
Mercat de Nadal
A la plaça de l’Església,
Parades de productes de Nadal.
 – Dissabte 18, de 10 del matí a 2 del 
    migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. 
– Diumenge 19, de 10 a 2 del migdia. 
– Dimecres 22, de 5 a 8 de la tarda. 
– Dijous 23, de 10 del matí a 1 del migdia 
    i de 5 a 8 del vespre.
– Divendres 24, de 10 a 1 del migdia.

Trencadansa
Nois i noies de 16 anys o més que 
vulgueu ballar la Trencadansa podeu 
apuntar-vos als telèfons 938 508 016, 
938 560 260 o 679 261 518. Recordeu 
que és molt important assistir als assajos.
Organitza: Dansa i Tradició.

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

Fanalets
Penseu a portar-los per facilitar el camí 
als Reis d’Orient i donar-los la 
benvinguda. En podeu trobar a Cal Lila i 
El Patufet.

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.

Informacio Reis
Aquelles famílies que vulguin que els 
patges i reis els facin una videotrucada el 
dia 5 de gener envieu un correu a: 
comissioreispratsllucanes@gmail.com, 
abans del 3 de gener.

Seguiu-nos a les xarxes per noves 
informacions!
     @comissioreispratsdellucanes
     Comissió de Reis- Prats de Lluçanès 

Campanya de Nadal de la Unió
de Botiguers
De l'11 de desembre fins al 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 el diumenge 9 de 
gener, a la 1 del migdia a la plaça Nova. 
Organitza: Unió de Botiguers i 
Comerciants de Prats de Lluçanès

3a 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.

2n concurs de Nadal de balcons i 
espais visibles a l’exterior
Engalana el balcó o un espai visible a 
l’exterior de casa teva i inscriu-te 
gratuïtament a Cal Bach en el segon 
concurs de balcons  i espais visibles a 
l’exterior. Un jurat decidirà qui guanya
els dos premis. Més informació a
www.pratsdellucanes.cat

41è 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.

Nit de Nadal
Enllaç d’un treball de costums sobre la 
Nit de Nadal al Lluçanès (1850–1965), 
de Pere Mestre i F. Xavier Cortada, que 
també inclou un recull de cançons 
pròpies del Lluçanès.
www.pratsdellucanes.cat

Viu el
Nadal a Prats
de Lluçanès

NADAL
PRATS DE LLUÇANÈS 

DEL 17 DE DESEMBRE DE 2021
AL 5 DE GENER DE 2022

#NadalPrats



Divendres, 17 de desembre
A les 6 de la tarda,
a l’Espai Social de la Gent Gran, 
Concert de Nadal amb la Coral Sant Jordi 
de Prats i Jubi’s.
Organitza: Espai Social de la Gent Gran

Dissabte, 18 de desembre
                A les 10 del matí,
                a la plaça de l’Església,
                Xocolatada per La Marató. Preu: 2€
                Col·labora: Grup de voluntaris

De les 5 de la tarda a 8 del vespre, a l’Espai,
Donació de sang. Organitza: Donants de 
sang Osona-El Lluçanès.

A les 9 del vespre, a l’Església Parroquial,
Concert de Nadal per La Marató amb:
– Coral Contratemps (guanyadora de la 1a 
    edició del Concurs de versions Fum, fum, 
    fum categoria amateur)
– Marcel Casellas (tenor)
– Eva Solà (soprano)
– Jordi Gonzalez (pianista)
Preu: 5€. Organitza: Caritas i Ajuntament.

Diumenge, 19 de desembre
Durant el matí, pels carrers del poble,
Mercat setmanal.

De 10 del matí a 2 del migdia, a l’Espai,
Donació de sang. 
Organitza: Donants de sang Osona-Lluçanès

                Durant el matí,
                pels carrers del poble,
                Marching Band amb Men in Swing.

Dimecres, 22 de desembre
                A les 5 de la tarda,
                a la Plaça de l’Església,
                Taller nadalenc a càrrec
                d’Elisabet Dealbert.

Dijous, 23 de desembre
A les 11 del matí, a la plaça Nova,
Fem cagar el Tió.
Nens i nenes porteu bastons!
Organitza: Unió de Botiguers i Comerciants 
de Prats de Lluçanès.
Col·labora: Ajuntament de Prats de Lluçanès 

                A les 12 del migdia,
                per les places i carrers,
                Nadales amb la Banda. 

                A tres quarts d’1,
                a la plaça de l’Església 
                Cantada de nadales participativa. 
                Organitza: EMAL (Escola de Música 
                i Arts del Lluçanès)

                A dos quarts de 5 de la tarda,
                a la plaça de l’Església,
                Tardes del món: El Güije de la 
                charca amb Rachel Perez

Divendres, 24 de desembre
                Durant el matí,
                a la plaça de l’Església,
                Art amb Lluís Puiggrós

A les 12 de la nit, al Pavelló Municipal,
Discomòbil: Txupitassu de Nadal.
Organitza: Colla Gegantera

Diumenge, 26 de desembre
A 2/4 de 6 de la tarda, a la Sala Polivalent,
Quinto Reial. Organitza: Comissió de Reis

Dimecres, 29 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

Divendres, 31 de desembre
A les 11 del matí, a la plaça de l’Església,
Prepara’t per la festa.
Organitza: Unió de Botiguers i Comerciants 
de Prats de Lluçanès.

A les 12 del migdia, a la plaça de l’Església,
Cap d’Any infantil.
Organitza: Unió de Botiguers i Comerciants 
de Prats de Lluçanès.

A partir de la 1 de la nit, al Pavelló municipal,
Revetlla de Cap d’Any (programes a part).

Diumenge, 2 de gener
Durant el matí, pels carrers del poble,
Mercat setmanal.

A partir de les 12 del migdia,
als Jardins de la Farmàcia Vella,
Arribada dels Carters Reials per recollir les 
cartes dels nens i nenes.
Organitza: Comissió de Reis

Dimecres, 5 de gener
A les 6 de la tarda, pel cantó de Lurdes,
Arribada de la Cavalcada Reial.
Organitza: Comissió de Reis
 
A partir de dos quarts d’1 de la nit,
a la Sala Polivalent, Discomòbil Reial.
Organitza: Comissió de Reis

Del 23 de desembre al 16 de gener 
A la Biblioteca Municipal,
Exposició de treballs nadalencs a càrrec 
dels alumnes de l’escola FEDAC Prats i de 
l’Escola Lluçanès.

Curs d’esquí i snow de Nadal
Dies 27, 28 i 29 de desembre a la Molina.
Preu dels 3 dies: 195 euros. 

És obligatori portar casc i que els nens i les 
nenes d’entre 4 i 8 anys vagin acompanyats 
d’una persona adulta. En cas de falta de 
neu el club organitzador es reserva el dret 
d’anul·lar el curs.

Inscripcions fins al 23 de desembre a Cal 
Bach. El 23 de desembre, a les 9 del vespre, 
es farà una reunió informativa a Cal Bach.

Més informació al 686 268 860.
Organitza: Club Esquí Lluçanès.

           Cal seguir les mesures sanitàries 
           vigents i indicades per l’organització.
La programació pot veure’s alterada en 
funció de les mesures vigents i de la 
meteorologia.

Consulta la programació completa a 
www.pratsdellucanes.cat.
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Matí

Tarda

Dia 27

Kapla
Tir amb arc (Valors Up)

Conte a l’Espai

Dia 28

Parkour (Valors Up)

Segway al Passeig

Dia 29

Escola Motriu

Patge reial

Juguem a Prats
Del 27 al 29 de desembre, al Pavelló Municipal, de 10 a 1 del matí i de 4 a 8 de la tarda.

Aquest any afegim algunes activitats gratuïtes en diferents espais del poble!
Més informació: programes a part.
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