Benvolguts/des,

FIRA DE SANTA LLÚCIA
PRATS DE LLUÇANÈS
2022

A les portes de les festes nadalenques, i com és habitual en
aquestes dates, els dies 9, 10 i 11 de desembre Prats acollirà una
nova edició de la fira de Santa Llúcia, una fira que s’ha
organitzat any rere any des del segle XVIII, on hi trobem els seus
inicis. Al llarg dels anys la fira ha anat evolucionant però sempre
s’ha caracteritzat per tenir l’agricultura i pagesia del nostre
territori ben present.

Diumenge,
11 de desembre

En l’edició d’enguany, podreu gaudir de diferents activitats com
les jornades tècniques, la ruta dels murals, així com tots els
actes més tradicionals com són l’esmorzar de pagès, la mostra
de bestiar i maquinària agrícola, les passejades en carro, la
demostració de figures amb xerrac a més del mercat de Nadal,
entitats, firaires, artesans i productors de proximitat, que
ompliran de vida els carrers del nostre poble.
Durant tot el diumenge Prats viurà una nova edició del Festival
Itineràncies, on podrem gaudir d’actes culturals al centre del
poble. Durant la fira també es podrà visitar l’exposició de talles
de fusta, amb les obres de la 5a. trobada de tallistes.
Us animem a sortir al carrer i gaudir de tots els actes de la fira
de Santa Llúcia!

Tota la programació a pratsdellucanes.cat
#SantaLlúciaPrats

Alcalde, regidores i regidors de l’equip de govern

PROGRAMA D’ACTES

DIVENDRES 9 DE DESEMBRE

DISSABTE 10 DE DESEMBRE

DIUMENGE 11 DE DESEMBRE

FESTIVAL ITINERÀNCIES

A les 6 de la tarda, a l’Espai,
Jornada tècnica “EL REPTE DE
L’AIGUA PEL FUTUR AGRARI
IMMEDIAT DEL LLUÇANÈS”

A les 10 del matí, a L’Espai,
Presentació de la ruta a cavall pel
Lluçanès Paisatges Serens. A càrrec
de Marta Homs, tècnica de Turisme i
Patrimoni del Consorci del Lluçanès.

De 2/4 de 9 a les 11 del matí,
a la Roca Xica,
Esmorzar de fira. Esmorzar típic de
pagès per 2 euros.
Organitza: Carreters del Lluçanès

A 2/4 de 12 del matí, als Jardins de la
Farmàcia Vella (Entrada carrer Orient)
La Inauguració. Cia. Las Kakofónikas
Espectacle de carrer. Humor

A 2/4 de 12 del matí, des de Cal Bach,
Visita guiada pels murals de la ruta
Artimur amb Ana Manaia, coordinadora
de Bmurals i responsable de producció
d’Artimur Osona.

Durant tot el matí, al mateix lloc,
Mostra de bestiar equí, oví, boví i
aviram de Nadal i maquinària agrícola.
Demostració de ferrar cavalls.
Demostració d’escultures amb
motoserra.

A ¼ de 7 de la tarda, presentació dels
estudis estratègics de canvi climàtic
per al sector agrari. Sr. Anton Montsant,
producció agrícola i assessoria en
agroecològica, modelització climàtica i
biodiversitat de L’Espigall.
A ¼ de 8 de la tarda, tècniques
agrícoles de retenció d’aigua. Cultius
en línia clau, maneig holístic i
agricultura regenerativa. Sr. Sergi
Caballero, Cooperativa Mas Les Vinyes i
el cercle agroalimentari de l’Ateneu
Cooperatiu de la Catalunya Central.

A les 7 de la tarda, a l’Espai,
Projecció de la pel·lícula Alcarràs de
Carla Simón, guanyadora de l’Ós d’or al
Festival de Cinema de Berlin 2022

A 3/4 de 8, iniciativa de producció de
cicle tancat de cereals, adobs verds i
carn de xai. Recuperació de varietats
antigues i cultius de sembra directa.
Sr. Pep Bové, responsable de Cal Pauet.

INICI DE LA CAMPANYA
DE NADAL DE LA UNIÓ DE
BOTIGUERS “Fes GRAN el Nadal
al PETIT comerç local”

Inscripcions gratuïtes a:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació: 93 888 00 50
sdr@consorci.llucanes.cat
Organitza: Ajuntament de Prats de
Lluçanès, Consorci del Lluçanès i
Generalitat de Catalunya.
Hi haurà servei de canguratge.

Hi haurà servei de canguratge

La Unió de Botiguers de Prats de
Lluçanès premia les teves compres
nadalenques sortejant 2 premis de
500€ i una panera que s’exposarà
en un local buit del municipi.

Durant tot el matí, al centre del poble,
Parades d’artesans i firaires, botigues
al carrer i mercat setmanal.
Mostra d’entitats.
Durant tot el matí,
a la Plaça de l’Església,
Mercat de Nadal.
Hi haurà servei de canguratge de
2/4 d’11 del matí fins a la 1 del
migdia a la Sala U d’octubre.
Durant el matí, a la Sala de Cal Bach,
5a trobada de Tallistes de Fusta.
Demostració i finalització d’una obra
conjunta dedicada al poble.
A les 11 del matí, al mateix lloc,
Presentació de l’obra conjunta.
Tallistes: Joan Boixadé, Agustí Comellas,
Joan Herrada, Joan Montero, Xavier
Nualart i Joan Pons.

SERVEI DE CANGURATGE. Servei gratuït que té per objectiu oferir una atenció bàsica, ludicosocial i d’educació en el lleure
als infants, alhora que es facilita l’alliberament de temps per a les famílies, sobretot a les dones.
Places limitades. Adreçat a infants de 0 a 14 anys. Inscripcions a pratsdellucanes.cat/serveis fins el dijous 8 de desembre.

Inaugurem alguna cosa? Marie Claire
Eventos t'ho inaugura! Preparades per
tallar la cinta vermella, Marie Claire,
Aurora i La cantant intentaran muntar
la millor inauguració que mai hauràs
vist. Encara que potser no se’n surten
de la millor manera... Un show hilarant,
ple d'humor, irreverent i divertit.
A partir de les 12 del matí, davant del
monument de Rafael Casanova i de
l’aparcament de Cal Pelut, Passejades
gratuïtes per la Fira amb carro.
Organitza: Carreters del Lluçanès
A 2/4 d’1 del matí, a la Plaça Vella,
Idiòfona. Joan Català. Circ i objectes.
Un home arrossega un farcell de tubs
de ferro de diferents llargades, i busca
un lloc on arribar. Arriba al lloc i els
tubs es despleguen de tal manera,
que el farcell agafa la vida de l’home
que el sosté, en un vis-a-vis entre ells
i els ulls que els miren.

Un suposat atzar fa que “home i tubs”
s’expliquin alguna cosa més que el fet
de ser només matèria. Són història i

memòria. Són l’esforç, la tossuderia
i la poètica. Són soroll i duresa.
I també lleugeresa.
A 2/4 de 2 del migdia, a l’estand de
l’Ajuntament, al Passeig, sorteig de
500€ en vals de compra entre les
butlletes participants del concurs
d’aparadors.
Organitza: Unió de Botiguers de Prats
de Lluçanès
A les 6 de la tarda, a l’Espai,
C.U.L Col·lecció d’Universos
Latents. Escarlata Circus.
Espectacle objectes.
Compartir el joc amb totes les que
ens acompanyen en l’ara i aquí.

La seva voluntat és la d’inventar-se
espais-temps per compartir, oblidar,
somiar, descobrir i rumiar el món en
que vivim. Aprendre a ser crítics
per avançar sense posar pals a les
rodes sinó trobar i transformar camins
amb la fita d’aprendre. Per fer un
món més just, sostenible i íntegre.
Espectacle per adults.
Edat recomanada a partir de 10 anys.
Aforament limitat a 40 persones.
Si hi ha més reserves, es farà un
segon passi a les 19h.
Entrada anticipada a l’ajuntament
de Prats de Lluçanès o al web
entrades.pratsdellucanes.cat
Preu entrada: 5€
www.adavilaro.cat/itinerancies
Hi haurà servei de canguratge

DIMARTS 13 DE DESEMBRE
A les 11 del matí,
a l’ermita de Santa Llúcia,
Missa en honor a Santa Llúcia.
EXPOSICIÓ DE TALLES DE FUSTA
Dissabte i diumenge de 10 del matí
a 2 del migdia, a la Sala Cal Bach
CONCURS D’APARADORS DE
NADAL
Durant tot el dia de la Fira, vota
l’aparador que més t’agrada.
Participar-hi té premi: La Unió de
Botiguers sorteja un premi de 500€.
Trobaràs les butlletes per votar als
establiments participants i a
l’estant de l’Ajuntament.
4a MOSTRA DE PESSEBRES
ALS LOCALS BUITS DEL CARRER
MAJOR
Fins al 6 de gener.
Passeja pel carrer Major i gaudeix
dels diversos pessebres que durant
totes les festes de Nadal ompliran
de vida els locals comercials buits
de l’eix comercial principal.
Diverses persones voluntàries els
han elaborat amb tècniques
totalment lliures.

