MEMÒRIA 2017

MEMÒRIA – Fira de Santa Llúcia 2017
Ajuntament de Prats de Lluçanès

Els actes de la fira van començar dissabte, amb l’Inici de la campanya de Nadal de la
Unió de Botiguers i Comerciants, a les 6 de la tarda a la plaça de l’Església i
posteriorment pels carrers del poble.
Enguany s’ha modificat el format de la campanya de Nadal, que consisteix en que uns
personatges “pastor, dimoni...” uns dies determinats volten per les botigues associades
i donen vals amb premis als clients.
El diumenge 10, dia de la fira de Santa Llúcia, es comença a 2/4 de 8 del matí
col·locant les parades dels firaires i entitats. Com cada any, es marquen els números
al terra i es truca als firaires per fer-los saber el seu número, d’aquesta manera es
facilita la tasca de col·locar-los.
Aquest any s’han inscrit 31 firaires. D’aquests, 6 no es van presentar, i 2 es van
apuntar el mateix dia. Les parades s’han posat a la Plaça de l’Església i Carrer Major.
Aquest any tampoc s’ha posat parades al C. Dr. Trullàs.
També han participat a la fira 11 entitats: antics bastoners i estelladors, joves de
confirmació, AMPA FEDAC Prats, ERC, Futbol Pradenc, tómbola, sindicat
d’estudiants, patinatge, club esquí, IES, CIU. Les entitats es van col·locar juntes al final
del Passeig.
En total van haver-hi 46 parades.
Al començament del Passeig s’hi van instal·lar com sempre, els cotxes.
Algunes de les entitats van organitzar activitats solidàries com l’arbre dels desitjos a la
plaça Nova, que va destinar els donatius a la Marató de TV3 o la venda de Llantions
per Mans Unides.
També es va dinamitzar la fira amb un conte dibuixat de la ruta de la llet i de la ruta del
pa a càrrec del Subi&Anna, “Un tresor al Lluçanès”, a 2/4 de 12 a la plaça de
l’Església. Aquest acte es va organitzar conjuntament amb el Consorci del Lluçanès.
La fira compta amb la exposició de bestiar, amb cavalls, rucs, mules, ovelles i xais, i
aviram de Nadal. La distribució dels animals i de la maquinària va a càrrec del Josep
Armengol i del Joan Molas dels carreters.
També es va fer una demostració de ferrar cavalls.
Enguany, es va fer el primer concurs d’escultures amb motoserra. El va organitzar en
Xevi Puigderrajols, que en va fer difusió als seus contactes. Hi varen participar 10
persones, i els guanyadors es van escollir per votació popular. Es van vendre tires de
números per participar al sorteig de les escultures. Els premis dels guanyadors van ser
una motoserra, un casc i una cadena i una llauna d’oli, i van ser patrocinats per
diferents establiments. També van fer un campionat per obrir cerveses. Aquesta
activitat va atraure un important nombre de públic a la zona del bestiar i la maquinària.
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Des del Centre Hípic Lluçanès es va organitzar unes passejades amb poni i una
exhibició de volteig per donar-se a conèixer, també a la zona del bestiar i la
maquinària.
Durant el cap de setmana també va haver-hi les atraccions infantils a la Plaça de Cal
Xiquet.
Aquest any, la jornada tècnica va tenir lloc una vegada passada la fira, concretament
el dimecres, 13 de desembre. Va consistir en una taula rodona “Posant en valor els
productes locals a través dels restaurants de proximitat”. Va tenir una gran acollida. Es
va organitzar juntament amb la Generalitat de Catalunya i el Consorci del Lluçanès.
Es va comptar també amb la exposició de pintures de Joan Vilalta (a) Fuster de la
Plaça, a la Sala Cal Bach.
La publicitat de la fira s’ha fet a Sàpiens i un anunci a la Rella. El disseny del cartell i el
díptic (500u), així com la impressió ha estat a càrrec de l’Adrià Davins.

MEMÒRIA – Fira de Santa Llúcia 2017
Ajuntament de Prats de Lluçanès

PRESSUPOST

Despeses:
Palla: 183,60 €
Esmorzar popular: (begudes 100,395€ + carn 198,03€ + pa 98,00€) 396,425€
Llenya:
Detall als col·laboradors: fuet ausa 4,94 + 60,89 = 65,83€
Paperera de Vic: estovalles 162,53€
Demostració de ferrar: 121,00€
8 troncs concurs d’escultures amb motoserra: 290,40€
Pica-pica jornada tècnica: 53,99€ + 7,80€coques: 61,79€
Impressió cartells: 122,73€
El conte Subi&Anna: 212,50€
La Rella publicitat: 199,65€
Sàpiens publicitat: 605,00€
Cafès trobada alcaldes: 15,70€
Total despeses: 2.437,155 €

Ingressos:
Paradistes: 441,00 €
Paradistes efectiu: 163,00€
Total ingressos: 604 €
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Dades pel treball tècnic:
-No es van posar parades al C. Dr. Trullàs, només al C. Major, Pl. de l’Església. Les
entitats es van posar al Passeig.
-Es van fer 30 paneres pels col·laboradors de la fira. Es van portar a Cal Dama, i el
Pep els va repartir. Aquest any es va fer un fuet de l’Ausa i una ampolla de moscatell.
-També es van fer 10 paneres pels participants al concurs d’escultures amb motoserra.
- El generador potser no fa falta perquè en Gerard ja té el camió.
- Animals: es munten tots els quartillons. N’hi ha 10 de grans i 8 de petits. Als petits hi
van les ovelles que les hi posa l’Abel Peraire i si n’hi falta ja les demana ell. Els cavalls
els hi posen els carreters, el Joan Pinya. Ell porta el llistat de noms, i jo els hi faig els
cartells. Impresos en color i A4.
- Cartells animals: es porten fulls blancs i un rotulador a Cal Dama per si s’ha d’apuntar
algun animal més.
- No posar parades al davant de cap porta d’entrada de les cases. Deixar-hi l’espai.
- Les atraccions aquest any van pagar per venir i no van fer els vals de 2x1 amb la
UBIC. Tot i així, van repartir vals.
- De l’esmorzar popular se’n encarreguen els carreters. Ells compren de tot, i nosaltres
els hi posem el material. Aquest any els hi hem comprat el carbonet i la llenya.
- En Xevi Rocamentidera es va cuidar de tot el concurs d’escultures amb motoserra.
Nosaltres vàrem comprar els troncs a fustes solà i vàrem comprar les paneres pels
participants. Van vendre tires per sortejar les escultures i els diners se’ls van quedar
ells.
- Pensar a posar valles pel Centre Hípic Lluçanès -

