PROGRAMA FIRA-MERCAT DE SANTA LLÚCIA 2016
Horari de la Fira: De 9.30 h a 20.30 h ininterrompudament
De les 9.30 h a 14.00 h
Operació Moneda, al passatge Gaspar de Portolà, organitzat per Mà Oberta.
De 10.45 h a 13.00 h
Jornada tècnica “Les plantes aromàtiques del nostre entorn, processat i usos”.
Presentació de la jornada i inici de les xerrades:
11.00 h les plantes aromàtiques del nostre entorn, cultiu, assecat i altres processos
domèstics, a càrrec de la Sra Mònica Fanlo, enginyera agrònoma.
12.00 h altres usos de les plantes aromàtiques, a càrrec de la Sra Lídia Romeo, de Ca la
Ferratina.
12.30 h tast: aromes de les infusions, a càrrec de la Sra Mònica Fanlo.
Al casal de Lapallavacara.
Ho organitza: departament d’ Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
D’11.00 h a 14.00 h
Cantada de nadales itinerant a càrrec dels Alumnes de l’ Escola Municipal de Música de
Balaguer, en diferents indrets del mercat.
D’11.00 h a 13.00 h i de 18.00 h a 20.00 h a la plaça del Pou:
* Visita del Patge Reial a la Fira i recollida de cartes. Recorregut pel mercat.
* Muntem el pessebre ! ajuda’ns a fer un mural amb el personatges més coneguts
d’aquestes festes. Adreçat als infants.
A les 17.00 h
Taller infantil de manualitats nadalenques, al casal de Lapallavacara. A partir de 3 anys.
A les 18.00 h
Cercavila infantil “Somnis i tradicions” a càrrec de lla Companyia Sac Espectacles,
per tot el mercat de Santa Llúcia. Sortida des del casal de Lapallavacara.
Durant tot el dia:
A la plaça el Pou:
Recuperem les tradicions:
-Enguany, la cosidora ! gaudirem d’un taller de costura a càrrec de la brodadora
Paquita Botigué, adreçat als més petits de la casa on ensenyarà a fer els primers punts
tot creant figuretes per a l’arbre.

- Un any més podreu gaudir de la nostra exposició d’aviram viu, amb més d’una
quinzena d’espècies diferents. Pregunta als professionals com viuen, d’ on
procedeixen, o quines especies s’exposen... aprèn sobre el món de les aus amb els seus
cuidadors.
Tret de sortida de la campanya nadalenca 2016 dels comerciants del carrer Major i
del carrer d’Avall:
Les teves compres per Nadal, al carrer Major i al carrer d’Avall, tenen regal!
Vine a comprar i t’ obsequiem amb vals de totes les nostres botigues durant el mes de
desembre. El sorteig es realitzarà el dia 3 de gener del 2017, a les 12 del migdia a cada
carrer.

