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Èxit de participació en la
Setmana Medi Ambient

Del 17 al 22 de març s’ha celebrat la 2a
edició de la Setmana del Medi Ambient.
La jornada “Canvi Climàtic? Defensemnos! Propostes des del Lluçanès” va
encetar els actes el passat dissabte 17
de març. Hi van intervenir membres
de les associacions de Meteosona,
ADEFFA
Centre
Camadoca,
l’Associació de Propietaris Forestals del
Lluçanès, el projecte Mas les Vinyes i
l’Agència Local de l’Energia d’Osona.
La Setmana del Medi Ambient
va continuar amb la xerrada del
meteoròleg de TV3, Francesc Mauri,
el dilluns 19 de març. Mauri va explicar
mesures que es poden fer en l’àmbit
quotidià per fer front al canvi climàtic.
La programació també va tenir un paper
principal a les escoles. Per exemple, es
van penjar caixes-niu en indrets com la
Font del Xambó o la Font del Marçal,
o es van plantar herbes a la plaça dels
Països Catalans.També,es va presentar
el “Projecte òlibes” o es va dur a terme
una nova passejada intergeneracional.
La Setmana del Medi Ambient pretén
promoure els valors de conservació del
nostre territori i fer visible la feina de
diferents col·lectius, com per exemple,
ADEFFA, que ha estat el principal
col·laborador de la Setmana o també
els voluntaris de Lurdes.

La Feréstec arriba a la 10a edició. PÀGINA 2
PÀGINA 2
Es preparen les Festes de Sant Joan i els Elois. PÀGINA 3
Reunió amb el veïnat del carrer Major. PÀGINA 4
PÀGINA 4

PÀGINA 2

L’EDITORIAL

EL DIA A DIA

Prats de Lluçanès consolida la
iniciativa de la “Setmana del Medi
Ambient”, bàsicament per la implicació
de diferents agents, per la seva
transversalitat i pluralitat d’accions i
actuacions i, sobretot, perquè la cura i
estima pel medi ambient no és només
cosa d’una setmana. Dedicar-hi una
setmana serveix per, precisament,
veure, notar, reflexionar i convèncernos que no és només cosa d’uns
dies, sinó que el compromís s’ha
d’estendre tot l’any.

ACABA LA 2a EDICIÓ DE LA
SETMANA COMERÇ
Entre el 19 i el 25 de març es va
celebrar la 2a Edició de la Setmana
del Comerç. La Unió de Botiguers i
Comerciants de Prats de Lluçanès
va presentar la seva nova campanya
comercial amb el lema: “Comerç
increïble”. També, dins el marc de la
setmana, els alumnes de les escoles
van participar en el Joc de l’Intrús als
comerços del poble.

Combatre el canvi climàtic, preservar
el medi ambient, és cosa de totes i
tots. I tothom hi pot fer alguna cosa.
Agraïm especialment la implicació
de les escoles del poble per estar
absolutament compromeses en
aquesta línia i, a totes les persones,
empreses, famílies i entitats que fan
del seu quefer quotidià una fórmula
per preservar l’entorn.
La preservació del paisatge i els
espais naturals -recordeu el “projecte
fonts”-, la gestió dels residus -el
“Porta a porta”, que Prats encara pot
millorar-, el consum d’energia -que pot
ser renovable- o l’ús de l’aigua -que ha
de ser obligatòriament responsablesón aspectes que cal tenir molt en
compte.
I mai podem abaixar la guàrdia en
aquests objectius. Perquè no és cosa
d’una tasca un dia per veure’n el
resultat l’endemà, sinó que és també
per a les generacions futures.

Equip de Govern

LA FERÉSTEC ARRIBA A LA 10a
EDICIÓ
El passat dissabte 8 d’abril es va
celebrar la 10 edició de la cursa
ciclista de muntanya La Feréstec.
Malgrat el temps inestable, hi van
participar 250 ciclistes, que van
poder escollir entre la ruta més
llarga, de 80km i 2300m de desnivell
positiu, o bé una de més curta, de
45km i 1100 m de desnivell positiu.
Els dos recorreguts van anar junts
fins al quilòmetre 27,8, punt on es
van desviar. La ruta pel Lluçanès
va permetre gaudir als participants
de vistes com el Pedraforca i el
Montseny. La Unió Ciclista Lluçanès
ja ha fixat al calendari l’11a edició: el
7 d’abril de 2019.

EL 13 DE MAIG, FIRA INFANTIL
Com cada any en aquestes dates,
la Unió de Botiguers i Comerciants
de Prats de Lluçanès i l’Ajuntament,
organitzen la tradicional Fira infantil.
Enguany serà el diumenge 13 de
maig, a la part final del carrer Major,
a partir dels Quatre Cantons. La Fira
constarà de diferents parades on els
infants oferiran productes reutilitzats
o treballs manuals elaborats per ells.
Qui hi vulgui participar ja es pot
inscriure per demanar la taula a les
oficines municipals de Cal Bach, on
se’ls entregarà un cartell per donar
nom a la seva parada i col·locar-lo al
punt de venda.
La Unió de Botiguers servirà un
esmorzar de coca i xocolata desfeta a
totes les persones participants.

CONVOCATÒRIA D’AJUTS A LA
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE
EN FINQUES DE TITULARITAT
PRIVADA PER A L’ANY 2019
El Centre de la Propietat Forestal
ha convocat ajuts per a la gestió de
les finques forestals privades. Una
millor gestió de les finques forestals
redueix els riscos d’incendi i fa menys
vulnerables als impactes del canvi
climàtic. La data límit per demanar
l’ajut és el 27 d’abril. Al web municipal
i a les xarxes socials de l’Ajuntament
s’hi pot trobar l’enllaç per accedir a la
convocatòria.

EL DIA A DIA
SETMANA SANTA 2018
Prats de Lluçanès ha viscut una Setmana Santa carregada d’activititats,
les més tradicionals, com la Processó o el Viacrucis, però també el Sant
Txupitasso o una activitat infantil.
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ACTIVITATS A L’ESPAI SOCIAL I
AL CENTRE DE DIA
La Pasqua també s’ha celebrat al
Centre de Dia. Els usuaris del servei
han elaborat manualment conills
amb mitja, i el dijous 29 es van
avançar i ja es van menjar la Mona.

A partir del 4 de maig començaran
les Rutes Saludables per a la
gent Gran. Serà una sortida cada
divendres, a les 9 del matí, fins al
8 de juny. La sortida es farà des del
Pati del Centre de Dia, i es formaran
grups de diferent nivell. Qui hi
vulgui participar ja es pot inscriure al
Centre de Dia (també per telèfon al
938560315) o als dimecres a la tarda
a l’Espai Social.
L’Espai Social de la Gent Gran
també gaudeix d’una àmplia oferta
d’activitats per aquests mesos
vinents. Gimnàstica de manteniment,
Ioga per gent gran, activitat física
i espai lúdic i de salut són algunes
de les activitats dirigides. També es
faran els balls en línia, balls de saló,
cant coral i seguiran les projeccions
de les actuacions del grup teatral
PEP. A més, també segueix el taller
d’entrenament de la memòria.
L’Espai Social també ha programat
activitats excepcionals: Sant Jordi,
Sortida a Besalú, Sortida al País Basc,
o la celebració del 10è aniversari.
ES PREPAREN LES FESTES DE
SANT JOAN I ELS ELOIS
El passat divendres 6 d’abril es va
reunir laTaula de Festes, per ultimar els
serrells de la programació i coordinar
les tasques i activitats que es duen
a terme durant les Festes de Sant
Joan i els Elois 2018. L’Ajuntament va
informar a les diferents associacions
i col·lectius locals de les bases per a
concórrer a gestionar les barres de
Sant Joan, que podreu trobar al web
municipal
(https://pratsdellucanes.
cat/ajuntament/tauler-anuncis/).
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EL DIA A DIA
REUNIÓ DE VEÏNAT DEL CARRER
MAJOR
El dimarts 3 d’abril es va fer
reunió de veïnat del Carrer Major
a l’Ajuntament. Era un compromís
adoptat després de les diverses
reunions fetes en el transcurs i
final de les obres de remodelació
del carrer. Una obra important
pel poble, que valoritza una
zona central i cabdal pel comerç
local, que millora la mobilitat,
l’accessibilitat, el clavegueram...
És una acció més, també, per a
intentar ajudar a la dinamització de
la zona i del poble.
Després d’una introducció i
valoració de l’alcalde, Isaac Peraire,
de com es van tancar les obres i
de com han transcorregut aquests
mesos, el debat es va centrar en la
circulació i en la part del carrer on
hi ha la pilona.
El Govern municipal reconeix que
la part de la instal·lació de la pilona,
degut també a les dificultats del
tram (com per exemple que hi
passen clavegueres i serveis), no
és l’òptima. Per aquest motiu no
s’hi ha deixat de treballar i buscar
solucions. I és que hi ha hagut
alguns incidents lleus, els quals
tots han rebut l’atenció deguda.
També, s’ha anat vetllant per aquest
funcionament i assessorats pel
tècnic de l’empresa constructora
que en aquells moments la
va instal·lar semblava que la
problemàtica venia degut a la falta
de sensors que provocaven la no
detecció dels vehicles i per tant, es
van anar col·locant i fent millores.
Van continuar alguns problemes
i, finalment, la pilona va tornar a
l’empresa on s’havia fabricat per
tal de fer-li una bona revisió i un
estudi d’instal·lació. Un cop resolts
els problemes, aquesta ja torna
a funcionar i sembla que amb
garanties suficients com perquè no
torni a passar.
Se segueix treballant per millorar
l’entrada del carrer i es demana
disculpes per les molèsties
causades al veïnat, així i com
l’Ajuntament segueix a la seva
disposició per a qualsevol qüestió.
Per últim, el carrer seguirà
restringit al trànsit. Després
d’escoltar les opinions, algunes

totalment
contraposades,
el
Govern municipal ha d’adoptar
una posició que de ben segur no
agrada a tothom, però sí que entén
que a una majoria. Amb el carrer
tancat les oportunitats comercials
augmenten així i com el benestar
dels veïns. Se segueix treballant
per a fer-ho possible.
14 EMPRESES ES BENEFICIEN DE LES AJUDES MUNICIPALS
Un total de 14 empreses s’han beneficiat de les subvencions que va aprovar
el Ple de l’Ajuntament el passat 26 d’octubre i que es van presentar al públic
el 7 de novembre. Les ajudes, a proposta de la Regidoria de Promoció del
Municipi i la Taula de Dinamització Econòmica, s’establien en els àmbits:
foment d’ocupació, creació de nous establiments comercials i modernització
de locals.
En total, l’Ajuntament ha destinat 4885,07 euros a les empreses beneficiàries.
Quatre empreses han rebut l’ajuda per fomentar l’ocupació, quatre més
per introducció de material específic, tres per la incorporació de material
informàtic i noves tecnologies, dos comerços per a la renovació interior dels
locals i una per a la implantació d’activitat.
Les subvencions del passat 2017 formaven part de la segona convocatòria
d’ajudes a les empreses i comerços. El 2016, quan només era subvencionable
la creació d’ocupació, es va quedar sense executar el 80% de la partida
destinada. Enguany, les bases s’han ampliat amb noves línies d’ajut i el
resultat ha estat que hi ha hagut més beneficiaris; s’ha atorgat un 97% de
la partida destinada.
Per al 2018 el consistori preveu destinar 5000 euros més a empreses i
comerços. Els propers mesos sortirà la nova convocatòria, un cop s’hagi
debatut a la Taula de Dinamització Econòmica.
Ocupació

4

Modernització - Renovació interior

2

Modernització - Introducció de maquinària específica

4

Modernització - Introducció maquinari informàtic i nntt

3

Implantació nou establiment comercial

1

Subvencions establiments comercials 2017
OCUPACIÓ
MODERNITZACIÓ - RENOVACIÓ INTERIOR
MODERNITZACIÓ - INTRODUCCIÓ DE
MAQUINÀRIA ESPECÍFICA
MODERNITZACIÓ - INTRODUCCIÓ
MAQUINARI INFORMÀTIC I NNTT
IMPLANTACIÓ NOU ESTABLIMENT
COMERCIAL

SPE “La Comarcal”
La Societat de Pescadors Esportiva
“La Comarcal” va néixer formalment
el 1962. Reuneix socis de Prats de
Lluçanès, de la comarca i de més
enllà. Tot i que en algun moment han
arribat a ser 200 socis, actualment
són una setantena.
“La comarcal” participa en els
concursos provincials que organitza
la Federació Catalana de Pesca
Esportiva. Participen en la pesca de
truita i també de carpa. De la truita,
concorren entre 8 i 9 concursos
anuals i de la carpa a 14 o 15. La
temporada comença a l’abril i acaba
després de l’estiu. La Societat
de Pescadors de Prats es reuneix
abans de cada concurs.
La seu de l’entitat es troba a
l’Ajuntament Vell, on a més de trobarse, hi guarden material i documents
de l’entitat.
L’entitat també organitza un cop a
l’any el concurs de pesca infantil. Es
disputa al pantà de Santa Creu, i els
darrers anys se celebra el mes de
setembre.
Un cop a l’any es reuneixen per
celebrar un sopar tota la colla. En
aquest sopar també s’entreguen els
premis als millors pescadors de la
societat. Després de fer un recompte
paral·lel amb les puntuacions dels
campionats, es guardona a aquells
que menys puntuació han assolit.
Si us voleu fer socis de la Soietat de
Pescadors de Prats de Lluçanès us
podeu dirigir al Bar JB.
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LES VEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

INVERSIONS SOTA MÍNIMS TOT I
LES PUJADES D’IMPOSTOS.

Cap obra al poble en el que queda
de legislatura. Aquesta és la intenció
de l’Equip de Govern, que només
preveu dedicar un 7,4% del pressupost
d’aquest 2018 a inversions. Una xifra
ridícula al costat d’altres partides com
la de personal, que suposarà el 38% del
pressupost.
Aquesta és una de les principals
conclusions que qualsevol pot treure
en observar el pressupost aprovat per
a aquest any. Un pressupost que, com
ha fet sempre Esquerra, es va aprovar
sense haver comptat amb les opinions
ni de la ciutadania ni del nostre grup
municipal. El Grup Municipal del PdeCat
vàrem votar en contra.

EL PRESIDENT PUIGDEMONT JA
ÉS LLIURE.

Quan molts es fregaven les mans
imaginant que el president Puigdemont
ja no sortiria mai més de la presó, la
justícia del país més important d’Europa
ha decidit deixar-lo en llibertat i descartar
definitivament que hagi participat en
cap delicte de rebel·lió. Una notícia molt
positiva pel nostre país, perquè permet
que el president continuï amb les mans
lliures per explicar a tota Europa quina
és la situació de Catalunya i la voluntat
democràticament escollida a les urnes.
No només s’ha demostrat que la justícia
espanyola té presos polítics, sinó que
s’ha pogut comprovar com Europa ni
comparteix ni accepta aquesta situació.
Ara és l’hora que aprofitem la fortalesa
de l’independentisme per formar
govern. Cal que ens posem en marxa
per defensar els nostres drets com a
país i els dels dirigents que continuen
injustament a la presó o a l’exili.
Desitgem que la fórmula que proposa
el president Puigdemont, amb Jordi
Sànchez com a candidat, tingui millor
destí que la candidatura defensada pel
conseller Jordi Turull –hores abans de
tornar a la presó– quan una decisió del
tot incomprensible per part de la CUP
va acabar evitant que es convertís en el
131è president de la Generalitat.
Ningú podrà impedir que seguim
caminant orgullosos del nostre país, de
la seva gent i de la voluntat expressada
a les urnes.

LLIBERTAT

Fa ja més de 5 mesos que tenim
persones preses i exiliades per motius
polítics. Exigim, una vegada més, la seva
llibertat i el seu retorn lliure a casa. No
han comès cap delicte, el què han fet és
obeir la voluntat majoritària del poble de
Catalunya.
Refermem el nostre suport a la majoria
republicana del Parlament de Catalunya;
apostem perquè les institucions implantin
república amb les seves actuacions;
seguim defensant alhora que cal ser al
carrer i a les mobilitzacions, com la del 15
d’abril o la iniciativa nascuda a la nostra
comarca “Kilòmetres per la llibertat”; així
i com contribuir a fer possibles iniciatives
de la societat civil organitzada al voltant
de l’ANC, Òmnium i els CDR’s. Seguirem
cívicament i pacíficament defensant
aquest poble.

L’ESPAI

Hem repetit, i no ens cansarem de fer-ho,
que les entitats són un motor important
pel poble i la comarca. En els seus primers
mesos de vida, ja hem pogut veure com
L’ESPAI pot contribuir a fer més fàcil la
tasca d’aquestes entitats o associacions,
com a equipament per a fer trobades,
reunions, assajos i xerrades.
Un lloc que, a més, pot acollir iniciatives
empresarials embrionàries o no, que
poden tenir un futur esperançador.
Des d’ERC esperem que així segueixi, i
que es confirmi el bon estat de salut de
l’Espai.
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EL RACÓ DEL CIVISME

A Prats de Lluçanès hi ha diferents parterres i escocells que els
veïns propers cuiden i tutoritzen. Dissenyen els parterres i tenen cura
de les flors i dels espais.
Les escoles del municipi també apadrinen fonts del municipi. L’Escola FEDAC Prats
té cura de la font del Xambó i la font del Tí. L’Escola Lluçanès cuida l’entorn
de la font de les Coves, la font del Marçal i font Guillera.
Doneu-nos a conèixer la vostra iniciativa i intentarem fer-la realitat.

Prats som tots!

1. Plaça de les Monges.
Disseny i cura pels
alumnes de l’escola
FEDAC Prats.

2. Plaça de l’U d’octubre
(antiga Can Claus).
Disseny i cura del jardi.

3. Carretera de Sabadell.
Apadrinament i cura d’un
parell d’arbres

WEB MUNICIPAL

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

L’Ajuntament de Prats de Lluçanès
va estrenar al gener un nou portal
web, amb una estructura clara i un
disseny dinàmic i accessible. El
portal integra de manera intuïtiva la
informació i la realització de tràmits,
simplificant la relació entre ciutadania
i l’Ajuntament.
També inclou les diferents xarxes
socials i els diferents canals d’informació municipals, seguint els principis d’immediatesa i funcionalitat.

@Guell_Vallbona

Avui el #Lluçanès passa a tenir
representació a la @XmessCat
amb l’adhesió dels ajuntaments de
#PratsdeLluçanès i #Sobremunt.
Per l’impuls d’una economia
transformadora al servei de les
persones i respectuosa amb el
territori. #ESS

Tota la informació de l’Ajuntament
La pàgina de l’Ajuntament de Prats
de Lluçanès ha estat pensada per
oferir tota la informació i les dades
que genera l’ens de la forma més
actualitzada possible. Des del
menú de Transparència posa més
fàcil al ciutadà obtenir i consultar
la informació de l’Ajuntament en el
moment que ho desitgi.

Un disseny adaptat
El nou disseny permet la consulta
des de diferents dispositius (ordinadors, mòbils, tauletes...) sense
que es perdi navegabilitat, responent així les noves tendències d’accés a continguts en línia. Compta
amb una nova imatge estètica
neta, clara i entenedora, pensada
per facilitar la cerca d’informació.

Interactuar i comunicar-se amb
l’administració
El nou portal web facilita la comunicació amb els regidors i tècnics
de l’ens i alhora la realització de
tràmits en línia. Té l’objectiu de
prestar els servies de forma més
eficient a la ciutadania i assegurar
el compliment de les normatives
vigents d’accessibilitat i administració electrònica.

Un espai pel teixit econòmic i
associatiu
El web dedica un portal particular
per a cada entitat del municipi.
També està directament enllaçat
amb els webs i perfils a les
xarxes socials de les entitats
que en disposen. La pàgina
també compta amb un directori
d’empreses del municipi, que
permet filtrar-se per sector.

@montsebarniol

Ja ha passat el primer corredor
de la Lluçanès #feréstec per
#Alpens felicitats Adrià Noguera de
#PratsdeLluçanès

@ReformaHoraria

Mesures pioneres als municipis
2016-2017. @Pratsinfo: Prats de
Lluçanès, capital de la reforma
horària en la restauració, amb la
implicació dels bars i restaurants
per a la promoció d’horaris d’àpats
saludables a tot el municipi.

@educadiba

Satisfacció per la inauguració, ahir,
de l’exposició #EscolesAltresMons
#PratsdeLluçanès amb la presència
de @rafahomet, Diputat delegat
d’Educació de la @diba i de
@LaiiaFL Regidora de cultura,
educació i joventut. En compartim
imatges! @Pratsinfo

@ConsumDiba

Tens preguntes, dubtes o queixes
sobre temes de consum? Avui
trobaràs l’Oficina del Consumidor
des de les 10:30 i fins a les 11:30h
a Prats de Lluçanès #UMICdiba
#consumDiba @Pratsinfo

@FEDACPrats

Així de contents marxaven els nens
i nenes cap al #Conselldinfants
#PratsdeLluçanès @isaacperaire @
educadiba #fempoble #participació
#compromesosambelpoble
#implicació @twtFEDAC

@Cons_Llucanes

Inici del taller d’audiovisuals del
projecte “Valors Up. Viu l’esport”
amb els alumnes de l’Institut
Castell del Quer @castelldelquer
#PratsdeLluçanès

L’AGENDA
Dimecres 18 d’abril
A 2/4 de 6 de la tarda,
a la Sala de Plens de Cal Bach,
Constitució del Consell d’Infants a la
Sala de Plens

“Estenem poesia”, al carrer Major, amb
la col·laboració d’Omnium Cultural i Fem
Safareig

A les 7 de la tarda, a la Biblioteca
Inauguració del Racó del Gall

A 2/4 de 12 del migdia, a l’Espai Social,
Concert amb Coral Sant Jordi

Divendres 20 d’abril
Durant el matí,
Caminades culturals. Recuperem camins
tradicionals
Sortides conjuntes de les escoles de Prats
per conèixer el patrimoni cultural tradicional, col·laboren Unió Excursionista de Prats
de Lluçanès i Cooltur

A 2/4 de 4 de la tarda,
a la Sala Polivalent i a l’Escola Lluçanès,
Teatre en anglès

A les 5 de la tarda,
al Casal del Jovent
Passi d’una pel·lícula i cinefòrum
Dissabte 21 d’abril
A partir de les 10 del matí,
des de la plaça de la Roca Xica,
El Lluçanès amb altres ulls: passejada
per a tothom seguint les descripcions de
Pelegrí Casades. Com ha canviat Prats, cent
anys després. Col·labora Cooltur
A les 7 de la tarda, a Cal Bach,
Espectacle Poètic Ficció Suprema amb
Robert Jové i Xevi Pujol. Organitza La Rella.
Diumenge 22 d’abril
A partir de les 10 del matí,
al carrer Major i al Racó de les experiències
del mercat
“Estenem poesia” amb la col·laboració
d’Omnium Cultural i Fem Safareig
A les 7 de la tarda,
a la Sala d’actes de l’Espai,
Presentació llibre “República pagesa.
Vindicació del catalanisme rabassaire”, de
Montserrat Tura. Amb l’autora i Meritxell
Serret.
Dilluns 23 d’abril, Sant Jordi
A partir de les 10 del matí,
Sant Jordi Escolar davant de Cal Bach.
Representació del Conte de La Pitota
(a càrrec de l’AMPA La Pitota) i lliurament
de premis Sant Jordi als alumnes de les
escoles FEDAC i Lluçanès
Venda de roses alumnes d’ESO de l’Institut Castell del Quer

Parades de llibres i roses

Dimarts 24 d’abril
Al matí,
Club de lectura: Lo Lluçanès de Pelegrí
Casades i Gramatxes, lectura de fragments que retraten la societat de Prats de
Lluçanès de fa 130 anys
Dimecres 25 d’abril
A 2/4 de 8 del vespre,
Ple Municipal
A Puigciutat,
Les escoles fan una visita guiada a
Puigciutat (4rt primària). Com vivien els
nostres avantpassats i com s’organitzaven
els campaments militars romans amb la
col·laboració de Ma Àngels Pujol, arqueòloga
Diumenge 29 d’abril
Durant el matí,
Mercat i botigues obertes
Dijous 3 de maig
A l’Espai Social de la Gent gran
Projecció del grup Teatral PEP

@ra.prat

#pratsdelluçanès #lluçanès
#catalunya

@isaacbp_11

Ep, ja floreix!
#pratsdelluçanès #lluçanès
#springishere

A 2/4 d’1 del migdia,
a Cal Bach,
Vermut Jove
A les 4 de la trada,
al Pavelló Municipal
Torneig de mini Futbol Sala.
Inscripcions al Casal del Jovent.
A les 8 del vespre,
al passeig del Lluçanès
Sopar Jove.
Venda de tiquets al Casal del Jovent.
Seguidament Cercatasques guiada per un
cotxe musical.
A 2/4 d’11 de la nit,
Festa a la Polivalent
Diumenge 13 de maig
Durant el matí,
a els Quatre Cantonts i a la plaça Vella,
Fira infantil
A les 6 de la tarda,
a la plaça de l’Església,
Chill out. Grups locals i finalment micro
obert tot gaudint de sofàs i espais per estar
en grup. Durant el transcurs de l’activitat es
faran entrega dels premis a la participació
completa i el premi a millor fotografia.

Diumenge 6 de maig
Durant el matí,
Mercat i botigues obertes
Al racó de les experiències,
Compres Florides
Divendres 11 de maig
A les 4 de la tarda, al Casal del Jovent,
Torneig de Futbolí.
Inscripcions al Casal del Jovent.
De 6 a 2/4 d’11 de la nit, a les tres fonts,
Festa del Xandall.
Dj’s en directe i concursos amb premis
durant tota l’estona (limbo, arrencades,
cebes, relleus, curses de sacs, cursa de
la cullera...) amb servei de barra i venda
d’entrepans.

#PRATSDELLUÇANÈS

Dissabte 12 de maig
A les 10 del matí, davant de Cal Bach,
Rally Fotogràfic. Inscripcions al Casal del
Jovent i el mateix dia a Cal Bach. Prova per
tot el poble que has de trobar els espais
marcats a través de fotografies, un cop
trobes el lloc de la fotografia s’haurà de
dur a terme una prova per aconseguir la
següent pista.

Dilluns 14 de maig
Al vespre,
Focs de Sant Isidre
Dissabte 19 de maig
D’11 a 1 del migdia,
a la Pitota,
Jornada de Portes Obertes

Segueix-nos a Instagram
a @pratsdellucanes

@jordipeytomas

Paisatge de Setmana Santa al
Lluçanès: tranquil, productiu,
bucòlic...

@adrianoguerabtt

Seguim amb les carreres passades
per aigua. Divertit dia a la Lluçanés
Ferèstec amb recorregut de 10 i...

@queralt1990

Font de les Coves #pratsdelluçanès
#instaosona #bcnmoltmes
#catalunyaexperience...

