#PratsdeLluçanès #FiraSantJaume #Tastaqmarca

TastaQmarca
2019
Mostra gastronòmica
del Lluçanès amb música
en directe

27–28
de juliol

+ info a:

Al web www.pratsdellucanes.cat, a l’app de
Prats de Lluçanès i a les xarxes socials.

Organitza i col·laboren:

Prats de
Lluçanès

Fira de
Sant Jaume
Gaudeix de l'Espai
Tast Km 0

Divendres 26
A les 7 de la tarda, a Cal Bach,
Presentació de la intervenció
artística i exposició fotogràfica
“Quina és la font de la teva felicitat?”
del 4t voluntariat Jove d’estiu del
Casal del Jovent.

Dissabte 27
A les 8 del vespre, a Cal Bach,
Repartiment dels premis del 7è
concurs de fotografia d’instagram
de les Festes de Sant Joan i els
Elois.
De les 8 del vespre fins a la mitjanit,
al Passeig del Lluçanès,
Tastaqmarca.
Mostra gastronòmica del Lluçanès
i música en directe.
Escull entre diferents tastos de bars i
restaurants del Lluçanès a preus
d'entre 1 i 4 euros amb música en
directe del grup Asucarson. Tria quin
és el teu tast preferit elaborat amb
productes de proximitat i entra en el
sorteig de vals de 20€ a bescanviar
als establiments participants

Diumenge 28
Durant tot el matí,
al centre del poble,
Fira de Sant Jaume
Parades d’artesania, entitats,
firaires, botigues al carrer i mercat
setmanal.

Durant tot el matí,
al Passeig del Lluçanès,
NOVETAT
Espai de tast Km 0
Productors i productores
del territori ofereixen
productes de proximitat i et donen
l’oportunitat de provar-los amb
tastets de música en directe.
Fes proximitat i entra en el sorteig
d’una panera de productes de
proximitat del Lluçanès a Taula.
A la plaça Nova,
Sortida i exposició de motos
antigues.
A les 8 del matí, inscripcions i
verificacions.
Tot seguit, inici de la ruta.
A l'arribada, exposició.
A les 11 del matí,
a l’Espai de Tast Km 0,
ACTIVITAT
FAMILIAR
Taller de cuina de
proximitat: Carquinyolis
amb blat forment.
El restaurador de Cal Trumfo, de la
Torre d’Oristà, i elaborador del
receptari de blat forment del
Lluçanès, Isaac Monzó, imparteix un
taller de cuina gratuït per a totes les
edats.
A la 1 del migdia,
a l'Espai de Tast km 0,
Coneix l'únic elaborador de
vermut de Sitges: Celler Diaz.
El responsable del celler, Miquel
Diaz, t'explica com s'elaboren els
vermuts Cala Morisca i te n'ofereix
per maridar amb música de
proximitat.

29a Festa bastonera
Cercavila amb les colles d’Artés,
Balsareny, Berga, Cànoves,
Castellbell i el Vilar, Salou, Santa
Maria d’Oló, Sant Jordi de l’ACB de
Manresa i Rajadell.
A dos quarts d’1 del migdia,
al Passeig del Lluçanès,
Ballada final de les colles
bastoneres participants.
Organitza: Estelladors de Prats de
Lluçanès
A dos quarts de 6
de la tarda, al Passeig
del Lluçanès,
Festa de l’escuma amb
Gil Ratataplam

ACTIVITAT
FAMILIAR

Exposicions
Durant el cap de setmana,
a Cal Bach,
“Quina és la font de la teva
felicitat?”
Exposició fotogràfica del 4t
Voluntariat Jove d’Estiu del Casal del
Jovent.
Durant el cap de setmana,
als jardins de Cal Bach,
Exposició de les fotografies
participants al 7è concurs
d’Instagram de les Festes de Sant
Joan i els Elois.

SORTEIG
FIRA DE SANT
JAUME

Vols un val de 50 euros
per a comprar als comerços
de la UBIC?
Fes-te una fotografia al
photocall dels comerços de la Unió
de Botiguers i Comerciants
situat a la plaça de l’Església
i publica-la a instagram.
Cal que segueixis el compte
d’instagram @botiguersprats,
escriguis els hashtags
#FiraSantJaume, #PratsdeLluçanès
i #PratsdeBotigues
Tens temps per
participar-hi fins el 30 de juliol.
El 31 de juliol s’anunciarà
el nom de la persona guanyadora.
Molta sort!

