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Sant Joan i els Elois
«A Prats de Lluçanès donem la benvinguda a l'estiu»
Confesso que sóc més de fred que de calor, però és la calor qui ens brinda una oportunitat
única: sortir més al carrer. El sol fet de baixar les escombraries el vespre d'un dia normal ara
l'estiu o l'hivern et canvia totalment la percepció del carrer.
L'absoluta orfandat hivernal canvia per la companyonia estiuenca que es respira a l'aire. Ja
entrats en plena temperatura estiuenca, a Prats de Lluçanès donem la benvinguda a aquesta
estació amb les festes de Sant Joan i els Elois. Unes festes que ens impregnen de vitalitat, amb
una impressionant quantitat d'actes i convocatòries realitzades amb l'esforç de diverses entitats i
persones que omplen els carrers i diferents espais de gent que no s'ho vol perdre.
Considerem aquesta festa com una altra festa major per a tots nosaltres (després de Sant
Vicenç, al gener), i ens la fem nostra des dels actes més tradicionals i potents com la passada, el
contrapàs, les curses, els balls, la revetlla, la Flama..., als que els envolten, com la trobada
gegantera i de puntaires, el concert dels Txarango d'enguany, les bitlles i tants altres actes i
elements que també ja van formant part de la tradició que conforma aquestes festes.
Així que, gent de Prats, seguiu fent-les possibles. Seguiu sortint, participant, compartint i
gaudint. I gent del Lluçanès, d'Osona, i d'arreu del país, endinseu-vos a tot el que preparem,
acosteu-vos a conèixer el nostre poble i entorn, i palpar les nostres tradicions que no són
absolutes per a nosaltres i prou, ans al contrari, ens agrada molt ensenyar-vos-les i compartir-les.
Així doncs, sortim al carrer i participem, tot esperant trobar-nos, per exemple, agafats de les
mans ballant el contrapàs a les places de Prats de Lluçanès.
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