Enguany els actes de la tradicional Fira de Sant Jaume, començaven el divendres, 22
de juliol amb la Nit astronòmica. On a 2/4 de 10 a l’esplanada de Lurdes, des de
l’Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca feien una xerrada sobre
astronomia i després es feia la observació a través d’un telescopi. Degut a que a la
tarda va ploure, i el cel estava tapat, es va anul·lar aquest acte que s’intentarà portarse a terme properament.
El dissabte de la fira, 23 de juliol al matí, d’11 del matí a 1 del migdia, al Passeig
l’entitat Esplai Paff va organitzar Jocs d’aigua per als més menuts.
Durant tota la tarda la Unió de Botiguers i Comerciants organitzava, Botigues al
carrer, amb parades dels comerços amb productes autòctons, preus de fira i rebaixes.
Des de l’ajuntament es va proporcionar als comerciant material que havien sol·licitat
prèviament, com taules, carpes, parades del Mercat del Rebost...
A 2/4 de 7 de la tarda, a la Plaça de l’Església, va tenir lloc l’espectacle infantil
Queviures, de la companyia DeParranda, ofert per la Unió de Botiguers i Comerciants
de Prats de Lluçanès. L’espectacle va tenir molt assistència de públic.
A partir de les 8 del vespre, va tenir lloc la novetat d’enguany, la renovada Mostra
Gastronòmica del Lluçanès “TastaQmarca”. (MEMÒRIA A PART)
El diumenge 24 de juliol, és el dia de la Fira de Sant Jaume. A partir de les 7 del matí
es comencen a col·locar les parades. El divendres abans de la fira es diu un número
de parada als firaries, que troben pintat a terra el diumenge, així la tasca de col·locació
és molt més senzilla. Aquest any hi ha hagut 75 parades inscrites.
Es demanava als paradistes quedar-se tot el dia, però la majoria dels firaires del carrer
major van marxar al migdia. En canvi els del Passeig van quedar-se excepte un parell,
però es queixaven que no van vendre.
Les parades estaven distribuïdes al Passeig, C. Dr. Trullàs i C. Major fins als quatre
cantons.
Durant el matí, hi va haver animació pels carrers amb l’espectacle “Llegendes
Lluçaneses” de la companyia “Festina Lente”.
També durant el matí, hi va haver la 26a trobada bastonera. Com cada any, pels
carrers del poble es podien veure les ballades de les diferents colles bastoneres, i a la
1 del migdia, davant de Cal Bach va tenir lloc la ballada final amb les 12 colles
participants: Salou, Taradell, Malla, Terrassa, Sant Bartomeu del Grau, Artés, Moià,

Castellvell i el Vilar, La Granada, Santa Maria d’Oló, Balsareny i Berga. Al final de la
ballada, es va entregar un obsequi a cada colla participant.
Enguany el Moto Club Lluçanès no va organitzar la sortida i exposició de motos i
vehicles antics, però alguns aficionats van organitzar-se a última hora i van exposar les
seves motos antigues a la Plaça Nova.
A les 7 de la tarda, al Passeig, va haver-hi l’actuació de “Els Cremats”, amb
havaneres, cançó de taverna i sons cubans, que va comptar amb un nombrós públic i
va ser molt aplaudida. A la mitja part des de Cal Vilardell es va oferir cremat.
Durant el cap de setmana de la Fira, la Unió de Botiguers i Comerciants de Prats de
Lluçanès va organitzar la promoció Fira’t per la Fira, on totes les compres realitzades
als seus establiments entraven en el sorteig de vals de compra valorats en 225 € (Un
premi de 100€, un premi de 75€ i un premi de 50€).

Exposicions
Fins el 31 de juliol, a la Sala Cal Bach, es va comptar amb la exposició d’obres de
ferro forjat de l’Adrià Noguera.
Horaris de l’exposició: de dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 de la tarda i dissabtes
de 10 a 1 i diumenges de 10 a 2. El cap de setmana de la fira també es va obrir de 6 a
9 del vespre.
També durant tot el cap de setmana, als jardins de Cal Bach, exposició de les
fotografies participants al 4t Concurs Instagram de les Festes de Sant Joan i els
Elois.

Publicitat
La fira i la mostra gastronòmica s’han anunciat al davantal de la Rella, al 9nou, i a les
xarxes socials.
Es va fer un acte de promoció el dissabte anterior a la fira, el 16 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, Forn J.Bruch, Forn
Cal Padassé i Pastisseria Cal Girvent.
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.

Presència als mitjans de comunicació
Molts mitjans de comunicació s’han fet ressò de la Fira de Sant Jaume, i principalment
aquest any que ha coincidit amb la primera edició de la mostra gastronòmica del
Lluçanès.
-

Ràdio Berga – falca + notícia

-

Notícia i davantal la Rella núm. 401, de 14 de juliol.

-

22 de juliol, notícia al diari El 9nou i publicitat de la Fira amb la programació.

-

21 de juliol, notícia al diari digital Osona.com

-

Informació de la fira a la pàgina web de FestaCatalunya.cat a l’apartat de fires.

-

Notícia i inserció a l’agenda de la pàgina web de Lluçanès turisme.

-

22 de juliol, notícia al Punt Avui

-

21 de juliol, notícia al Regió 7

-

Notícia al somgastronomia a través d’Instagram

-

Agenda digital a Lluçanès turisme

-

La Rella: notícia 3 d’agost de 2016

-

El9nou: notícia 25 de juliol de 2016

-

Aquí berguedà: 25 de juliol de 2016

-

Notícia el9tv

-

Notícia tv berguedà

Estat de comptes:

INGRESSOS
Concepte

Import

Parades fira telemàticament

766,00 €

Parades fira efectiu el mateix dia

328,00 €
1.094,00 €

Total:

DESPESES
Concepte

Import

Davantal La Rella

211,75 €

Publicitat el9nou

580,80 €

Publicitat el9nou “Especial Lluçanès”
Servei de vigilància carpes
Els cremats

78,65 €
169,40 €
1.300,00 €

Cremat

119,44 €

Postals

139,15 €

Festa bastonera

1.038,52 €

Animació teatral

302,50 €

Globus jocs d’aigua
Total:

7€
3.947,21 €
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