
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

MEMÒRIA FIRA DE SANT JAUME 2020 
 

Enguany hi havia una programació prevista per celebrar la fira de Sant Jaume, però 

degut a la pandèmia de la Covid, a última hora es va haver d’anul·lar la majoria dels 

actes. 

Estava previst tematitzar la fira entorn dels productes de proximitat i hàbits saludables. 

Les activitats que estaven previstes i es van haver d’anul·lar són: 

- Sortida familiar per l’entorn de Prats – organitzada per la Unió Excursionista de Prats. 

- Ball en línia amb Country Lluçanès- 

- 5a Mostra gastronòmica del Lluçanès: TastaQmarca.- Estava previst que hi 

participessin els establiments: Restaurant Cal Met, Ca la Cinta, Pastisseria Girvent, 

Cal Siller, Cerceses Ecoality, Bar zona esportiva, Cafè del Mig i Pizzeria de Prats. 

- Concert amb els Blú. 

- Música amb el DJ Marc Serra. 

-Trobada de motos antigues. 

-Tallers i activitats saludables:  

 *Activitat saludable per a totes les edats. Entrenament funcional amb Ferran 

Ares. 

 *Natura i esport. Taller de suplements naturals per la pràctica esportiva amb 

Martí Noguera i Júlia Devesa 

 *De la natura al necesser. Taller de cosmètica natural amb Ester Armengol, de 

Mon Aroma. 

- Aperitiu de proximitat: Tòfona i vins. Maridatge de productes de Noir et Blanc i Celler 

Abadal. 

-Taller de circ a càrrec de l’Espai de Circ Arcàdia. 

- Sortida de l’espectacle itinerant de circ: La Cirquetra d’Improvisto’s Krusty Show. 

Estava previst seguir amb totes les mesures de prevenció i seguretat sanitària, i que 

fos necessària la inscripció prèvia als tallers. 

 

Les activitats que sí es van poder celebrar van ser: 

- Entrega dels premis Dr. Grau. 

 

- Jornada Tècnica sobre economia social, cooperativisme i comerç local. 

Va tenir lloc el dissabte dia 25 de juliol al matí a l’Espai. Es va comptar amb el suport 

per l’organització de la jornada amb Alba Rojas de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya 

Central, i hi participen també Mengem Osona i Supercoop Manresa. 



La jornada es va dividir en dues parts, la primera més teòrica sobre el cooperativisme 

com a eina de transformació econòmica i una segona part amb una taula rodona 

d’experiències de dinamització del consum agroalimentari local de la Catalunya 

Central.  

Hi van participar 14 persones. 

- La presentació de la restauració de l’antic rellotge del campanar de 

l’Església amb Màrius Tulleuda. 

 

- Sorteig de les paneres de la campanya de la fira de la Unió de Botiguers. 

 

- Firaires, entitats i botigues al carrer. 

Les parades de firaires i productors de proximitat es van distribuir entre el Passeig i el 

C. Major. Es va fer un tancament perimetral amb tanques i cintes i gel hidroalcohòlic a 

les diferents entrades. 

Hi van participar 33 firaires. 

Els firaires pagaven 50€ de fiança per estar-hi tot el dia. Al anul·lar molts dels actes, es 

decideix que la fira serà només al matí i es retorna la fiança i la inscripció als que no 

volen participar. 

 

CAMPANYA PROMOCIONAL 

1. Material gràfic: fulletons i cartells 

2. Espai a la Plaça Major de Vic durant el mercat del dissabte 18 de juliol: es va 

fer un acte de promoció el dissabte anterior a la fira, el 18 de juliol al mercat de 

Vic. Des d’Osona Turisme es va cedir espai a la carpa que tenen i que enguany 

per la pandèmia es va desplaçar al Passeig, es va donar a conèixer la fira de 

Sant Jaume i la mostra gastronòmica tastaQmarca. 

3. Pàgina web i xarxes socials: Ajuntament, Consorci, Osona Turisme 

4. Agendes als mitjans 

5. Publicitat: La Rella, el 9nou 

El disseny dels cartells va anar a càrrec de l’Adrià Davins i la impressió de Pla-

Valldaura. 

 

PRESSUPOST 

Despeses: 

Publicitat el 9nou: 329,12 € 

Ampolla esprai: 3,50 € 

Ponència jornada tècnica supercoop Manresa: 134,31 € 

Ponència jornada tècnica Mengem Osona: 121,00 € 

Esmorzar jornada tècnica (coca i llonganissa): 31,20 € 

Disseny programació i díptics, fulletons, roll up adaptació anuncis...: 598,27 € 

Publicitat la Rella: 392,04 € 

Taxa Servei Català de Trànsit permís motos antigues: 38,45 € 

Impressió díptics i cartells: 635,20 € 

 

TOTAL DESPESES: 2.283,09 € 



 

Ingressos: 

Ingressos parades: 323,00 € 

TOTAL INGRESSOS: 323,00 € 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES: 

 

 



 

 

 

 


