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Mobilitat segura,
cosa de tots

La normativa de circulació és comuna
arreu del país i és generada sempre
per a una millor convivència i per un
millor ús de l’espai públic, un espai
que és de totes i tots. Una de les
problemàtiques detectades a Prats de
Lluçanès, que fa anys que s’arrossega
(i que, per cert, se n’han fet actuacions
en temps anteriors), és el de la
circulació dins el nucli.
Per aquest motiu, pels canvis
generats a partir de les obres al
Carrer Major i, sobretot també, per
les reiterades peticions del veïnat de
diferents carrers, s’ha apostat per fer
-com sabeu- diferents intervencions
en l’àmbit de la circulació i la seguretat
viària i peatonal. Una intervenció feta
amb el més clar objectiu de millorar.
Uns canvis que, com tots els canvis,
poden generar equívocs, molèsties i
diversitat d’opinions. Tots es tenen en
compte per a millorar i rectificar quan
ha fet falta.
Som conscients que encara hi ha
zones amb complicacions pel què
fa al trànsit. Depèn de totes i tots
que aquestes complicacions siguin
menors. No oblidem que, amb
el nostre propi comportament, a
vegades afectem a la quotidianitat del
veí. Per això no ens cansarem de fer
crides al civisme.
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L’EDITORIAL

EL DIA A DIA

L’Ajuntament de Prats de Lluçanès, i
per unanimitat dels càrrec electes,
s’ha mostrat des de fa ja mesos i
anys favorable sense complexos a
l’autodeterminació i a la independència
del país. Per això mateix, ha fet i
fa costat a iniciatives que van en
aquesta direcció, però sobretot, ha
estat al costat de la de defensa de
la democràcia i de les institucions
catalanes.

LA UBIC EXPLORA LA RUTA DE
LA LLET
La Unió de Botiguers de Prats van
participar de la Ruta de la Llet aquest
dilluns. Els botiguers van conèixer de
primer a mà aquest recurs agroturístic
de la comarca del Lluçanès, impulsat
dels del Consorci.
La visita va començar a les 9 del matí
al Soler de n’Hug, una explotació
ramadera tradicional que combina
vaques de llet, el ramat d’ovelles,
els porcs i l’agricultura. La segona
parada va ser a les 11 a Formatges
de Lluçà. Aquesta és una explotació
ramadera de cabres de raça pirinenca
i de pastura. Combinen l’activitat
ramadera amb un obrador artesanal
de formatge.
La jornada també comptava amb una
activitat participativa pels botiguers.
Va ser a la 1 del migdia sota el nom
de ‘Nous escenaris pel comerç:
noves oportunitats per generar valor’
guiada per Marta Zaragoza.
La sortida dels botiguers va finalitzar
amb un dinar a Cal Baumer.
L’estabilment hostaler també forma
part de la Ruta de la Llet, ja que a
la seva carta, ofereix plats elaborats
amb productes de les explotacions
lleteres.
L’objectiu de la sortida era conèixer
aquest nou recurs turístic, entenent
que els comerciants en poden ser
prescriptors, a més de buscar noves
idees per als comerços i eines que
poden ajudar a organitzar la seva
activitat comercial.

Al mateix temps, hem vist astorats
que el Govern de l’Estat ha atacat
directament les llibertats i les
institucions catalanes. Tan per
l’actuació desproporcionada el dia
1 d’octubre; per l’empresonament
dels líders de l’ANC i Òmnium; per
l’empresonament del Vicepresident
del Govern i 7 consellers i conselleres;
com per la total aplicació de l’article
155.
Davant d’aquestes actituds, exigim
la llibertat dels presos polítics i ens
manifestem absoluta i enèrgicament
en contra de la intervenció que
Govern de l’Estat Espanyol fa a les
institucions catalanes. Una intervenció
que afecta directament a l’acció dels
ajuntaments, en el nostre cas també
en projectes específics com el de
memòria històrica i polítiques de
treball.
En cada moment recordem els
presos i les seves famílies, per aquest
motiu hi ha penjada una pancarta
gegant a davant l’Ajuntament. Per
companyerisme, dignitat i llibertat.
Equip de Govern

Fotografia de Jordi Pey

LA CORAL SANT JORDI CELEBRA
EL 25È ANIVERSARI
Dissabte 18 de novembre es va
celebrar la festa i homenatge pels 25
anys de la Coral Sant Jordi de Prats.
Més de 100 persones van assistir
a l’acte, entre cantaires de la coral
actual, persones que hi havien
cantat
anteriorment,
directors,
col·laboradors i públic en general.
Com a homenatge es va entregar un
diploma a cada persona vinculada

amb la Coral al llarg dels anys,
remarcant els 25 anys de trajectòria
i agraint la tasca que realitza com a
associació del municipi. També es
va entregar un obsequi a tots els
assistents.
La Coral va oferir un concert al públic.
I l’acte va acabar amb un berenar pels
assistents, i va quedar demostrat que
encara és una entitat molt viva, ja que
avui en dia compta amb 34 cantaires.

EL PLE MUNICIPAL APROVA LES
TAXES PEL 2018
El ple del mes d’octubre de
l’Ajuntament de Prats va aprovar
les ordenances fiscals per al 2018.
Aquestes són unes ordenances de
continuïtat. Per tant, la majoria de
taxes es congelen, destacant entre
aquestes la taxa d’Escombarires.
L’entrada de vehicles (GUAL) s’hi han
afegit detalls segons les necessitats
actuals i per altra banda, s’ha rebaixat
el preu de les parades al mercat i a les
parades de fires. Augmenta un 3%
la quota del SAIAR, el Centre de Dia
Bonasort, que no s’actualitzava des
del 2013, i que vénen determinades
per la millora de serveis i l’augment
de capítol de personal.
El dia 22 de novembre també es va
celebrar un ple extraordinari per fer el
sorteig de les Meses de les eleccions
del 21 de desembre. Podeu consultar
més informació sobre les taxes i
veure els vídeos dels plens al web de
l’Ajuntament.
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NOUS
AJUTS
PER
LA
CREACIÓ I MODERNITZACIÓ
D’ESTABLIMENTS COMERCIALS
El ple d’octubre va aprovar les bases
de la subvenció i foment d’ocupació,
la convocatòria per als ajuts a creació
de nous establiments comercials
i per a la modernització de locals
comercials. Són tres tipus d’ajuts
al teixit econòmic local en diferents
àmbits. Per una part, l’ajuda a
empreses que creïn ocupació, que
es desenvolupa des de l’any passat.
A més d’aquesta línia, s’hi afegeixen
dues convocatòries més, per ajuts
a promoure la implantació de nous
establiments i l’ajut a empreses que
volen modernitzar els seus negocis
per impulsar l’activitat econòmica.
Aquests ajuts vénen dotats amb una
partida de 5.000€. Les bases i les
propostes han estat supervisades
per la taula de Dinamització
Econòmica.
El dia 7 de novembre es van
presentar en un acte públic les
noves convocatòries. Ara ja es
poden consultar les seves bases al
Tauler d’anuncis del web municipal.
El període de presentació de les
sol·licituds comença el 15 de
desembre i finalitza el 31 de gener.
Els projectes que es poden presentar
són d’actuacions fetes l’any 2017.
L’OFICINA
DEL
DARP
DE
PRATS INCORPORA EL SERVEI
D’ENGINYER FORESTAL
A partir d’aquest novembre l’Oficina
del
Departament
d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de Prats de
Lluçanès suma un nou servei, el
d’enginyer forestal. Aquest nou
servei permet fer gestions al voltant
de forest privades, forest públiques,
obres, accés motoritzat, protecció
forestal o ajuts en gestió forestal
sostenible. Es pot consultar al web
municipal més detalladament els
serveis que presta.
L’horari del DARP és:
SIR / Servei de registre: dilluns i
dimecres.
Veterinaris: dimecres
Enginyer Forestal: cita prèvia
Horari: de 8:30 a 13h.

TORNA EL FUTBOL EN VALORS
El Futbol en Valors és una ctivitat
adreçada a nenes, nens i joves del
Lluçanès on a partir del futbol es
treballen els valors humans. El joc es
divideix en tres temps.
1r temps: Tots els participants
s’assenten en rotllana per concretar
les normes que es faran servir durant
el joc.
2n temps: Partit de futbol aplicant les
normes concretades al primer temps.
3r temps: Assentats en rotllana, es
parla de com ha anat el partit i quines
sensacions han tingut cada un dels
participants.
Impulsat des del Casal del Jovent, a
Prats se celebra cada dimecres a les
6 de la tarda als jardins de Cal Bach.
Aquesta serà la segona temporada
que se celebra.

CURS DE BENESTAR EMOCIONAL
Des d’aquest octubre la Creu Roja ha
impartit un curs de benestar emocional
adreçat a cuidadors no professionals
de persones dependents. El curs
és un grup de suport emocional i
ajuda mútua, un taller per aprendre
a conèixer les emocions, afrontar
els problemes de manera positiva
i sentir-xe millor. El curs se celebra
els dimarts a l’Espai Social. El curs
consta de 10 sessions gratuïtes que
s’acaba aquest desembre.
TROBADA DE CASALS DEL
LLUÇANÈS
El dissabte 21 d’octubre es va
celebrar la 3a trobada de casals de la
Gent Gran del Lluçanès. A ¾ d’11 van
començar a arribar els participants,
que es van rebre amb esmorzar a
l’Espai Social. A partir d’¼ de 12 les
persones que ho desitjaven van anar
a jugar a bitlles, i la resta, es van
poder quedar a l’Espai Social a jugar
a jocs de taula. A les 12 del migdia
va començar una ruta a peu pel

municipi. Es va visitar la Capella de la
Bona Sort, les Tres fonts i el safareig
municipal. Després de la visita, es
va anar cap al Santuari de Lurdes
on es va visitar l’església i es va
poder gaudir de la vista panoràmica.
A continuació es va fer la ruta del
viacrucis fins a la Creu i tornar.
La trobada va finalitzar amb un dinar
a Cal Quico i ball al mateix restaurant.
Hi van participar 87 persones.
NOVA
ACTIVITAT
INTERGERENACIONAL
El 26 d’octubre és va celebrar una
segona activiat intergerenacional.
Es va fer l’activitat de Jocs de taula
tradicionals i moderns a l’Esocla
FEDAC-Prats. L’activitat va començar
al matí amb una visita a l’escola i va
continuar amb partides mixtes de
jocs de taula al gimnàs. Avis i àvies
de l’Espai Social van compartir i jugar
amb els infants de cicle mitjà. Es va
poder jugar a jocs més clàssics com
el dominó, el parxis o a les cartes
però els infants també van esnenyar
a alguns avis a jugar jocs com l’UNO.

EL CALENDARI DEL LLUÇANÈS
PARLARÀ SOBRE OCELLS
Aquest 2018 el calendari del
Lluçanès parlarà sobre els ocells
i les aus que habiten i fan pas per
la nostra comarca. Gràcies a l’afició
de moltes persones en observar
aquestes espècies, la seva forma
d’alimentar-se, caçar, reproduir-se i
desenvolupar-se i amb el suport del
col·lectiu Lluçanès Viu, s’ha pogut
editar un calendari que despertarà
l’interès per conèixer els ocells
de casa nostra. Cada municipi del
Lluçanès està diferenciat per una
espècie que s’hi pot observar durant
el mes que li pertoca.A més a més,
s’organitzen sortides a cada poble
per conèixer-los de prop. A Prats de
Lluçanès hi ha el mussol comú, i la
sortida es farà el febrer.
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9È EDICIÓ DEL CROS ESCOLAR
Un total de 133 atletes van córrer
el diumenge 19 de novembre el 9è
Cros Escolar de Prats de Lluçanès,
aquesta cursa està dins el calendari
de la Lliga Comarcal de Cros Escolar
d’Osona organitzada pel Consell
Esportiu.
El Cros Escolar de Prats és el novè
any consecutiu que s’organitza des
de les AMPA’s de l’Escola Lluçanès
i FEDAC de Prats de Lluçanès amb
la col·laboració de l’Ajuntament
de Prats de Lluçanès i el Consorci
del Lluçanès. Cal destacar la bona
participació d’atletes del Lluçanès,
amb una cinquantena de participants.
En la categoria Cadet Masculí el 1r
classificat va ser el Miquel Crous
d’Alpens i corredor del Club Atlètic
Vic, en la categoria Infantil Femení
2a la Nora Boix de Prats de Lluçanès
(CA Vic) i 3a la Rim Haourigui de la
FEDAC de Prats, en la categoria
Infantil Masculí 2n Classificat Guillem
Vilarmau de Santa Maria de Merlès,
en la categoria Aleví Femení 3a la
Núria Sañas de Prats de Lluçanès
(CA Vic), 5a la Carla Puig de la FEDAC
de Prats de Lluçanès, la categoria
Benjamí Masculí Joan Gorchs de
l’Escola Lluçanès, en la categoria
Prebenjamí Masculí 1r Marc Boix
de l’Escola Lluçanès, 3r Aleix Tellez
de l’Escola els Roures de Sant Feliu
Sasserra i 4t Marc Cornellas de
l’Escola Lluçanès en la categoria de
Prebenjamí Femení 1a la Queralt
Sañas de Prats de Lluçanès (CA
Vic) i 5a Zaira Martínez de l’Escola
Lluçanès.
La lliga consta de 10 proves, de les
quals tres s’organitzen al Lluçanès.
La propera cursa del calendari és a
Vinyoles el 26 de novembre, a Vic el
17 de desembre, Sant Feliu Sasserra
el proper 14 de gener, a Torelló el
21 de gener, la Gleva el 4 de febrer
i la última cursa de la lliga serà el 18
de febrer a Folgueroles on es farà
l’entrega de premis dels primers
classificats de la Lliga Comarcal.

1R MERCAT DE 2A MÀ
La Setmana Europea de la Prevenció
de Residus va acabar amb el 1r mercat
de 2a mà de Prats de Lluçanès. Va
ser el diumenge 26 de novembre al
carrer Major i a la plaça de l’Església.
El mercat va comptar amb mitja
dotzena de parades de particulars i
associacions que oferien joguines,
roba, electrodomèstics, material
esportiu o infantil, entre d’altres.
El mercat va animar el mercat de
diumenge, i hi va haver una bona
afluència de públic i compradors
al mercat de 2a mà. Segons les
enquestes realitzades als paradistes,
valoren molt positivament la iniciativa,
i es proposa fer-ne una segona edició
a la primavera. Des de l’Ajuntament
de Prats de Lluçanès se’n destaca la
bona acollida i es recull la iniciativa de
repetir-ho a la primavera.
El mercat de 2a mà vol potenciar el
consum sostenible i responsable i
desenvolupar el concepte d’economia
circular millorant l’eficiència de l’ús
de recursos i productes mitjançant
la pràctica de la “Llei de les 3R”:
Reduir, Reutilitzar i Reciclar.

Foto: AMPA La Pitota
L’ESCOLA LLUÇANÈS I L’INSTITUT
JA DISPOSEN DE SISTEMA DE
TELEGESTIÓ
PEL CONTROL
I GESTIÓ DEL SISTEMA DE
CALEFACCIÓ
El projecte de telegestió (e-gestió)
neix dins el programa Desendolla’t.
EL programa Desendoll’at és un
projecte d’estalvi energètic a les
escoles públiques impulsat per
l’Agència Local de l’Energia d’Osona
(ALEO). Al nostre municipi es va
iniciar el 2014, per promoure l’ús
responsable dels recursos energètics
i l’eficiència energètica dels nostres
centres, mantenint i millorant el
confort dels usuaris.
Gràcies al programa Desendolla’t
s’han dut a terme actuacions
relacionades amb l’estudi i l’anàlisi de
consums i s’han implantat mesures

de control d’eficiència energètica.
Això ha permès implementar la
primera fase del sistema d’e-gestió.
Actualment es controla i es
gestiona, amb accés local o remot,
el funcionament de les bombes
d’impulsió del sistema de calefacció,
les electrovàlvules de zona, la
temperatura d’impulsió i retorn del
sistema, la temperatura ambient de
les zones més fredes de l’edifici (planta
baixa) i l’aigua calenta sanitària (ACS).
A partir del 2018 es pretén aconseguir
el control de la resta d’espais de
la planta baixa i continuar amb la
primera planta, la segona planta i
l’edifici annex de l’Escola de Música.
El cost del sistema de telegestió
i la seva instal·lació va a càrrec de
l’Ajuntament i l’Institut i fins ara
s’ha anat cobrint entre algunes
aportacions del mateix estalvi
energètic i per subvencions.
BOSSES COMPOSTABLES PELS
COMERÇOS
Tots els comerços interessats a
participar de la compra conjunta de
bosses compostables amb l’objectiu
d’abaratir el seu cost, poden contactar
amb l’Ajuntament de Prats en horari
d’oficina al 93 856 00 01. Agrairíem
que les comandes es fessin abans de
final d’any.
RECLAMACIONS A GAS NATURAL
Des de l’Ajuntament, amb l’ajuda del
servei de consum de la Diputació de
Barcelona es fa el seguiment de totes
les reclamacions que han arribat a
l’oficina municipal d’informació al
consumidor (OMIC) respecte Gas
Natural. Segons l’empresa, s’estan
tractant els casos un per un per tal
d’arribar a un acord amb cada afectat.
Malgrat aquestes gestions, si alguna
persona té algun dubte sobre
aquestes gestions, pot contactar
amb l’OMIC (de dilluns a divendres
de 9 a 2).
CURS DEL CARNET GROC DE
L’ADF LLUÇANÈS PER A TOTS ELS
NASCUTS A PARTIR DEL 1990
Qui vulgui realitzar aquest curs,
imprescindible per intervenir en zona
de foc, o bé formar part de l’ADF
Lluçanès, es pot posar en contacte
amb algun membre de la junta, el
Consorci del Lluçanès o enviant un
correu a adf.llucanes@gmail.com.

CLUB ESQUI
LLUÇANÈS
El Club Esquí Lluçanès va néixer els
anys 80. La seva activitat emblemàtica
és el curs d’esquí i d’snowboard que
es fa durant quatre dies al voltant de
Nadal.
El curs, enfocat per aprendre, però
també com una forma de lleure,
està obert a tota la gent de Prats,
del Lluçanès, i més enllà. Les hores
de monitoratge del curs són gairebé
personalitzades, amb la voluntat que
tothom en quedi al màxim content.
En l’anterior edició hi van participar
fins a 70 alumnes, i fins a 100 amb els
acompanyants. Com en els darrers
anys, doncs, marxaven dos autocars
de Prats en direcció a La Molina.
Enguany, el curset serà els dies 27,
28, 29 i 30 de desembre. El curs s’hi
pot participar els quatre dies o bé
només els que es vulguin. Els preus
són els següents:
· 4 dies - 230
· 3 dies - 180€
· 2 dies - 120 €
· 1 dia - 60 €
El preu del curs inclou dues
hores diàries de monitor titulat,
l’assegurança, el viatge fins a La
Molina i el forfet. El Club Esquí
també ofereix l’oportunitat de llogar
el material a un preu molt assequible.
L’ús del casc és obligatori. Els infants
de 4 a 8 anys han d’anar acompanyats
d’un tutor legal. El Club Esquí
també permet utilitzar l’autocar per
acompanyar-los. El servei de l’autocar
té un preu de 10 euros.
Les inscripcions al curs es poden fer
a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès
del 4 al 22 de desembre. El dia 22
de desembre a les 9 del vespre se
celebrarà la reunió amb els pares a la
Sala Cal Bach.
Els darrers anys ha crescut la
demanda, ja que el preu és raonable
i es fa en unes dates idònies.
Majoritàriament, l’esquí encara és
la tècnica més practicada, tot i que
en les edats més joves agrada més
l’snowboard. La voluntat del club és
incentivar aquest esport d’hivern i
de muntanya, ja que el nostre entorn
ens hi vincula i s’han de donar vies
per conèixer i practicar nous esports.
Contacte:
Josep Riera - 686268860
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LES VEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

REPÀS DE PRECS I PREGUNTES

En l’apartat de precs i preguntes del Ple
és un moment que des del grup municipal
del PdeCat aprofitem per posar sobre la
taula les preocupacions dels veïns del
poble. Aquestes preguntes les dirigim
a l’equip de govern perquè es pronunciï
en temes prou importants com la mala
senyalització de la zona d’aparcaments
del carrer d’Orient, on alguns veïns van
ser multats injustament per culpa d’un
senyal incorrecte. En aquest sentit des
del nostre grup municipal vàrem demanar
que s’escoltés els veïns i comerciants
que en definitiva son els qui estan patint
aquesta confusió en tot el què afecta la
mobilitat en els nostres carrers.
El regidor del PdeCat, Jordi Bruch, va
demanar a l’equip de govern que garantís
que l’Escola Bressol Municipal hi hagués
el número suficient de places per satisfer
un possible increment de la demanada
de matrícules. També vàrem fer un prec
per insistir en la problemàtica que viu el
poble en el dèficit de cobertura mòbil.
Vàrem demanar també que l’equip de
govern ens valorés l’estat de neteja dels
carrers després d’externalitat-ne el servei
al Consell Comarcal d’Osona. Ens agradin
més o menys les respostes que rebem,
és part de la nostra tasca fiscalitzar la
gestió que es fa a l’Ajuntament de Prats
i ens pertoca com a regidors seguir
insistint amb tots els temes que creiem
que no s’estan fent prou bé.

JUNTS PER CATALUNYA

El PDeCAT s’ha integrat a la candidatura
Junts per Catalunya per concórrer a
les pròximes eleccions al Parlament de
Catalunya el 21 de desembre. Es tracta
d’una llista àmplia i transversal que dóna
resposta al moment polític que reclama
el país i que vol anar més enllà d’una
candidatura de partit, tal com reclamava
el president Carles Puigdemont. La llista
s’obre generosament, d’aquesta manera,
a sectors dinàmics de la societat civil
amb la voluntat de fer efectiu el mandat
de l’1 d’octubre, defensar les institucions
intervingudes i guanyar la Generalitat per
aquells que no la volen sotmesa.

LLIBERTAT

Des del Grup d’ERC EXIGIM LLIBERTAT
PELS PRESOS POLÍTICS, persones que
passen injustament nits a la presó simplement per expressar les seves idees i
complir amb el mandat democràtic que
els va encarregar la ciutadania. Jordis,
Oriol, Raül, Josep, Quim, Dolors, Carles,
Meritxell, no esteu sols.

MOBILITZACIÓ

Des d’aquestes línies volem mostrar
l’agraïment a les permanents mobilitzacions
que hi ha hagut al nostre poble. Des de
les reiterades convocatòries davant l’Ajuntament, les cassolades a la Plaça Nova, o
la gran tasca per part del CDR sobretot
durant la vaga del 8 de novembre.
De ben segur que seguirà fent falta. Un
ferm agraïment a tothom que hi ha participat i que ho ha fet possible.

EL 21D NO ET QUEDIS A CASA

El dia 21 de desembre, Mariano Rajoy ens
volia parar una trampa convocant eleccions il·legítimes. Com que som els que
més defensem les urnes i la democràcia,
farem que la seva trampa sigui la nostra
gran força tornant a omplir les urnes de
vots, dignitat i esperança. No us quedeu
a casa, com sempre, caldrà ser-hi ser-hi i
tornar a ser-hi.

OBRES A L’HOTEL D’ENTITATS I AL
PP2
Veiem com avancen dues altres grans
obres que s’han emprès a la població.
L’Hotel d’entitats i sala de treball compartit recuperarà un edifici pel poble i li
donarà un espai que mai ha tingut: un
lloc on es podran fer múltiples coses i
es podrà generar activitat. Per altra banda, l’urbanització a l’entorn del pavelló -de
nom PP2- va arribant a la seva finalització
després d’anys d’espera.

BONES FESTES DE NADAL

Que gaudiu tant com pugueu de les Festes
de Nadal i de la programació preparada, al
mateix temps que us encoratgem a ser
solidaris amb els que més pateixen.

PÀGINA 6

EL RACÓ DEL CIVISME

TWITTER

PÀGINA 7

Segueix-nos a @pratsinfo i
piula amb #PratsdeLluçanès
@FEDACPrats

Avui hem visitat l’exposició
“L’esperança també juga”
de @_Sirolopez_ a Cal Bach
#PratsdeLluçanès Emocionant
veure la capacitat dels infants de
jugar i crear malgrat l’adversitat
del seu entorn #TUtopia #identitat
#avuixdemà #CREAtivitat

@escolallucanes

Continuem amb el Projecte Pati
reciclant materials per embellir els
patis de l’escola i convertir-los en
espais més rics d’aprenentatges i
experiències. Objectiu aconseguit
gràcies a la gran implicació
de les famílies! #EWWR2017
#pratsdelluçanès #projectepati

@Guell_Vallbona

Presència de #Sobremunt
a #PratsdeLluçanès a les
concentracions de capitals de
comarca. No podem normalitzar ni
la intervenció de l’autogovern ni la
repressió política. Contundència al
carrer i a les institucions! #Lluçanès
#VagaGeneral8N

@AbelPeraire

A #PratsDeLluçanès ens llevem
amb la convicció que hem trencat
amb el R’78 d’Espanya i la
Catalunya corrupte i conservadora...
#SomRepública

@Anna_Marsol

El futur dels nostres fills/es el
triem nosaltres. #nopassaran
#pratsdelluçanès #lluçanès
#lescolanoestoca

@JBorralle

A #pratsdelluçanès diem ven fort
#LlibertatPresosPoliticsCatalans,
fora aquesta #DICTADURA i a més
#CORRUPTE

@arestubau

Modernitzar i incentivar el sector
comercial: objectius de les
ajudes q avui hem presentat a
#pratsdelluçanès. #comerçlocal
@montsejuvanteny

L’AGENDA

DIRECTORI

Divendres, 15 de desembre
A les 6 de la tarda,
a l’Espai Social de la Gent Gran,
Torronada.

A les 12 de la nit,
a l’Església Parroquial de Sant Vicenç,
Missa del Gall.
Encesa de llantions per Mans Unides.

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

A les 8 del vespre, a la Sala Cal Bach,
Conferència: Malalties infeccioses.
A càrrec de la pradenca Maria Font.

A la 1 de la nit, al Pavelló Municipal d’Esports,
Discomòbil: Txupitassu de Nadal.
Entrada+Txupito+Esmorzar: 5 euros.

Dissabte, 16 de desembre
Jornada solidària,
A les 12 del migdia, a la Sala Cal Bach,
Xerrada sobre consum ètic, sostenible i
de proximitat.
A les 2 del migdia, al Passeig Lluçanès,
Botifarrada solidària i cafè i concert amb
artistes del Lluçanès.

Dimarts, 26 de desembre
A les 6 de la tarda, a la Sala Polivalent,
Bingo Reial.

REGIDORIA DE PROMOCIÓ DEL
MUNICIPI
mjuvanteny@pratsdellucanes.cat

Del 18 al 24 de desembre: Setmana de la
desconnexió.

Dijous 28 i divendres 29 de desembre
De 8 a 10 del vespre, al Casal del Jovent,
Podeu apuntar-vos per tal que els reis
vinguin a casa vostra.

A 2/4 de 5 de la tarda, a la Residència
Nostra Senyora de Lourdes,
Tercera edició del Petit pessebre vivent
amb el títol Seguint un estel lluminós i
Gran Toia.
A les 6 de la tarda, a la Sala Polivalent,
1r Festival de Nadal de hip hop.
A 2/4 de 9 del vespre,
a la Sala Cal Bach,
Projecció audiovisual: Manaslu, 8163 m.
Primer vuit mil fet per un excursionista del
Lluçanès. Amb Carles Verdaguer.
Diumenge, 17 de desembre
Durant el matí, a la Sala Cal Bach,
Donació de sang.
Durant el matí, pels carrers del poble,
Mercat setmanal.
D’11 a 1 del migdia, a la plaça de Can Claus,
Racó de les experiències: Marató de TV3.
A les 6 de la tarda, pels carrers del poble,
XXXI Nadal al carrer amb el títol:
El circ viu la il·lusió del Nadal.
Cloenda de l’acte a l’Església Parroquial.
Dimecres, 20 de desembre
A partir de 2/4 de 4 de la tarda,
a la Sala Polivalent,
Representació de Nadal: Els petits avets.
Dissabte, 23 de desembre
A 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça Nova,
Fem Cagar el Tió: Els traginers caganers
amb la Maleta de Lleure.
Nens i nenes, porteu bastons!
Diumenge, 24 de desembre
Durant el matí, pels carrers del poble,
Mercat setmanal.
D’11 a 1 del migdia,
Racó de les experiències: Taller de
decoració de Nadal amb Carme Arnau,
i pels carrers del poble voltarà la Grossa.

Dijous, 28 de desembre
A 2/4 de 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.

Dissabte, 30 de desembre
A partir de les 12 del migdia, a la Plaça Nova,
Arribada dels Carters Reials per recollir
les cartes dels nens i nenes.
Diumenge, 31 de desembre
A les 11 del matí, a la plaça de l’Església,
Racó de les experiències: Prepara’t per la
festa+l’home dels nassos.
A les 12 del migdia, a la plaça de l’Església,
Cap d’any infantil.
A partir de la 1 de la nit,
al Pavelló Municipal d’Esports,
Revetlla de Cap d’Any amb el grup de
versions: Autoput+DJ Grande.
Divendres, 5 de gener
A les 6 de la tarda, pel cantó de Lurdes,
Cavalcada Reial.
A partir de 2/4 d’1 de la nit,
a la Sala Polivalent,
Discomòbil Reial.
Del 15 de desembre al 7 de gener
A la Sala Cal Bach,
Exposició de pintures de Joan Vilalta (a)
fuster de la plaça
Del 22 de desembre al 19 de gener
A la biblioteca municipal,
Exposició de treballs nadalencs a càrrec
dels alumnes de l’Escola Lluçanès, l’escola
FEDAC Prats i de l’Escola Bressol La Pitota.
Del 22 de desembre al 6 de gener
Al Centre de Dia Bona Sort,
En horari de centre de dia (de dilluns a
divendres de les 9 del matí a les 7 de la
tarda, excepte festius).
Pessebre al Centre de dia. Exposició del
pessebre elaborat pels usuaris del centre.

#PRATSDELLUÇANÈS

Segueix-nos a Instagram
a @pratsdellucanes

REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL, COMUNICACIÓ, SOCIETAT DE LA COMUNICACIÓ I SALUT
aplans@pratsdellucanes.cat
REGIDORIA D’URBANISME, DEMOGRAFIA, PAGESIA I MEDI AMBIENT
gborralleras@pratsdellucanes.cat
REGIDORIA DE CULTURA,
EDUCACIÓ I JOVENTUT
lfont@pratsdellucanes.cat
REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I ESPAIS 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

@iolanda_roset

La nostra terra. El nostre entorn.
Anhels de llibertat! #pratsdelluçanès
#lluçanès #descobreixcatalunya

@marcpuigperez

L’article 155 paralitza el pla de fosses
comunes de la Guerra Civil de @
gencat.

@perusasm

Silenci? Tardes de dissabte a
#PratsdeLluçanès.

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

