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Diumenge,
13 de desembre
de 2020
Mercat de
Nadal
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Parades d'artesans,
firaires i productors
de proximitat

PL.
NOVA

C. DE L’ORIENT

Punts de sortida amb gel hidroalcohòlic
i control d’aforament.

Botigues al carrer i
mercat setmanal

Cal respectar les indicacions seguint les
recomanacions de la Generalitat de Catalunya.

Punts d’entrada amb gel hidroalcohòlic
i control d’aforament.
Punts d’entrada i sortida amb gel hidroalcohòlic
i control d’aforament.

Trobada de
Tallistes de Fusta
Taller de circ per
a tota la família

Organitza:

Ajuntament de
Prats de Lluçanès

Amb el suport de:

Tota la programació a pratsdellucanes.cat
#SantaLlúciaPrats

Salutació

Divendres, 11 de desembre

Des del segle XVIII Prats de Lluçanès ha
acollit de forma continuada la Fira de
Santa Llúcia, centrada especialment en
l’agricultura i la ramaderia. Enguany, però,
la pandèmia ens ha obligat a reconvertir-la
en un mercat de productes de proximitat i
de Nadal on se seguiran les mesures sanitàries vigents i es controlarà l’aforament.

A les 6 de la tarda, via telemàtica,
Jornades tècniques: Rutes eqüestres,
una oportunitat de desenvolupament
turístic i sostenible.

La situació ens ha fet readaptar el dia de
Santa Llúcia, el viurem d’una manera
diferent a la que estem acostumats, però
amb la mateixa il·lusió per encarar les
festes amb el millor dels somriures, tot i
que estiguin coberts per mascaretes.
Malauradament aquest any no podrem
gaudir de la mostra de bestiar i de
maquinària agrícola. Però com que Santa
Llúcia no es pot concebre sense el sector
agrícola i ramader, volem presentar-vos el
primer fruit sorgit de la renovada Fira de
l’any passat, que va començar a apostar
pel bestiar equí. Es tracta de la creació de
les rutes eqüestres a Prats i al Lluçanès
que es presentaran durant les jornades
tècniques a les que us convidem a assistir.
Unes jornades en línia que posen en valor
la pagesia i el Lluçanès, un territori serè.
Us animem també a gaudir de la cultura,
perquè és segura. En forma de circ, de
teatre i amb la trobada de tallistes o la
segona mostra de pessebres als locals
buits del carrer Major. Animeu-vos a badar
amb tranquil·litat pel mercat de Nadal i les
parades de firaires i productors. Feu-ho
seguint el recorregut indicat, per garantir la
seguretat i les mesures sanitàries que ens
cal seguir per frenar la pandèmia.
Un cop més, gràcies per la vostra
responsabilitat, compromís i que tingueu
un bon dia de Santa Llúcia.
Alcalde, regidors i regidores de govern

Inscripcions gratuïtes a
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Més informació al 93 888 00 50 i a
turisme@consorci.llucanes.cat.
Organitza: Ajuntament de Prats de Lluçanès,
Consorci del Lluçanès i Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Diumenge, 13 de desembre
2a 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.

Durant el matí, a la Sala de Cal Bach,
4a trobada de Tallistes de Fusta.
Creació d’una obra conjunta dedicada al
poble. Podeu veure en exclusiva el procés
d’elaboració entrant al canal youtube de
l’Ajuntament de Prats de 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.

A les 11 del matí, als jardins de Cal Bach,
Taller de circ a càrrec de l’Espai de Circ
Arcàdia.
Aforament limitat. Cal seguir les mesures
indicades a l’entrada al recinte.
A la 1 del migdia, als jardins de Cal Bach,
Espectacle de circ “La Cirquestra” a
càrrec d’Improvisto’s Krusty Show.
Aforament limitat. Cal seguir les mesures
indicades a l’entrada al recinte.
A les 6 de la tarda, a la Sala Polivalent,
360 grams d’Ada Vilaró.
Un espectacle poètic que fusiona paraula,
cos i dansa.

Durant tot el matí,
al carrer Major i plaça de l’Església,
Mercat de Nadal.

Venta d’entrades anticipades a
entrades.pratsdellucanes.cat.
Preu 10 euros.
No es vendran entrades a taquilla.
Aforament limitat. Cal seguir les mesures
indicades a l’entrada al recinte.
Durant tot el matí, al passeig del Lluçanès,
Parades d’artesans, firaires i productors
de proximitat.
Durant tot el matí, al centre del poble,
Botigues al carrer i mercat setmanal.

!
La programació es pot veure
alterada en funció de les mesures
sanitàries vigents.

S’informarà de qualsevol
modificació al whatsapp municipal
661 545 638

