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El dia 6 de juliol el Diputat d’Habi-
tatge de la Diputació de Barcelona 
Josep Ramon Mut, va entregar a 
l’alcalde el “Programa d’Actuació 
Municipal d’Habitatge”. Aquest és 
un instrument de planificació en el 
qual es programen actuacions en 
els pròxims dos anys en matèria 
d’habitatge, a partir d’un procés de 
definició dels objectius, estratègies 
i gestió de recursos. Aquest procés 
d’elaboració ha durat diversos me-
sos i hi han participat tècnics munici-
pals i els diferents grups polítics, a 
part de l’equip tècnic de la Diputació 
de Barcelona.

Aquest mateix dia, va fer entrega 
de l’anàlisi i proposta per a la mo-
bilització i gestió de l’edifici d’habi-
tatges de “Cal Puigneró”, que inclou 
estratègies i accions municipals 
per a contribuir a trobar sortides a 
aquest històric bloc amb necessi-
tats i urgències concretes.

Els dos documents es poden con-
sultar a la pàgina web.



2 ANYS DE GOVERN
L’Equip de Govern va organitzar el dia 
6 de juliol un acte per fer valoració 
dels dos anys del Govern Municipal. 
Els jardins de Cal Bach van acollir el 
debat entre els assistents sobre les 
temàtiques que cadascú va poder 
proposar.
Després, es va repartir un docu-
ment amb l’anàlisi detallat del Pla 
de Govern 2015-2019, just a l’equa-
dor de la legislatura.
Podeu consultar el document d’anàlisi, 
a la pàgina web.

ERO A CA L’OBRADORS
El passat 28 de juny l’empresa Obra-
dors va anunciar als seus treballadors 
i treballadores la voluntat d’iniciar un 
expedient de regulació d’ocupació. Un 
percentatge majoritari de la plantilla es 
veu afectat per aquest expedient, en 
la que representa l’empresa més gran 
del poble en nombre de treballadors.
Des de l’Ajuntament de Prats ens hem 
posat des del minut zero al costat dels 
treballadors/es. També, ens hem po-
sat en contacte amb l’empresa i man-
tenim la comunicació constant amb el 
Departament de Treball de la Gen-
eralitat de Catalunya per abordar la 
situació. Alhora, s’han engegat dife- 
rents línies d’actuació immediata.
La temàtica del treball i l’ocupació vol 
dedicació de fons i planificació, i per 
això, des de fa temps, treballem per 
aplicar estratègies des de l’Ajuntament 
i el Consorci del Lluçanès. La recent 
visita del Secretari General de Treball 
a la comarca i al poble n’és la prova. 
Aquestes estratègies importants que 
treballem, a hores d’ara ja esdevenen 
urgents.

PÀGINA 2

L’EDITORIAL

Per primera vegada Prats de Lluçanès 
compta amb un Programa d’Actuació 
Municipal d’Habitatge (PAMH). Sovint 
s’ha parlat de fer actuacions en l’àm-
bit de l’habitatge, que a Prats hi ha 
pisos buits, que hi ha habitatges no 
acabats, que tenim zones amb cases 
per rehabilitar, que no hi ha oferta de 
lloguers o compra... diferents situa-
cions, totes possibles alhora, doncs, 
que generen  una necessitat d’actuar 
i fer-hi alguna cosa.
 
El “fer-hi alguna cosa” va portar 
l’Equip de Govern a demanar fer 
aquest PAMH, que ha estat un pro-
grama elaborat amb el suport i direc-
ció tècnica de la Diputació de Barce-
lona, però també amb la participació 
de tècnics municipals i polítics del 
govern i l’oposició. És un document 
de poble, que aporta actuacions a 
fer els pròxims dos anys, accions a 
realitzar per a combatre la problemà- 
tica i context que el poble de Prats de 
Lluçanès viu.

La situació a Prats fa anys que és 
complexa, i una de les dades que ens 
ho indica és la pèrdua de població. Per 
abordar-ho, com hem explicat diverses 
vegades, no n’hi ha prou en parlar-ne, 
cal arromangar-se, tot i saber que els 
resultats no seran a curt termini. Per 
això mateix, fem polítiques de treball 
i habitatge. Polítiques socials, totes 
dues, imprescindibles per sortir-nos-en.

Al mateix temps, és un poble que li 
veiem moltes oportunitats. Per això 
mateix, calen polítiques ben fetes 
i planificades, elaborades amb par-
ticipació, i que no siguin d’aparador. 
Calen fets. Per tant, ara a seguir tre-
ballant intensament per a aplicar-les, 
per fer-ho possible i seguir transfor-
mant i millorant Prats de Lluçanès.

Equip de Govern

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 
2017
Aquest juliol s’acaba la contractació 
temporal d’un treballador dins el Pro-
grama Treball i Formació. Aquest pro-
grama ha estat coordinat pel Consell 
Comarcal d’Osona, patrocinat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya i co-
finançat pel Fons Social Europeu.
Juntament amb el municipi veí de 
Lluçà, Prats ha compartit al llarg de 
6 mesos l’experiència laboral i for-
mativa d’una persona en situació 
de desocupació. Les seves tasques 
han girat entorn del manteniment 
d’espais rurals  i naturals. Gràcies a 
aquest Pla, s’ha pogut donar suport 
al Projecte Fonts, que porten a terme 
les escoles, i s’han realitzat diferents 
accions en la gestió d’espais verds, 
el manteniment d’entorns natural, 
i els  serveis de jardineria municipal.

ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ CATA-
LANA DE MUNICIPIS PEL PAP
El passat dimarts 4 de juliol es va apro-
var a la Junta de Govern l’adhesió de 
Prats de Lluçanès a l’Associació de 
Municipis Catalans per a la Recolli-
da Selectiva Porta a Porta. Aquesta 
associació sense ànim de lucre es 
va fundar l’any 2002. Avui en dia ja 
té més de 80 municipis associats. 
El seu objectiu principal és difondre 
i promoure els avantatges del model 
de recollida Porta a Porta. Des de 
l’associació també es facilita l’inter-
canvi d’experiències entre els mu-
nicipis que realitzen la recollida sota 
aquest sistema, i també s’organitzen 
trobades tècniques per difondre re-
sultats, optimitzar i millorar la recol-
lida. Alhora, els associats gaudeixen 
de serveis exclusius, com disposar 
d’informes i estudis, la coordinació 
d’ajuts i subvencions i la possibili-
tat de participar en la realització de 
compres conjuntes (bosses com-
postables, cubells...). Això comporta 
un estalvi econòmic per a tots els 
associats.

SEGURETAT A DIFERENTS EDIFI-
CIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS
El pavelló, el magatzem, l’arxiu i 
Cal Bach s’han equipat de noves 
càmeres i alarmes de seguretat per 
millorar la vigilància i la seguretat 
d’aquests equipaments municipals i 
els continents interiors.

EL DIA A DIA
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CAMINS
S’ha enquitranat el camí de St. An-
dreu de Llanars des de la carretera 
de Navàs fins a arribar a la Roca del 
Feliu. Aquesta actuació ha estat 
íntegrament subvencionada per la 
Diputació. 
Des de l’ADF també s’han fet divers-
es actuacions, algunes ja iniciades 
l’any passat quan les pluges ens 
van deixar alguns d’aquests camins 
en un estat pèssim. S’ha repassat el 
camí de les Torrenteres passant pel 
dipòsit nou de l’aigua i fins a la Vila de 
Llanars. També el camí del Bosc de 
Santa Llúcia que enllaça la carretera de 
Sant Feliu Sasserra amb la de Navàs i 
queda pendent una part del camí del 
Marçal que enllaça amb el municipi 
de Sant Martí d’Albars.
Són camins d’interès per a la preven- 
ció i extinció d’incendis forestals. La 
inversió feta aquest any per l’associa-
ció depassa amb escreix les quantitats 
que s’hi inverteixen cada any.

EXITOSES FESTES DE SANT 
JOAN I ELS ELOIS
Un any més, centenars de persones 
van sortir al carrer per viure les Fes-
tes de Sant Joan i els Elois. El Con-
trapàs, la Passada i les curses dels 
Elois són els plats forts i el testimoni 
viu de la tradició dels traginers del 
poble.
Aquest any també se’n destaca l’èxit 
dels balls del dia 23, a la plaça Vella, 
i el dia 24, a la plaça Nova.
A la pàgina web de l’Ajuntament es 
poden veure àmplies galeries de fotos.

MANTENIMENT DELS SENDERS 
LOCALS
Durant els darrers mesos s’ha fet 
una actuació de manteniment dels 4 
senders locals del municipi. Per una 
banda, gràcies a l’ajut de la Diputació 
de Barcelona s’han senyalitzat els 
punts d’interès turístic que es troben 
en els diferents itineraris. De l’altra, 
la Unió Excursionista de Prats, com 
fa uns anys, ha fet el manteniment 
de la senyalització. Des del consistori 
volem donar les gràcies al Ramon 
Ribó per haver fet aquesta tasca com 
a membre de l’entitat. Podeu trobar 
més informació dels senders locals 
a la web www.pratsdellucanes.cat o 
amb els tracks a l’APP. 

CONCURS D’INSTAGRAM
Un total de 107 fotografies van par-
ticipar en el concurs d’Instagram de 
les Festes de Sant Joan i els Elois. 
Les instantànies optaven a guanyar 
la millor fotografia de la Festa dels 
Barris, de la Passada i el Contrapàs o 
de les Curses dels Elois. 
El jurat, format per Vicki Cases, Isaac 
Romero i Roser Reixach va nomenar 
les fotografies guanyadores:

· David Gomis (elsacerdot) per a la 
millor fotografia de les Festes dels 
Barris “El cubell del Barri de les Sar-
gantanes”

· Laura Paraire (lauparaire) per saber 
captar l’esperit del Contrapàs a 
través de la seva partitura “El reflex 
de les notes del Contrapàs enmig de 
la multitud de la plaça” 

· Berta Molas (bmolas) per plasmar 
un bonic detall de la Cursa dels Elois 
“Guiatge”

L’entrega de premis es va fer el diu-
menge 9 al Racó de les Experiències 
del Mercat. El premi és un val de 50 
euros per comprar material fotogràfic 
i tiquets per les degustacions del  
TastaQmarca. 
Diumenge, també es van mostrar 
totes les fotografies participants en 
el concurs. Fins a la Fira de Sant Jau-
me, seguiran exposades a l’Espai 
Social de la Gent Gran. 
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SORTIDA DEL CENTRE OBERT A 
UN PARC AQUÀTIC
El dijous dia 29 de juny, infants i joves 
participants del Centre Obert de 
Prats de Lluçanès, van poder gaudir 
d’una sortida al parc aquàtic Water 
World de Lloret de Mar. L’excursió es 
va fer juntament amb joves d’altres 
Centres Oberts d’Osona. La sortida 
va ser una oportunitat per a conèi- 
xer altres joves d’edats similars que  
viuen en altres municipis, alhora que 
van poder gaudir d’una activitat diferent. 
L’activitat es va poder dur a terme 
gràcies al suport del Consell Comar-
cal d’Osona, a la Fundació pel Suport  
Social Solidari i a la bona predisposició 
dels educadors. L’experiència va ser 
molt enriquidora i s’ho van passar 
d’allò més bé baixant pels tobogans!

UN OBRIM DE NIT ESPECTACULAR
El món de l’espectacle va ser el fil 
conductor de la a 5a edició de l’Obrim 
de. Els carrers del centre històric del 
poble es van omplir de gent per viure 
aquesta cita ja consolidada.
La festa va començar amb l’espectacle 
de bombolles de sabó per diferents 
carrers del poble. Des de primera 
hora del vespre, diversos grups musi-
cals van tocar pels carrers de la vila, 
entre ells, Gislèn Huete i Mar Pujol, 
dues artistes locals. Des de les 7 de 
la tarda fins a les 12 de la nit els 36 
establiments adherits van oferir des-
comptes, promocions, mostres gas-
tronòmiques o desfilades de moda. 
La pluja va fer acte de presència de 
forma intermitent durant tota la tarda 
i va fer la guitza als comerços que ja 
havien preparat les seves activitats a 
l’exterior. L’inici de la programació es 
va endarrerir, però es van poder dur 
a terme totes les activitats previstes. 
El final de festa es va celebrar per pri-
mera vegada a la plaça de l’Església, 
recentment renovada. El cantautor i 
guitarrista de Sardenya Fabio Canu va 

omplir la plaça amb les versions de 
cançons estiuenques i conegudes 
per a tothom. Ha estat un dels finals 
de festa de l’Obrim de Nit amb més 
participació.

TORNA L’ESTIU, TORNA EL 
VOLUNTARIAT
Aquest estiu ha començat la sego-
na edició del voluntariat jove d’estiu, 
una iniciativa oberta a joves de 13 a 
17 anys. El voluntariat es va iniciar el 
passat 3 de juliol i s’allargarà fins al 
28 del mateix mes, durant les qua-
tre setmanes els joves i monitors es 
trobaran tres cops a la setmana per 
desenvolupar diferents activitats. 
Durant el curs escolar es va fer un 
procés participatiu a l’institut per tal 
que l’alumnat, i principals interessats, 
decidissin quina temàtica tractar durant 
el voluntariat. La opció més votada va 
ser “voluntariat esportiu”, per aquest 
motiu durant les 4 setmanes del  
voluntariat hi haurà un dia a la setmana 
on els monitors plantejaran un repte 
esportiu als joves. Els altres dies de la 
setmana estaran destinats a arranjar el 
primer pis del Casal del Jovent, per tal 
que els mateixos participants i altres 
joves puguin gaudir-lo durant el curs, i 
també hi haurà la part social ajudant al 
Centre de dia i l’escola La Pitota.

II TROBADA DE FUTBOL AMB 
VALORS 
Al llarg del curs escolar, cada dijous 
a la tarda el passeig s’omplia de vida 
amb els joves i infants que partici-
paven al projecte Futbol amb valors. 
Per tal de posar punt final al curs del 
projecte els joves si infants que han 
participat durant tot l’any es van trobar 
a Sant Vicenç de Torelló a la II Trobada 
de Futbol amb valors. Durant tota la 
tarda es van disputar partidets de fut-
bol amb equips provinents de pobles 
de la comarca d’Osona. A més, entre 
els partits, els joves podien gaudir 
d’activitats com percussió i jocs de 
fusta. Un concert final de percussió i 
l’entrega d’obsequis van posar punt 
final a la trobada deixant als joves i in-
fants amb ganes de tornar a encarar el 
nou curs de futbol amb valors.

ACTIVITATS ESPAI SOCIAL
Aquest mes de juliol continuen les 
sessions d’Activitat física i estira-
ments a l’Espai Lúdic del pati del 
Centre de dia. A partir del setembre 
es faran noves activitats com per 
exemple, els Balls en Línia. 
Des de l’Espai Social s’està buscant 
un voluntari que vulgui fer sessions 
de català als usuaris
Pel que fa a l’activitat de la Coral Sant 
Jordi, el passat 25 de juny va partici-
par en una trobada de a Avinyó. 
Des del SAIAR, el Centre de dia Bona 
Sort, es van elaborar les medalles pel 
Cros Infantil. A partir del setembre es 
farà un curs de suport emocional pels 
cuidadors amb la col·laboració de la 
Creu Roja i la Diputació. 
 



HABITATGE I TREBALL 
Fàcil de dir. Més difícil d’aplicar. Sempre 
hem dit que des de l’Ajuntament no farà 
sortir d’una crisi, però hi pot contribuir. 
Així que aplaudim les polítiques planifi-
cades, les que pensen estratègicament 
i que no miren en el resultat electoral 
immediat, sinó que pensen en el poble 
i el futur.
Per això, i per posar exemples, defen-
sem que es facin coses bé com un 
Hotel d’entitats i espai de coworking 
ben fets, i no pedaços a un edifici. Per 
això defensem que es facin accions de 
dinamització econòmiques pensades 
estratègicament (ocupació, formació, 
emprenedoria, promoció del comerç, 
de les fires, dels productes de proxim-
itat). Per això aplaudim que es faci un 
Programa d’Actuació Municipal d’Habi-
tatge i tot el que això comporta.
Totes aquestes polítiques juntes, de 
ben segur que ens ajuden a fer un salt 
endavant, no de titular, sinó de poble.

REFERÈNDUM D’INDEPENDÈNCIA
Ja hi ha data i pregunta per fer el 
referèndum sobre la independència de 
Catalunya. L’alcalde i equip de govern, 
d’ERC, ja han fet públic que col·laboraran 
amb tot, i han signat el manifest que els 
compromet a obrir els locals municipals 
habituals per als processos electorals. 
Això va seriosament, i des de Prats hi 
contribuirem. Per democràcia i pel futur 
del poble.

LLUÇANÈS
El dia 26 d’aquest mes farà 2 anys 
de la Consulta sobre la comarca del 
Lluçanès. Davant la victòria del Sí i, al 
mateix temps, de la complexitat dels 
resultats i de la no voluntat d’alguns a 
solucionar la situació, des d’ERC Prats 
ens hem arromangat a reunions (mai 
com ara s’han fet reunions en el si de 
la comarca i fora) liderant debats i pro-
jectes, oberts, tranquils i serens, per 
poder tirar endavant. Ara ja cal tenir 
resposta, i que el Parlament aprovi la 
comarca del Lluçanès. Sense oblidar 
MAI el PERQUÈ de tot això: afrontar els 
reptes conjunts amb èxit, optimitzar re-
cursos i maximitzar serveis per aquest 
territori i els seus pobles. Per això, 
veiem bé que el tràmit parlamentari, 
encara que lent, avanci.

EL PARTIT DEMÒCRATA, AL 
COSTAT DELS TREBALLADORS 
D’OBRADORS 
El grup municipal del PDeCAT a Prats de 
Lluçanès va emetre un comunicat com 
a mostra tot el suport als treballadors 
de l’empresa Obradors S.A. després de 
saber-se la intenció de la direcció d’acomia- 
dar bona part de la plantilla de la seva 
planta al poble.
Com a grup municipal ens hem posat a 
disposició dels treballadors i les famílies 
per iniciar totes les accions que estiguin 
a les nostres mans per reduir les conse-
qüències d’aquesta decisió.
Així mateix, també hem fet saber en 
reiterades ocasions a l’alcalde i a l’equip 
de govern la nostra voluntat de posar en 
marxa un grup de treball que permeti 
coordinar totes les accions que calgui 
impulsar d’ara endavant des de l’Ajun-
tament. Obradors ha estat una indústria 
de referència per a la nostra població des 
de la seva posada en marxa el 1931. Des 
d’aleshores, la fàbrica ha donat feina a 
centenars de famílies i una decisió com 
la coneguda en els darrers dies és, inevi-
tablement, un sotrac dolorós al qual cal 
donar una resposta conjunta.

PER UN REFERÈNDUM LEGAL, 
EFECTIU I VINCULANT. 
El govern del President Puigdemont ja 
ha presentat a la Llei del Referèndum 
d’Autodeterminació que fixa el marc legal 
per a la celebració d’un referèndum vin-
culant el proper dia 1 d’octubre. Aquesta 
llei garanteix el dret del poble de Cata-
lunya a decidir lliurement el seu futur un 
cop esgotades durant els darrers anys 
totes les vies de diàleg i negociació per 
fer-ho de forma acordada amb l’estat es-
panyol, seguint exemples recents com 
els de Quebec o Escòcia.
El referèndum del dia 1 d’octubre serà 
vinculant i tindrà conseqüències sigui 
quin sigui el seu resultat. Si hi ha més 
vots afirmatius que negatius, això impli-
carà la independència de Catalunya i com-
portarà que dins dels dos dies següents 
a la proclamació dels resultats el Parla-
ment de Catalunya celebrarà una sessió 
per declarar formalment la independència 
i acordar l’inici del procés constituent. 
Si hi ha més vots en contra que a favor, 
això implicarà la convocatòria immediata 
d’unes eleccions autonòmiques.
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès posarà 
a disposició els seus locals habituals com 
a centres de votació i els electors podran 
votar a totes les meses previstes.

LES VEUS DELS GRUPS MUNICIPALS
PÀGINA 5

CLUB NATACIÓ
PRATS
La pràctica de la natació a Prats es 
va iniciar a principis de la dècada 
dels 70, on el club nedava regular-
ment en tornejos pròxims com la 
Copa Berguedà o la Copa Bages. 
També organitzava els campionats 
socials, on nedaven els nedadors i 
nedadores del poble, i les famoses 
24 hores de natació, actualment re-
duïdes a 6 hores.

Ja en els anys 90, el club es va lega- 
litzar, va fundar els seus propis es-
tatuts i va nedar oficialment en els 
tornejos que organitzava la Federació 
Catalana de Natació, concretament 
en el Torneig d’Estiu del Bages. També 
compaginaven aquesta competició 
amb habituals travesses com la del 
llac de Banyoles.

A principis del 2000, el CN Prats va 
viure el seu moment àlgid en tenir 
un gran nombre de nens i nenes 
nedant cada estiu a la competició 
del Bages, amb el format de tres 
jornades de classificació, on el ne-
dador s’ha de classificar entre els 
millors vuit registres per la final, que 
es celebrava cada any a una seu dife-
rent. El CN Prats va organitzar la final 
del Torneig del Bages en una ocasió 
(2006) , on va aconseguir la millor 
classificació del club en finalitzar 
el torneig en una meritòria quarta 
plaça darrere de Castellet, Navàs i 
Sallent.

Malauradament, l’any 2007 el CN 
Prats va nedar el seu últim torneig 
amb una plantilla molt escassa i 
pocs mesos després, el club va de-
cidir suprimir-se de la competició i 
limitar-se a oferir entrenaments per 
l’aprenentatge d’aquest esport.

Actualment, l’única tasca del club és 
la de portar a terme els cursets de 
Natació que es celebren cada estiu 
a la piscina de Prats durant el mes 
de Juliol.

Contacte:

Glòria Ambrós
696007174 
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PORTA A PORTA
CALENDARI RECOLLIDA PAP 
Les últimes dades obtingudes del 
sistema de recollida Porta a Porta, 
corresponents al mes de maig, donen 
un 84% de recollida selectiva enfront 
un 16% de recollida de rebuig.

Amb aquestes dades, obtenim una 
mitjana el 2017 d’un 82,8% de reco- 
llida selectiva davant el 17,2% de 
rebuig. Això indica una contínua i 
progressiva  millora de la tria selec-
tiva de residus al nostre municipi 9 
mesos després de la implantació del 
porta a porta.

També, en termes generals, es redueix 
la mitjana de tones totals d’escom-
braries produïdes. Sobretot, les que 
corresponen al rebuig, que s’assoleix 
una mitjana quasi 5 vegades inferior 
als resultats de la recollida amb con-
tenidors. 
De les dades també es desprèn que 
cada vegada més, es regularitza 
el volum de les tones produïdes  i 
recollides (va minvant el turisme de 
residus, millora la gestió dels residus 
i la utilització de la deixalleria). Així, 
seguim mantenint i millorant uns per-
centatges de tria selectiva rècord a la 
comarca d’Osona i a tot Catalunya. 
Cada vegada produïm menys residus 
i els triem molt millor!

PÀGINA 6
EL RACÓ DEL CIVISME

84%
RECOLLIDA
SELECTIVA

MAIG 2017

16%
REBUIG

82,8%
RECOLLIDA
SELECTIVA
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     TWITTER

Segueix-nos a @pratsinfo i
piula amb #PratsdeLluçanès

PÀGINA 7

@diba
Presentem Ajuntament 
#PratsdeLluçanès dos treballs sobre 
actuació, planificació i estratègies 
habitatge al municipi.

@JBorralle
Gran exit a #pratsdelluçanès nits 
d estiu, #obrimdenit, que segueixi 
l’estiu

@rocamentideraC
Obrim de Nit de #PratsdeLluçanès. 
Una bona vetllada!  #Lluçanès 
#cervesa #cerveja #cerveza #beer…

@xeviilurdes
FOTOGALERIA Festa de Sant Joan 
i els Elois Prats de #Lluçanès, 
2017 … #SantJoaniElois2017 
#PratsdeLluçanès #osona

@BotiguersPrats
Bombooolles! Bombolles 
que correran pels carrers 
#PratsdeLluçanès #Obrimdenit 
Avui compres i xou, comencem a la 
tarda

@RadioCiutatVic
L’empresa #Obradors de @Pratsinfo 
farà fora 38 treballadors amb un 
ERO #Pratsdelluçanes #lluçanes 
#Osona

@nataliapeix
#PratsdeLluçanès balla el 
contrapàs (aquest sota la pluja)  
#SantJoaniElois2017 @el9nou @
EL9TV

@FEDACPrats
Els alumnes de C.I. pintant 
el mural “Ball dels Romeus” 
amb @joan_turu a @LaPitotaEB 
#PratsdeLluçanès Que divertit! @
twtFEDAC @isaacperaire

@Rondaller1
La capella de Sant Sebastià 
és un popular lloc de trobada 
durant la festa dels Elois de 
#PratsdeLluçanès

@peli_oscar
Ahir li vaig posar una #goproes al 
gegant Viçens de #Pratsdelluçanes 
el resultat va quedar prou bé! 
@GoProES

OFICINA D’INFORMACIÓ TURÍSTICA

L’Oficina d’Informació Turística de 
Prats és un servei municipal d’infor-
mació i atenció al visitant que for-
ma part de la Xarxa d’Oficines de la 
Generalitat de Catalunya.

Des de l’Oficina es proporciona 
informació principalment local i 
del Lluçanès, sobre llocs d’interès 
turístic, activitats, restaurants, allot-
jaments, rutes i de tot allò que pu-
gui ser d’interès pel visitant. Ofereix 
atenció continuada i personalitzada.
Des del 2014 fins aquest any, l’Ofi-
cina està adherida al compromís de 
qualitat i millora continuada SICTED 
(Sistema Integral de Qualitat Turísti-
ca en Destinació), i enguany ho està 
al compromís de turisme sostenible 
BIOSPHERE, impulsat per Osona 
Turisme i la Diputació de Barcelona.
L’Oficina depèn directament de 
l’àrea de Promoció del Municipi 
de l’Ajuntament de Prats i l’equip 
de treball està format per la Irene 
Palou, tècnica de turisme, i la Maria 
Rocadembosch, auxiliar. 

L’horari d’obertura és de dilluns a 
divendres de 9 a 2 i dissabtes, diu-
menges i festius de 10 a 2. Està 
situada a Cal Bach, passeig del 
Lluçanès, i els diumenges la podeu 
trobar en un estand al mercat. 

  Oficina d’informació turística de 
  Prats de Lluçanès 

  Passeig del Lluçanès, s/n
  Edifici Cal Bach
  turisme@pratsdellucanes.cat           
  telèfon. 93 856 01 00



L’AGENDA
Fins al 23 de juliol
A l’Espai Social de la Gent Gran,
Exposició del 5è concurs de fotografia 
Instagram de Sant Joan i els Elois

Dijous 13 de juliol
A les 10 del matí al pati del Centre de Dia,
Activitat física a l’espai lúdic i 
estiraments

A les 11 del matí, davant de Cal Bach,
Bibliobús Puigdón

A 2/4 de 10 del vespre, a Cal Bach,
Projecció del documental ‘Las cloacas 
de interior’
Organitza: ANC Lluçanès i Òmnium

Dimecres 19 de juliol
a 2/4 de 8 del vespre, a Cal Bach,
Presentació de la campanya pel 
referèndum
Organitza: ANC Lluçanès

Dijous 20 de juliol
A les 10 del matí al pati del Centre de Dia,
Activitat física a l’espai lúdic i 
estiraments

Del 21 al 24 de juliol
De les 5 a 2/4 de 7 de la tarda, a la Piscina 
Municipal,
Correllegua: Exposició itinerant per 
conèixer Lola Anglada
Organitza: Xarxa de biblioteques del 
Lluçanès

Del 21 al 23 de juliol
Fira de Sant Jaume i TastaQmarca.
Programació a l’interior del butlletí

Divendres 28 de juliol
A les 10 del matí, al passeig Lluçanès,
Unitat Mòbil d’Informació i Deensa del 
Consumidor

#PRATSDELLUÇANÈS

DIRECTORI
ALCALDIA I REGIDORIA D’ESPORTS 
I HISENDA
iperaire@pratsdellucanes.cat

REGIDORIA DE PROMOCIÓ DEL 
MUNICIPI
mjuvanteny@pratsdellucanes.cat

REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL, CO-
MUNICACIÓ, SOCIETAT DE LA CO-
MUNICACIÓ I SALUT
aplans@pratsdellucanes.cat

REGIDORIA D’URBANISME, DE-
MOGRAFIA, PAGESIA I MEDI AMBI-
ENT
gborralleras@pratsdellucanes.cat

REGIDORIA DE CULTURA, 
EDUCACIÓ I JOVENTUT
lfont@pratsdellucanes.cat

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I ES-
PAIS PÚBLICS
montseperarnau@pratsdellucanes.cat

OFICINES MUNICIPALS
93 856 01 00 
ajuntament@pratsdellucanes.cat

ARXIU MUNICIPAL
93 856 04 80 
arxiu@pratsdellucanes.cat

BIBLIOTECA MUNICIPAL
93 856 03 93
biblioteca@pratsdellucanes.cat

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP)
93 856 02 51
93 856 05 00 (Urgències) 

CASAL DEL JOVENT
93 856 07 00 
casaldejovent@pratsdellucanes.cat

CENTRE DE DIA-ESPAI SOCIAL
93 856 03 15 
centrededia@pratsdellucanes.cat

DEIXALLERIA MUNICIPAL
93 850 83 11 
deixalleria@pratsdellucanes.cat

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA 
PITOTA
93 856 06 26 
lapitota@pratsdellucanes.cat

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
93 856 07 88 
escolademusica@pratsdellucanes.cat

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
93 850 81 60 
ajuntament@pratsdellucanes.cat

EMERGÈNCIES
112

Consulteu els horaris dels diferents 
equipaments municipals a
www.pratsdellucanes.cat

@mariamayansfont
Prats de Lluçanès, Osona, Catalonia! 
Al Sol, que avui fa fresca! 

Segueix-nos a Instagram      a @pratsdellucanes

@fxavierserraf
#pratsdelluçanès

@geraardroma
Hereu i pubilla nen hereu i pubilla

@jordipeytomas
TRES EN UNA. Girasols fent el 
creixent, palla embalada i blat per 
segar en una mateixa foto feta des de 
la capella de Sant Pere d’El Grau.

Dissabte 29 de juliol
A les 6 de la tarda, a l’antiga botiga de 
Cal Murcion,
Representació de ‘La memòria del 
carrer’
Organitza: Veïnatge de les Tres Fonts

A les 9 del vespre,
Festa del Tennis,
Organitza: Club Tennis Prats

Diumenge 30 de juliol 
A les 9 del matí,
Tir al Plat
Organitza: Societat de Caçadors

De les 11 a la 1 del migdia, a la plaça 
de l’Església,
Ludoteca

A les 6 de la tarda, a l’antiga botiga de 
Cal Murcion,
Representació de ‘La memòria del 
carrer’
Organitza: Veïnatge de les Tres Fonts

Diumenge 6 d’agost
De les 11 a la 1 del migdia, a la plaça 
Nova,
Ludoteca

Dijous 17 d’agost
A les 4 de la tarda, davant de Cal Bach,
Bibliobús Puigdón

Dijous 31 d’agost
A les 4 de la tarda, davant de Cal Bach,
Bibliobús Puigdón

@joanturu
Avui, omplint de color Prats de 
Lluçanès, avui, reivindicant la cultura 
popular amb el Ball dels Romeus!

@qkobra
Prats de lluçanès


