
ACTA REUNIÓ 
TAULA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DE PRATS DE LLUÇANÈS 

 
 
DATA: Dijous, 30 de març de 2017 

HORA: a les 9 del vespre  

LLOC: Ajuntament de Prats – Cal Bach 

Assistents: 
- Montserrat Juvanteny 
- Ramon Riera 
- Albert Clara 
- Jordi Bruch 
- Montse Boladeres 
- Jordi Pey 
- Jordi Plans 
- Irene Palou 

 
Excusa l’assistència: 
- Xavier Camprubí 
 
 

ORDRE DEL DIA: 

1. Aprovació de l’Acta anterior 
2. Dinamització i consolidació del teixit comercial urbà. 
3. Campanyes de dinamització comercial i mercat. 
4. Ruta de la coca i la llonganissa. 
5. Àrea d’estacionament d’autocaravanes. 
6. Projectes mancomunats. Consorci del Lluçanès. 
7. Altres. 

 

Es fa el retorn de la proposta que va sorgir a l’anterior reunió, de l’intercanvi de Casals 
d’avis. Es farà un intercanvi amb el Casal de Santa Eulàlia de Riuprimer. 

 

1. Aprovació de l’Acta anterior 

S’aprova unànimement el contingut de l’acta del dia 20 d’octubre de 2016. 

 

2. Dinamització i consolidació del teixit comercial urbà. 

La regidora Montserrat Juvanteny informa sobre la convocatòria de subvencions per la 
creació d’ocupació 2016, s’han rebut diverses consultes. En total s’han rebut dues 
sol·licituds i totes dues han estat acceptades. 

Es proposa mantenir la mateixa línia d’ajuts, amb unes bases amb noves línies d’ajut  
als establiments comercials i serveis, tan de nova obertura com els existents.  



S’acorda que es farà una proposta i es presentarà a la Taula. 

 

3. Campanyes de dinamització comercial i mercat. 

L’Albert Clara president de la UBIC, informa d’una campanya de proximitat que es vol 
iniciar des de la Unió de Botiguers, a través de cartells i xarxes socials, publicitat a 
xarxes... 

S’explica l’activitat de l’intrús que es farà en data pròxima a la fira infantil i que es 
treballarà conjuntament amb les escoles. 

En referència al TastaQmarca, enguany es durà a terme per segona vegada per la Fira 
de Sant Jaume. 

Pel que fa al mercat, la regidora explica les actuacions que s’estan portant a terme: 

- Captació de noves parades : amb la visita a mercats, amb l’impuls al mercat 
del rebost amb la col·laboració del Consorci i els productors locals, i amb el 
contacte amb les associacions de marxants, que es farà a través de la 
Diputació de Barcelona. 

- S’està treballant amb la creació d’una imatge gràfica. 
- Tenim pendent l’estudi per part de la Diputació de Barcelona pel què fa 

l’estudi del mercat. 
- Dotació de serveis al mercat: amb el Punt d’Informació al mercat, i la 

ludoteca infantil. 
- Es crearà el racó de les experiències – un lloc on l’empresa que vulgui 

podrà promocionar algun producte, o una entitat donar-se a conèixer... 

 

4. Ruta de la coca i la llonganissa. 

S’explica el contingut del nou fulletó de la ruta de la coca i la llonganissa. Es farà la 
presentació el diumenge 21 de maig a la plaça Nova de la mà del gastrònom Pep 
Palau.  

5. Àrea d’estacionament d’autocaravanes. 

S’informa que l’àrea d’autocaravanes està acabada, i únicament falta la connexió 
elèctrica d’Endesa perquè pugui entrar en funcionament. 

 

6. Projectes mancomunats. Consorci del Lluçanès. 

La Montserrat Juvanteny, explica els projectes que es porten a terme des del Consorci 
del Lluçanès.  

- S’ha creat un fulletó del comerç del Lluçanès. S’ha demanat als 
establiments turístics que el facin arribar amb la confirmació de les 
reserves, es crearà un bàner... 

- El projecte reempresa: que es treballa en un termini de 2 anys, per avançar-
se a la jubilació dels titulars d’establiments comercials, per traspassar-los... 

- Projecte Odisseu: programa per al retorn i la inserció laboral dels joves al 
món rural. 

- S’està treballant amb la Ruta de la llet que està previst que funcioni en breu. 



 

7. Altres. 

S’explica que a l’estiu, com l’any passat es publicarà l’agenda les activitats i actes a la 
web per donar-los a conèixer. 

Es parla sobre el rètol de la carretera, s’estan mirant diferents propostes; si posar un 
cartell o una lona sobre unes bales de palla, però és complicat resoldre el tema de la 
distància de la carretera... 

Jordi Bruch, explica la proposta que es durà al ple del municipi, de posar unes lletres 
grans de ferro il·luminades al cantó de Lurdes. 

I sense preguntes ni cap més assumpte a tractar, la regidora de Promoció del Municipi 
agraeix l’assistència a tothom. 

 


