
TARADELL
38a EDICIÓ FESTA I FIRA DE SANTA LLÚCIA 

Divendres, 13 de desembre 

A les 8 del matí, MISSA a la capella

A les 7 del vespre, RÉS DEL SANT ROSARI

Diumenge, 15 de desembre

A partir de les 10 del matí, a la plaça de Santa Llúcia i Plaça del Gili, FIRA DE SANTA LLÚCIA

A 2/4 d’11 del matí, REPIC DE CAMPANES. A continuació, a la capella, MISSA CANTADA PEL

COR PARROQUIAL I MÚSICA DE FLAUTA

A la sortida s’oferirà coca amb llonganissa i vi bo per a tothom i es podrà adquirir el tradicional ramet de la sort.

Notes: es manté la missa que se celebra a 2/4 de 12 del migdia a la parròquia. Durant tot el cap de setmana es

podrà visitar la Capella i durant les festes de Nadal s’hi podrà visitar un pessebre obra d’en Joan Blancafort.

A les 12 del matí, a la Plaça, BALLADA DE SARDANES, a càrrec de la Cobla Lluïsos

De les 5 de la tarda a les 8 del vespre, a la Plaça Santa Llúcia, EL PATGE REIAL recollirà les

cartes. Amenitzat per La TXARANGA TOCA SONS. Org.:Associació Botiguers de Taradell

A partir de les 6 de la tarda, BERENAR POPULAR amb torrades, all i botifarra

Durant la tarda-vespre, a la capella, "TOCADES A SANTA LLÚCIA", a càrrec del Grup ReBLa'T

Durant tot el dia,

 "L'ARXIU FOTOGRÀFIC SURT AL CARRER”. Mostra de fotografies antigues de la Fira

Santa Llúcia

 RECOLLIDA SOLIDÀRIA DE JOGUINES i ALIMENTS. Org.: Càrites Parroquial de Taradell 

 I PASSEJADES AMB PONI, a càrrec de Ponicat

Amb la col·laboració de: Protecció Civil Voluntaris de Taradell i la Colla Jove de Geganters i Grallers de Taradell

LLUM PEL MÓN

Llúcia! Portadora de la Llum, Al nostre poble, anellada, per una antiga placeta, 

La foguera va deixar immaculat el teu cos; hi ha una serena ermita, a tu dedicada. Custodia

sense ulls, encara hi veies, sols l’espasa                           el símbol i és testimoni dels teus favors concedits.

d’un boxí sotmès, et va prendre la vida. Hi ha tanta pregària impregnada! 

L’emperador romà, incrèdul, La teva imatge, mans d’artista, l’esculpiren preciosa. 

No es podia ni imaginar, Contemplant-la, t’extasia, omplint-te de pau;

que, dictant la teva mort física, diries que parla, i potser ho ha, a qui,

per sempre més viuries essent esperança. En un candorós silenci, és capaç d’escoltar. 

Rosa Codina i Costa

. 


