
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La programació de la fira de Sant Jaume, va començar el dissabte 21 de juliol amb la 

celebració de la mostra gastronòmica del Lluçanès TastaQmarca (Memòria a part). 

El diumenge 22 de juliol des de les 7 del matí que els firaries i paradistes es 

col·loquen. Es van trucar entre divendres i dissabte al matí per dir-los el número que 

trobarien pintat al terra diumenge, així la tasca de col·locació és més senzilla. Aquest 

any hi ha hagut 65 parades inscrites, i ha set únicament fins al migdia, ja que en altres 

ocasions costava que es quedessin els paradistes a la tarda i la gent tampoc sortia. 

Al matí el temps no acompanyava i va començar a ploure una mica fet que va provocar 

que la gent sortís molt més tard de l’habitual; tot i així hi va haver força afluència de 

públic. 

Les parades estaven distribuïdes al Passeig i C. Major fins a la Plaça de l’Església. 

Aquest any s’ha fet per segon cop trobada de motos antigues amb el suport i 

lideratge del Quico Cruells. A les 8 es feien les inscripcions i les verificacions a la 

Plaça Nova, es feia esmorzar i tot seguit es feia la ruta fins a Perafita, Santa Eulàlia, 

Lluçà i Prats. Arribant a la Plaça es feia aperitiu i s’entregava un detall que consistia en 

una coca i un fuet. Van participar-hi unes 70 motos; molta participació tenint en compte 

que el temps no acompanyava. 

Al Passeig, des del CAP van fer una parada sota el lema “La salut surt al carrer!” on 

donaven informació sobre salut, feien enquestes i donaven fruita com a hàbit 

saludable. 

Des de l’estand de l’Oficina de Turisme, es donava a conèixer la campanya “Fes 

Mercat!” on es podia enviar gratuïtament una postal amb imatges del mercat. 

Durant el matí, a diferents punts del poble, els alumnes del taller enCants del món 

van cantar. 

A 2/4 de 12 del migdia, va tenir lloc l’espectacle infantil “Pepa & Pili, les venedores 

de cactus” de la companyia Farràs. L’espectacle havia de fer-se al capdavall del 

Passeig, però l’amenaça constant de pluja va fer que es traslladés a la Sala de Cal 

Bach. 

També durant el matí, hi va haver la 28a trobada bastonera. Com cada any, pels 

carrers del poble es podien veure les ballades de les diferents colles bastoneres, i a 

2/4 d’1 del migdia, davant de Cal Bach va tenir lloc la ballada final amb les 9 colles 

participants: Artés, Balsareny, Berga, Castellbell i el Vilar, Malla, Moià, Rajadell, Salou 

i Santa Maria d’Oló. 



A 2/4 de 6 de la tarda, estava prevista la Festa de l’escuma però es va anul·lar degut 

al mal temps. 

 

Traginar al carrer major 

Dins el marc de la fira va iniciar-se aquesta activitat que va tenir lloc diferents dies en 

diferents horaris organitzada per Gaudir d’Art. Va començar el dissabte abans de la fira 

al matí i el dia de la fira a la tarda. El preu de l’entrada era de 8 euros, i amb la visita es 

descobria la història del carrer Major. 

 

Exposició 

Fins el 23 de juliol, a l’Espai de la Gent Gran va tenir lloc la Exposició de les fotografies 

del 6è Concurs de fotografia Instagram de Sant Joan i els Elois. 

 

Campanya promocional  

1. Material gràfic: fulletons 

 

2. Espai a la Plaça Major de Vic durant el mercat del dissabte 14 de juliol: Es va 

fer un acte de promoció el dissabte anterior a la fira, el 14 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. Enguany va anar-hi l’Albert Pujol que 

forma part de la borsa d’auxiliars de turisme del Consorci. 

 

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

 

4. Agendes als mitjans 

 

5. Publicitat : Sàpiens, la Rella, televisió del Berguedà, RAC1 i RAC105, i el 9tv. 

 

El disseny dels cartells va anar a càrrec del tècnic de comunicació de l’Ajuntament, i la 

impressió de les postals es va fer a través de l’empresa Dimgraf. 

 

 

 

 



Estat de comptes: 

 

INGRESSOS 

Concepte Import 

Parades fira telemàticament 529,00 € 

Total: 529,00 € 

 

DESPESES 

Concepte Import 

Publicitat La Rella 194,27 € 

Segells campanya “Fes mercat” 27,50 € 

Publicitat televisió del berguedà 181,50 € 

Espectacle infantil Pepa & Pili 600,00 € 

Festa bastonera 1.125,23 € 

Cal Janet: obsequi motos 39,00 € 

Forn J. Bruch: obsequi motos 104,94 € 

Esmorzar trobada de motos 162,67 € 

Taxa Trànsit trobada de motos 38,45 € 

Total: 2.473,56 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTOGRAFIES: 

          

 

 



 

 

 



 

 


