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Amb el suport de:Organitza:

La Fira de Santa Llúcia, organitzada per l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, amb la 
col·laboració de diverses entitats locals i lluçaneses, el Consorci del Lluçanès i la 
Diputació de Barcelona, té una llarga tradició centenària i s’ha realitzat de forma 
continuada des del segle XVIII, centrant-se especialment en l’agricultura i la 
ramaderia.

Enguany, es fa un pas més per visibilitzar, encara més, la pagesia, potenciant la 
participació de productors i productores del territori i la mostra de cavalls i ponis, 
així com diverses activitats que giren a l’entorn d’aquests animals.

El Lluçanès és un dels territoris del país amb més bestiar equí per càpita, un fet 
que singularitza casa nostra, i que a Prats gaudim cada any commemorant els 
traginers i revivint la passada per les Festes de Sant Joan i els Elois. És per això 
que a les jornades tècniques, que tindran lloc el dissabte de la Fira, es 
proporcionaran elements claus per a la creació de productes turístics eqüestres. 

El contacte amb el cavall, la natura i la descoberta del patrimoni natural i cultural 
conformen un conjunt d’activitats respectuoses amb el medi, que poden esdevenir 
molt interessants per a tots els públics. Així, les jornades pretenen explorar els 
elements bàsics de creació de productes turístics eqüestres i la seva 
comercialització, ja que desenvolupar productes de turisme eqüestre o activitats 
d’oci amb cavall en un territori rural pot esdevenir una oportunitat econòmica, i 
donar resposta a diferents demandes turístiques combinant esport, oci i natura.

Per tot això, us animem a participar a les passejades gratuïtes amb carro per la 
Fira, a gaudir de les exhibicions de salts de cavall, a esmorzar com a pagès, a 
admirar les talles fetes amb motoserra, a tastar la comarca amb diverses 
propostes gastronòmiques mentre escoltem el Fum, fum, fum, tant vinculat al 
nostre poble, en un concert de Nadal. Us animem a badar per la Fira de Santa 
Llúcia i les parades d’artesania, per la mostra de bestiar i maquinària agrícola, i 
pel nou Mercat de Nadal que s’estrena quan ja estem a les portes de les festes 
nadalenques, i un llarg etcètera.

Animeu-vos a descobrir l’essència del nostre territori i participeu en la part més 
solidària de la �ra i, també, en els diversos tallers preparats per gaudir en família.

Que tingueu una molt bona Fira de Santa Llúcia!

Alcalde, regidores i regidors



Divendres, 13 de desembre

De 9 del matí a 3 de la tarda,
a la Sala Cal Bach, 
Exposició de pintures “No miris veu” 
del pintor Joan Vilalta.

A les 11 del matí,
a l’ermita de Santa Llúcia, 
Missa en honor a Santa Llúcia.

A les 8 del vespre, a l’Espai,
Projecció audiovisual “A pulmó” amb 
Sergi Mingote que explicarà el repte 
14x1000 Catalonia Project.
Organitza: Unió Excursionista Prats

Dissabte, 14 de desembre

Mostra de pessebres als locals buits del 
carrer Major.
Passeja pel carrer Major i gaudeix dels 
diversos pessebres que durant totes les 
festes de Nadal ompliran de vida els locals 
comercials buits del principal eix 
comercial del poble.

A les 10 del matí, a l’Espai,
Jornada tècnica: “Elements claus per a 
la creació de productes turístics 
eqüestres”. 
Es comptarà amb les intervencions de 
Francesc Rabat, especialista en itineraris a 
cavall i trec, i Anna Sans, propietària de 
l’agència de viatges Trek and Ride.
S’oferirà un aperitiu amb productes locals 
per a totes les persones inscrites.
Inscripcions gratuïtes per correu 
electrònic a �res@pratsdellucanes.cat o 
trucant al 93 888 00 50.
Organitza: Ajuntament de Prats de 
Lluçanès, Consorci del Lluçanès i 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat de 
Catalunya.

A les 10 del matí, a les Tres Fonts,
Excursió familiar cap a Santa Eulàlia 
de Pardines
Organitza: Unió Excursionista Prats Xics

D’11 del matí a 2 del migdia,
a la Sala Cal Bach, 
Exposició de pintures “No miris veu” 
del pintor Joan Vilalta.

A les 5 de la tarda, a la Residència Nostra 
Senyora de Lourdes,
5è Pessebre vivent i sorteig d’una 
llumineta de Nadal.
Col·labora: Restaurant Cal Quico

A dos quarts de 6 de la tarda i a les 9 del 
vespre, a la Sala Polivalent,
Estrena de l’obra de teatre: “Femení 
plural. Les dones de la Puigneró”
Venda d’entrades anticipades a 8 euros a Cal 
Bach en horari d’o�cina i a 10 euros a 
taquilla.
Organitza: Gaudir d’Art
Col·labora: Ajuntament de Prats de 
Lluçanès, Ajuntament de Sant Bartomeu del 
Grau i Diputació de Barcelona

A les 6 de la tarda, al Pavelló,
Festival de Nadal de Patinatge: “Un Nadal 
de contes”
Organitza: Club Patí Lluçanès

Inici de la campanya de Nadal de la Unió 
de Botiguers
La Unió de Botiguers de Prats de Lluçanès 
premia les teves compres nadalenques 
sortejant tres premis de 500 euros per 
gastar en un sol dia.
Organitza: Unió de Botiguers

Diumenge, 15 de desembre

De dos quarts de 9 a les 11 del matí,
a la Roca Xica,
Esmorzar de �ra. Esmorzar típic de pagès 
per 2 euros.
Organitza: Carreters del Lluçanès

Durant tot el matí, al mateix lloc,
Mostra de bestiar equí, oví i aviram de 
Nadal i maquinària agrícola.
És obligatori que totes les persones que 
vulguin mostrar bestiar a la Fira presentin 
la documentació de l’animal a l’Ajuntament 
abans del dimecres, dia 11 de desembre. 

Durant tot el matí, al centre del poble, 
Parades d’artesans i �raires, botigues al 
carrer i mercat setmanal.

Durant tot el matí, al passeig del Lluçanès,
Mercat de pagès amb productes de 
proximitat, mostra d’entitats, mercat 
d’automoció i �ra de la desconnexió.

Durant tot el matí, a la plaça de l’Església, 
Mercat de Nadal i tallers infantils de 
tions a càrrec de joves voluntaris i 
d’ornamentació nadalenca sostenible a 
càrrec de la mestra artesana en pell, Sandra 
Quilez, d’Nquart Leather.
Tallers gratuïts. S’acceptaran donatius per la 
Marató de TV3. 

A partir de les 10 del matí, a l’aparcament 
de Cal Pelut, 
Talla d’escultures amb motoserra.

A dos quarts d’11 del matí, a la Roca Xica, 
Oh Happy Nadal! Tast musical amb Noelia 
Gómez, Gerard Ibáñez, Mateu Peramiquel i 
Mar Puig.

A partir de dos quarts d’11 del matí, 
a la plaça Nova, 
Tirolina solidària apta per a tots els 
públics. Fes un donatiu per la Marató de 
TV3, penja un desig a l’olivera i llença’t des 
del balcó de l’Ajuntament Vell cap a 
l’olivera de la pau.

D’11 del matí a 2 del migdia,
a la Sala Cal Bach, 
Exposició de pintures “No miris veu” 
del pintor Joan Vilalta.

A les 11 del matí, entre l’Escola bressol 
La Pitota i Cal Dama,
Exhibició de salt. 
Organitza: Centre Hípic Lluçanès amb la 
col·laboració d’altres centres hípics

A partir de les 11 del matí,  a l’avinguda 
de Rafael Casanova, 
Passejades amb cavalls i ponis.
Preu: 2 euros
Organitza: Centre Hípic Lluçanès

A partir de les 11 del matí, davant del 
monument de Rafael Casanova i de 
l’aparcament de Cal Pelut,
Passejades gratuïtes per la Fira amb 
carro. 
Organitza: Carreters del Lluçanès 

A dos quarts de 12 del migdia,
a la plaça Nova, 
Oh Happy Nadal! Tast musical amb 
Noelia Gómez, Gerard Ibáñez, Mateu 
Peramiquel i Mar Puig.

A dos quarts de 12 del migdia,
a la Roca Xica, 
Inici de la cercavila de Nadal amb la 
txaranga Maracuyà que recorrerà els 
diversos espais de la Fira.

A dos quarts d’1, al mirador del passeig 
del Lluçanès, 
Presentació del llibre “Tota la veritat. 
La crònica de�nitiva dels dies decisius 
del Procés” amb els periodistes Marc 
Martínez Amat, cap de política de RAC1,  
Ferran Casas, subdirector de Nació Digital, 
i Odei A. Etxearte, periodista de Vilaweb.

A partir de dos quarts d’1 del migdia, 
al passeig del Lluçanès,
Tastaqmarca per Santa Llúcia. Tastos de 
restauradors del Lluçanès a 3 i 4 euros.

A tres quarts d’1 del migdia, 
a la plaça de l’Església, 
Oh Happy Nadal! Tast musical amb 
Noelia Gómez, Gerard Ibáñez, Mateu 
Peramiquel i Mar Puig.

A la 1 del migdia, al mirador del passeig 
del Lluçanès, 
Oh Happy Fum Fum Fum!
Concert amb Noelia Gómez, Gerard 
Ibáñez, Mateu Peramiquel i Mar Puig.
Prats és el bressol del Fum, Fum, Fum 
gràcies al músic i pedagog pradenc 
Joaquim Pecanins. Una de les nadales més 
interpretades serà el tret de sortida d’un 
repertori de temes nadalencs per maridar 
amb l’oferta gastronòmica dels 
elaboradors i productors del territori.

A les 6 de la tarda, pels carrers del poble,
33è Nadal al Carrer: “El Nadal ens 
mou”. Cloenda de l’acte a l’Església 
Parroquial.
Organitza: Escola FEDAC Prats

Mostra de pessebres als locals buits del 
carrer Major.
Passeja pel carrer Major i gaudeix dels 
diversos pessebres que durant totes les 
festes de Nadal ompliran de vida els locals 
comercials buits del principal eix 
comercial del poble.

500 500 500


