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Els actes de la fira van començar el dijous 13 de desembre a les 11 del matí, amb la 

Missa en honor a Santa Llúcia. 

A la tarda, va tenir lloc la jornada tècnica “Pesta Porcina Africana: mesures de 

protecció a les granges i en la caça”.  

El divendres, a la residència va tenir lloc la IV edició del Petit pessebre vivent. Al 

vespre, va haver-hi la projecció audiovisual “Escalant la Cua de Drac (Broad Peak)” 

amb Òscar Cadiach, de la Unió Excursionista de Prats de Lluçanès. 

El dissabte 15 de desembre, va començar la campanya de Nadal de la Unió de 

Botiguers, premiant les compres nadalenques amb 3 premis de 500€. El mateix 

dissabte, a les 8 del vespre va tenir lloc el Festival de Nadal de Prats Salut. 

El diumenge 16, 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 41 firaires. D’aquests, 3 no es van presentar. 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 diferents entitats:  antics bastoners i estelladors, joves de 

confirmació, AMPA FEDAC Prats, ERC, Cuidem Lluçanès, Sindicat d’estudiants, Club 

esquí, Comissió Any Ràmbol, CDR i també va haver-hi la fira de la desconnexió on 

van participar-hi Go Fone, Cat Gas i Som Energia. Les entitats es van col·locar juntes 

al final del Passeig, al costat de les atraccions infantils. 

Al començament del Passeig s’hi van instal·lar com sempre, els cotxes. 

També es va dinamitzar la fira amb la cercavila amb l’Oncle Boscall.  

A partir de les 8 del matí, s’ofereix l’esmorzar gratuïtament a tothom. Al costat s’hi 

troba 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, 

Abel Peraire i del Joan Molas dels carreters. 

Es va fer una demostració de ferrar cavalls a càrrec de Gerard Pujols, una demostració 

d’escultures amb motoserra a càrrec de Rocamentidera i de carrusel i passejades amb 

poni a càrrec del Centre Hípic Lluçanès. 

A la tarda, estava previst el Nadal al carrer que es va haver de suspendre degut al mal 

temps. 

Aquest any s’ha celebrat la 3a trobada de tallistes de fusta. Del 14 al 16 de desembre, 

va tenir lloc la exposició de talles de fusta a la Sala Cal Bach, i el divendres 14 es va 

celebrar la primera jornada tècnica adreçada a centres d’educació i a professionals, 

que va tenir molt bona acollida. 



Finalment, el diumenge, es va fer la demostració i la finalització de l’obra conjunta 

dedicada al poble. Els tallistes participants van ser: Joan Boixadé, Agustí Comellas, 

Joan Herrada, Joan Montero, Xavier Nualart i Joan Pons.  

La publicitat de la fira s’ha fet a la revista La Rella, la Televisió del Berguedà, a 

RAC105 i RAC1, i al 9nou. El disseny del cartell i el díptic ha anat a càrrec de l’Adrià 

Davins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESSUPOST 

 

Despeses: 

La Rella publicitat: 194,27 € 
Menú tallistes: 238,90 € 
Esmorzar: 890,85 €  
Llenya: 145,20 € 
Disseny cartells i díptics: 254,10 € 
Publicitat televisió del Berguedà: 181,50 € 
Demostració de ferrar: 121,00 € 
Projecció audiovisual: 300,00 € 
Publicitat RAC1: 299,48 € 
Publicitat RAC105: 145,20 € 
Trobada de tallistes: 2.510,75 € 
Estovalles i tovallons paper: 50,55 € 
Detall als col·laboradors: 148,57 € 
Publicitat el9 nou: 310,97 € 
Publireportatge Turisme Catalunya: 804,65 € 
Cartells i díptics: 328,39 € 
Sàpiens publicitat: 605,00€ 
Palla: 184,68 € 
Jornada tècnica: 186,03 € 
Total despeses: 7.900,09 € 

 
 
Ingressos: 
 
Paradistes efectiu: 66,00 € 
Ingressos compte: 376,00 € 
Total ingressos: 442 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos: 

           

    

    

      


