
DIUMENGE,
10 DE DESEMBRE DE 2017

FIRA DE
SANTA LLÚCIA
PRATS DE LLUÇANÈS

Programa
d’actes

+info i horaris a l’APP i al web 
www.pratsdellucanes.cat

Organitza: Amb el suport de:

Fotografies cedides per Adrià Costa Rifà
(Nació Digital)

#SantaLlúciaPrats

Ajuntament de
Prats de Lluçanès



#SantaLlúciaPrats

Dissabte, 9 de desembre

A les 6 de la tarda, a la plaça de l’Església 
i pels carrers del poble, 
Inici de la campanya de Nadal de  la 
Unió de Botiguers i Comerciants.

Diumenge, 10 de desembre

A les 8 del matí, davant de la plaça de la 
Roca Xica,
Esmorzar popular de fira.
Organitza: Carreters del Lluçanès i 
Ajuntament de Prats de Lluçanès

A 2/4 de 12, a la Plaça de l’Església,
Un tresor al Lluçanès. 
Conte dibuixat de la ruta de la llet i la 
ruta del pa. Subi&Anna.
Organitza: Ajuntament de Prats de 
Lluçanès i Consorci del Lluçanès

Durant el matí, 
Al centre del poble,
Parades d’artesans.
Productes del Lluçanès.
Firaires.
Entitats.
Botigues al carrer.
Exposició d’automoció.
Mercat setmanal.

A la plaça de la Roca xica, 
Exposició de bestiar equí, oví, aviram 
de Nadal i maquinària agrícola.

Demostració de ferrar cavalls.

Concurs d’escultures amb motoserra.
inscripcions: tel.  93 856 01 00

Passejades amb poni.
Organitza: Centre Hípic Lluçanès

A la 1 del migdia,
Exhibició de volteig.
Organitza: Centre Hípic Lluçanès

Al matí, al carrer Major, 
Llantions per Mans Unides per 
encendre la nit de Nadal.
Guanys destinats a projectes de l’ONG.
Organitza: Joves de Confirmació 

Al matí, a la plaça Nova,
Arbre dels desitjos.
Vine a penjar el teu desig a l’olivera i tots els 
donatius es destinaran a la Marató de TV3.
Organitza: Alumnes de l’Institut Castell 
del Quer

Dimarts, 12 de desembre
 
Jornada tècnica

Bones pràctiques a les empreses 
forestals.
A partir de les 9 del matí al Restaurant 
Cal Quico
Organitza: Generalitat de Catalunya i 
Forestal Catalana, SA
Inscripcions: Tel. 93 411 09 26 – 
formacio.forestalcatalana@gencat.cat

Dimecres, 13 de desembre

A les 11 del matí, a l’ermita de Santa Llúcia,
Missa en honor a Santa Llúcia

Jornada tècnica

Taula rodona: Posant en valor els 
productes locals a través dels 
restaurants de proximitat.
De 6 a 8 de la tarda, a Cal Bach,
Modera Pep Palau amb la participació de:
Restaurants:
Ca l’Ignasi (Cantonigròs) /
La Calma (Tagamanent)
Productors:
Xai de Ferreres (Olvan) / 
La Verdolaga (Llerona)
Organitza: Generalitat de Catalunya, 
Consorci del Lluçanès i Ajuntament de 
Prats de Lluçanès

Exposició de pintures de Joan Vilalta 
(a) Fuster de la Plaça

A la Sala Cal Bach, del dimecres 6 de 
desembre al diumenge 7 de gener.
Horari de dilluns a divendres, de 9 a 2.
Horari de visites de l’artista: Dissabtes, 
diumenges i festius d’11 a 2/4 de 2.

Diumenge, 3  i 10 de desembre

Durant el matí, a l’entrada de Cal Duran,
Gran tómbola per a la restauració del 
campanar.

Atraccions infantils

Durant el cap de setmana, a la plaça de
Cal xiquet.

La Fira de Santa Llúcia, organitzada per 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, amb la 
col·laboració de diverses entitats locals i 
lluçaneses i la Diputació de Barcelona, té 
lloc el diumenge més proper al 13 de 
desembre, Santa Llúcia.

Enguany, se celebra el diumenge 10 de 
desembre. És una fira de tradició 
centenària que s’ha realitzat de forma 
continuada des del segle XVIII, dedicada 
especialment a l’agricultura i a la 
ramaderia. El seu principal atractiu és 
l’exposició de bestiar, maquinària agrícola i 
automoció així com les parades d’artesans i 
altres firaires. Enguany algunes activitats, 
com la jornada tècnica, giren entorn a posar 
en valor els productes locals del Lluçanès.

Unió de Botiguers i Comerciants de
Prats de Lluçanès

Campanya de Nadal 2017

Del 9 de desembre al 5 de gener
Comprar a Prats de Lluçanès té premi

Un pastoret, un dimoni, el tió i l’home 
dels nassos aniran carregats en vals de 

compra. Busca’ls

Més de 1500€ en premis!


