llibre 
Prats de Lluçanès, 905-2005. Cronologia de 
1.100 anys d’història i ha publicat Guerra i 
repressió a Prats de Lluçanès juntament amb 
Roser Reixach.
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Prats de Lluçanès
20, 21 i 22 de gener de 2023

Festa Major de
Sant Vicenç



SALUTACIÓ

La Festa Major de Sant Vicenç, és sinònim 
de música, cultura, festa i tradició. I torna 
amb més ganes i il·lusió que mai, perquè 
enguany podrem tornar a gaudir-la en la 
plenitud que es mereix.

La Festa Major, amb la Trencadansa al 
capdavant, sempre ha sigut una festa molt 
esperada a tota la comarca, on el caliu i 
bon fer del nostre poble fan d’aquests tres 
dies un èxit en tots els sentits. Per tot això, 
us demanem que seguiu en aquesta 
direcció i que continuem tenint unes festes 
exemplars, plenes d’alegria, orgull i 
felicitat.

D’altra banda, voldríem destacar la feina 
de totes les entitats i persones que des de 
fa molts mesos, treballen incansablement 
per dur a terme tots els actes programats 
que podreu veure a continuació. Volem 
donar les gràcies a la Comissió de Festes i a 
totes les entitats que feu possible la Festa 
Major i convidar a tots els veïns i veïnes a 
viure la festa, mantenint el nostre 
ancestral respecte per la tradició.

Feu-vos vostra la festa, gaudiu-la, i 
compartiu l’orgull de sentir-vos pradencs i 
pradenques. 

Molt bona Festa Major!

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

DIVENDRES, 20 DE GENER

A 2/4 de 9 del vespre, a l’Espai,
Pregó de Festa Major a càrrec d’Anna 
Gorchs Font. (Retransmissió en directe al 
canal de YOUTUBE PratsTV).
S’anunciarà la persona homenatjada 
durant la Trencadansa.

 

A les 10 del vespre, al Pavelló Municipal,
Teatre: La Bona Gent a càrrec d’en
Quim Masferrer.
Reserva d’entrades anticipades a 
entrades.pratsdellucanes.cat o a Cal Bach. 
12€ / A taquilla: 15€.

Seguidament, al mateix lloc,
Concert a càrrec de RUMBAYSON.
Sessió de DJ amb PIDE I BRATTI.

DISSABTE,  21 DE GENER

A les 5 de la tarda, a la Sala Polivalent, 
Espectacle familiar d’havaneres: 
Ondina de Les Anxovetes.
Espectacle recomanat a partir de 5 anys.
Reserva d’entrades anticipades a 
entrades.pratsdellucanes.cat o a Cal Bach: 
5€ / A taquilla: 7€.

A 2/4 d’1 de la nit, al Pavelló Municipal,
Concert a càrrec de Pelat i pelut
Grup de versions PELUKASS
Sessió amb DJ RUTXO

DIUMENGE, 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.
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,
Sardanes amb l’Orquestra Montgrins.

A les 10 del vespre, a l’Espai,
Lluïda Serenata a càrrec de l’Orquestra 
Montgrins. (Retransmissió en directe al 
canal de YOUTUBE PratsTV).

A 2/4 de 12, al Pavelló Municipal,
Ball de gala amb l’orquestra Montgrins.
A continuació,
Sessió amb DJ

                               US CONVIDEM A 
                               GUARNIR ELS BALCONS
                               AMB SENYERES I
                               DOMASSOS

FEM QUE AQUESTA
SIGUI UNA FESTA MAJOR
LLIURE DE VIOLÈNCIES
MASCLISTES I
LGTBIFÒBIQUES.

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

Les activitats programades es poden veure 
alterades o suspeses en funció de la 
climatologia.

COL·LABORA
 
Colla Gegantera de Prats de Lluçanès
Coral Sant Jordi
Dansa i Tradició
Pubilles i Hereus
Associació de puntaires de Prats de 
Lluçanès
Parròquia de Prats de Lluçanès 
Diputació de Barcelona

ORGANITZA
  
Ajuntament de Prats de Lluçanès
Comissió de Festes de Prats de Lluçanès

ACTE
GRATUÏT€
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GRATUÏT€
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GRATUÏT€

ACTIVITAT
FAMILIAR


