
Per un
Nadal ple
de llum

Del 17 de desembre
al 6 de gener

Nadal
Prats de Lluçanès

#NadalPrats

Digues la
teva i estigues

al dia!

661 545 638



Apadrina una il·lusió

Cap infant pot quedar sense joguines 
aquest Nadal. Per aquest motiu, qui ho 
vulgui podrà apadrinar cartes fetes pels 
infants de les famílies més vulnerables 
perquè la seva il·lusió es faci realitat.
Podeu trobar més informació a Cal Bach o 
a www.pratsdellucanes.cat.

Campanya de Nadal de la Unió
de Botiguers

Del 13 de desembre fins el 5 de gener:
1.500 euros en premis.
Guanya 3 premis de 500 euros comprant 
als comerços i establiments de la Unió de 
Botiguers i Comerciants!
El sorteig es farà telemàticament el 
diumenge 10 de gener des de Prats Sofà.
Organitza: Unió de Botiguers i
Comerciants

40è Concurs d’aparadors de comerços
i establiments

Gaudeix dels aparadors participants al 
concurs. Els comerços o establiments 
guanyadors seran escollits per un jurat 
format per tres persones expertes en 
decoració, belles arts i comunicació.

Canyes

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

                 Dijous,
                 17 de desembre

A les 6 de la tarda, a la plaça de l’Església,
Cantada de nadales a càrrec de la Coral 
de l’EMAL.
Organitza: EMAL (Escola de Música i Arts 
del Lluçanès)

                   Diumenge,
                   20 de desembre

Durant el matí a l’Espai, (amb cita prèvia)
Donació de sang. 
Organitza: Donants de sang 
Osona-Lluçanès

Durant el matí pels carrers del poble,
Mercat setmanal.

A 2/4 de 6 de la tarda, a Prats Sofà,
Cantada de nadales “Nadal al carrer des 
del sofà de casa”.
Organitza. FEDAC PRATS

A les 7 de la tarda,
a la Sala Polivalent Municipal,
L’Intrús: Jazz pel forat del pany
Martí Serra 4tet.

                  Dissabte,
                  19 de desembre

Durant tot el dia a l’Espai, (amb cita prèvia)
Donació de sang. 
Organitza: Donants de sang 
Osona–Lluçanès

A les 6 de la tarda, a la plaça de l'Església,
Cantada de la nadala guanyadora de la 
categoria Amateur del 1r concurs de 
versions del "Fum, Fum, Fum".
 

                   Diumenge,
                   27 de desembre

Durant el matí pels carrers del poble,
Mercat setmanal.

                    Dijous,
                    31 de desembre

A 2/4 de 12 del migdia, a Prats Sofà,
Desitjos cantats pel nou any 2021
Organitza: Escola Lluçanès

                    Diumenge,
                    03 de gener

Durant el matí pels carrers del poble,
Mercat setmanal.
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Mercat de Nadal

A la plaça de l’Església,
Diumenge 13 de desembre de 10 del matí
a 2 del migdia.
Dissabte 19 de desembre de 10 a 2 i de 5 a 8.
Diumenge 20 de desembre de 10 a 2.
Dimarts 22, dimecres 23, i dijous 24:
de 10 a 1 i de 5 a 8.
Parades de productes de Nadal

2a Mostra de pessebres als locals buits
del carrer Major

Fins al 6 de gener.
Passeja pel carrer Major i gaudeix dels 
diversos pessebres que durant totes les 
festes de Nadal ompliran de vida els locals 
comercials buits de l’eix comercial 
principal. Diverses persones voluntàries 
els han elaborat amb tècniques totalment 
lliures.

“Per Nadal confinament comarcal”

Fins el 6 de gener.
Vine a veure el pessebre fet per l’Ernest 
Palau a la plaça de Cal Xiquet.

Exposició de treballs nadalencs

Del 23 de desembre al 7 de gener,
a la Sala Cal Bach,
Exposició de treballs nadalencs a càrrec 
dels alumnes de l’escola FEDAC Prats i 
l’escola Lluçanès.

L’Ajuntament de Prats de Lluçanès
convida a tothom a guarnir els seus
balcons en motiu de les festes
nadalenques.

La programació es pot veure alterada
en funció de les mesures sanitàries
vigents. S’informarà de qualsevol
modificació al whatsapp municipal
661 545 638

      La informació relativa als actes dels Reis
d’Orient anirà en programes a part.
Estigueu atents a les xarxes socials de la
Comissió de Reis.
       Comissió deReis–Prats de Lluçanès
       @comissioreispratsdellucanes

!


