
EL
SAFAREIG

M A R Ç  2 0 1 8  /  N Ú M E R O  2 5
WWW.PRATSDELLUCANES.CAT

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE PRATS DE LLUÇANÈS N.114

8M:
Dia de les dones

La nevada del febrer de 2018 deixa imatges de postal. PÀGINA 3

Més de 100 participants en la sortida guiada dels ocells. PÀGINA 4

Concentració a favor de l’escola en català. PÀGINA 4
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Es posa en marxa el centre de treball Coworking. PÀGINA 7

En el marc del dia de les dones, que es 
va celebrar el passat 8 de març, s’han 
celebrat a Prats diferents activitats 
per reivindicar la lluita de la dona i 
la igualtat.  El mateix dia 8 de març, 
una quarantena de persones es van 
concentrar davant de Cal Bach on es 
va llegir el manifest i seguidament es 
va fer una activitat amb La Fetillera, el 
col·lectiu feminista del Lluçanès. A la 
tarda es va celebrar la segona edició de 
l’acte ‘Dones i guerres’, organitzat per 
la Casa de l’Heura. L’acte va plantejar 
un espai amable que va servir per 
compartir reflexions sobre el treball 
productiu i reproductiu de les dones, 
sovint invisible. La vaga de dones 
internacional que es va plantejar per 
aquest dia també va tenir seguiment a 
Prats. L’Ajuntament, algunes empreses 
i comerços van veure alterada la seva 
activitat habitual.

La programació es va estendre més 
enllà del Dia de les Dones. El diumenge 
11, el Racó de les Experiències del 
mercat, es va construir una mandala 
amb objectes aportats pels visitants, 
i al vespre, es va celebrar el segon 
Sopar de dones de totes les edats. El 
Casal del Jovent com cada any també 
va organitzar activitats entorn la diada. 
El dimarts 13 i dimecres 14 va celebrar 
un cicle de Cinema d’Igualtat. 



SETMANA DEL MEDI AMBIENT

Durant aquests dies se celebra la 
2a edició de la Setmana del Medi 
Ambient. El dissabte 17 es va 
celebrar la jornada ‘Canvi Climàtic? 
Defensem-nos! Propostes des del 
Lluçanès’. A la jornada es va presentar 
un estudi elaborat amb les dades 
meteorològiques recollides a Prats 
des de l’any 1907. També, va servir per 
donar visibilitat a projectes portats 
a terme des del Lluçanès i Osona, 
gràcies a entitats i associacions del 
territori.
El dilluns 19 el meteoròleg i 
presentador de TV3, Francesc Mauri, 
va exposar la xerrada ‘El Canvi 
Climàtic: nosaltres ho podem canviar’ 
a la sala d’actes de L’Espai.
Ara, la Setmana del Medi Ambient 
segueix amb la programació a les 
escoles. Els centres educatius han 
programat diferents activitats, com 
per exemple, penjar caixes-niu a la 
Font del Marçal o a la Font del Xambó, 
o la passejada intergeneracional amb 
els voluntaris de l’Espai Social.

MAILCHIMP
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès 
estrenarà un nou servei de comu-
nicació. Mensualment, s’enviarà 
un butlletí digital amb les notícies i  
galeries d’imatges més desta- 
cades. Perquè us arribi el butlletí 
digital al correu electrònic us hi heu 
d’inscriure des del web municipal.
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L’EDITORIAL

La via pública és cosa de tots i totes. 
Ho diem en les diferents accions de 
civisme que intentem impulsar des 
de l’Ajuntament, i ho recordem ara 
en aquestes línies de l’Editorial del 
Safareig. Si bé és cert que l’Ajuntament 
vetlla per tenir nets els carrers, per 
tenir endreçats els espais públics, els 
parcs infantils, els entorns naturals, 
amb la brigada municipal cada dia per 
tenir-ho net, o la màquina que hi dóna 
suport, el què és important és que ho 
mantinguem entre tots.
En el cas dels dies de la nevada, una 
situació excepcional, és quan també 
es va veure que posant-hi cadascú de 
la seva part els carrers són més nets 
més ràpid. Per això, agraïm a totes les 
persones que van contribuir a netejar 
no només el davant de casa seva, sinó 
el seu entorn. L’Ajuntament va intentar 
que es fes ràpidament i estem 
satisfets de les brigades que es van 
dedicar a fer-ho, amb tanta celeritat 
com van poder, carreteres i carrers. 
També s’ha de dir que almenys el 
primer dia, quan la nevada havia estat 
de nit, la tasca va ser més senzilla 
i, a part de fer un matí amb bon 
temps que va ajudar que els carrers 
fossin per a molta gent una festa 
deixant estampes molt boniques, les 
molèsties es van minimitzar. 
Amb tot, volem combatre la frase de 
“si pago impostos, doncs que m’ho 
netegin”. Té una part de cert... però el 
raonament es pot millorar: “si ajudo 
a mantenir-ho net o a netejar, costarà 
menys diners públics fer-ho”, diners 
que al cap i a la fi, són de tots.
Per altra banda, no tot és netejar, 
també hi ha arranjaments que s’han 
de fer pel sol fet que es produeix 
desgast. Així, cada setmana s’arreglen 
algunes petites coses de voreres, 
per exemple, llambordes que s’han 
aixecat, senyals que s’han espatllat, 
embornals que s’han de millorar, etc.
Per això, qualsevol anomalia o 
desperfecte, la podeu traslladar a 
l’Ajuntament pels canals habituals, i 
intentarem posar-hi remei de seguida. 
Preferim un avís que un retret, és més 
efectiu. Així, Prats hi guanya.

Equip de Govern

SETMANA DEL COMERÇ
Entre el 19 i el 25 de març es du a 
terme la 2a edició de la Setmana 
del Comerç a tot el país, una 
iniciativa que té com a objectiu 
apropar al sector comercial eines 
per millorar la seva competitivitat 
i també esdevenir un espai de 
debat i intercanvi de coneixement.
A Prats de Lluçanès, com en 
l’anterior edició, s’ha programat 
durant tota la setmana diferents 
activitats. La programació l’ha 
preparat l’Ajuntament i la Unió de 
Botiguers i Comerciants (UBIC).
Per això, el passat diumenge 18 de 
març, al Racó de les Experiències 
del Mercat, es va presentar la nova 
campanya de la UBIC. Aquesta 
campanya remarca el valor del 
teixit comercial de Prats com a 
comerç de proximitat. Compta 
amb elements gràfics, cartells, 
presència a les xarxes socials i es 
repartiran globus pels infants. 
La setmana del comerç també 
compta amb la col·laboració de 
les escoles de primària. El dimarts 
20 es va jugar el Joc de l’Intrús als 
comerços de la UBIC, i durant tota 
la setmana hi ha hagut intercanvi 
de productes als aparadors de les 
botigues associades.

EL DIA A DIA
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EL DIA A DIA

LA NEVADA DEL FEBRER DE 2018 DEIXA IMATGES DE POSTAL
Els passats dilluns 26 i dimecres 27 de febrer Catalunya va viure un episodi de nevades importants. Més 
enllà de les molèsties viàries que això provoca, també va deixar paisatges bonics a la població, que no es 
veuen cada dia.

Autor: Marc Prat Tarrés



EL DIA A DIA

EL PLE DÓNA SUPORT A LA VAGA 
FEMINISTA, S’ADHEREIX A LA 
XMESS I APROVA EL REGLAMENT 
DE L’ESPAI
El passat 28 de febrer l’Ajuntament 
va celebrar el primer ple ordinari 
de l’any. La sessió va servir per 
aprovar la incorporació com a 
membre de ple dret a la Xarxa de 
Municipis per l’Economia Social 
i Solidària(XMESS), la moció de 
suport a la Vaga de Dones del 8M 
o els reglaments d’ús de L’Espai, 
ja sigui per l’Hotel d’entitats com 
l’Espai Coworking. 
La tramitació per a la construcció 
de la rotonda de la cruïlla de les 
carreteres BV-4401, B-431 i el 
carrer Josep Cirera va fer un pas 
més. El ple va acordar la cessió 
dels terrenys a la Diputació 
de Barcelona, que serà l’ens 
que executarà les obres de 
construcció. 
Podeu llegir més informació del 
desenvolupament del Ple al web 
municipal i recuperar-ne el vídeo.

L’ESPAI SOCIAL PROPOSA UNA 
SORTIDA AL PAÍS BASC
El Consorci del Lluçanès 
juntament amb els casals de la 
gent gran del Lluçanès proposa 
una excursió al País Basc del 9 
al 13 d’abril. La sortida serà de 
cinc dies i es visitarà Vitòria, Sant 
Sebastià, Bilbao i la Rioja Alabesa. 
El preu de la sortida és de 510€ 
tot inclòs. Podeu fer la inscripció 
o demanar més informació al 
Centre de Dia, l’Espai Social de la 
gent gran (dimecres tarda), o bé 
al telèfon 938560315.
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MANIFESTACIÓ PER A UNA 
ESCOLA EN CATALÀ
Convocats per Som Escola, 
l’agrupació d’entitats cíviques, 
culturals i de tot l’àmbit educatiu, 
una cinquantena de persones es 
van concentrar davant de Cal Bach 
el passat dimecres 28 de febrer. 
La concentració, que s’estava 
produint simultàniament davant 
de la majoria d’ajuntaments de 
Catalunya, reclamava la continuïtat 
de la immersió lingüística i el 
model educatiu català, després 
de les amenaces del govern 
espanyol per a modificar el 
sistema, sota l’aplicació de 
l’article 155. Alumnes, mestres, 
professors i representants del 
sistema educatiu del municipi 
van llegir el manifest.

CERTIFICAT BIOSPHERE A 
L’OFICINA DE TURISME

La Diputació de Barcelona i la 
Cambra de Comerç de Barcelona 

  emsiruT ed anicfiO’l a nexiegnitsid
amb el certificat de Compromís 
per a la sosteniblitat Biosphere 
2017, per les bones pràctiques en 
la gestió sostenible del servei.

MÉS DE 100 PERSONES 
PARTICIPEN EN LA SEGONA 
SORTIDA GUIADA DELS OCELLS 
DEL LLUÇANÈS
El passat dissabte 24 de febrer 
al capvespre, Prats de Lluçanès 
va acollir la sortida guiada per 
conèixer el Mussol Comú, dins 
les sortides del Calendari del 
Lluçanès. 
Davant de l’èxit d’inscripcions, 
es va organitzar la sortida en tres 
grups. Un per als més menuts, i 
els altres dos per adults. La sortida 
va portar a fer una passejada 
diferent pels voltants de Prats 
observant les aus i ocells que 
apareixen al camí. El punt final va 
ser la trobada dels tres grups, a 
prop del Grau, on els guies havien 
localitzat una parella de mussols 
i que gràcies al reclam, es van 
poder observar.
Durant la visita també es van 
poder observar diversos ocells, i 
fins i tot, una migració de més de 
120 grues que va creuar per l’espai 
on s’ubicava la sortida generant 
unes formes impressionants.

LES PUNTAIRES ES TRASLLADEN 
DE LOCAL
L’agrupació de Puntaires de Prats 
de Lluçanès canvia de local. Fins 
ara es trobaven a l’antic edifici de 
correus, i des del 19 de març, es 
troben a l’Espai Social de la Gent 
Gran. El seus horaris són: dilluns, 
de 3 a 7 de la tarda; dimarts, de 
10 a 12 del migdia i dijous, de 3 a 
7 de la tarda.



LES DONES I EL MOMENT 
POLÍTIC 
L’única dona membre de la Mesa del 
Parlament de Catalunya, l’Alba Vergés, 
va ser dimecres dia 14 de març a 
Prats de Lluçanès. Després de la visita 
institucional a l’Ajuntament, i de passar 
pel CAP on es va reunir amb l’equip 
mèdic, la diputada igualadina d’ERC 
va protagonitzar l’acte “les dones i el 
moment polític” a la sala d’actes de 
L’Espai.

SUPORT A LA VAGA DE DONES 
DEL 8 DE MARÇ
El Ple del dia 28 de febrer va aprovar 
per unanimitat donar suport a la Vaga 
feminista del 8 de març, a instàncies 
del Col·lectiu feminista del Lluçanès 
“La Fetillera”. La moció instava a 
donar suport als col·lectius i sindicats 
convocants de la vaga, explicar els 
motius pels quals es convoca, animar 
a la població a participar-hi així i com 
fer arribar a totes les treballadores 
públiques la informació sobre els drets 
que tenien per secundar la vaga.

PER RECUPERAR EL PODER 
ADQUISITIU DEL SISTEMA 
PÚBLIC DE PENSIONS
En el mateix ple del dia 28 de febrer, 
a proposta d’ERC es va aprovar una 
moció amb un seguit d’acords que 
van en la línia de fer que el Govern de 
l’Estat lligui per llei la revalorització de 
les pensions a l’IPC, perquè ens sembla 
que les pensions no poden revaloritzar-
se per sota de l’increment del cost de 
la vida. Recordem que, entre altres 
greuges, el sistema públic de pensions 
de l’Estat Espanyol ha estat víctima de 
la política econòmica del Partit Popular 
per haver dilapidat el Fons de Reserva 
de la Seguretat Social.

EN DEFENSA DE L’ESCOLA 
CATALANA.
En el darrer Ple, el grup municipal del 
PDECAT vàrem presentar una moció 
en defensa de l’escola catalana i del 

  óicom aL .acitsíügnil óisremmi’d ledom
va ser aprovada per tots els regidors 
de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i 
entre altres coses defensava el model 
d’èxit des de totes les perspectives 
educatives, socials i culturals que 
durant dècades hem tingut al nostre 
país i rebutja novament els atacs per 
part del govern del Partit Popular cap a 
l’escola catalana.

CALEN MILLORES A LA ZONA 
ESPORTIVA.
La zona esportiva de Prats de Lluçanès 
ha anat patint una contínua degradació 
fruit del pas del temps i de la falta de 
manteniment. Per aquest motiu, des del 
PDECAT venim alertant des de fa temps 
a l’equip de govern, que calen millores 
i actuacions a tota la zona esportiva, 
molt especialment als vestidors del 
camp de futbol i la pista de pàdel. El 
mateix alcalde ho va reconèixer al Ple 
i va agafar el compromís de posar-hi 
solució. Esperem que així sigui!

POSEM FRE A LA PÈRDUA 
D’HABITANTS.
Venim demanant des de l’inici de 
la legisltaura que l’equip de govern 
demani ajuda externa per posar fre a la 
pèrdua continuada d’habitants de Prats 
de Lluçanès. Encara que sigui tard, 
pensem que és bo que s’inicii aquest 
treball amb l’adjuda d’un professional 
en l’àmbit de l’economia i la demografia 
i que d’aquí es desprenguin actuacions 
encaminades revertir la preocupant 
situació dels darrers anys. 

LES VEUS DELS GRUPS MUNICIPALS
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FESTIVAL CANTILAFONT 
(VORAVIU PRODUCCIONS 
CULTURALS)

El Festival Cantilafont va néixer ara 
farà sis anys. L’associació Voraviu 
Produccions Culturals, impulsora del 
projecte, tenia un objectiu molt clar; 
descentralitzar la cultura i posar-la en 
valor al seu territori.

Conscients de que no eren els primers 
en intentar enriquir el Lluçanès 
apropant-hi la cultura - perquè si 
alguna cosa té aquest territori és un 
llegat social (a nivell de patrimoni ric 
en festes i tradicions) - que l’ha definit 
molt. Però si conscients que calia fer 
un pas més en la programació cultural 
d’aquest, i anar més enllà de la bonica 
tradició popular, aglutinadora de 
pobles i persones.

Per fer-ho, el Festival Cantilafont cada 
any itinera per un poble diferent del 
Lluçanès, buscant aquells espais 
naturals que poden haver quedat en 
l’oblit i posant-los en valor per qui 
encara no els ha trepitjat mai. Per 
això, el Cantilafont passa on l’activitat 
humana conviu amb la natura, per 
tant, a part d’haver-hi cert valor estètic 
en aquest nivell, involucra a molta 
comunitat.

Voraviu Produccions Culturals, 
aposta per una proposta musical, 
d’arts escèniques i gastronomia de 
proximitat, apropant nous llenguatges 
entre artistes consolidats i projectes
emergents, a nivell nacional i 
internacional.

Un festival que camina, i vol seguir 
caminant, de la mà dels que estiguin 
compromesos amb la idea que les 
noves tendències culturals i socials 
han d’estar a l’abast de tothom. I el
Cantilafont ho fa a través de l’acció 
cultural, reivindicant la capacitat que té 
el Lluçanès d’acollir cultura de qualitat.

http://cantilafont.cat
hola@cantilafont.cat
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EL RACÓ DEL CIVISME

Bonificacions energètiques

Vehicles
S’estableix una bonificació del 75% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles que, per la classe 
de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte 
ambiental. S’hi poden acollir:

· Els titulars de vehicles elèctrics purs 
· Els titulars de vehicles que produeixen emissions de CO2 inferior a 92 gr./km
 
Obres destinades a la implantació
d’energies renovables. 
Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO).
Es concedirà una bonificació del 50% de la quota de
l’impost a favor de realitzar obres destinades a la
implantació d’energies renovables i una reducció del
50% en la taxa urbanística. 

Gossos a la via pública
· Respectar els espais destinats als infants, els jardins i els parcs.
· Recollir les deposicions feclas i/o netejar els elements afectats
   per les deposicions.
· Identificar-los amb un microxip.
· Inscriure’ls al Registre censal municipal.
· El gos ha d’anar lligat amb un collar i una corretja
   o cadena, que no ocasioni danys a l’animal.
· Recordem que els gossos potencialment perillosos han de portar 
   morrió apropiat i conduït per una persona major del 18 anys.

Bosses compostables pels comerços

L’Ajuntament ja ha rebut la comanda de bosses compostables per a 
l’orgànica amb un preu abaratit. Tots els comerços que estiguin interessats 
a vendre-les poden posar-se en contacte amb les Oficines Municipals. 
La compra s’ha fet de forma conjunta amb l’Associació de Municipis de 
Catalunya per a la recollida Porta a Portaamb la finalitat que arribi al públic 
general a un preu més econòmic.



     TWITTER

Segueix-nos a @pratsinfo i
piula amb #PratsdeLluçanès
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@FEDACPrats
Portes obertes a #FEDACPrats 
Moltes gràcies a tots i totes!

@joanmillp
Fa una estona que he vist la 
primera oraneta de l’any a 
#PratsdeLluçanès. Ha arribat 
la primavera? @meteocat @
meteoosona @MeteoMauri @
TomasMolinaB @SoniaPapell

@escolallucanes
Les portes de l’escola s’obriran 
a tothom qui tingui ganes de 
conèixer els espais de l’escola, el 
nostre Projecte i la metodologia de 
treball. Una Jornada organitzada 
conjuntament amb l’AMPA 
on tothom hi és convidat! Us 
esperem el diumenge 18 de març! 
#PratsdeLluçanès #pratsinfo

@LaFetillera
Aquest matí hi ha 
hagut concentració a 
#PRATSDELLUÇANÈS. Lectura 
del manifest + acció! #Lluçanès 
#VagaFeminista #Vaga8M 
#VagaFeminista8M #8M

@MontseCanalEspu
Ni fa gaire, avui, a #PratsdeLluçanès 
ens hem concentrat davant de 
Cal Bach, malgrat el temps, en 
defensa del nostre model d’escola. 
@omnium @FEDACPrats @
LaPitotaEB @escolallucanes @
castelldelquer

@XBorralleras
#neucat #PratsdeLluçanès entrant 
al poble des de Crtra de Sabadell. 
Espectaculars imatges #meteocat

@Cons_Llucanes
Ens trobem els tres grups després 
de fer diferents rutes al voltant 
de #PratsdeLluçanès. Ara, al 
capvespre, toca fer silenci per poder 
veure el Mussol. #Lluçanès

@castelldelquer
I avui la gran estrena. A les 9 a la 
sala polivalent de Prats de Lluçanès. 
No us ho perdeu! #ItsHairspray 
#ItsHairspray2018 #Teatre4tEso

Entre el 19 i el 25 de març es du a 
terme la 2a edició de la Setmana 
del Comerç a tot el país, una 
iniciativa que té com a objectiu 
apropar al sector comercial eines 
per millorar la seva competitivitat 
i també esdevenir un espai de 

A Prats de Lluçanès, com en 
l’anterior edició, s’ha programat 
durant tota la setmana diferents 
activitats. La programació l’ha 
preparat l’Ajuntament i la Unió de 

Per això, el passat diumenge 18 de 
març, al Racó de les Experiències 
del Mercat, es va presentar la nova 
campanya de la UBIC. Aquesta 
campanya remarca el valor del 
teixit comercial de Prats com a 
comerç de proximitat. Compta 
amb elements gràfics, cartells, 
presència a les xarxes socials i es 

La setmana del comerç també 
compta amb la col·laboració de 
les escoles de primària. El dimarts 
20 es va jugar el Joc de l’Intrús als 
comerços de la UBIC, i durant tota 
la setmana hi ha hagut intercanvi 
de productes als aparadors de les 

SERVEI: L’ESPAI DE COWORKING

EL nou servei de coworking, al nou 
equipament de L’Espai, entra en 
funcionament. 

PER QUÈ A PRATS? Existeix una 
demanda de persones interessades 
a poder tenir un espai que s’ajusti 
a les necessitats del seu projecte 
empresarial i, alhora, des de 
l’Ajuntament es vetllarà per tal que 
l’Espai encabeixi en el futur altres 
serveis amb valor afegit, tant per a 
les empreses com per a les persones 
emprenedores del Lluçanès. Us 
n’expliquem el funcionament.

COWORKING: El concepte es basa 
en què les persones emprenedores 
comparteixin un mateix espai 
físic. No solament l’espai o 
unes infraestructures, sinó crear 
interrelacions i projectes entre les 
persones que hi treballen.

FUNCIONAMENT: Porta el teu 
ordinador i quan vulguis pots 
començar l’activitat. Disposaràs 
de mobiliari, d’accés a Internet, 
del servei de recollida de 
correspondència o impressió.

CONFORTABILITAT I FUNCIONALITAT  
L’Espai Disposa de climatització, 
de servei de neteja i posa a la 
teva disposició diverses ales de 
reunions amb una capacitat d’unes 
20 persones, i una sala d’actes de 
fins a 99 persones, equipada amb 
projector (amb reserva prèvia).

HORARI:  L’accés és il·limitat tots 
els dies de la setmana.  

T’AJUDEM: A banda d’una persona 
de referència a l’Ajuntament per a 
qualsevol incidència, disposaràs 
d’una tutorització, si s’escau, per part 
del Servei d’Empresa i emprenedoria 
del Consorci del Lluçanès.

ELS PREUS: 

Espai de treball mensual:
60€ (inclou l’ús de l’equipament, 
serveis i sales de reunions).

Impressió:
0,05€ A4 b/n
0,15€ A4 /color

PER MÉS INFORMACIÓ:

Irene Palou i Santanera
Tècnica de Promoció del Municipi
Ajuntament de Prats de Lluçanès

Tel. 93 856 01 00
promociodelmunicipi@
pratsdellucanes.cat



L’AGENDA
Del 17 al 22 de març,
Setmana del Medi Ambient

Del 19 al 25 de març
Setmana del Comerç 
Un intrús a l’aparador. Intercanvi de pro-
ductes als aparadors de les botigues

Dilluns 19 de març
A 2/4 de 6 de la tarda, al Casal del Jovent
Taller de percussió corporal
Amb el professor Oriol Garriga de l’EMAL
Taller per a nens/es de 6 a 12 anys

A 2/4 de 7 de la tarda, al Casal del Jovent
Taller de Cant improvisat
Amb les professores Trini Mujal i Laia Pujol 
de l’EMAL
Taller per a nens/es de 6 a 12 anys

A les 7 de la tarda, a L’Espai
Xerrada d’en Fransesc Mauri (mete-
oròleg i presentador de TV3) “El canvi 
cilmàtic: nosaltres ho podem canviar”

De 2/4 de 9 a les 9 del vespre,
a Cal Bach
Mini-concert de professors de l’EMAL
Amb Laia Pujol i Trini Mujal

Dimarts 20 de març, durant el matí
Als comerços del poble
Joc de l’Intrús, amb les escoles de 
primària

A les 11 del matí
A la Sala de plens de l’Ajuntament
Presentació “Projecte òlibes” per part 
dels alumnes de cicle mitjà del l’Escola 
Lluçanès

A les 11 del matí, a l’escola FEDAC
Activitat “El retorn dels dinosaures”

A les 4 de la tarda
Combo obert
Amb els professors Aleix Forts i rosa Ro-
dríguez de l’EMAL

A 2/4 de 6 de la tarda,
a l’Escola de Música
Orquestra de guitarres
Amb el professor Aleix Forts de l’EMAL
Taller per a nens/es de 6 a 12 anys

A 2/4 de 7 de la tarda,
a l’Escola de Música
Cuida el teu clarinet
Amb la professora Laia Pujol de l’EMAL
Taller per a nens/es de 6 a 12 anys

A les 7 de la tarda, al Casal del Jovent
Infromàtica Musical
Amb els professors Aleix Forts i Rosa 
Rodríguez de l’EMAL

#PRATSDELLUÇANÈS Segueix-nos a Instagram      a @pratsdellucanes

@fxavierserraf
#pratsdelluçanès #lluçanèsturisme 
#catalunya_llum #photografers 
#instantes_fotograficos...

@vicki.casas
La nevada ens ha deixat aquest 
paisatge maravellós de record

@alberttorras
Albada de moltes boires a Santuari 
de Lourdes a #pratsdelluçanès - 
bon dia

@esterredonmartinez
#ermitadesantsebastia #pratsdel-
luçanès #elmeupais #catalunya

@qkobra
Ocells del lluçanès:sortida guiada...

... looking for the owl

De 2/4 de 9 a les 9 del vespre, a Cal Bach
Mini-concert de professors de l’EMAL
Amb Aleix, Forts, Oriol Garriga, Rosa 
Rodríguez

Dimecres 21 de març,
a ¼ de 4 de la tarda
Coral de Català per a nouvinguts
Amb la professora Laia Pujol de l’EMAL

A 2/4 de 6 de la tarda
Jam Session
Amb els professors Joan Sardans i Aleix 
Forts de l’EMAL

De 2/4 de 9 a les 9 del vespre, a Cal Bach
Mini-concert de professors de l’EMAL
Amb Aleix, Forts, Joan Sardans

Dijous 22 de març
A les 10 del matí, a la Font del Xambó
Penjada de capses-niu (Escola FEDAC)

A les 10 del matí
Passejada intergeneracional: Arbres i 
ocells del nostre entorn
(Escola Lluçanès i Escola FEDAC)

A les 11 del matí, als Països Catalans
Plantada d’herbes (Escola Lluçanès i 
Escola FEDAC)

A ¼ de 5 de la tarda, al Casal del Jovent
Concurs: Kahoot
Amb la professora Rosa Rodríguez de 
l’EMAL

De 2/4 de 6 a les 6 de la tarda,
al Casal del Jovent
Mostra de composicions per a banda
Amb Rosa Rodríguez

De 2/4 de 6 a ¼ de 7 de la tarda
A l’aula polivalent de l’Institut 
Conte Musical
Amb la professora Trini Mujal de l’EMAL
Taller per a nens/es de 3 a 6 anys

De ¾ de 7 a 2/4 de 8, a l’Escola de Música
El piano per dins
Amb la professora Trini Mujal de l’EMAL

Diumenge 25 de març
A partir de les 11 del matí, al mercat,
Estenedor de fotografies de la benedic-
ció de palmes i rams

A 3/4 de 12 del migdia, a la plaça de l’Esglèsia
Benedicció de palmes i rams

Dijous 29 de març
A partir de les 12 de la nit, a la sala polivalent
Sant Txupitassu 2018

Divendres 30 de març
A 2/4 de 8 del matí, pels carrers del poble
Viacrucis

A les 9 del vespre, pels carrers del poble
Processó del Sant Enterrament
Inici i final a l’Església parroquial

Dissabte 31 de març
De 5 a 8 de la tarda, a la Plaça de l’Església,
Activitat infantil de Pasqua: Un mico, 
dos micos, tres micos amb La maleta

A les 10 de la nit, al’Església Parroquial
Vetlla Pasqual

Diumenge 1 d’abril
A 2/4 de 10 del matí,
a la plaça de l’Església
Inici dels Balls de Bastons
Els bastoners i els Estelladors recorreran 
places i carrers durant tot el matí. 

A partir de les 11 del matí, al mercat,
Estenedor de fotografies del ball de 
bastons 

Sortint de missa, a les 12,
a la plaça de l’Església
Balls de Bastons

Dilluns 2 d’abril
Al matí, a les cases de pagès
Balls de Bastons

A les 11 del matí, a Sant Andreu de Llanars
Missa

Seguidament, al mateix lloc
Ball de Bastons

A 2/4 de 6 de la tarda,
a Sant Andreu de Llanars
Audició de Sardanes 
amb la cobla Principal de Berga

Dimarts 3 d’abril
A les 5 de la tarda, a l’Espai Social
Projeccions de les actuacions del Grup 
Teatral PEP

Diumenge 8 d’abril
A partir de les 8 del matí,
a la zona esportiva
Lluçanès Feréstec BTT

Diumenge 15 d’abril
De 10 a 2 del migdia
Donació de Sang

Al matí
A la plaça de l’Esglèsia, al Racó de les 
Experiències
Presentació del llibre República Pagesa
Amb l’autora, Montserrat Tura


