
LLANARS  - NADAL 21/22
DESEMBRE

Divendres 3
-A les 19:00h., Inauguració de les Festes de Nadal amb encesa
de llums
-A les 19:00h., Inauguració de la Pista de Gel
Dilluns 6

- A les 19:00h. a l’Església de St. Esteve, Concert de Música
Tradicional a càrrec d’Amadeu Rosell (guitarra i veu)
Victòria Katsyuba (piano) i Jordi Palau (flauta travessera).
Més informació a www.llanars.cat

Dimarts 7
- A les 18:00h., a la sala de ball Quina Oncolliga de Llanars

Dissabte 11
- A les 19:45h., a l’acabar la missa a l’Església de Sant Esteve,
Concert a càrrec de la Coral Camprodon

Dissabte 18
- A les 19:45h. a l’acabar la missa a l’Església de Sant Esteve,
Concert a càrrec del grup musical “Vora del Ter”

Diumenge 19
A les 18:00h. a la sala de ball, Quina en benefici de la Marató
de TV3

Dimarts 21
A les 15:30h. a la sala de ball, Representació dels Pastorets a
càrrec dels alumnes de l’escola “Les Moreres”

Dijous 23
- A les 18:00h. a la sala de ball, Concert a càrrec dels alumnes
de l’Aula de Música de Llanars

Divendres 24
-A les 23:00h. a l'Església de Sant Esteve, Missa del Gall. A la 
sortida, Cantada de Nadales. Hi haurà cava i xocolatada.

Diumenge 26
-A la sala de ball en primera sessió a les 18:00h i la segona a 
les 20:00h. Concert de Sant Esteve a càrrec de l’orquestra 
SELVATANA.
Venda d’entrades a partir del dia 20 de desembre a les oficines de l’Ajuntament.
Preu: 10€. Aforament limitat

GENER
Dissabte 1
- A les 18:00h. a la sala de ball, Quina organitzada per l’
AMPA “Les Moreres”

Diumenge 2
- A les 18:00h. Arribada del Patge Reial. Farà un
recorregut pel poble i recollirà les cartes dels nens i nenes
a la plaça de l’Om.

Dilluns 3
A les 18:00h, a la pista coberta, Taller de fanalets de Reis
Dimecres 5
A les 19:00h. Arribada de SSMM els Reis d'Orient amb
camells. Acompanyant la Cavalcada els Xarop de Canya.
Adoració i rebuda dels nens i nenes al campament situat
al Camp del Toro. Animem a tots els nens i nenes a rebre
SSMM amb fanalets!!
Nota: En cas de mal temps l’arribada del patge i dels Reis
es farà a la pista coberta.
A tots els actes serà obligatori l’ús de mascareta

Pista de gel de Llanars
Del 4 de desembre de 2021 al 6 de gener de 2022 
a la pista poliesportiva (davant de l’Hotel Grèvol)

Inauguració divendres dia 3 a les 19:00h.
Obert pel Pont de la Puríssima, caps de setmana i a 
partir del dia 24 de desembre obert cada dia fins al 6 
de gener de 2022.
Horaris i preus a www.llanars.cat

Més Informació: www.llanars.cat

Comissió de Festes Llanars

Organitza:

Ajuntament de Llanars


