Memòria 2a. Setmana Cultural (18-24 d’abril de 2018)
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.
En aquesta edició, l’Ajuntament va 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: Celí Berengueras, Josep Vilella, Ramon Plans, Ramon Soler
i Àngels Pujol. Les activitats van estar conduïdes per l’empresa Cooltur.
La regidoria de Cultura, Educació i Joventut va donar suport a les activitats proposades per
entitats i associacions com ara la campanya “a l’abril, cada paraula val per mil” organitzada per
el Consorci de Normalització Lingüística i l’entitat Prats de Botigues. Durant tota la setmana a
la Biblioteca es va dur a terme la campanya d’intercanvi de llibres: “Porta un llibre per Sant
Jordi”
La celebració de la diada de Sant Jordi va començar el dia abans amb l’entitat “Fem Safareig”
en el marc de l’activitat promoguda per Omnium Osona, Estenem poesia. La jornada va
concloure a L’Espai amb la presentació del llibre de Montserrat Tura “República pagesa.
Vindicació del catalanisme rabassaire” i en la que va participar la Consellera 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.
Activitats i propostes realitzades:
Dimecres 18 d’abril
Constitució del Consell d’Infants a la Sala de Plens. A les 17:30h. Assistents: Ple. Cost: 0€
Inauguració del Racó del Gall a la Biblioteca a les 19h Assistents: 30 pax. Cost: 0€
Divendres 20 d’abril
Caminades culturals. Recuperem camins tradicionals. Activitat de matí, adreçada al
coneixement del territori i als usos tradicionals d’aquest. Cost: 180€
• Institut ESO: de Prats a Santa Maria de Merlès (2nESO), conduïda per Josep Vilella
• Cicle Superior de les dues escoles: recuperem el camí de Santa Creu, conduïda per Celí
Berengueras
• Cicle Mitjà de les dues escoles: de Prats Santa Eulàlia de Pardines, conduïda per Jordi
Plans (Cooltur)
• Cicle Inicial de les dues escoles: “Roques que treballen: Candela, del Vi, de les Tines, ...)
conduïda per Ramon Plans
• Escola Inicial (P5) de les dues escoles: Elements patrimonials del poble (pous, picaportes
antics), conduïda per Roser Reixach.

Passi de pel·lícula i Cinefòrum al Casal del Jovent. A la tarda: Assistència: nul·la. Cost: 0€
Dissabte 21 d’abril
El Lluçanès amb altres ulls: passejada per a tothom seguint les descripcions de Lo Pelegrí
Casades. Com ha canviat Prats, cent anys després. Al matí de 10h a 13h. Conduïda per Cooltur.
Assistència: baixa. Cost: 180€
Espectacle Poètic La Rella. Amb lectures de Robert Jové i Xevi Pujol. Organitzat per La Rella. A
les 19h a Cal Bach. Assistència: mitjana. Cost: 0€
Diumenge 22 d’abril
“Estenem poesia” al carrer Major i al Racó de les Experiències, amb la participació del
Col·lectiu Fem Safareig i Omnium Osona. Cost: 0€
Presentació del llibre “República pagesa: Vindicació del catalanisme rabassaire” de
Montserrat Tura a les 19h Sala d’actes de L’Espai. Amb l’autora i la participació per
videoconferència de la Consellera Meritxell Serret. Assistents: 50 persones. Cost: 0€
Venda de roses, a càrrec alumnes Institut Castell del Quer. Se’ls va cedir dues taules durant tot
el dia. Cost: 0€
Dilluns 23 d’abril
Sant Jordi Escolar. Davant Ajuntament
• 10:00 Explica’m un conte: davant de l’ajuntament. Organitzat per l’AMPA La Pitota. Inici
dels actes de Sant Jordi escolar. Assistents: tots el alumnes de primària de les escoles de
Prats i els de La Pitota, i els avis de la Residència i Centre de Dia.
• 10:30: Esmorzar per als assistents: 44 coques i 20 rajoles de xocolata (amb llet i sense), 30
aigües de 1,5 l. Lloc: davant Ajuntament. Cost: 225€ a càrrec de l’Ajuntament
• 11.00 Lliurament premis Sant Jordi: 18 premis per als escolars guanyadors. Premi: 1
exemplar del conte “On posem els peus”. Cost: 180€
• 11:30 Concert Coral. Cost: 0€
• 15:00 Zapping Teatre en anglès: adreçat a alumnes de cicle mitjà i superior. Lloc: Sala
Polivalent. Coordinat pel Centre de Recursos Pedagògics Osona Nord. Cost: s’emmarca en
les activitats subvencionades per la Diputació.
• 15:00 The wolf and the seven little goats Teatre en anglès: adreçat a alumnes de cicle
Inicial. Lloc: escola Sala Polivalent de l’Escola Lluçanès. Coordinat pel Centre de Recursos
Pedagògics Osona Nord. Cost: s’emmarca en les activitats subvencionades per la Diputació.
Dimarts 24 d’abril
Visita guiada a Puigciutat. Com vivien els nostres avantpassats i com s’organitzaven els
campaments militars romans. Adreçada als alumnes de 4rt de primària de les dues escoles (33
alumnes). Conduïda per Àngels Pujol. Cost: 297€ (transport). Al matí: de 9:30 a 13h

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. Assistents: ple. Cost: 0€
Conclusions:
En general les activitats van ser ben acollides per els pradencs i sobretot per les escoles.
Pel que fa a la difusió de les activitats, tot i que es van fer els cartells i que es podia trobar tot
el programa al web i xarxes, no va donar el resultat esperat. Moltes botigues no tenien els
cartells exposats, el “Safareig” va sortir amb retard i algunes de les activitats proposades ja
havien passat, i a La Rella va passar el mateix, quan la van repartir ja estàvem a mitja setmana
cultural.
Caldria conèixer el cost de les tasques realitzades per la brigada així com dels materials
proporcionats part de l’Ajuntament (cartellera, aigües, etc.) i de les despeses de la sala
Polivalent, per tenir el cost real de la setmana. Tot i així ha generat una despesa de:
Cooltur
Esmorzar Sant Jordi
Premis Sant Jordi
Transport Puigciutat
Total
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363,00€
225,00€
180,00€
297,00€
1.065,00€

