
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Enguany s’ha celebrat la segona edició de la mostra gastronòmica del Lluçanès, seguint una 
mica el format de l’any anterior. 

Consolidant el nom de TastaQmarca, els bars i restaurants del Lluçanès oferien els seus plats 
en forma de tast o degustació, amb la finalitat de donar a conèixer l’establiment i la seva cuina. 

Les degustacions tenien un cost de 1€ a 4€. I el nombre de restaurants participants ha estat de 
15; Han passat de 10 participants l’any passat als 15. 

L’horari de la mostra va ser el dissabte, 22 de juliol de 2017 de les 20h a les 12 de la nit i va 
tenir lloc al Passeig del Lluçanès i als jardins de Cal Bach. 

A diferència de l’any passat, les carpes es van col·locar al llarg del passeig enlloc de davant de 
Cal Bach, i no es va comptar amb la presència de cap personatge conegut ni cap xou cooking 
per no crear un precedent, i tenint en compte que la mostra ja s’ha donat a conèixer i funciona, 
s’ha descartat.  

L’Ajuntament de Prats de Lluçanès oferia als participants carpes 3x3 cedides per la Diputació 
de Barcelona, taules i cadires, rètol indicatiu per cada expositor, rètol amb el nom de la tapa 
que oferien, punt de llum i presa de corrent. 

A les 8 va començar l’actuació d’Alí Babrass, grup d’animació musical i itinerant pels carrers del 
centre.  

Tot seguit, a l’espai Chill out dels jardins de Cal Bach, hi va haver música en directe amb el 
concert de “Honeymoon” amb la Natàlia Sanjuan i la Vicky Casas. 

El funcionament de la mostra era a través de tiquets degustació que s’adquirien a l’estant de 
l’organització. Cada tiquet tenia el valor de 1€ es podia bescanviar amb degustacions o 
begudes dels diferents estands.  

A diferència de l’any passat que gairebé ningú va comprar tiquets anticipats, aquest any se’n 
van vendre una bona quantitat. També es va facilitar la seva compra oferint 2 punts de venda el 
mateix dia de la mostra, i sent aquests tiquets troquelats facilitava la seva comptabilització. 

Material imprès: 

-programa de la fira i del tastaQmarca 

-rètol adhesiu amb el nom de l’establiment  

-rètol amb el nom i preu de la tapa que ofereix cada establiment 

-fulletons amb el nom de totes les tapes 

 

Campanya promocional  

1. Material gràfic: fulletons 
 

2. Espai a la Plaça Major de Vic durant el mercat del dissabte 15 de juliol: Es va fer un acte 

de promoció el dissabte anterior a la fira, el 15 de juliol al mercat de Vic. Des d’Osona 

Turisme es va cedir espai a la carpa que tenen a la plaça de Vic, i des de l’Ajuntament 



es va donar a conèixer la fira de Sant Jaume i la mostra gastronòmica TastaQmarca. 

Alguns establiments van col·laborar donant coca i llonganissa per oferir com a tast a 

l’estand: El Taulell, Cal Janet, Ca la Rosa, Forn J.Bruch, Forn Cal Padassé i Pastisseria 

Cal Girvent. 

 

3. Pàgina web i xarxes socials: Ajuntament, Consorci, Osona Turisme 
 

4. Agendes als mitjans 
 

5. Publicitat : Sàpiens, el nou9, la Rella, el Ripollès i Ràdio Ripoll 
 

 

Establiments participants 

La Torre d’Oristà: Cal Trumfo 

Lluçà: Restaurant La Primitiva 

Olost: Restaurant Fonda Sala  

Perafita: Cafè del Mig 

Prats de Lluçanès: Bar canya i teca - Restaurant Cal Baumer/Celler Cal Vilardell – Restaurant 
Cal Quico – Pastisseria Cal Girvent – Vins Cal Siller – Cafès Arcalís – La Fassina – L’avi Ciscu 

Sant Agustí de Lluçanès: Restaurant Els Munts – Restaurant Ca La Cinta 

Santa Maria de Merlès: Cervesa Rocamentidera 

Sant Boi de Lluçanès: Restaurant Cal Met 

Els establiments participants van pagar una inscripció per participar-hi de 20€. 

 

La carta per tastar la comarca: 

-Bar Canya & Teca / Prats de Lluçanès 
Vieira amb foie: 2€ 
 
-Restaurant Cal Quico / Prats de Lluçanès 
Pizza artesana de ceps: 2€ 
Crema freda de meló amb cruixent de pernil: 1€ 
 
-Restaurant Cal Met / Sant Boi de Lluçanès 
Caneló de bolets amb crema de ceps: 2€ 
Callos de vedella: 2 € 
 
-Cafè del Mig / Perafita 
Arròs negre: 3€ 
Cucurutxo de pernil: 2€ 



 
-Restaurant Cal Baumer // Celler Cal Vilardell / Prats de Lluçanès 
Torradetes d’allioli i xocolata: 1€ 
Croqueta de poma: 1€ 
Cava: 1€ 
Aigua: 1€ 
 
-Pastisseria Girvent / Prats de Lluçanès 
Moussets de colors: 2€ 
Xuxi-fruits: 1€ 
 
-Vins Cal Siller / Prats de Lluçanès 
Copes de vi, edicions especials: 2€, 3€ i 4€ 
 
-Cervesa Rocamentidera / Santa Maria de Merlès 
Cerveses: Destraler (larger), Healthy (eco/sense gluten), Juloil4 (porter): 1€ 
Còctel amb cervesa: Black Velvet, Bananweixen, Sunset: 3€ 
 
-Restaurant Ca La Cinta / Sant Agustí de Lluçanès 
Pastís Sara: 2€ 
Pastís de formatge: 2€ 
 
-La Fassina / Prats de Lluçanès 
Paella mar i muntanya: 2€ 
Gintònic: 2€ 
 
-Restaurant Fonda Sala / Olost 
Amanida de burrata amb oli d’alfàbrega i textures de tomaca: 4€ 
-Restaurant Els Munts / Sant Agustí de Lluçanès 
Mini coca de ceba caramel·litzada i formatge de cabra: 2€ 
Gaspatxo: 1€ 
 
-L’Avi Ciscu / Prats de Lluçanès 
Rotllet d’estiu: 2€ 
Cassoleta de mandonguilles de peix amb salsa de gamba: 2€ 
 
-La Primitiva / Lluçà 
Falàfel: 3 € 
Pastís de xocolata: 1€ 
 
-Cal Trumfo / La Torre d’Oristà – Oristà 
Patates braves: 3€ 
Croqueta de pernil: 1€ 
 
 
 

Dades tècniques: 
Es va llogar a l’empresa Xandris Brothers pel muntatge i desmuntatge de les taules 

Muntatge a les 18:00 hores pels restaurants 

Es van imprimir uns 14.000 tiquets aproximadament 

Es va contractar un servei de vigilància per les carpes a la nit 

La zona chillout es va muntar amb bales de palla petites i quadrades, palets i roba blanca.  



80 bales i 80 palets 

La distribució dels establiments va anar en funció de si utilitzaven foc o no, deixant-los espai al 

costat pels que necessitaven foc. 

Paper adhesiu a les carpes amb el nom dels restaurants 

El Boladeras va fer la instal·lació dels llums i els endolls de cada carpa 

Es van posar totes les estovalles de cada establiment iguals per donar una imatge unificada. 

Total: 17 carpes sense lones 

 
 
 
Col·laboradors: 
Agropecuària Sendu  

Diputació de Barcelona 

Inilse, SL 

Manipulacions de Fusta, SL 

Tintoreria Conxita 

Voraviu Produccions Culturals 

 

 

 

 

DESPESES 

Concepte Import 

Lloguer de material de cuina (capri) 543,81 € 

Estovalles paper, tovallons, gots... 52,01 + 88,16 140,17 € 

Actuació Alí Babrass 907,50 € 

Actuació Honeymoon 176,47 € 

Electricista 1.827,96 € 

Tiquets i rètols establiments 345,95 € 

Lloguer de palets 193,60 € 

Servei vigilància carpes 154,88 € 

Sonorització concert i muntatge taules (Xandri) 726,00 € 

Adaptador pica (ferbikes) 71,87 € 

Publicitat revista Sapiens 605,00 € 

Publicitat la Rella (davantal) 160,93 € 

Total: 5.854,14 € 
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