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L’ENLLUMENAT DE LA PLAÇA, UNA REALITAT
Tal com anunciàvem en el Butlletí de desembre, ja funciona el nou enllumenat de la Plaça Major, de
la qual s’han canviat no només les faroles sinó també el cablejat, que estava en mal estat i era
perillós per a la seguretat.

FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ A L'IES CASTELL DEL QUER
El proper curs 2009/10 s'iniciarà la Formació Professional a l'IES Castell del Quer, a Prats de
Lluçanès, mitjançant un cicle de Grau Mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes. Aquest programa
formatiu és una aposta del Departament d'Educació innovadora i inèdita a tot Catalunya i respon a la
voluntat de fer possible la formació professional a zones rural de baixa densitat de població.
Fa més d'un any que el Departament d'Educació ha estat treballant amb l'IES Castell de Quer, el
Consorci del Lluçanès, l'Ajuntament de Prats i altres agents socials del territori en el marc de la
Taula de Formació i Treball per tal de fer possible aquesta realitat. Finalment la signatura d'un
conveni entre el Departament d'Educació i el Consorci del Lluçanès, el suport incondicional de l'IES
Castell de Quer i la col·laboració de l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, farà possible engegar aquest
cicle el curs vinent.
Aquesta formació serà presencial, però una part de les assignatures es vehicularan per l'IOC, Institut
Obert de Catalunya. Per aquesta raó l'IES Castell del Quer esdevindrà Centre Col·laborador de
l'IOC, l'únic a tot Osona. Aquesta modalitat de Formació Professional té la voluntat d’anar ampliant
la seva oferta de cicles formatius i servir de prova pilot per l’extensió de la FP a zones on fins ara ha
estat inviable.

OBRADORS SA
Properament es duran a terme a la fàbrica Obradors
alguns canvis necessaris per allotjar el magatzem
que fins ara l'empresa tenia a Tona. Aquesta
mesura és important en el procés que està duent a
terme l'empresa de consolidar la fàbrica de Prats i
mantenir els llocs de treball, malgrat la difícil situació
econòmica que ens està tocant passar arreu.

LLUM AL CARRER PICA D'ESTATS
Amb faroles i instal·lacions reciclades, el carrer Pica
d'Estats ja està il·luminat, per satisfacció sobretot de
la gent que hi passa a peu quan ja és fosc, però
també, evidentment, de la resta de veïns.

LA REFORMA DEL PASSEIG
subvenció procedent del fons estatal de
inversió local (FEIL), tenim la intenció de dur a
terme una important renovació del Passeig del
Lluçanès. A falta de concretar-ne els detalls i de
veure fins on arribaran els diners, està previst
celebrar una reunió oberta a tothom per presentar el
projecte el proper dimarts dia 3 de març, a les 7 de
la tarda, a la sala de Cal Bach.
Fruit de la
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JORNADA DE SUPORT A L’ECONOMIA LOCAL
El dilluns dia 2 de febrer, Esquerra Prats va
organitzar una xerrada de suport a l’economia
local. Així, Josep M. Palau (Director dels Serveis
Territorials
del
Departament
d’Innovació,
Universitat i Empresa de la Generalitat de
Catalunya a la Catalunya Central) va visitar Prats
de Lluçanès per conèixer de primera mà les
necessitats i inquietuds de l’empresariat. A més, en
una sessió convocada per a tots els botiguers i
comerciants, Palau, acompanyat dels regidors i
regidores del Grup Municipal d’Esquerra, els va
explicar les línies d’ajut que la Generalitat els posa
a disposició.
Es va obrir un torn de debat molt interessant en el
que van sortir inquietuds, propostes i valoracions
de l’actual situació.
Aquesta reunió va ser molt profitosa i
especialment agraïda, amb bons resultats per als
comerciants.

ACOSTEM LA LLEI D’EDUCACIÓ

HELISUPERFÍCIE
D'acord amb diverses gestions realitzades amb els
caps dels bombers i d'emergències a la Catalunya
Central, s'estan fent gestions per intentar construir
una helisuperfície al costat del nostre parc de
bombers. Aquesta sol·licitud ja es va fer directament
al conseller Saura i es continua treballant per
aconseguir-ho.

CARRETERES
Segueix en peu la constatació per part de
Carreteres de la Generalitat i l'empresa pública
GISA que les obres de la continuació de la carretera
de Vic a Berga que ha de passar per Prats de
Lluçanès han de començar en aquest primer
trimestre. O sigui, abans del 31 de març. De fet,
l'empresa adjudicatària ja hi està desenvolupant
tasques diverses, prèvies a l'arribada de les
màquines. També ens queda esperar que, quan
sigui l'hora, el nivell d'acabat sigui millor que l'altre
tros.

GAS NATURAL
Continuen en bon camí les gestions per aconseguir
que l'empresa Gas Natural pugui dur a terme
l'arribada del seu servei al nostre poble.

El dilluns dia 26 de gener es va portar a terme a la
sala polivalent que comparteixen el CEIP Lluçanès i
l’IES Castell del Quer una xerrada-col·loqui sobre la
Llei d’Educació. Amb la presència del diputat
d’Esquerra i portaveu d’aquesta formació a la
Comissió redactora de la Llei, Josep M. Freixanet,
més de quaranta docents hi van prendre part,
podent-hi dir la seva directament, fent arribar les
inquietuds i propostes. La sensibilitat i interès per
l’educació, pel país i per la participació, va portar
al Grup Municipal d’Esquerra a organitzar aquesta
xerrada-col·loqui per als docents de tots els centres
del poble i, per extensió, del Lluçanès. El tema era,
com hem dit, tractar la primera Llei d’Educació de
Catalunya, una Llei que ha de ser de país i que ha
de comptar amb la complicitat de tota la
comunitat educativa.

Podeu fer arribar propostes, inquietuds,
suggeriments, crítiques... al Grup Municipal
d’Esquerra: erc@pratsdellucanes.cat ; 608417356

NOVA PÀGINA WEB

PRATS CONECT@

El passat mes de desembre, el domini
pratsdellucanes.cat, es va veure alterat per una
sèrie d’intrusions que van produir el bloqueig i la
destrucció de la base de dades de la nostra pàgina
web. Per aquest motiu i des d’aleshores s’ha estat
treballant per crear de nou el portal digital, que
comptarà amb moltes novetats; tràmits en línea,
notícies, participació... Us convidem a visitar-lo i ferne ús a partir de l’u de març a la nova adreça:
www.pratsdelluçanes.cat

Tal com es va informar, hi ha una llista oberta a
l'Ajuntament per tal que tothom qui vulgui pugui
rebre notícies d'actes i activitats locals a través del
mòbil o del correu electrònic. Us podeu apuntar
comunicant les vostres dades bé personalment o
per telèfon a l'Ajuntament

LA FESTA MAJOR
No està de més recordar ni que sigui breument la
festa major que, coincidint amb el debut de la nova
Comissió de Festes, va ser un èxit excepcional, mai
vist. Més de vuit-centes persones a la Trencadansa;
el pati del Centre de Dia atestat de gent pel
repartiment de premis i vermut popular; més de
nou-centes persones al concert; més de duescentes cinquanta persones a la serenata; més de
sis-centes persones al ball de gala; més de setcentes persones al ball del dissabte; més de quatrecentes persones al teatre de l'Institut; vuit-centes
persones al Teatre de Guerrilla…

CURS DE SARDANES
El passat divendres 6 de febrer a la Sala
Polivalent va començar el curs de sardanes
organitzat per l'Ajuntament amb una inscripció
rècord de més de 40 participants. Consta de sis
sessions i es farà cada divendres, fins el dia 13 de
març.
D'ALTRES CURSOS
Entre els propers mesos d'abril i maig està prevista
la realització d'altres cursos: un taller de cuina, un
curs de tast de la cervesa, un curs de manipulació
d'aliments i un curs de ceràmica. Per més
informació i inscripcions, us podeu adreçar a
l'Ajuntament.

NOU ESPAI DE CONSULTA DE L'ARXIU
MUNICIPAL
Recentment hem dut a terme l'adequació d'una
nova sala a l'Ajuntament Vell per tal de poder dur a
terme amb més facilitat les consultes a l'Arxiu
Municipal. Aprofitem per recordar que a l'arxiu s'hi
conserven molts documents històrics de tota mena i
d'ampli interès per a qualsevol que els vulgui
consultar. També fotografies històriques que
recordem que qualsevol persona que en tingui pot
passar-se per l'arxiu on se li copiaran i tornaran al
mateix moment. La resta de pradencs li agrairem.

EL LLIBRE DE LURDES
Tal com s'havia anunciat, la Comissió del
Cinquantenari de Lurdes, amb l'ajut econòmic de
vàries empreses del poble i la col·laboració de la
Parròquia i l'Ajuntament, va promoure la reedició i
actualització del llibre que sobre el Santuari de
Lurdes havia publicat l'any 1982 la revista l'Estel.
Com també s'havia anunciat, aquest llibre serà
repartit gratuïtament a cada família i se'n farà una
presentació pública, que serà a la Sala de Cal Bach
el diumenge 1 de març a la 1 del migdia.

NOU HORARI DE LES OFICINES MUNICIPALS
En el procés de racionalitzar l'horari de les oficines municipals, a partir de l'u de març les oficines estaran
obertes de dilluns a divendres de 8 a 3 del matí, i el dimarts ininterrompudament de 8 del matí a 7 del vespre,
coincidint amb la presència de l'arquitecte i l'enginyer municipals.
Oficines municipals Cal Bach

Oficina de Turisme

Dilluns de 8 a 3 del matí
Dimarts de 8 del matí a 7 de la tarda
Dimecres , Dijous i Divendres de 8 a 3 del matí
de Dilluns a Divendres de 11 a 1 del matí
Dissabte i Diumenge de 10 a 2 del matí

Tel. 93.856.01.00

Tel. 93.856.07.32

L’Ajuntament us convida

L'alcalde i els regidors de l'Ajuntament de Prats de Lluçanès us convidem a participar el
proper diumenge 22 de febrer als actes de celebració del Carnestoltes. A partir de 2/4
d’1, cercavila de disfresses i Ball de Romeus, i a 2/4 de 2 a la plaça de l’Església,
espectacle infantil.
Prats de Lluçanès, febrer de 2009
Organitzen i col·laboren: Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC), Dansa i Tradició, Colla
Gegantera de Prats de Lluçanès, i Ajuntament de Prats de Lluçanès

