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L’Ajuntament de Prats de Lluçanès té 
una bona salut econòmica. 
El romanent de tresoreria per 
despeses generals és de 983.064,97€. 
Si en descomptem les despeses 
compromeses del 2017 queda a 
732.792,7€. Això significa que és 
superior en 104.706,01€ que l’any 
anterior, el 2016.
A 31 de desembre, el nivell 
d’endeutament de l’Ajuntament 
era d’un 26,15% (683.134€). El 
nivell d’endeutament l’any anterior 
era de 3,58%. L’Equip de Govern 
justifica aquest creixement atenent 
les necessitats i característiques 
socioeconòmiques del municipi; els 
nivells de població, de renda per càpita 
i índex d’activitat econòmica, cal que 
l’Ajuntament -tenint-ne capacitat- la 
pugui exercir amb responsabilitat. 
L’endeutament és del 20,57%, i 
el romanent de tresoreria general 
s’augmenta en 217.509,16€ més, 
un cop agregada la liquidació amb el 
Consorci del Lluçanès, un ens inscrit 
a l’Ajuntament.
L’Ajuntament es va dotar d’un Pla 
Econòmic Financer per l’incompliment 
de la Regla de la Despesa (la normativa 
limita l’increment de la despesa). La 
liquidació del 2017 compleix amb els 
nivells marcats en aquest Pla. 
Tota la informació la podreu trobar a la 
web o a les dependències municipals.



ES CONSTITUEIX EL CONSELL 
DELS INFANTS

El passat 18 d’abril, a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament, es va constituir 
formalment el Consell d’Infants de 
la vila. Són 8, els consellers escollits 
pels seus companys de les classes 
de 5è i 6è de l’escola Lluçanès i 
l’Escola FEDAC-Prats.
El Consell d’Infants és un òrgan de 
participació infantil en el que els nois 
i noies del poble participen i opinen 
sobre temes de la vida quotidiana 
que els afecten i també sobre els 
drets dels infants. Cal incorporar 
els infants com a ciutadans de ple 
dret, escoltar el què opinen i deixar-
los participar tal com es reconeix a 
la Convenció dels Drets dels Infants 
des de 1989.
El Consell d’Infants de Prats de 
Lluçanès ha estat impulsat per 
l’Ajuntament amb el suport de la 
Diputació de Barcelona. És una 
oportunitat per posar en pràctica 
el joc democràtic, conèixer el 
funcionament de l’Ajuntament, 
augmentar les competències a 
l’hora de pensar i argumentar, 
desenvolupant l’esperit crític i 
assolint responsabilitat amb els 
afers col·lectius.
Durant el transcurs de la sessió els 
futurs consellers van explicar les seves 
motivacions a l’hora de presentar la 
seva candidatura i un resum dels punts 
forts i punts febles que , juntament 
amb els seus companys de classe, 
han detectat al municipi.
Un cop constituït el Consell d’Infants, 
l’alcalde els va fer un doble encàrrec:

  1. Propostes per la millora del 
      mercat del diumenge

  2. Propostes per la millora de la 
      part central del Passeig

ITV
La unitat mòbil de la ITV efecturarà 
revisions als vehicles agrícoles 
(tractors i remolcs) el pròxim 15 de 
juny de 9 del matí a 2 del migdia a 
la plaça de la Roca Xica. La Unitat 
Mòbil també efectuarà inspeccions 
peròdica obligatòria als ciclomotors 
de 49cm3.
Les persones que hagin de passar la 
inspecció hauran de reservar hora a 
través del web: www.citaprevia.cat 
o bé al telèfon 97 249 29 12.

RUTES SALUDABLES
El divendres 4 de maig van començar 
de nou les rutes saludables. El primer 
dia una quinzena de persones van 
anar fins a Santa Eulàlia de Pardines. 
Cada divendres es fa una sortida 
diferent fins el 8 de juny. La ruta 
comença a les 9 del matí al pati del 
Centre de dia. Qui hi vulgui participar 
és pot inscriure al Centre de Dia 
(també per telèfon al 938560315) 
o els dimecres a la tarda a l’Espai 
Social.

PRATS PARTICIPA A L’ASSEMBLA 
DE LA XMESS
Prats de Lluçanès va participar a la 
seva primera assemblea de la Xarxa 
de Municipis per l’Economia Social 
i Solidària. La Xarxa de Municipis 
per l’Economia Social i Solidària 
vol fer un impuls a l’economia 
transformadora al servei de les 
persones i respectuosa amb el 
territori.

PÀGINA 2

L’EDITORIAL

El treball conjunt és sinònim de més 
possibilitats d’èxit, encara que no tots 
els objectius passen per assolir l’èxit. 
Correponsabilitzar-se tot participant 
d’allò comú, en els afers i espais 
públics i comunitaris és un deure de 
la ciutadania per a fer un poble millor. 

En tenim exemples al voluntariat que 
l’estiu del 2016 va millorar la Plaça dels 
Països Catalans o el 2017 el Casal del 
Jovent; el què passa permanentment a 
l’esplanada de Lurdes, on una colla de 
voluntaris i voluntàries fan que sigui un 
dels llocs més estimats per pradencs 
i visitants; o les mares i pares que 
milloren permanentment La Pitota i 
el seu pati; o els que fan possible que 
cada tarda l’Espai Social de la Gent 
Gran obri; o el grup de jovent que fa 
possible el Cap de Setmana Jove; o 
el grup de comerciants que treballen 
per tot el conjunt a partir de la Unió 
de Botiguers i Comerciants; o totes 
les persones que a partir d’una entitat 
treballen més enllà del seu interès 
personal; o els qui netegen cada dia el 
seu tros de vorera; etc etc.

Per altra banda, són importants 
iniciatives, al nostre entendre, 
que des de l’administració pública 
ajuden a models de compromís 
social i comunitari. La “Cooperativa 
Cuidem Lluçanès”, possible gràcies 
a la implicació de persones que la 
faran possible; la inclusió de Prats 
de Lluçanès a la Xarxa de Municipis 
per una Economia Social i Solidària, 
o tantes altres iniciatives que tenen 
com a objectiu una societat més 
compromesa.

En un altre àmbit, de coses, les 
últimes setmanes Prats ha vist néixer 
el projecte “KMS x la LLIBERTAT”, a 
partir del compromís i treball conjunt 
per un objectiu comú. Un grup de 
gent ha treballat insistentment per 
a fer possible un repte no gens fàcil, 
nascut a Prats i pel país.

Des de l’Equip de Govern no només 
agraïm el compromís de totes les 
persones, si no que esperonem a 
seguir-ho fent.

Equip de Govern

EL DIA A DIA
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EL DIA A DIA

EXITOSA SETMANA CULTURAL
Del 18 al 24 d’abril es va celebrar la 2a Setmana Cultural a Prats de Lluçanès, enguany dedicada majoritàriament a conèixer 
el patrimoni històric i paisatgístic del municipi, complementada amb d’altres esdeveniments educatius i culturals.
Es van organitzar diverses activitats de descoberta del paisatge i el patrimoni històric i tradicional per les quals va 
comptar amb el suport de la Unió Excursionista i els experts coneixedors del territori.
La setmana cultural també va incloure la didada de Sant Jordi. El diumenge, vigilia de la diada, la celebració ja va 
comenár amb l’activitat d’Òmnium Osona, ‘Estrenem Poesia’ i la presentació del llibre  de Montserrat Tura “República 
pagesa. Vindicació del catalanisme rabassaire” i en la que va participar la Consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, 
mitjançant videoconferència des de Brussel·les.
El dia de Sant Jordi, davant de l’Ajuntament, es va celebrar Sant Jordi escolar, amb la participació totes les escoles del 
municipi, el Centre de Dia i la Coral Sant Jordi.
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DINAMITZACIÓ A L’ESPAI 
COWORKING

El passat 27 d’abril es va fer una 
visita i reunió de treball de l’Espai 
coworking per incorporar-nos al 
projecte Cowacat Rural, definir 
necessitats i establir línies de treball. 
Hi participaren el Grup d’Acció 
Local Noguera-Segrià Nord, com a 
coordinadors del projecte, l’Associació 
pel Desenvolupament Rural de la 
Catalunya Central, el Consorci del 
Lluçanès i el Consorci del Moianès.

DIFONEM PATRIMONI AL SAFAREIG

Des de fa quinze dies el Safareig 
públic de Prats de Lluçanès disposa 
d’un plafó turístic informatiu. La 
recerca històrica l’ha elaborat la 
pradenca Roser Reixach, en part 
amb el fons documental de l’Arxiu 
Municipal. Aquest plafó, igual que el 
que es va instal·lar l’any passat sobre 
el Fum, fum, fum, ha estat finançat 
per la Diputació de Barcelona.

BOSSES COMPOSTABLES PELS 
COMERÇOS
Recordem que l’Ajuntament té a 
disposició les bosses compostables 
per a l’orgànica amb un preu abaratit. 
Tots els comerços i botigues que en 
vulguin disposar poden posar-se en 
contacte amb les Oficines Municipals.

PRATS REVALIDA PER 5È ANY EL 
SEGELL INFOPARTICIPA
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès 
ha revalidat el Segell Infoparticipa 
a la qualitat i transparència de la 
comunicació pública local. Enguany, 
l’Ajuntament de Prats ha assolit un 
87% de compliment dels índexs 
que es valoren, augmentant quatre 
punts percentuals el resultat de l’any 
passat. En aquesta edició, també, ha 
augmentat el grau d’exigència per part 
de l’avaluador. Així, l’Ajuntament ha 
validat 45 dels 52 indicadors avaluats.
El passat 25 d’abril a les 5 de la tarda 
va tenir lloc la cerimònia de lliurament 
del Segell Infoparticipa al Rectorat de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. 
La regidora de Comunicació i Societat 
de la Informació, Anna Plans, va 
recollir el guardó.
Aquesta distinció s’atorga a partir 
de l’anàlisi realitzat pel Laboratori 
de Periodisme i Comunicació per a 
la Ciutadania Plural (LPCCP) i és un 
reconeixement a les bones pràctiques 
que es posen de manifest als webs de 
les administracions públiques locals 
de Catalunya: ajuntaments, consells 
comarcals i diputacions.

L’AJUNTAMENT SERÀ SOCI DE 
SOM ENERGIA
El ple d’abril també va acordar 
unànimement l’adhesió a la 
cooperativa Som Energia.
Som Energia és una cooperativa sense 
ànim de lucre que vol assolir un model 
100% renovable. Amb la participació 
en la cooperativa l’Ajuntament serà una 
part activa del canvi de model energètic 
i dóna suport a una comercialitzadora 
que només aposta per a les fonts 
d’energia renovables.
En un primer estadi de col·laboració 
es tracta de fer una aportació inicial 
de 100€ que permetrà accedir als 
seus serveis (consum d’electricitat 
verda, inversió en projectes, compra 
conjunta de productes, etc.) i a més 
es poden aportar a projectes viables 
per tal que la cooperativa pugui fer les 
seves inversions.
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PRATS SOL·LICITA POSAR 
LLAMBORDES STOLPERSTEINE
El ple ordinari del mes d’abril de 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès 
va aprovar per unanimitat adherir-
se al projecte Stolpersteine i es 
va comprometre a dur a terme el 
projecte al municipi.
El Projecte Stolpersteine està 
impulsat pel Memorial Democràtic 
que consisteix en col·locar unes 
llambordes commemoratives amb 
el nom i cognom de les persones 
deportades pel nazisme en el tram del 
carrer on van viure. És una iniciativa 
internacional que té els objectius de 
visualitzar i homenatjar les víctimes 
del nazisme.
Gràcies a les investigacions de les 
pradenques Roser Reixach i Anna 
Gorchs, es té constància de dos 
pradencs internats als camps de 
concentració alemanys en el període 
de la segona guerra mundial:
Josep Tarradellas Noguera, nascut 
a Prats de Lluçanès l’11 de maig de 
1917 i domiciliat al carrer de la Font, 8. 
Va ser deportat el 26 d’abril de 1941 a 
Mauthausen i traslladat el 21 de maig 
de 1941 a Dachau, on va morir el 28 
de juliol de 1943
Melcior Capdevila Roca, nascut a 
Prats de Lluçanès el 6 de gener 
de 1914 i domiciliat al carrer de la 
Resclosa. Va ser deportat el 13 de 
desembre de 1940 a Mauthausen i 
alliberat el 5 de maig de 1945.
L’acord el va llegir la regidora de 
cultura, Laia Font. La iniciativa 
s’emmarca en els treballs que es 
fan des del consistori per recuperar i 
dignificar la memòria històrica.

PLA DE FOSSES
La Generalitat va fer entrega a 
l’Ajuntament de Prats de l’informe 
sobre els treballs realitzats en 
l’exhumació de fosses a l’estiu i 
tardor passats. El pròxim dia 30 de 
maig a les 8 del vespre a L’Espai es 
farà una xerrada oberta per explicar-
ho a tothom.



A FAVOR DEL COOPERATIVISME
El Cooperativisme és una corrent, 
una ideologia, un conjunt de valors de 
responsabiliat social, d’honestedat, 
de transparència, d’igualtat. De treball 
conjunt. És en aquest sentit que des 
d’Esquerra Republicana a Prats de 
Lluçanès hem treballat i treballem 
en aquest sentit, un filó necessari i 
interessantíssim per a desenvolupament 
del nostre poble i comarca. Un model 
que només és possible amb la implicació 
de la ciutadania; l’han de fer possible les 
persones.
És per això que des de l’Ajuntament o 
Consorci del Lluçanès, ERC ha apostat 
i apostarà per ajudar a fer possible 
aquests models, ja sigui com a exemple 
la “Cooperativa Cuidem Lluçanès”, fent-
nos socis de “Som energia” per explorar-
ne les possibilitats i donar-hi suport; o 
formant part de la “Xarxa de Municipis 
per una Economia Social i Solidària”.

SUPORT ALS CDR
El Ple d’abril va aprovar a instàncies 
d’ERC una moció en contra de la 
criminalització dels Comitès de Defensa 
de la República. L’autoorganització 
activa, pacifista i de compromís social no 
s’ha de criminalitzar. El CDR Lluçanès és 
exemple de compromís amb el territori i 
les persones.

PER UNA SANITAT UNIVERSAL
Davant l’intent del Govern de l’Estat 
Espanyol d’atacar el model sanitari 
català, el mateix Ple d’abril va aprovar 
una proposta d’ERC a favor de la 
defensa del nostre model, especialment 
la universalització i la gratuïtat que 
garanteix l’accés als col·lectius més 
vulnerables.

FELICITATS KMS X LA LLIBERTAT
Des del grup d’ERC felicitem el 
col·lectiu que va fer possible la iniciativa 
“KMS x la LLIBERTAT”. Un exemple 
d’acció compromesa, de reivindicació i 
denúncia, que neix al nostre poble i per 
a tot el país.

CÓRRER PER LA DEMOCRÀCIA
Després de recórrer més de 800 
quilòmetres a través d’una cursa de 
relleus, els corredors de Km per la 
Llibertat van aconseguir arribar a les 
presons on estan tancats els nou presos 
polítics catalans. Aquesta iniciativa sorgida 
de Prats de Lluçanès va culminar amb 
l’entrega d’un llibre de dedicatòries per a 
cada un dels presos per fer-los arribar el 
seu suport i recordar-los que no estan sols 
en aquesta causa. A tots els participants, 
organitzadors i col·laboradors els volem 
agrair la gran mostra de solidaritat i 
l’esforç dedicat a denunciar que hi ha unes 
persones injustament empresonades. 

PORTEM EL MERCAT I LA “ZONA 
BLAVA” D’APARCAMENTS AL PLE
En quina fase es troba l’estudi sobre 
la dinamització del Mercat Municipal 
que va encarregar l’equip de govern a 
la Diputació? Ens ho preguntem cada 
diumenge, en comprovar com l’activitat 
del mercat baixa setmana rere setmana, i 
per això ho vam tornar a preguntar durant 
el darrer Ple. Una vegada més, la resposta 
de l’Ajuntament va ser simplement, que 
tot va avançant i que les actuacions ja 
s’anunciaran. Esperem que, aleshores, 
encara quedi alguna parada.
També vam preguntar a l’equip de 
govern si creuen que les noves zones 
d’aparcament limitat han afavorit al 
comerç local. La resposta de l’alcalde va 
ser, una vegada més, tirar pilotes fora. 
Cap posició clara per uns canvis que 
preocupen a molts ciutadans i visitants 
de Prats. En aquest sentit, vam reclamar 
que urgeix fer millores en l’acabat del 
capdamunt del carrer Major, on tothom 
ha pogut veure o patir una pilona i unes 
jardineres molt mal situades. 
També el nostre portaveu, Jordi Bruch, 
va demanar que abans d’enderrocar el 
dipòsit d’aigua de Sant Sebastià s’estudiï 
la possibilitat de reparar les fuites que 
últimament pateix el dipòsit i d’aquesta 
manera puguem mantenir aquest 
equipament de reserva d’aigua. 

APROVADA LA MOCIÓ A FAVOR 
DE GARANTIR LES PENSIONS 
Davant l’evident insensibilitat del govern 
del Partit Popular amb els pensionistes 
i que de forma reiterada perden, any 
rere any, el seu poder adquisitiu, el 
Partit Demòcrata de Prats de Lluçanès 
vam presentar una moció al Ple que 
demanava garantir per aquest 2018 totes 
les pensions augmentin un 1,6% en 
comptes del 0,25% anunciat.

LES VEUS DELS GRUPS MUNICIPALS
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CARAI TEATRE

Persona 1- Carai Teatre, què és això? 
El nou Dagoll Dagom pradenc? (tot 
irònic)
Persona 2- Au va home!!! (se’n 
fot)No serà per tant, segons el 
Facebook, es veu que són aquella 
colla que en els últims anys han anat 
fent els Pastorets, els de tota la vida, 
els del Batus i l’Aram. I crec recordar 
que també van fer.... (tot mirant el 
mòbil)Políticament Incorrecte el 
2014. 
P1- Quina gràcia! La del Políticament 
em va agradar, ho van fer força bé. 
Però no han tornat a fer res més, a 
part de Pastorets que tots sabem 
com acaba.
P2- (tallant-lo en sec) eh eh, ja sé 
que sóc pesat però a les xarxes 
diuen que n’estan preparant alguna 
altra, no sé massa de què anirà però 
la cosa té bona pinta. Segons tinc 
entès el que volen és re-impulsar el 
teatre al poble, perquè ja saps que 
fa uns quants anys enrera aquí  a 
Prats d’això n’estàvem ben servits!!
P1- Ostres és cert. Art i Joventut, 
l’Estel, el Gall...
P2- Doncs ara els Carai. De fet ja 
han col·laborant amb altres entitats 
del poble, i segurament ho seguiran 
fent.
P1- Però a veure ...si ara jo vull fer 
teatre, que faig?
P2- Aquesta si que és bona!!! 
(pixant-se de riure) No te la sabia 
aquesta, jajajjajajajaja. Suposo que 
posant-te en contacte amb ells, 
a veure... un segon, (es torna a 
mirar el mòbil). Aquí hi ha un e-mail 
caraiteatre@gmail.comi si no el què 
hauries de fer és posar m’agrada a 
la seva pàgina de Facebook https://
www.facebook.com/CaraiTeatre/ 
i a Instagram @CaraiTeatre així 
sabràs el què fan i deixen de fer i si 
tu hi pots formar part, o no. (per si 
mateix) Millor que no.
P1- Què vols dir amb això? (enfadat)
P2- Que com a Batus o Aram, no 
et veig, o de Lluís o Ma Carme, 
tampoc.
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EL RACÓ DEL CIVISME

Els números de la deixalleria

La deixalleria de Prats de Lluçanès continua dia a dia augmentant el nombre de 
persones usuàries. Això permet fer una correcta gestió de tots aquells residus que no 

es recullen en les fraccions habituals.

Durant el 2017 es van fer 3226 aportacions. Significa un augment del 97% de les 
aportacions rebudes el 2016 (1666).

El 93% de les persones usuàries de la deixalleria durant el 2017 són de Prats. El 2015 
el percentatge era del 78%.

La deixalleria ha aconseguit reduir el cost del tractament dels residus i ha augmentat 
els retorns econòmics obtinguts per la seva gestió. El cost total del 2017 ha estat de 

11.202 euros. En l’anterior exercici va ser de 22.523 euros.

S’ha regulat l’admissió i l’abocament de residus provinents d’activitats comercials i/o 
industrials i i d’abocaments incontrolats amb productes barrejats que encarien molt el 

cost de transport i gestió.

Aquestes dades són indicadors clars de com els veïns i les veïnes de Prats de 
Lluçanès s’han adaptat perfectament al nou model de tria selectiva (Porta a Porta) i que 
s’ha apostat decididament pel reciclatge i la reutilització. La deixalleria presta tasques 
de suport al sistema i el seu ús permet assolir nivells més alts de recollida selectiva.

Continuarem millorant el servei, l’atenció al públic, i avançar en la preparació de residus 
per la seva reutilització; cosa que permet optimitzar l’ús dels recursos i fomentar 

l’eficàcia del sistema.

ANY

2016

2017

USUARIS

1666

3226

COST TOTAL 
DE GESTIÓ I 
TRACTAMENT

22523

11202

TONES DE
RESIDUS 
GESTIONATS

239

186

COST
TRACTAMENT/
TONA

94€/tn

60€/tn

EL CIVISME ÉS COSA DE TOTS



     TWITTER

Segueix-nos a @pratsinfo i
piula amb #PratsdeLluçanès
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@cidodiba
A #PratsdeLluçanès han aprovat 2 
nous textos de #NormativaLocal: 
#Reglament de l’ús de l’equipament 
municipal de l’Espai #Reglament de 
l’Espai #Coworking 
@Cons_Llucanes @Pratsinfo 

@FEDACPrats
Els representants del 
#Conselldinfants demanen la 
participació dels seus companys/
es d’aula. #fempropostes 
#fempoble #participació #reptes 
#presentemlogos #pensem #creem 
#presentem #PratsdeLluçanès 
@twtFEDAC @isaacperaire @
educadiba

@AbelPeraire
A #PratsdeLluçanès si algú té algun 
cereal avançat, ja pot anar buscant 
si va fer l’assegurança de glaçades. 
@meteocat

@evafreixa
L’altra dia caminant entre Khangjim i 
Rimche a #Langtang vam tenir una 
petita connexió amb el #Lluçanès 
de #PratsdeLluçanès a #Nepal

@Cel_ennuvolat
Cortines de pluja sobre 
#PratsdeLluçanes vistes des de 
#Avià #Berguedà @SoniaPapell 
@btveltemps @marcredondo 
@MeteoMauri @AlfredRPico 
#324eltemps

@escolallucanes
El Projecte de les capses niu s’esten 
a tots els nivells. Construïdes pels 
alumnes més grans han estat col.
locades a diferents espais: l’hort de 
l’escola, l’ermita de Lurdes i Font 
Guillera. Fa uns dies es van instal.lar 
a la Font del Marçal @CAMADOCA_
ADEFFA @Pratsinfo 

@montsebarniol
Aq tarda a #PratsdeLluçanès 
a la presentació del llibre de 
Montserrat Tura #RepúblicaPagesa 
amb la intervenció inicial de de la 
Consellera @agriculturacat 
@MeritxellSerret @isaacperaire

SERVEIS SOCIALS BÀSICS

Què són els Serveis Socials Bàsics?
Els Serveis Socials Bàsics són el primer 
nivell del sistema públic de Serveis 
Socials. Aquests estan formats per 
un equip de professionals de l’àmbit 
social que treballen a tota la comarca 
del Lluçanès i depenen del Consorci 
d’Osona de Serveis Socials. La seva 
principal finalitat és assegurar el dret 
de les persones a viure dignament 
durant totes les etapes de la vida 
mitjançant la cobertura de les seves 
necessitats personals bàsiques i 
socials, en el marc de la justícia social 
i del benestar de les persones.

Qui pot accedir-hi?
Els Serveis Socials Bàsics són de 
lliure accés per tota la població 
i tenen com a destinatàries les 
persones que necessiten informació, 
valoració, diagnòstic, orientació, 
suport, intervenció i assessorament 
individual, familiar o comunitari per 
a fer front a situacions de necessitat 
personal bàsica, de manca de cohesió 
social, familiar o de desigualtat i o per 
a prevenir-les.

Què ofereixen?

INFÀNCIA, JOVES, FAMÍLIA I 
TREBALL A LA COMUNITAT · Acompanyament a infants, joves 
i famílies per buscar conjuntament 
la millor resposta a les seves 
necessitats· Suport a les famílies en situació 
de dificultat econòmica (ajuts a 
l’alimentació, de subministraments, 
relacionats amb la salut...), promovent 
les capacitats de les persones per la 
seva autonomia· Informació sobre beques 
esportives i de lleure (estiu i 
extraescolars), educatives (menjador, 
llibres, estudis post-obligatoris...), etc.· Treball a la comunitat: cursos 
de català, horts socials, tallers de 
capacitació parental, Centre Obert, 
programa d’acompanyament a 
l’escolarització “Enxaneta”, Futbol 
amb Valors, voluntariat, elaboració de 
protocols... · Treball transversal amb altres 
agents del territori promovent 
projectes com: “Valors Up - Viu 
l’esport”, Educació 360º, Joves 
per l’Ocupació, itineraris especials 
d’ocupació ...

· Promoure mesures d’inserció 
social, laboral i educativa · Assessorar en l’accés a serveis 
socials especialitzats: assessorament 
i acompanyament de la dona en 
situació de violència domèstica 
o separacions, infància en risc, 
addiccions (drogues o pantalles), 
mediació o teràpia familiar...· Informar a petició de jutges i 
fiscals sobre la situació personal i 
familiar de persones afectades per 
causes judicials· Accés a l’habitatge en situacions 
de vulnerabilitat (pisos socials, pisos 
d’estada temporal, borsa d’habitatge, 
ajuts de lloguer...)· Horari d’Atenció al públic: 
dijous de 9 a 14h. 

GENT GRAN I DEPENDÈNCIA · Gestionar els serveis que 
promocionin l’autonomia de les 
persones (servei d’ajut a domicili 
per a persones amb dependència, 
salut mental i discapacitat, servei 
de productes de suport i teràpia 
ocupacional i centre de dia)· Assessorament i tramitació sobre 
la Llei de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a la dependència· Acompanyar a les persones grans 
amb dependència perquè decideixin 
com i a on volen viure la seva vellesa 
(habitatge tutelat, centre residencial 
gent gran, servei d’ajut a domicili)· Tallers i activitats per promoure 
l’autonomia a l’Espai Social de Gent 
Gran · Ajuda i suport als familiars de les 
persones dependents

Horari d’Atenció al públic:
Dimarts de 9 a 14h.

Contacte
Cal concertar hora a l’Ajuntament 
de Prats de Lluçanès a través del 
93 856 01 00.



L’AGENDA
Del 26 de maig al 4 de juny,
Setmana de la Natura

Del 4 al 8 de juny,
Festes dels barris

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

Diumenge 20 de maig
Durant el matí,
Al Racó de les Experiències,
Cooperatives CUEME

A 2/4 d’1 del migdia, a la plaça U d’octubre
(Antiga plaça de Can Claus),
Acte d’agraïment per les donacions
de particulars a l’arxiu municipal
Actuació: Tastet d’instruments a càrrec
de l’EMAL

Dilluns 21 de maig
A les 6 de la tarda, a la pedra dreta,
Ball de la cinquagesma

Divendres 25 de maig
A les 10 de la nit, a la sala polivalent,
“Carai Teatre”

Diumenge 27 de maig
De 10 a 12 del migdia,
Festa de l’Esport

A les 6 de la tarda, a la sala polivalent,
“Carai Teatre”

Dimarts 29 de maig
Intercanvi de Casals
El casal de Taradell visitarà Prats
de Lluçanès amb els usuaris de
l’Espai Social

#PRATSDELLUÇANÈS

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

REGIDORIA DE PROMOCIÓ DEL 
MUNICIPI
mjuvanteny@pratsdellucanes.cat

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

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

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

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

OFICINES MUNICIPALS
93 856 01 00 
ajuntament@pratsdellucanes.cat

ARXIU MUNICIPAL
93 856 04 80 
arxiu@pratsdellucanes.cat

BIBLIOTECA MUNICIPAL
93 856 03 93
biblioteca@pratsdellucanes.cat

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

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

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

DEIXALLERIA MUNICIPAL
93 850 83 11 
deixalleria@pratsdellucanes.cat

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

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

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

EMERGÈNCIES
112

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

@mariamayansfont
Els primers gallarets d’aquest any 
2018 a Prats de Lluçanès, Osona! 
#pratsdelluçanès #raconsde_flors 

Segueix-nos a Instagram      a @pratsdellucanes

@fxavierserraf
#lurdesdeprats #comparteixlluçanès 
#pratsdelluçanès #catalunya_llum 
#paisatges_de_catalunya

@teresavaccamontare
Ahir anant cap a Cal.la Pili amb bona 
lluna! Prats de Lluçanès, 30/4/2018. 
#pratsdelluçanès #lluçanès #osona

@henryrequena
Vista desde la terraza
#pratsdelluçanès #lluçanès #sunset
#Nikon #sky

Dimecres 30 de maig,
A les 8 del vespre,
a L’Espai,
Presentació dels resultats del Pla
de Fosses a Prats de Lluçanès. 
A càrrec de la Directora general de
Relacions Institucionals i amb el
Parlament, Sra. Carme Garcia

Dissabte 2 de juny
A les 5 de la tarda, 
A l’Espai Social de la Gent Gran,
Balls en línia i balls de saló

Diumenge 3 de juny
A les 11 del matí,
al centre de dia,
Festa del 10è Aniversari

Divendres 8 de juny
A les 5 de la tarda,
Als Jardins de Cal Bach,
Festa de final de curs i berenar
compartit del Centre Obert

Diumenge 10 de juny
Durant al matí,
Al Racó de les Experiències,
Mercat de 2a Mà

Al Teatre Nacional de Catalunya
Temps Salvatge,
de Josep Maria Miró,
Vine amb autocar. Inscripcions i
pagament a l’Ajuntament i la
Pastisseria Girvent abans de l’1 de
juny. 

Divendres 15 de juny
De 9 a 14h,
a la plaça de la Roca Xica
Revisió ITV tractors i ciclomotors

@jordipeytomas
El color groc comença a perdre 
presència al paisatge del lluçanès 
per donar pas al verd del blat i...

@iolanda_roset
Compartint molt més que feina i 
projectes. Migdies que carreguen 
energia al cor de Prats de Lluçanès


