
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

inauguració de l’exposició “Projectes de disseny editorial. La trencadansa de Prats de 

Lluçanès” a càrrec de Montse Noguera i Muntadas. És una exposició de projectes 

editorials realitzats pels alumnes de l’ESDAP Barcelona Llotja per dona difusió i 

coneixement de la Trencadansa de Prats de Lluçanès.  

El dissabte al matí, l’Esplai Paff va organitzar Jocs d’aigua al Passeig, des de les 11 a 

la 1 del migdia. 

Al vespre, va tenir lloc una nova edició del TastaQmarca. (Memòria a part). 

El diumenge 23 de juliol des de les 7 del matí que els firaries i paradistes es 

col·loquen. Es van trucar al 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 

52 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. 

Les parades estaven distribuïdes al Passeig i C. Major fins als quatre cantons. 

Aquest any s’ha tornat a fer la 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 Olost i tornar per la Torre. Arribant a la 

Plaça es feia aperitiu i s’entregava un detall que consistia en una coca i un fuet. Van 

participar-hi 27 motos. 

També durant el matí, hi va haver la 27a 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 8 colles 

participants: Artés, Balsareny, Berga, Castellbell i el Vilar, Moià, Salou, Santa Maria 

d’Oló i Terrassa. 

De 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia, a la plaça de l’Església, va haver-hi un taller de 

globusflèxia, que va tenir molt bona acollida per a la mainada. 

A les 5 de la tarda, al passeig del Lluçanès, va tenir lloc la Festa de l’escuma amb en 

Gil Ratataplam.  

I les activitats es van completar amb el torneig de bitlles catalanes i la final del torneig 

d’estiu de futbol sala. 



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 200 € (Dos 

premis de 50€, i quatre premis de 25€) 

 

Exposicions 

Dies 22 i 23 de juliol, a la Sala Cal Bach, es va comptar amb la exposició de 

projectes de disseny editorial. La Trencadansa de Prats de Lluçanès. L’horari va 

ser al matí de 10 a 2 i a la tarda de 5 a 8. 

Fins el 23 de juliol, a l’Espai Social de la Gent Gran, Exposició de les fotografies del 

5è 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 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. 

 

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 

 

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 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 556,00 € 

Parades fira efectiu el mateix dia 172,00 € 

Total: 728,00 € 

 

DESPESES 

Concepte Import 

Demostració de boga 80,00 € 

Publicitat el9nou 493,68 € 

Publicitat el9nou “Especial Lluçanès” 78,65 € 

Publicitat El Ripollès i Ràdio Ripoll 217,80 € 

Publicitat Aquí berguedà 38,72 € 

Díptics 199,65 € 

Publicitat La Rella 242,00 € 

Taller de globosflèxia 305,50 € 

Festa bastonera 1.064,29 € 

Cal Janet: botifarra motos 71,72 € 

Total: 2.792,01 € 

 

 

 

 

 



FOTOGRAFIES: 

 

    

 

   

 

 

 

 


