
Dijous, 15 de desembre

A les 5 de la tarda,
a l’Espai Social de la Gent Gran,
Xerrada per La Marató: La salut 
cardiovascular.
A càrrec del Dr. Miquel Casadevall.
Col.labora: ABS Lluçanès.
 
Divendres, 16 de desembre

A partir d’ 1/4 de 6 de la tarda,
a l’Espai Social de la Gent Gran, 
Torronada i Concert de Nadal.
Organitza: Espai Social de la Gent Gran.
Col·labora: Coral Sant Jordi de Prats.

A les 9 del vespre, a l’Espai,
Recordant Pere Vila i Espona.
En el seu centenari.

Dissabte 17 de desembre

A partir de les 12 del migdia,
als jardins de la Farmàcia Vella,
Trobada de bandes del Lluçanès.
Amb la participació de la banda de l'Escola La 
Forja, la banda de l'Escola Heurom i la banda 
de l'EMAL.

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

A les 5 de la tarda,
a la plaça de l’Església, 
MERCAT DE NADAL.
Xocolatada per La Marató. Preu: 2€
Col.labora: Grup de voluntaris.

A partir de les 5 de la tarda,
a la plaça de l’Església, 
Cantada de nadales participativa.
Amb la participació de les escoles Lluçanès i 
FEDAC Prats, la Coral Sant Jordi i les corals 
de l'EMAL.

A 2/4 de 8 del vespre, a la sala de Plens,
Audiovisual: El canvi climàtic a les 
glaceres dels Pirineus.
A càrrec de Jordi Camins.
Organitza: Unió Excursionista Prats.

A les 9 del vespre,
a l’Església Parroquial,
Concert de Nadal per La Marató.
Coral Escriny (Mònica Ramirez - Piano i Marc 
Reguant - Direcció). Entrada: 5€
Col.labora: Càrites, Banc d’aliments i 
Ajuntament de Prats de Lluçanès.

Diumenge, 18 de desembre

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

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

De 2/4 d’11 del matí fins a la 1 del migdia,
a la Sala U d’octubre,
Servei de canguratge.

A partir de 2/4 de 12 del migdia,
Concert amb el Quintet de metall de 
l’Escola de Música de Berga.
Intervencions
A 2/4 de 12 del migdia, al passeig Lluçanès.
A les 12 del migdia al mercat. 
A 3/4 d’1 del migdia, a la plaça de l’Església.

A les 6 de la tarda,
als voltants de Cal Bach,
XXXVI Nadal al carrer: "Un Nadal artístic".
Organitza: FEDAC Prats.

Dijous, 22 de desembre

A les 4 de la tarda, a l’Espai,
Contes del Món.
Organitza: Gaudir d’art.
Col.labora: Diputació de Barcelona.

Dissabte, 24 de desembre

A 2/4 de 12  del matí, a la plaça Nova,
Fem cagar el Tió.
Nens i nenes porteu bastons!
Organitza: Unió de Botiguers i Comerciants. 
Col·labora: Ajuntament de Prats de Lluçanès. 

A partir de 2/4 d’1 de la nit,
al pavelló Municipal,
Discomòbil: Txupitassu de Nadal.
Organitza: Colla Gegantera.

Dilluns, 26 de desembre

A 2/4 de 6 de la tarda,
a la sala Polivalent,
Quinto Reial. Organitza: Comissió de Reis.

Dijous, 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 30 de desembre 

A les 4 de la tarda,
exteriors pavelló Municipal, 
Taller de tir amb arc (Valors Up). 
Inscripcions a www.pratsdellucanes.cat o
al 938 560 100.

Dissabte, 31 de desembre

A les 11 del matí,
a la plaça de l’Església,
Cap d’Any Infantil.
Organitza: Unió de Botiguers i Comerciants 
de Prats de Lluçanès

A partir de les 6 de la tarda,
a davant de Cal Bach,
Sant Silvestre 2022.
Inscripcions i cursa infantil i adulta.

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

Diumenge, 1 de gener

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, 4 de gener 

A les 4 de la tarda,
a l’skate parc, 
Taller d’Skate (Valors Up).
Inscripcions a www.pratsdellucanes.cat o
al 938 560 100.

Dijous, 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 15 de gener

A la sala Cal Bach,
Exposició de treballs nadalencs a càrrec 
dels alumnes de l’escola FEDAC Prats i 
l’Escola Lluçanès.

MERCAT DE NADAL

A la plaça de l’Església, 
Dissabte 17 de desembre de 10 del matí a 2 del 
migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre.
Diumenge 18 de desembre de 10 del matí a 2 
del migdia.
Parades de productes de Nadal.

CAMPANYA DE NADAL DE LA UNIÓ DE 
BOTIGUERS

“Fes GRAN Nadal al PETIT comerç local” 
Del 10 de desembre fins el 5 de gener: 1.000 
euros en premis. 
Guanya 2 premis de 500 euros i una panera 
que estarà exposada al C/Major, 32 del 
municipi comprant als comerços i 
establiments de la Unió de Botiguers i 
Comerciants! 
El sorteig es farà el diumenge 8 de gener, a la 1 
del migdia a la plaça Nova. 
Organitza: Unió de Botiguers i Comerciants

4a 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.

“NADAL 3.0”

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

ESPLAI PAFF

Casal de Nadal: els dies 22 i 23 de desembre 
i del 27 al 30 de desembre, de 9 del matí a la 
1 del migdia. El casal serà a partir de 2 anys.
El lloc serà a l'Escola Lluçanès 
Inscripcions:       @esplaipaff.

JUGUEM A PRATS

Del 27 al 29 de desembre al Pavelló 
Municipal. Horari: De 10 a 1 del matí i de 4 
a 8 de la tarda.
Inflables, ludoteca,  zona infantil, Contes 
del Món, Escola Motriu Municipal, Zumba 
familiar, Escacs, Estelladors, Gegants i 
Patge Reial.
   
CURS D’ESQUÍ I SNOW DE NADAL

Dies 28, 29 i 30 de desembre a la Molina. 
Sortida a dos quarts de 8 del matí, davant 
de l’Orient.
Preu dels 3 dies: 200 euros. (El preu inclou 
forfait, assegurança, viatge i dues hores 
diàries de classe amb monitor i 
acompanyats tot el dia. No s’hi contempla 
el lloguer de material, en cas de 
necessitar-ne, es pot gestionar a part.)
És obligatori portar casc i que els nens i 
les nenes d’entre 4 i 8 anys vagin 
acompanyats d’una persona adulta (18 
anys o més). En cas de falta de neu el club 
es reserva el dret d’anul·lar el curs.

Inscripcions: des del 5 de desembre fins al 
20 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 telèfon 686 268 860.
Organitza: Club Esquí Lluçanès.

TALLERS “FEM REGALS DE REIS”

Matins de manualitats tot esperant els Reis 
a càrrec de Laura G. Teixidó i Marta Such.
2, 3, 4, 5 de gener (de 10 del matí a 1 del 
migdia) al Casal del Jovent.

Per a totes les edats, a partir de 6 anys 
(podeu venir en familia).
Farem el fanalet de reis i regals fets amb 
llana feltrada, cera d’abella, fusta, paper 
reciclat...
Preu per dia: 30€  Abonament 4 dies: 110€ 
(descomptes famílies 5%). Material inclòs.
Inscripcions: 607 159 049 (whatsapp).
Organitza: Gaudir d’Art.

FANALETS

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

TRENCADANSA

Nois i noies 16 anys o més que vulgueu 
ballar la Trencadansa podeu apuntar-vos 
als telèfons 660 233 856, 938 560 260 o
679 261 518. Recordeu que és molt important 
comprometre’s a assistir als assajos.
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.

INFORMACIO REIS

Aquelles famílies que vulguin que els 
patges, les patgesses i els Reis els facin una 
visita el 5 de gener, podeu venir a 
apuntar-vos els dies 28 i 29 de desembre, de 
8 a 10 del vespre, a l'espai. O envieu un 
correu abans del dia 3 de gener a: 
comissioreispratsllucanes@gmail.com
Seguiu-nos a les xarxes per noves 
informacions!
     @comissioreispratsdellucanes 
     Comissió de Reis - Prats de Lluçanès
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