
La Fira de Santa Llúcia, s’ha realitzat de forma continuada des del 
segle XVIII, una fira centrada especialment en l’agricultura i la 
ramaderia, que ha organitzat el llarg dels anys 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.

Enguany, ens trobem en una edició en què ens fa especial il•lusió, 
després d’una edició del 2020 marcada per la pandèmia, aquest any 
podrem tornar a tenir el tradicional esmorzar dels carreters, la mostra 
de bestiar, la mostra de maquinària agrícola, passejades amb carro, 
concurs de xerracs… a més a més del mercat de Nadal, firaires, 
artesans, productors de proximitat i diferents actes culturals.

El Lluçanès és un dels territoris del país amb més bestiar equí per 
càpita, és per això que a les jornades tècniques, que tindran lloc el 
dissabte de la Fira, s’explicaran les oportunitats de les rutes de turisme 
eqüestre, i un cop finalitzades les jornades s’inaugurarà el punt 
d’allotjament de cavalls i carruatges per les rutes eqüestres.

Aquesta edició també comptarà amb una part més cultural, en la qual 
podrem gaudir d’un espectacle de circ, un concert de l’EMAL i vàries 
actuacions del festival Itinerancies.

Us animem a gaudir d’una nova edició de la fira de Santa Llúcia, on de 
nou podrem tornar a disfrutar de la seva essència!

Alcalde, regidores i regidors de l’equip de govern.

Diumenge,
12 de desembre
de 2021

Santa Llúcia
Prats de Lluçanès

Mostra agrícola i ramadera
Mercat de Nadal
Artesania, firaires i productes de proximitat
Botigues al carrer i mercat setmanal
Escenes: cultura al carrer

Tota la programació a pratsdellucanes.cat
               #SantaLlúciaPrats

Pobles de Circ és una de les onze mesures del Pla d'Impuls del Circ 2019-2021.
El Pla d'Impuls del Circ 2019-2021 és una iniciativa del Departament de Cultura i l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APPCC). El pla consta d'onze
mesures específiques finançades en la seva globalitat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i compta amb aportacions específiques de
l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Ramon Llull, així com amb la col•laboració del Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel, l'Ateneu Popular 9Barris, La Central del
Circ, La Vela de l'Estruch, la Xarxa d'Espais de Circ de Catalunya (XECC) i Nilak, la complicitat de diversos municipis, entitats i equipaments de Catalunya. El Pla
d'Impuls del Circ té com a objectiu principal crear un escenari d'oportunitats per a la promoció i difusió del circ en la vida cultural, social i econòmica del país més
enllà de les nostres fronteres.

Cal seguir les mesures sanitàries
vigents i indicades per l’organització.

La programació pot veure’s alterada
en funció de les mesures vigents.

En cas de pluja se suspendrà
l’activitat.

Consulta la programació completa
www.pratsdellucanes.cat



Divendres, 10 de desembre

A les 10 del vespre, a la Sala Polivalent 
Municipal, 
Escenes: cultura. 
Madame Gaüc amb Fil
Espectacle de Pobles de Circ
Una creació que explora les relacions 
humanes a partir d’un llenguatge universal: 
el físic. Dos personatges s’embarquen en un 
joc de tensions entre la realitat i la ficció, la 
raó i l’emoció , per projectar un imaginari 
amb el que capten la complicitat del públic. 
Un espectacle poètic, reflexiu i proper, on 
els equilibris sempre hi són presents.

           Aforament limitat amb
           reserva prèvia. 3€

entrades.pratsdellucanes.cat
t. 93 856 01 00

Dissabte, 11 de desembre

A les 10 del matí, a l’Espai,
Jornada tècnica "Oportunitats de les 
Rutes de Turisme Eqüestre"
Ponències: l'homologació dels 
recorreguts eqüestres a Catalunya i 
itineraris de Formació Professional del 
guia eqüestre.
Es comptarà amb les intervencions de Joan 
Pi i Fernando Muñoz, membres de la 
Federació Catalana d'Hípica.
Inscripcions gratuïtes a 
fires@pratsdellucanes.cat o al 93 856 01 00
Organitza: Ajuntament de Prats de 
Lluçanès, Consorci del Lluçanès i 
Departament d'Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural.

A 2/4 d’11 del matí, a la Pl. Catalunya, 
Passejada familiar “Els boscos del gat 
fer” centrada en la recerca i identificació de 
rastres de fauna.
Organitza: Grup de Recerca en Carnívors 
de Catalunya (FELIS-ICHN)

A les 11 del matí, al Soler de n’Hug,
Ruta de la llet.
Preu visita + tast complert 10€ adults. 
Infants gratuït.
Inscripcions i informació: 650 171 264 
(trucada o whatsapp)

A 2/4 d’1 del migdia, al camí de les 
Torrenteres,
Inauguració de l’espai de parada de nit de 
les rutes eqüestres del Lluçanès.

A les 5 de la tarda, a la Sala Cal Bach,
Xerrada divulgativa “Coneguem el gat fer”
Organitza: Grup de Recerca en Carnívors 
de Catalunya (FELIS-ICHN)

A les 7 de la tarda, a l’Espai,
“3 nits de torb i 1 cap d’any. Crònica 
d’una tragèdia al Pirineu”
Audiovisual i llibre sobre la tragèdia al 

Balandrau el cap d’any del 2000, per Jordi 
Cruz i Serra, meteoròleg i professor 
universitari. Presentació del Camí Oliba i 
sortides UEP 2022.
Organitza: Unió Excursionista Prats

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 3 premis de 500€.
Organitza: Unió de Botiguers

Diumenge, 12 de desembre

De 2/4 de 9 a les 11 del matí, a la Roca Xica,
Esmorzar de fira. Esmorzar típic de pagès 
per 2€.
Organitza: Carreters del Lluçanès

Durant tot el matí, al mateix lloc,
Mostra de bestiar equí, oví, boví i aviram 
de Nadal i maquinària agrícola. 
Demostració de ferrar cavalls 
Concurs d’escultures amb motoserra

Durant tot el matí, al centre del poble,
Parades d’artesania i firaires, botigues al 
carrer i mercat setmanal.
Mostra d’entitats i mercat d’automoció

Durant tot el matí, a la Plaça de l’Església
Mercat de Nadal

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

Festival Itineràncies d’hivern

A 2/4 de 12 del matí, als Jardins de Cal Bach
Escenes: cultura al carrer. 
Amer Kabanni amb Runa (work in 
progress)
                                     Runa. Restes. Història. 
                                     Construcció. Destrucció. 
                                     Records que queden 
                                     oblidats. Síria. Arrels. 
                                     Mort. Vida. Identitat. 
Un espai alliberat on el cos, l’objecte i el so 
dialoguen per retrobar-se amb aquella part de 
cada un de nosaltres que queda oblidada, 
s’enyora, s’estima, es desestima i es difumina. 
L’obra qüestiona els límits interns així com 
l’absurditat de les fronteres territorials i els 
conflictes humans.
Organitza: Festival Itineràncies

A les 12 del matí, als Jardins de Cal Bach 
Escenes: cultura al carrer. 
Llum de Fideu amb Sfumato 
                                     Vivim envoltats de 
                                     persones i altres éssers 
                                     vius: arbres, ocells... 
                                     Fins a quin punt ens 
                                     concerneix el seu 
dolor? Per què empatitzem amb unes vides 
i, en canvi, amb unes altres restem 
indiferents? És possible ampliar el ventall 
de vides amb què ens sentim implicats?
Sfumato és la temptativa d’obrir escletxes 
entre categories massa ben asfaltades; 
l’intent de dissoldre els seus límits, 
difuminar-los, perquè hi puguin començar a 
circular simpaties, cures, solidaritats... 
Organitza: Festival Itineràncies

A 2/4 d’1 a la Plaça de l’Església
Escenes: cultura al carrer. 
Anna Confetti amb A la fresca
                                     Tres personatges i una 
                                     cadira gegant surten a 
                                     prendre la fresca, 
                                     provocant diferents 
                                     situacions còmiques. 
Espectacle inspirat en accions quotidianes. 
Visual i amb poques paraules.
Organitza: Festival Itineràncies

A 2/4 d’1 al capdavall del Passeig
Escenes: cultura al carrer. 
Actuació de combos de l'EMAL, Escola 
de Música i Arts del Lluçanès 
Organitza: EMAL

A les 5 de la tarda, al Pavelló,
Festival de patinatge i exhibició d’hoquei 
Organitza: Club Patí Lluçanès

Dilluns, 13 de desembre

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

EXPOSICIÓ EL GAT FER, EL FELÍ 
DELS NOSTRES BOSCOS
Del 3 al 14 de desembre a la Sala Cal Bach 
en horari d’oficines

3a Mostra de pessebres als locals buits 
del carrer Major
Durant les festes de Nadal ompliran de vida 
l’eix comercial del poble

La programació i les mesures poden variar 
segons la normativa vigent. Estigues al dia 
entrant a pratsdellucanes.cat o escrivint al 
whatsapp municipal 661 545 638.

!

500 500 500


