
Fira de
Sant Jaume

Prats de Lluçanès

Del 21 al 24 de juliol
de 2022

Programa
dʼactes

Campanya de la Unió de Botiguers
Del 19 al 24 de juliol
Compra a establiments de la Unió de Botiguers i participa en el sorteig de dues
paneres de productes de les botigues associades. Les paneres estan exposades en
dos locals comercials (carrer Major 5 i 34) disponibles per llogar.

Salutació
Benvolguts/des,

Els dies 21, 22, 23 i 24 de juliol, tenim per davant un llarg cap de setmana plegat
dʼactivitats a l e̓ntorn de la Fira de Sant Jaume, una fira centenària i de les més antigues
de la comarca que representa per a nosaltres una gran oportunitat de promoció des de
diverses vessants: comercial, turística, cultural, patrimonial i, com no, lúdica.

En l e̓dició d e̓nguany, hi trobarem moltes novetats, doncs el model de fira sʼha anat
actualitzant en els darrers anys per donar resposta a les noves necessitats i fent una
aposta clara pel comerç local i els productes de proximitat. També volem destacar
especialment el TastaQmarca dʼaquesta edició, que després de dos anys de parèntesi
degut a les restriccions sanitàries, estrenarà emplaçament i sʼubicarà als Jardins de la
Farmàcia Vella; esperem que aquest nou espai es consolidi i ens permeti gaudir
encara millor de les nombroses propostes gastronòmiques que els restauradors
lluçanesos ens oferiran. Cal tenir en compte que la mostra gastronòmica es veurà
augmentada tant en nombre d e̓stabliments participants com dʼactivitats i serveis
programats.

Un nou model de fira per a Prats de Lluçanès, on el comerç, la cultura i la gastronomia
local se sumaran a totes les activats per tot el poble, per celebrar i viure l e̓stiu!

Alcalde i regidors/es de l e̓quip de govern

Més informació a pratsdellucanes.cat i a
#FiraSantJaume #TastaQmarca



Dijous, 21 de juliol
A 2/4 de 10 del vespre,
a la sala dʼactes de L̓Espai,
4t. Passi del documental “Una generació 
de silenci. La repressió franquista a 
Prats de Lluçanès”, amb les autores 
Roser Reixach, Anna Gorchs i Pep Pujol.

Divendres, 22 de juliol
A les 8 de la tarda, a la Sala Cal Bach, 
Inauguració i obertura de lʼexposició 
“BIEN PUEDA” d A̓nna Blanqué i 
Plana,  un recorregut fotogràfic que 
troba la mirada en lʼhospitalitat de la
gent local i els paisatges dʼEquador, 
Colòmbia i Xile.

L̓exposició es podrà visitar fins el 31 de 
juliol en horari de matins, de dilluns a 
divendres de 9 a 3h i dissabtes i 
diumenges de 10 a 2h

A les 9 del vespre, als Jardins de Cal Bach, 
24a. edició del lliurament del premi 
de la Fundació Dr. Grau.

Tot seguit, Gala lírica a la fresca amb la 
mezzosoprano portuguesa Helena 
Ressurreição i Josep Buforn al piano. 
Interpretaran obres de Falla, Rossini, 
Bizet, Saint-Saens.
Organitza: Fundació Dr. Grau.

Dissabte, 23 de juliol
A les 8 del matí, al Passeig Lluçanès,
Sortida familiar per lʼentorn més 
saludable.
Cal portar gorra i aigua.
Organitza: Unió Excursionista de Prats 
Xics.

A 2/4 dʼ11,  als jardins de Cal Bach,
Esmorzar saludable. Obert a tothom.

A 2/4 de 6 de la tarda, al Passeig Lluçanès,
I Torneig dʼescacs infantil de Prats de 
Lluçanès. Obert a joves de 6 a 16 anys.
Inscripcions fins el dia 22 de juliol al telèfon
609 964 261 (whatsapp) o per correu 
electrònic a fires@pratsdellucanes.cat.
Gratuït.

A les 8 del vespre, a Cal Bach,
Repartiment dels premis del 10è. 
concurs de fotografia dʼinstagram de les 
Festes de Sant Joan i els Elois.

A les 8, nova edició del Tastaqmarca als 
jardins de la Farmàcia Vella i Cal Bach. 
Mostra gastronòmica del Lluçanès.

Escull entre diferents tastos de bars i 
restaurants del Lluçanès a preus d e̓ntre
1 i 4 euros.

Tria quin és el teu tast preferit elaborat 
amb productes de proximitat i entra en el 
sorteig de vals de 20€ a bescanviar als 
establiments participants.

Hi participen:

Cafè del Mig
Cal Met
Cal Quico
Cal Siller
Cal Trumfo
El Bon Gust

A partir de 2/4 de 12 concert amb el grup 
“Sicuta Versions”.
Seguidament, música dʼambient per 
tancar la vetllada.

Diumenge, 24 de juliol
A les 8 del matí, al Polígon les Saleres,
Trobada de Motos Antigues i Cotxes 
Clàssics. Esmorzar i recorregut.
A partir de les 12 exposició de Motos 
Antigues a la Plaça Nova.

Durant tot el matí, al centre del poble,
Firaires, elaboradors i productors del 
territori. Mercat setmanal i botigues 
al carrer.

Al matí, al Passeig Lluçanès,
Aconseguim 100 litres de llet. Recapte 
extraordinari pel banc dʼaliments “Rebost 
del Lluçanès”.
Recollida a la parada de l A̓juntament / 
Oficina de Turisme.

30ª festa bastonera i 2a trobada de 
comarques centrals amb les colles de 
bastoners i bastoneres d A̓rtés, Balsareny, 
les romanes de Barberà del Vallès, Casc 
Antic de Barcelona, Cànoves, Castellbell i 
el Vilar, Cerdanya, Moià, Peramola, 
PutXot de Castellnou de Bages, Rajadell, 
Sabadell, Salou, Sant Jordi Agrupació 
Cultural del Bages de Manresa, Santa 
Maria dʼOló, Taradell i Terrassa. 

A partir de 2/4 dʼ11 del matí, cercavila 
pels principals carrers del poble.
A 2/4 dʼ1 del migdia, a davant de Cal Bach, 
ballada final de les colles bastoneres 
participants.

A 2/4 de 5, als jardins de Cal Bach, ball 
folk amb música en directe amb el grup 
Eraball.
Organitza: Estelladors de Prats de 
Lluçanès.

A les 7 de la tarda,
Espectacle de circ per a tots els 
públics, “Mira t̓” de Circ Pànic a la Plaça 
Vella.
Una gran balança dreta al mig de la 
pista... un joc de mirades encreuades, una 
recerca constant de l e̓quilibri.  Un viatge 
personal sense supèrbia, amb humor i 
autoironia. 

Fonda Sala
Hostal Sant Maurici
La Roca
Mas Monells
Pastisseria Girvent


