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Juguem a Prats
Del 27 al 29 de desembre,
al Pavelló Municipal d’Esports,
Horari: de 9 a 1 del matí i de 4 a 8 de 
la tarda.
Organitza: Ajuntament de Prats de 
Lluçanès.

Apadrina una il·lusió
Per tal que cap nen quedi sense 
joguines aquest Nadal, des de les 
regidories d’Educació i d’Acció Social 
de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès 
juntament amb  el Casal del Jovent 
porta a terme aquesta campanya.

Curs d’esquí i snow de Nadal
Dies 27, 28, 29 i 30 de desembre
Lloc: La Molina.
Preu 4 dies: preu únic 240 €.
Inclou: forfait, assegurança, viatge i 
dues hores diàries de classe amb 
monitor.
Sortida autocar: 2/4 de 8 del matí, 
davant l’Orient.
Els nens/nenes entre 4 i 8 anys han 
d’anar acompanyats (pares, tiets,…)
Possibilitat de llogar material. Casc 
obligatori.
Informació: 686 268 860.
Inscripcions del 3 al 21 de desembre a 
l’Ajuntament “Cal Bach”.
Reunió informativa: 21 de desembre a 
les 21.00 a Cal Bach.
*El Club es reserva el dret d’anul·lar el 
curs per falta de neu.
Organitza: Club Esquí Lluçanès

Campanya de Nadal de Prats de 
Botigues
Del 15 de desembre fins el 5 de gener: 
1500€ en premis.
Sorteig el dia 13 de gener a la 1 del 
migdia a la Plaça Nova.
Organitza: Prats de Botigues.

38è concurs d’aparadors
El guanyador serà escollit mitjançant 
un jurat format per tres experts en 
decoració, belles arts i  comunicació.
Organitza: Ajuntament de Prats de 
Lluçanès.

Fanalets
Per donar la benvinguda als Reis 
Mags de l’Orient. Els trobareu als 
establiments “Patufet” i “Cargol” i “Cal 
Lila”.

Trencadansa
Tots aquells nois i noies més grans de 
16 anys que vulguin ballar la 
Trencadansa poden apuntar-se als 
telèfons: 938508016 / 938560260 / 
679261518
Organitza: Dansa i Tradició.

Canyes
Recordeu a tots els nens i nenes de 
posar-les als balcons, per indicar als 
Reis Mags d’Orient on han de deixar 
els seus regals.

Podeu consultar tota la informació online a l’APP i al web
www.pratsdellucanes.cat

Prats de Lluçanès



Actes de Nadal a Prats de Lluçanès

Dijous, 20 de desembre
A partir de 2/4 de 4 de la tarda,
a la Sala Polivalent,
Representació de Nadal: Martí i el 
pessebre
Organitza: Escola Lluçanès.

Entre les 6 i 2/4 de 8 de la tarda,
pels carrers del poble,
Actuacions de la banda i de la coral 
de l’EMAL.
Organitza: EMAL (Escola de Música i 
Arts del Lluçanès).

Dissabte, 22 de desembre
A 2/4 de 6 de la tarda,
a la plaça Nova,
Fem Cagar el Tió amb la Maleta de 
Lleure. Caga Tió amb el Pet i la Llufa. 
Nens i nenes, porteu bastons!!
Organitza: Prats de Botigues.

Diumenge, 23 de desembre
Durant el matí, a la Sala Cal Bach,
Donació de sang.
Anima’t, cada gota compta. 
Organitza: Organització donants de 
sang.

Durant el matí,
Mercat setmanal.

Racó de les experiències:
De 10 a 1, pels carrers del poble,
Sopar amb el tió.
Concurs d’Instagram. Fes-te una foto 
amb el tió i participa en el sorteig d’un 
sopar per a dues persones. Programes 
a part.
Organitza: Prats de Botigues.

A les 5 de la tarda,
al Pavelló Municipal d’Esports,
Festival de Nadal de Patinatge
Organitza: Club Patí Lluçanès

A 2/4 de 8 del vespre, a Cal Bach,
Subhasta de quadres. Quadres 
exposats a partir del 18 de desembre.
Obres procedents dels concursos de 
Pintura ràpida de la Festa Major de Sant
Vicenç. Programes a part.

Dilluns, 24 de desembre
A les 12 de la nit,
a l’Església Parroquial de Sant Vicenç,
Missa del Gall.
Encesa de llantions per Mans Unides.
Organitza: Jovent de Confirmació.

A 2/4 d’1 de la nit,
al Pavelló Municipal d’Esports,
Discomòbil: Txupitassu de Nadal.
Entrada + Xarrup + Esmorzar: 5 euros.
Organitza: Colla Gegantera de Prats de 
Lluçanès.

Dimecres, 26 de desembre
A les 6 de la tarda, a la Sala Polivalent,
Bingo Reial.
Organitza: Comissió de Reis.

Dijous i divendres, 27 i 28 de 
desembre
De 8 a 10 del vespre, a l’Espai,
Podeu apuntar-vos per tal que els 
Reis vinguin a casa vostra.
Organitza: Comissió de Reis.

Divendres, 28 de desembre
A les 6 de la tarda, pels carrers del poble 
i a les 7 de la tarda, al Juguem a Prats,
Anunci de l’arribada dels Carters 
Reials.
Organitza: Comissió de Reis.

Diumenge, 30 de desembre
Durant el matí,
Mercat setmanal.

A les 12 del migdia, a la plaça Nova,
Arribada dels Carters Reials per 
recollir les cartes dels nens i nenes.
Organitza: Comissió de Reis.

Racó de les experiències:
A 3/4 d’1 del migdia,
a la plaça de l’Església,
Cantada de Nadales amb la Coral 
Sant Jordi.

A 2/4 de 6 de la tarda, Sala Polivalent,
Espectacle musical: “Vol de 
cançons” amb el Grup Teatral Pep 
i l’actuació dels Juvi’s.

Dilluns, 31 de desembre
A 2/4 d’11 del matí,
a la plaça de l’Església,
Prepara’t per la festa + l’home dels 
nassos amb La Maleta de Lleure 

A les 12 del migdia, al mateix lloc,
Cap d’any infantil.
Organitza: Prats de Botigues.

A partir de la 1 de la nit,
al Pavelló Municipal d’Esports,
Revetlla de Cap d’Any.  
Preu: Entrada + consumició: 15€
Reserva de taules:
647559371 – 619365930 i a Cal Bach.
Preu: 20€ amb ampolla de cava.
Hi haurà coca i xocolata per a tothom.  
Organitza: FC Pradenc

Dissabte, 5 de gener
A les 6 de la tarda,
arribada pel cantó de Lurdes,
Cavalcada Reial.
 

A partir de 2/4 d’1 de la nit,
a la Sala Polivalent,
Discomòbil Reial.
Organitza: Comissió de Reis.

Diumenge, 6 de gener
Durant el matí,
Mercat setmanal.

Exposicions

Del 21 de desembre al 18 de gener
A la Biblioteca Municipal,
Exposició de treballs nadalencs a 
càrrec dels alumnes de l’Escola 
Lluçanès i l’Escola FEDAC Prats.

Del 22 de desembre al 6 de gener
A l’Espai Social de la Gent Gran,
Horari de dilluns a divendres de les 5 de 
la tarda a les 8 del vespre.
Exposició del pessebre (fet amb 
mitja), recull de fotografies i exposició de 
manualitats i labors dels usuaris del 
SAIAR Bona Sort. 

Del 18 al 23 de desembre
A Cal Bach,
Exposició dels quadres de pintura 
ràpida de diferents edicions de la Festa 
Major de Sant Vicenç que seran 
subhastats.

#NadalPrats


