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L’entorn del Pavelló,
urbanitzat

El Pla Parcial 2 és el nom que rep el
document que desenvolupa urbanísticament tota la zona que va de Cal
Dama fins al pavelló. Una fase d’aquest
Pla, a la que s’havia construït el propi
pavelló i habitatges sense haver urbanitzat prèviament tal i com hauria d’haver
estat, és la que compta els carrers del
voltant del pavelló municipal i superiors
i que ha estat urbanitzada ara.
L’Equip de Govern, amb la regidoria
d’urbanisme al capdavant, va treballar
colze a colze amb els serveis tècnics i
amb plena informació als veïns, el projecte que es va trobar damunt la taula.
Un treball que ha permès no només
desencallar-lo després dels més de 25
anys de retard amb què s’ha desenvolupat, si no que ha permès veure-ho
possible, amb un cost percentualment
molt inferior a l’inicial.
Primer de tot s’ha de posar de relleu
la paciència, col·laboració i implicació
del veïnat tots aquests anys i, també,
en el transcurs de les obres, que ha
estat un procés llarg degut també a
l’orografia del terreny i, les últimes
setmanes, a la meteorologia. Hem
tingut clar que, després de tants anys,
valia més culminar bé les obres (de les
que encara falta alguns elements) que
no pas haver de lamentar desperfectes
per haver tingut pressa.
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L’EDITORIAL

EL DIA A DIA

L’aplicació de l’article 155 a Catalunya
per part de l’Estat Espanyol, ha
significat el cessament del Govern
de la Generalitat, la dissolució del
Parlament i, entre altres coses,
aturar
multitud
d’iniciatives
i
programes. Entre aquestes, el procés
d’oficialització de la comarca del
Lluçanès. Un procediment no exempt
ja de lentitud i entrebancs fins ara.

SANTA ÀGATA

Mentrestant, la implicació de Prats
de Lluçanès al Consorci del Lluçanès
no s’ha aturat, ans al contrari.
Després de l’adscripció d’aquest ens
comarcal a l’Ajuntament de Prats (amb
l’assumpció del que això significa), el
funcionament del Consorci segueix
sent evidentment democràtic i amb
lideratge compartit amb els pobles
de la comarca, i han nascut projectes
que són molt potents pel conjunt de
ciutadania del Lluçanès i, també, pels
seus ajuntaments.
L’Escola de Música i Arts del
Lluçanès o la Cooperativa “Cuidem
Lluçanès” són els grans exemples.
Com també en són el servei
tècnic d’arquitecte compartit, o de
tasques administratives. Compres
agregades, planificació conjunta,
el treball al voltant dels residus, el
repte de la petita infància i famílies,
a banda de la formació (cursos
d’anglès, d’informàtica, xarxes...),
el servei d’ocupació, el d’empresa
i emprenedoria, desenvolupament
rural, turisme... tot això, ho podem
afrontar millor si ho fem conjuntament.
El Consorci ha fet un salt endavant que,
com Ajuntament de Prats de Lluçanès
i, per defecte doncs, la ciutadania de
Prats de Lluçanès en surt beneficiada.
Per això, seguirem liderant iniciatives
en pro de la comarca, per fer possible
uns millors serveis i més efectius a la
ciutadania de Prats i del Lluçanès.

Equip de Govern

304 anys després de la crema del
poble en mans de les tropes de Felip
V, el dissabte 3 de febrer es va tornar
a commemorar aquesta fita. La plaça
de l’Església va acollir un potent
espectacle de foc, llum, projeccions
i actuacions. L’espectacle va anar
acompanyat d’un sopar popular i un
concert a l’església. Durant tot el cap
de setmana es van celebrar actes per
commemorar la fita.
TREBALLANT EN LA RESTAURACIÓ
DEL CAMPANAR
Fa un any es va advertir de la perillositat
d’alguns elements deteriorats del
campanar que podien esdevenir un
risc en qualsevol moment. A partir
d’un treball conjunt, la parròquia va fer
una primera intervenció de neteja de
les parets de pedra, les motllures del
campanar i es va desmuntar part de la
balustrada del coronament per tal de
treure’n tots els perills.
A partir d’aquí la parròquia en féu un
estudi tècnic i de valoració de totes
les actuacions que calen per a arranjar
i protegir l’edifici, especialment, el
campanar. El diagnòstic donat pels
tècnics ens diu que la problemàtica
del campanar no és estructural sinó
de revestiment i deteriorament de les
pedres exposades a la intempèrie i
principalment es concentren a la part
superior.
El projecte, ha estat dividit en tres
actuacions:
1. La part superior del campanar – i
on urgeix més la intervenció - amb
actuacions a l’interior i exterior.
2. La part inferior del campanar
3. La façana de la rectoria
Per a poder fer possible aquesta
intervenció, s’ha format un grup de
persones amb la voluntat de treballar
buscant finançament per poder
començar el més aviat millor. Com
més triguem, més s’agreujarà la

problemàtica.
L’equip de govern s’hi ha implicat des
del primer moment per poder assolir
l’objectiu, participant de la comissió,
ajudant en totes les propostes i
accions que calguin per a trobar el
finançament necessari.
L’AJUNTAMENT
DE
PRATS
RENOVA EL WEB MUNICIPAL
L’Ajuntament ha estrenat nou portal
web aquest gener. Amb una estructura
clara i un disseny dinàmic, accessible
i adaptat, el portal integra de manera
intuïtiva la informació i la realització
de tràmits, simplificant la relació
entre la ciutadania i l’Ajuntament.
En la nova pàgina web es pot trobar
tota la informació de l’Ajuntament,
interactuar i comunicar-te amb l’ens,
una nova eina de bústia ciutadana,
el plànol urbà o un apartat pel teixit
econòmic i associatiu.
HAIRSPRAY, TORNA EL TEATRE DE
4T ESO

Un any més, a finals de febrer
s’estrena l’obra de teatre protagonitzada pels alumnes de 4t d’ESO de
l’Institut Castell del Quer. Enguany,
representaran el musical “It’s Hairspray”,
basada en la pel·lícula Hairspray. L’obra
està ambientada als anys 60, on la
protagonista, Tracy Turnblad, una noia
amb un pentinat d’allò més extravagant
i un cor immens, té un objectiu clar:
ballar a la televisió nacional amb “Els
Nanos Xic del Xou”, complint el somni
de la seva vida.
Al llarg de l’obra, els actors representen
cançons originals de la pel·lícula
adaptades al català. L’estrena de l’obra
serà el 24 de febrer a les 9 del vespre
a Prats, on es tornarà a representar
l’endemà a 2/4 de 6. També passarà
per l’Ateneu de Sant Feliu Sasserra
els dies 3 i 4 de març. Aquest és el
18è any consecutiu que els alumnes
de 4t d’ESO representen una obra de
teatre.

EL DIA A DIA
ELS CONSELLERS MUNDÓ I TURULL A LA FESTA MAJOR D’HIVERN
La Festa Major d’enguany es va convertir en un clam per reclamar la llibertat
dels presos polítics. El pregoner va ser Lluís Parareda, que va negar-se a
fer la mili i això el va portar a ser pres polític. El dia de Sant Vicenç, durant
el seguici, l’ofici i el ball de la Trencadansa, els consellers de la Generalitat,
Jordi Turull i Carles Mundó hi van ser presents. Els veïns de Prats de Lluçanès
van decorar la plaça Vella amb elements de color groc i pancartes vistoses
reclamant la llibertat dels presos polítics.
La programació va ser variada i els actes molt concorreguts. Podeu trobar
més informació, galeries de fotos i el vídeo del pregó al web municipal.

PÀGINA 3

S’INICIA EL PROJECTE D’HORTS
SOCIALS

L’Ajuntament de Prats de Lluçanès va
signar el conveni de col·laboració amb
les Germanes Josefines per la cessió
gratuïta d’un terreny per a la creació
d’un hort social. Aquest hort es
gestionarà des dels serveis socials de
l’Ajuntament. Té la finalitat d’afavorir
una alimentació adequada a través
d’aliments frescos i millorar l’estat
emocional de les persones usuàries a
través de la socialització i l’ocupació.
Els participants seran persones en
seguiment des de serveis socials.
El projecte també compta amb un
monitor especialitzat que guiarà el
funcionament dels horts.
CARRERS ASFALTATS DE NOU

Els carrers dels Munts, Pirineus, de
les Escoles i Maria Trulls han estat
asfaltats de nou aquests darrers
dies.
L’ESPAI SOCIAL DE LA GENT GRAN
BULL D’ACTIVITATS
L’Espai Social de la gent gran bull
d’activitat. S’han programat cursos,
tallers, activitats, projeccions, etc.
per aquesta temporada d’hivern. Per
exemple, es farà un curs d’Smartphone,
gimnàstica de manteniment, balls en
línia i de saló o un curs de Català per
a la gent gran. El curs de català és
impartit per voluntaris i no requereix
un nivell previ. Al web municipal i a
l’Espai Social podeu trobar tota la
informació de les activitats.
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EL DIA A DIA
RACÓ EXPERIÈNCIES MINI AGILITY
El racó de les experiències del
diumenge 28 de gener es va viure
una exhibició de Mini-Agility de
canoteràpia. L’exhibició, que va ser
molt concorreguda, la va dur a terme
Àngel Casellas, de Gos Lluçanès,
amb els alumnes del Centre Obert.

‘GUERRA’ DE CONFETIAL CARNAVAL
La concentració de carrosses i
comparses a la carretera de Sabadell
va donar el tret d’inici al carnestoltes
de Prats de Lluçanès. Va ser el
diumenge 11 de febrer al migdia. Un
total de 7 comparses i una carrossa
van engegar una rua pel poble on va
passar per carrers com la plaça Nova,
el carrer Orient, l’avinguda Pau Casals,
el carrer Major i finalment, la plaça
Vella. Va ser en aquest punt on es va
celebrar la guerra de confeti. També,
el rei Carnestoltes va llegir el pregó i
va fer l’entrega dels premis a la millor
carrossa i millor comparsa. La millor
carrossa va ser la de la Colla Gegantera
de Prats, anomenada ‘L’escola serà
sempre nostra’ i la millor comparsa se
la va endur ‘La gran família italiana’.

ALLIBERAMENT D’ÒLIBES

L’Escola Lluçanès i el centre ADEFFA
Camadoca de Merlès duen a terme
el seguiment i alliberament de dos
pollets d’òliba al Santuari de Lurdes.
Els alumnes de l’escola han construït
una capsa niu per als pollets que s’ha
col·locat al Santuari. El passat
divendres 2 de febrer van fer el
primer alliberament controlat amb
els dos pollets. El projecte també
es pot dur a terme gràcies els
voluntaris de Lurdes i amb el suport
de l’Ajuntament de Prats.

L’àrea d’autocaravanes millora el
seu entorn. S’ha pavimentat el
camí d’accés. També s’han fet
arranjaments per mantenir el camí
de la Font de les Coves i de darrere
el camp de futbol.
LES
ENTITATS
DE
PRATS
PREPAREN EL FUNCIONAMENT
DE L’ESPAI

NOVES INCORPORACIONS A LA
BRIGADA

La
brigada
municipal
ha
augmentat la plantilla amb un nou
treballador. Després d’analitzar
les necessitats del municipi,
aquesta incorporació permetrà
millorar el servei a la ciutadania.
La brigada també disposa des
d’aquest mes de dos nous
vehicles. El primer és un cotxe
que substitueix un vehicle
avariat. El segon una bicicleta
elèctrica. Aquesta bicicleta ha
estat proporcionada a partir d’un
programa de la Diputació de
Barcelona i la podrà utilitzar el
personal de l’Ajuntament per fer
25 PERSONES FAN ÚS DEL BUS NIT
Enguany, amb el Consell Comarcal gestions en l’horari de treball.

d’Osona, es va tornar a posar a
disposició el servei de tornada de
Carnaval de Torelló amb transport
públic. Les inscripcions es van
coordinar des de l’Àrea de Joventut
de Prats. Un total de 25 nois i noies
del Lluçanès van utilitzar aquest servei
la nit del 10 de febrer. L’autocar va
marxar a les 4 de Torelló i va deixar als
usuaris als pobles del Lluçanès que
ells mateixos havien demanat.

ARRANJAMENTS CAMINS I ÀREA
AUTOCARAVANES

L’Espai, l’Hotel d’entitats i sala de
Coworking, va obrir les portes per
Festa Major de Sant Vicenç. El pregó,
la serenata o la presentació dels
Treballs de Recerca dels alumnes de
l’Institut són algunes de les activitats
que ja s’hi ha dut a terme a la sala
d’Actes.
La setmana passada es va convocar
una reunió oberta a totes les entitats
per dissenyar el reglament d’ús del
nou equipament municipal. A partir
d’una proposta inicial proposada per
l’equip de govern, el reglament es
va esmenar amb les necessitats que
van expressar les entitats del poble.
Les entitats i associacions podran
disposar de les sales de reunions,
magatzems i la sala d’actes a través
de reserva telemàtica.
Es preveu que el ple municipal
del mes de Febrer aprovi aquest
reglament participatiu, i també el
reglament que afecta a la sala de
Coworking.

ADF LLUÇANÈS
L’ADF Lluçanès està formada per 11
dels 13 municipis que conformen el
Lluçanès, els que inclou la nostra
ADF són els municipis del Lluçanès
que formen part de la comarca
d’Osona. Creada l’any 1986, està
formada per més de 200 membres,
entre socis i voluntaris. La principal
funció de qualsevol ADF, és la de
suport en les tasques d’extinció
d’incendis forestals. La nostra ADF
està dotada de 14 ‘cubes’ remolcs
d’extinció de 3.000 litres per tractor
i de 16 ‘cubes’ remolcs d’extinció
de 500 litres per 4x4. Aquests
mitjans d’extinció estan repartits
estratègicament pels 11 municipis
entre masies i ajuntaments.
A part d’això l’ADF també disposa
de dipòsits d’aigua repartits pel
territori, i altre material relacionat a
la prevenció d’incendis. Aquest any,
gràcies a haver guanyat el premi
Rossend Montané de la Diputació de
Barcelona, amb la cooperació amb
l’Associació de propietaris forestals
del Lluçanès, s’ha construït un nou
dipòsit d’aigua al terme municipal
de Lluçà.
També gràcies a aquest premi està
en projecte la instal·lació de càmeres
fixes de videovigilància en punt
alts, les quals es poaran visionar a
través de la web www.vigilant.cat,
on actualment ja es poden observar
altres càmeres de la Catalunya
central, i nosaltres ens hem adherit
a aquest projecte ja existent.
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LES VEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

L’OBRA DEL MAI ACABAR: UN
ANY AMB ELS CARRERS DEL
PAVELLÓ EMPANTANEGATS

Fa un any –sí, un any!- que els pradencs
observem com la construcció dels nous
carrers del Pavelló (tècnicament, el PP2)
avança a pas de tortuga. El febrer del
2017 ja hi remenaven operaris, i ara, un
any més tard, tot just hem aconseguit
veure com s’enquitrana la zona. S’han
incomplert clarament, doncs, els
terminis que marcava el projecte ja
aprovat per l’anterior equip de govern.
I l’Ajuntament, lluny d’avergonyir-se’n,
sembla content del ritme de l’obra.
Una mostra més de la incapacitat per
impulsar les millores que necessita el
nostre poble.

PER SANTA ÀGATA SORTIM AL
CARRER

Si l’any passat lamentàvem que
l’Ajuntament
hagués
“oblidat”
l’espectacle de llum i color per
commemorar la diada de Santa Àgata,
aquest any podem celebrar que s’hagi
recuperat. Com és evident, la falta
de continuïtat ha perjudicat la xifra
d’assistents, però estem convençuts
que si cada any s’aposta per aquesta
festa s’aconseguirà tornar a situar en
el calendari pradenc. Esperem que
l’Ajuntament sàpiga aprofitar –ara
sí- l’empenta d’organitzadors, veïns i
comerciants que esperen la data per
demostrar que no oblidem la crema
del poble, l’any 1714, per les tropes
borbòniques del Compte de Montemar,
Carrillo de Albornoz.

PUIGDEMONT,
PRESIDENT

Contacte:
adf.llucanes@gmail.com

FREE JUNQUERAS

EL

NOSTRE

Us imagineu que el president de
Catalunya s’escollís des de Madrid?
Això és el que pretenen PP, PSOE i
Ciutadans a través dels tribunals.
Van reptar el president Puigdemont a
presentar-se a les eleccions, i és l’únic
diputat amb majoria absoluta per presidir
la Generalitat. I per això mateix ho ha de
poder fer. Les pròximes setmanes seran
clau per demostrar que ens creiem les
nostres institucions i, sobretot, que
acceptem el que voten els ciutadans.
Només així, amb el convenciment
de tots els grups independentistes,
podrem tirar endavant.

Ha nascut la campanya “Free Junqueras.
Per a la llibertat dels presos polítics
i exiliats”. Impulsada per un grup de
persones amb orígens i procedències
diverses que han coincidit amb l’Oriol
Junqueras en algun dels seus múltiples
i variats àmbits d’actuació, aquesta
campanya vol ser de denúncia de la
situació que viu l’Oriol, així i com els altres
presos polítics i els exiliats. Ens afegim
a la campanya, que s’estén per tot el
territori, i ens conjurem a no defallir fins a
la seva llibertat. Tota la informació a www.
freejunqueras.cat

COMPROMÍS AMB EL TREBALL I
L’HABITATGE

Pel desenvolupament del municipi
són claus les polítiques de treball i les
polítiques d’habitatge que, sovint, no són
ni senzilles ni tenen resultats immediats.
En aquest cas, a Prats de Lluçanès tenim
per primera vegada a la història un Pla
d’Actuació Municipal d’Habitatge que ja
ha vist diferents accions realitzades (en
aquest mateix butlletí s’ha pogut veure).
En la temàtica de treball, hem
obert el primer espai de Coworking
pel
desenvolupament
d’iniciatives
empresarials, i veiem néixer la
Cooperativa “Som Lluçanès”.
Conscients que ens falta molt per recórrer,
des d’ERC hem posat les bases per a
aconseguir-ho, i seguirem immersos en
aquesta línia intensament.
És amb Esquerra Republicana de
Catalunya que això és possible.
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EL RACÓ DEL CIVISME

Selectiva

Rebuig

Resultats del #PratsPAP del 2017
El resum de la producció de residus de l’any 2017 ens ofereix unes dades
molt positives amb una mitjana anual final de:
Rebuig: 18% | Selectiva: 82%
Aquestes dades suposen una millora dels bons resultats obtinguts al
llarg dels primers mesos d’implementació del Porta a Porta i demostren
la consolidació i el compromís adquirit amb el projecte pels veïns i veïnes
de Prats de Lluçanès.
També ha millorat la qualitat de la fracció orgànica, reduint la quantitat
d’impropis (restes que no han d’anar a l’orgànica). Dels 250 kg de la
mostra analitzada el darrer trimestre de 2017, només s’han trobat 220g
d’impropis, que representa un 0,09% del total. La correcta separació de
la fracció orgànica facilita els processos de tractament, millora la qualitat
del compost obtingut i abarateix el cost global de gestió. Felicitats i
moltes gràcies pradencs i pradenques!

Bonificacions en matèria d’habitatge
Amb l’objectiu d’afavorir actuacions per la millora del paisatge urbà i de dinamització comercial, des de l’1
de gener d’enguany, s’apliquen bonificacions en l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i en
la taxa de la llicència d’obres per a rehabilitacions integrals de façanes. Aquesta és una de les actuacions
emmarcades dins del Pla d’Actuació Municipal d’Habitatge de Prats de Lluçanès. A aquestes bonificacions
s’hi afegeixen les ja existents d’adaptacions d’habitatges a les necessitats derivades de minusvalidesa i
per obres destinades a la implantació d’energies renovables.

1.
2.
3.

Per rehabilitació integral de façanes que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de l’ocupació que
ho justifiquin.
Bonificacions del 95% en l’impost de construcció, instal·lacions i obres (ICIO).
Bonificació del 75% en la taxa de la llicència d’obres.
Per obres destinades a la implantació d’energies renovables.
Bonificació del 50% en l’ICIO.
Bonificació del 50% en la taxa de la llicència d’obres.
Per obres en l’adaptació d’una vivenda a les necessitats derivades de minusvalia.
Bonificació del 90% en l’ICIO.
Bonificació del 95% en la taxa de la llicència d’obres.

Avís referent a les papereres
A vegades es troben papereres del poble desbordades i plenes d’escombraries impedint així que compleixin
la seva funció i donant una imatge lletja del municipi. Cal recordar que les papereres no són contenidors
de residus i que no són el lloc indicat per abocar sorra de gats, cendres, bosses de rebuig i altres. Cal fer la
gestió d’aquests residus de forma correcta i segons les ordenances municipals que regulen la seva gestió.
Si teniu dubtes de com gestionar els vostres residus contacteu amb l’Ajuntament pels canals habituals.

SAIAR BONASORT (CENTRE DE DIA)
Al centre es realitzen les activitats
terapèutiques i s’ofereixen els serveis:
·Taller de memòria (estimulació cognitiva)
· Psicomotricitat (gimnàstica)
· Manualitats, labors i jocs de taula
· Activitats de rehabilitació individual
· Activitats amb grup reduït (sortides,
comprar, taller de cuina, productes
naturals, ...)
· Activitats intergeneracionals i de lleure
· Fisioteràpia
· Infermeria
· Dutxa
· Servei de Menjador
· Podologia.

Els motius d’assistència al Servei són:
Socialització, prevenció de l’aïllament,
fomentar les relacions entre persones
i el bon estat d’ànim; rehabilitació i
manteniment de l’autonomia personal
i descàrrega familiar.
Els horaris d’obertura són de dilluns a
divendres, de 9 a 19h. Les persones
poden fer diferents horaris:
· Matí. Tallers de 9 a 13h.
· Tarda. Tallers de 15 a 19h
· Dia sencer (flexible, màxim 8h)
· Servei de menjador, de 13 a 15h.
· Servei d’atenció puntual (un dia
esporàdic, amb dinar)

Dades de contacte:
Plaça Can Claus, número 2 bis | Telèfon: 93.856.03.15

TWITTER
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Segueix-nos a @pratsinfo i
piula amb #PratsdeLluçanès
@yroset1

A #PratsdeLluçanès la Colla
Gegantera no oblidem. Jornada
reivindicativa en contra del 155, dels
presos polítics i a favor del model
d’immersió lingüística. Temps de
Carnaval!

@FEDACPrats

Per #Carnaval tot s’hi
val #Carnestoltes2018
#quèbéenshopassem #tradicions
#PratsdeLluçanès Tots i totes a
punt per fer #xerinola #Lluçanès
#avuixdemà @twtFEDAC @Clickedu
@Cons_Llucanes

@escolallucanes

El dijous llarder botifarra menjaré
i el Carnestoltes començaré! Un
inici de la disbauixa de Carnaval
molt divertit i un berenar boníssim
gràcies a l’AMPA de l’Escola. Moltes
gràcies famílies!

@jaumeclotet

El 5 de febrer del 1714 les forces de
Felip V ocupen Prats de Lluçanès i la
cremen pels quatre costats.

@isaacrcasals

304 anys després, a
#PratsdeLluçanès, seguim sent
un poble resilient que canta a la
llum per la #LlibertatPresosPolítics
i pel nostre govern a l’exili
#SantaÀgata2018

@jorditurull

Ha estar un plaer poder assisitir
a la #FMSantVicenc2018 de
#PratsdeLluçanès ! Espectacular
la #Trencadansa !! . Gràcies per
la invitació i també pel vostre
. @Pratsinfo @
isaacperaire @jordibatriu

@aleixcj

Gran nit amb el pregó del Lluís
Parareda @elparareda en la
Festa Major de Sant Vicenç
a #PratsdeLluçanès Dignitat,
compromís, humanitat, solidaritat...

L’AGENDA

DIRECTORI

Dimecres 21 de febrer
De 2/4 d’11 a les 12 del migdia,
a l’Espai Social de la gent gran,
Curs de Català

Dimecres 7 de març
De 2/4 d’11 a les 12 del migdia,
a l’Espai Social de la gent gran,
Curs de Català

Dijous 22 de febrer
A les 5 de la tarda,
a l’Espai Social de la gent gran,
Xerrada: Què cal saber dels antibiòtics?

Dijous 8 de març
Dia internacional de les Dones

Dissabte 24 de febrer
A les 5 de la tarda,
trobada al pavelló municipal,
Sortida guiada del Calendari del
Lluçanès. El Mussol comú
A les 9 del vespre,
a la sala polivalent,
Teatre de 4t ESO: Hairspray

Divendres 9 de març
A les 8 del vespre,
a Cal Bach,
Sopar de dones
Diumenge 11 de març
Durant el matí,
pels carrers del poble,
Mercat setmanal
Durant el matí,
al pavelló municipal,
Concurs d’ocells

Diumenge 25 de febrer
Durant el matí,
pels carrers del poble,
Mercat setmanal

Dimecres 14 de març
De 2/4 d’11 a les 12 del migdia,
a l’Espai Social de la gent gran,
Curs de Català

A 2/4 de 6 de la tarda,
a la sala polivalent,
Teatre de 4t ESO: Hairspray
Dimecres 28 de febrer
De 2/4 d’11 a les 12 del migdia,
a l’Espai Social de la gent gran,
Curs de Català
Diumenge 4 de març
Durant al matí,
als carrers del centre,
Mercat fi de rebaixes

ALCALDIA I REGIDORIA D’ESPORTS
I HISENDA
iperaire@pratsdellucanes.cat
REGIDORIA DE PROMOCIÓ DEL
MUNICIPI
mjuvanteny@pratsdellucanes.cat
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

Dissabte 17 de març
Inici dels actes de la Setmana del
Medi Ambient

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I ESPAIS PÚBLICS
montseperarnau@pratsdellucanes.cat

Diumenge 18 de març
Durant el matí, pels carrers del poble,
Mercat setmanal

OFICINES MUNICIPALS
93 856 01 00
ajuntament@pratsdellucanes.cat

Del 19 al 25 de març
Setmana del Comerç

Dimarts 6 de març
A les 5 de la tarda,
a l’Espai Social de la gent gran,
Projeccions del grup teatral PEP

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)

#PRATSDELLUÇANÈS

Segueix-nos a Instagram
a @pratsdellucanes

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

@gegantsprats

L’escola catalana serà sempre nostra! #carnestoltes #pratsdelluçanès
#llibertatpresospolítics

@mariamayansfont

Ermita de Lourdes de Prats de
Lluçanès, Osona i el Montseny nevat
al fons,10-02-2018

@xavier_navarro_g

Llibertat & Igualtat #pratsdelluçanès
#lluçanès

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

@xavierpadroscasals
#santaàgata2018 #PratsdeLluçanès

@s_tarres

Trencadansa 2018 ~ cada salt, cada
rajolí que em tirava la cara, com vola
la capa... més feliç em tornava! ...

@ fxavierserraf

#santsebastia #pratsdellucanès
#catalunya_llum #comparteix
lluçanès #magradacatalunya...

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

