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Els dies 11, 12 i 13 de maig es va 
celebrar el Cap de Setmana Jove. Les 
activitats van començar el divendres 
11 amb el torneig de futbolí i la festa 
del Xandall a les Tres Fonts. La festa 
consistia en què els participants havien 
d’anar tots amb xandall, barret de palla 
i ulleres de sol. Els encarregats de 
posar la música van ser el “Fructifer’s 
Soul” i fins a 2/4 d’11 de la nit es van 
dur a terme diferents jocs i activitats 
per animar al personal.
Dissabte al matí el ral·li fotogràfic va 
iniciar la jornada a les 10 del matí: una 
gimcana per tot el poble on els equips 
havien de trobar diferents llocs a partir 
de fotografies i un cop trobat havien 
de realitzar una prova. A la tarda es va 
celebrar el torneig de mini futbol sala 
on hi van participar un total de 9 equips 
de 3 jugadors per equip. A partir de 
les 8 del vespre va començar el sopar 
jove (a la sala polivalent a causa de la 
pluja), on es van servir una seixantena 
de sopars. Un cop finalitzat, a la 
mateixa sala polivalent va engegar la 
discomòbil, que es va allargar fins a 
les 5 de la matinada. 
El darrer dia del cap de setmana les 
activitats van finalitzar amb el Chill 
Out als jardins de baix de Cal Bach. 
Tres grups locals, Honneymoon, 
Intava i Nerea Sànchez i Júlia Paré, 
van amenitzar la tarda amb músia en 
directe.



EL PLE EXTRAORDINARI DEIXA 
ENLLESTIT EL POUM PER A LA 
SEVA APROVACIÓ DEFINITIVA 
El dimarts 22 de maig va celebrar 
una sessió extraordinària del ple 
municipal, amb dos unics punts a 
l’ordre del dia. El ple va aprovar per 
unanimitat el text refós del POUM. 
Això significa un nou pas, el definitiu, 
per tal que la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya 
Central aprovi definitivament el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Prats de Lluçanès en la seva sessió el 
mes de juny.
El Ple també va aprovar unànimement 
l’adhesió al contracte del Consell 
Comarcal d’Osona a l’AUDIFILM. 
Això permetrà la digitalització de tots 
els procediments i millorar així la 
finestreta electrònica del Consistori.

NOUS BANCS I PAPERERES
Darrerament s’han instal·lat una 
desena de bancs nous a diferents 
carrers del poble. Durant els 
pròxims dies, se n’hi instal·laran 
una desena més.
Els bancs estan fets amb plàstics 
d’envasos reciclats i al mateix 
temps reciclables. No requereixen 
manteniment, no s’estellen ni 
s’esquerden. Alhora, tampoc es 
podreixen ni es ressequen. També 
s’instal·laran una trentena de 
papereres de 50 i 90L també amb 
plàstics reciclats. Els bancs s’han 
col·locat a llocs com el Carrer 
Indústria, a la zona de la Bassa dels 
Bous, al carrer de la Font, al carrer 
Rescola o a la Roca d’Embràs.

EL CASAL DE TARADELL VISITA 
PRATS
El passat dimarts 29 de maig Prats de 
Lluçanès va acollir un nou intercanvi 
de casals. En aquesta ocasió, els 
participants del Casal de Taradell van 
visitar les instal·lacions i el municipi, 
acompanyats dels usuaris de l’Espai 
Social de la Gent Gran.
La jornada va començar amb la 
rebuda dels visitants de la població 
convidada amb un esmorzar a l’Espai 
Social. Durant el matí es va visitar la 
capella de la Bona Sort, les 3 fonts i 
el Safareig. Tot seguit, l’excursió es va 
traslladar fins al Santuari de Lurdes, 
es va poder visitar l’entorn i conèixer 
el treball dels voluntaris. El dinar es 
va celebrar al restaurant Cal Quico, 
on també hi van assistir els alcaldes 
i regidors dels dos municipis. Els 
Jubi’s, el grup de teatre PEP i la Coral 
Sant Jordi van ser els encarregats 
d’amenitzar la tarda i tancar així la 
primera part de l’intercanvi.
A la trobada hi varen participar 
una setantena de persones, entre 
persones de Prats i de Taradell. A 
finals de setembre seran els usuaris 
de l’Espai Social qui aniran a Taradell 
a conèixer el municipi i la seva gent.

INFORMACIÓ DE L’AEMET AL WEB
A l’enllaç del web de l’Ajuntament 
ja podeu trobar de forma conjunta 
la imatge de la càmera de Sant 
Sebastià i les dades de l’AEMET 
(Agencia Estatal de Meteorología) 
on podeu constatar a temps real 
i de forma ràpida i efectiva dades 
com: temperatura, velocitat del vent, 
humitat, pressió... així com resums i 
gràfics mensuals.
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L’EDITORIAL

Entra l’estiu i, amb ell, l’època amb 
més activitats al poble. Gràcies al 
bon temps que s’espera que faci i a 
l’empenta d’associacions i persones, 
Prats de Lluçanès es farceix de 
propostes.

Per una banda, ja tenim aquí les Festes 
de Sant Joan i els Elois, de les que ja 
teniu el programa a casa vostra des 
de fa uns dies, amb ganes de poder 
ser viscudes per tothom, compartint 
les emocions del Contrapàs, de la 
Passada, de la Txaranga, dels Elois, 
del Cross, dels balls a les places i de 
la resta de programació.

Arriben també l’obertura de la piscina 
(on no faltaran els cursets ni el 
consolidat servei de “Bibliopiscina”), 
el “Voluntariat Jove” els diferents 
casals d’estiu, el torneig de futbol sala, 
l’ “Obrim de Nit”, el “TastaQmarca”, 
la Fira de Sant Jaume i el “Fes-te 
l’agost”.

I, també, veiem arribar festes majors 
a la comarca, la novetat de “L’estiu 
inquiet” pel jovent del Lluçanès, i 
les sortides a la Riera de Merlès. 
Aprofitem per recordar que té 
establerta una normativa, i que encara 
que les pluges hagin estat generoses 
-ja ha plogut més que durant tot l’any 
passat- i pugui significar que potser 
no hi haurà problemes d’abastament 
d’aigua, no vol dir en CAP CAS que 
no haguem de tenir un consum 
responsable de l’aigua, ans al 
contrari, i que igualment hem de tenir 
màxim respecte i estima absolut cap 
a la Riera de Merlès.

Tot això, enmig dels reptes del dia a 
dia i dels projectes engegats.

Equip de Govern

EL DIA A DIA
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NETEJA DE SOLARS
L’Ajuntament vol recordar la 
importància de mantenir les 
parcel·les netes de vegetació, 
especialment molest als mesos 
d’estiu, ja que pot comportar la 
proliferació d’animals com rates, 
serps, etc. Cal tenir en compte 
que l’estat de les parcel·les, 
a més del risc d’incendis, pot 
causar molèsties als veïns d’altres 
parcel·les properes per males 
olors, plagues d’insectes, etc.

PRATS CELEBRA UN ACTE 
D’AGRAÏMENT A LES DONACIONS 
DE L’ARXIU
El diumenge 20 de maig, a la Plaça 
U d’octubre (Antiga Can Claus), va 
tenir lloc l’acte d’agraïment a les 
persones que han fet donacions a 
l’arxiu municipal durant l’any 2017.
Durant l’acte, l’alcalde els va 
donar un diploma recordatori 
de la dació. Tot seguit, al mateix 
lloc, els alumnes de l’Escola 
de Música i Arts del Lluçanès 
(EMAL) van oferir una audició 
d’instruments que va mostrar els 
avenços i domini de les tècniques 
musicals. Un sol magnífic durant 
el matí va contribuir a l’èxit de la 
convocatòria.
Llista de persones que han fet 
donacions a l’arxiu durant el 2017:

Elisabet i Montse Boladeres
Família Font-Solà
Societat de Caçadors de Prats
Ramon Plans
Sebastià Garròs
Guillem i Mercè Domènech

L’Ajuntament de Prats de 
Lluçanès agraeix la col·laboració 
desinteressada de particulars i 
associacions en les donacions 
fetes a l’arxiu municipal.

ARRANJAMENT ALS DIPÒSTIS 
D’AIGUA
Aquest mes s’estan fent 
arranjaments al dipòsit d’aigua 
del Serrat de les Arnes. Es 
reforça la impermeabilització i la 
renovació de l’entrada i sortida 
d’aigua. Alhora, han començat els 
preparatius del desmantellament 
del dipòsit vell.

JORNADA SOBRE INICIATIVES 
SOCIALS I HABITATGE
L’Ateneu Cooperatiu de la 
Catalunya Central, juntament amb 
La Confederació d’Associacions 
de Veïns de Catalunya i el Sostre 
Cívic organitza una jornada de 
treball a Prats de Lluçanès on 
s’exposaran i es treballaran 
“Iniciatives de l’economia social 
per l’activació de patrimoni i el 
foment de l’habitatge”. L’accés 
a l’habitatge és una qüestió no 
resolta als municipis que presenta 
diverses problemàtiques. A 
la jornada s’exposaran noves 
iniciatives que pretenen ajudar 
i fórmules transformadores que 
posin al centre les persones i el 
seu dret a l’habitatge.
La jornada serà el dia 12 de juny a 
partir de les 10 del matí a l’Espai 
i tindrà una durada de 2 hores i 
mitja. 

EL CENTRE DE DIA CELEBRA 10 
ANYS

El diumenge 3 de juny el Centre 
de dia Bonasort (SAIAR) va 
celebrar el 10è aniversari des 
de l’inici del seu funcionament. 
Per festejar-ho, es van obrir les 
portes del Centre de dia i es va 
organitzar una tómbola benèfica 
amb els treballs manuals que 
han anat realitzant els usuaris 
durant aquests anys. Així doncs, 
qui participava en la tómbola 

podia aconseguir bosses de tela, 
davantals, figuretes amb mitja, 
etc. Els beneficis obtinguts amb 
la tómbola es destinaran a Osona 
Contra el Càncer. 
Els assistents a l’acte també van 
poder veure un recull de fotos de 
les activitats realitzades durant 
aquests deu anys. 
El Centre de dia és un servei 
molt ben valorat pels usuaris 
i familiars, ja que està molt 
integrat en el dia a dia del poble. 
Durant l’any realitzen diverses 
activitats, destacant les sortides i 
trobades tan amb els usuaris de la 
residència, com amb els alumnes 
de les escoles de primària, 
bressol, de música i l’institut.

SEGUIMENT DE LES CAIXES NIU 
DURANT LA SETMANA DE LA 
NATURA
La darrera setmana de maig 
les escoles de la població, 
juntament amb ADEFFA, van 
fer el seguiment de les capses 
niu de ratpenat i insectívors. 
Les capses es van col·locar pels 
boscos del voltant poble i en 
fonts apadrinades, com a forma 
de combatre la processionària 
del pi de forma natural. Els nius 
es van elaborar amb els alumnes 
de cicle superior de l’Escola 
Lluçanès. En total, es varen 
col·locar 25 capses.
La construcció i elaboració ha 
anat a càrrec dels alumnes de 
les escoles a partir de material 
reciclat de la Deixalleria de 
Prats. La majoria de capses 
niu es van penjar durant la 
Setmana del Medi Ambient. 
Els alumnes han elaborat unes 
taules de seguiment juntament 
amb ADEFFA per veure la seva 
evolució.
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la primera vegada que anaven 
de colònies i tots ells van tenir 
l’oportunitat d’interaccionar els 
uns amb els altres, van fer noves 
amistats i van passar-s’ho molt bé.
Cal destacar i agrair la confiança 
que les famílies tenen amb les 
educadores del centre obert, fruit 
del vincle i treball que s’ha realitzat 

durant tot el curs.
L’equip d’educadors/es dels 
diferents centres oberts, valorem 
les colònies com una gran 
experiència i molt enriquidora, que 
a més ens ha brindat l’oportunitat 
als educadors de conèixer-nos 
més i poder aprendre els uns dels 
altres.
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2A RECOLLIDA DE PLÀSTICS 
AGRÍCOLES

El Consorci del Lluçanès, 
conjuntament amb els 
ajuntaments de la comarca, 
ha organitzat, per segon any 
consecutiu la recollida de plàstics 
agrícoles del Lluçanès. Es recollirà 
film agrícola i sacs de plàstic i 
paper que es tractaran mitjançant 
un gestor autoritzat per a la seva 
recuperació i reutilització. Altres 
residus no recuperables com 
cordills, sacs de ràfia i reixes es 
gestionaran com a fracció rebuig 
i es tractaran al dipòsit controlat 
d’Orís. L’objectiu principal d’aquest 
projecte és millorar la gestió 
dels residus agrícoles al nostre 
territori i fomentar la cultura de la 
reducció, reutilització i reciclatge 
dels residus generats.

COLÒNIES CENTRE OBERT PRATS 
DE LLUÇANÈS

El cap de setmana del 19 i 20 
de maig els infants de 7 a 11 
anys participants del Centre 
Obert de Prats de Lluçanès 
van anar de colònies juntament 
amb altres nens i nenes d’altres 
municipis (Centelles i Santa 
Eugènia de Berga). L’activitat 
estava subvencionada pel Consell 
Comarcal d’Osona i van participar-
hi un total de 33 infants. Durant el 
cap de setmana es van realitzar 
activitats diverses: parc d’aventura 
i tirolines, excursió al Pantà de 
Sau, jocs conjunts....
Per alguns nens i nenes va ser 

BÚSTIA CIUTADANA
Pregunta des del web
municipal:

Com s’ha de fer perquè no 
s’emportin els cubells el dia de 
rebuig?
Quinzenalment a casa baixem 
el rebuig, consistent bàsica-
ment en la sorra del gat. Per tal 
que durant la nit cap bestiola 
no la rebenti, ho baixem dins 
d’un pot. El problema ve quan 
cada vegada se’ns emporten 
el cubell, tan si és una galleda 
de plàstic com si és un pot de 
llauna. Hi ha algun protocol 
sobre com baixar el rebuig? Si 
ho baixem sense pot i s’estri-
pa la bossa, ens ho colliran els 
escombriaires? Esperem que 
ens pugueu solucionar aquests 
dubtes.

Gràcies per la vostra atenció.

Resposta de la regidoria de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de 
Prats de Lluçanès:

La fracció resta o rebuig és 
aquella que no es pot dipositar 
amb les altres fraccions ni portar 
a la deixalleria. Cal treure-la 
amb bossa normal ben lligada 
i sense contenidor. En cas de 
trencament de les bosses o 
vessaments accidentals del seu 
contingut serà responsabilitat 
dels serveis de neteja solucio-
nar-ho.
Des de l’Ajuntament es treballa 
perquè l’empresa encarregada 
del servei ens permeti utilitzar 
algun tipus de contenidor espe-
cífic que permeti dipositar les 
bosses sense riscos de trenca-
ment o vessaments.

EL CONSORCI ESDEVÉ PUNT COL·LABORADOR DE L’OFICINA 
D’HABITATGE DEL CONSELL COMARCAL

El Consorci del Lluçanès, conjuntament amb l’Oficina d’Habitatge 
del Consell Comarcal d’Osona han arribat a un acord de col·laboració 
per tal que al Lluçanès hi hagi un punt d’atenció d’habitatge.
Per tant totes aquelles persones interessades en rebre informació 
o bé tramitar els ajuts d’habitatge es podran dirigir a les oficines 
del Consorci del Lluçanès ( Carrer Vell,3 de Santa Creu de Jutglar- 
938880050- consorci@llucanes.cat) on podran trobar tota la 
documentació necessària.
La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, ha obert la convocatòria ordinària d’ajuts al pagament 
del lloguer per aquest 2018. Les sol·licituds es poden presentar fins 
al 29 de juny i s’hi poden acollir totes les persones titulars d’un 
contracte d’arrendament i que compleixin els requisits establerts 
sobre el preu del lloguer objecte de subvenció i els ingressos de la 
renda familiar.



L’equip d’educadors/es dels 
diferents centres oberts, valorem 
les colònies com una gran 
experiència i molt enriquidora, que 
a més ens ha brindat l’oportunitat 
als educadors de conèixer-nos 
més i poder aprendre els uns dels 

JORNADA PER LA LLIBERTAT
El 16 de juny es prepara una jornada per la 
llibertat al poble. Gegants, sopar i concert 
en els que ens hi abocarem. Sobretot 
pels drets i les llibertats de qui pateix la 
repressió, dels presos i exiliats polítics, 
però també per la llibertat d’expressió, que 
la defensem per a tothom, no només pels 
que defensem opcions independentistes. 
Volem llibertats cíviques i democràtiques, 
per a tothom.

FESTES DE SANT JOAN I ELS ELOIS
Des del Grup d’ERC desitgem que gaudiu 
de les Festes de Sant Joan i els Elois, tot 
agraint a tothom que les fa possible.

FOMENTANT EL COOPERATIVISME
El cooperativisme és una forma 
d’organització democràtica, 
voluntària i amb compromís de 
participació activa entorn d’un 
projecte, una empresa, un negoci. 
Des d’ERC apostem per aquesta 
fórmula i per això mateix facilitem 
les iniciatives que van relacionades 
amb el cooperativisme.
Per exemple, impulsant des 
del Consorci del Lluçanès la 
cooperativa “Cuidem Lluçanès”, 
que només és possible gràcies 
al grup impulsor; o el projecte 
de cultura emprenedora a 
l’escola, impulsat per la Diputació 
de Barcelona i coordinat pel 
Consorci del Lluçanès, i en el 
qual hi han participat les dues 
escoles del poble. A més, hem 
fet que l’ajuntament es fes soci 
de la cooperativa Som Energia. Al 
mateix temps, estem explorant 
altres vies cooperativistes com en 
el camp de l’habitatge.

UN DEUTE DISPARAT
Fa 3 anys els comptes de l’Ajuntament del 
nostre poble tenien, aproximadament, 
mig milió d’euros positius. Aquesta 
situació econòmica excepcionalment 
positiva (recordem que en els 8 anys 
anteriors s’havien fet grans obres com 
el camp de futbol, el Passeig, la piscina 
o l’Escola Bressol) contrasta amb el 
deute del 25% que acumula avui en 
dia l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. 
El percentatge d’endeutament s’ha 
multiplicat per 6 en només un any i s’ha 
posat en marxa un Pla de Finançament 
perquè la despesa era més alta del 
permès. I tot això havent apujat els 
impostos significativament: només 
s’ha de mirar la contribució (IBI) que en 
3 anys ha pujat un 25%, cosa que no 
passa enlloc més.

BONES FESTES DE SANT JOAN I 
ELS ELOIS!
S’acosten les festes de Sant Joan i 
els Elois, i un any més, veiem com 
la programació de les festes més 
multitudinàries del poble no tindrà la 
qualitat que es mereix. Com a grup 
municipal hem fet notar a l’Ajuntament 
la nostra preocupació pel fet que les 
dues últimes Comissions que hi ha 
hagut al poble hagin desaparegut. 
Potser per culpa de l’Ajuntament o, si 
més no, perquè els faltava l’ajuda i la 
confiança necessàries per continuar 
endavant. Pensem que les Comissions 
contribuïen a fer més lluïdes les nostres 
festes, omplint-les de qualitat artística, 
quantitat d’actes i participació, i ajudant 
a la resta d’entitats del municipi. Havíem 
estat referents a tota la comarca i ho 
hem deixat de ser des que les festes 
es planegen exclusivament des de la 
regidoria.

LES VEUS DELS GRUPS MUNICIPALS
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KMS PER LA 
LLIBERTAT

KMS per la LLIBERTAT neix pels 
volts de Nadal, fruit de l’empatia que 
sentim envers els nostres presos 
polítics i llurs famílies, i d’un profund 
sentiment d’injustícia que ens porta 
a actuar. Una proposta esportiva, 
solidària i reivindicativa que va néixer 
fruit de la lectura de les cartes dels 
nostres estimats Jordi Cuixart, Jordi 
Sànchez, Oriol Junqueras i Joaquim 
Forn, que aleshores eren els únics 
empresonats. Vam escollir suar 
reivindicant llibertat en comptes de 
plorar d’impotència.
Inicialment havia de ser un projecte 
petit i discret, amb l’únic objectiu 
d’arribar a prop de presons i d’alguna 
manera poder-los traslladar el nostre 
afecte. La qüestió és que ens vam 
trobar que molta gent es sentia 
identificada amb aquest sentiment 
d’impotència i amb les ganes de fer 
arribar a les persones empresonades 
de forma injusta el seu suport 
incondicional.
D’aquí va sortir KMSxlaLLIBERTAT, 
un repte esportiu de 860 kms, 
repartits en 80 relleus de 10 a 
14 quilòmetres. Sens dubte un 
repte titànic que requeria esforç, 
col·laboració, cooperació i solidaritat 
de tots i totes les participants.
Vam poder demostrar que estem més 
units que mai, que la nostra voluntat 
és ferma, que estem disposats a la 
constant reivindicació pacífica amb 
l’objectiu que els i les nostres líders 
polítics esdevinguin lliures. Per ells i 
per elles, i també pels nostres exiliats 
i oprimits, pels membres dels CDR, 
músics, pintors,... i en definitiva per 
tots i cadascun de nosaltres, perquè 
la llibertat no es negocia ni es coarta.
La suma de totes aquestes 
persones: corredors, conductors, 
sanitaris, voluntaris i organitzadors, 
va fer realitat KMS per la LLIBERTAT, 
un acte valent, ple d’energia, 
d’esperança i sobretot d’amor 
envers bones persones injustament 
tractades. Un projecte que no 
s’aturarà fins a assolir la llibertat.

Podeu contactar amb nosaltres a:

corremxdemocracia@gmail.com, 
Facebook, Twitter i Instagram 
(KMSxlaLLIBERTAT)
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Darrerament s’han instal·lat una 
desena de bancs nous a diferents 
carrers del poble. Durant els 
pròxims dies, se n’hi instal·laran 

Els bancs estan fets amb plàstics 
d’envasos reciclats i al mateix 
temps reciclables. No requereixen 
manteniment, no s’estellen ni 
s’esquerden. Alhora, tampoc es 
podreixen ni es ressequen. També 
s’instal·laran una trentena de 
papereres de 50 i 90L també amb 
plàstics reciclats. Els bancs s’han 
col·locat a llocs com el Carrer 
Indústria, a la zona de la Bassa dels 
Bous, al carrer de la Font, al carrer 

     TWITTER

Segueix-nos a @pratsinfo i
piula amb #PratsdeLluçanès

PÀGINA 7

@PCPRADENC
Queden 9 dies pel Torneig de Futbol 
a #PratsdeLluçanès Som-hi!!
@FCPRADENC @FCPradencFem

@mirebi
Els alumnes de 5è i 6è de 
#olost i #pratsdelluçanes a 
l’acte de tancament del projecte 
d’emprenedoria. #CuEmE #projecte 
#cooperativa  @Cons_Llucanes
@AjuntamentOlost @Pratsinfo
@JMFreixanet @isaacperaire 
@educadiba

@Mancoplana
El municipi de #PratsDeLluçanès 
acull a la #gentgranactiva de
@AjTaradell en l’intercanvi de 
casals. Calidesa i vincles entre 
municipis, tot coneixent el territori! 
#intercanvi #AssociacióJubilats
@Pratsinfo

@ACNcatcentral
L’alcalde de #PratsdeLluçanès 
contesta la #carta d’ @EnricMillo 
per demanar-li la #dimissió.
@isaacperaire recorda al delegat del 
govern espanyol que “els carrers i 
les places són de la gent, ni seus ni 
de cap alcalde” #Lluçanès #Osona

@FEDACPrats
Els socis i sòcies de la cooperativa 
X-fer us donen les gràcies per haver 
comprat i col•laborat en el projecte 
#PratsdeLluçanès
@twtFEDAC @Pratsinfo
@Cons_Llucanes 
#projecteemprenedoria 
#projecteCuEmE @psfcwb 
@educadiba #perunabonacausa 
#productesfetsamà

SERVEI - ÀREA D’AUTOCARAVANES

L’abril de l’any passat va entrar en 
funcionament l’àrea d’autocaravanes 
de Prats, l’única del Lluçanès.

L’àrea ofereix 11 places d’aparcament 
i els serveis com el subministrament 
d’aigua, punt d’electricitat, recollida 
d’aigües residuals, mòdul de lavabo i 
dutxa, zona de pícnic i servei de Wi-
Fi gratuïta.

L’estada permesa per autocaravana 
és d’un màxim de 48 hores i el preu 
dels serveis és d’1 euro per dues 
hores de servei elèctric i accés als 
lavabos.

Durant aquest temps de 
funcionament s’han fet actuacions 
de millora com el formigonat del camí 
que facilita l’accés dels vehicles, la 
instal·lació de tanques de fusta als 
voltants i l’enjardinament... Aviat 
es portarà a terme la senyalització 
urbana de l’àrea i s’instal·larà un 
panell turístic informatiu.

El servei ha rebut la visita d’un 
total de 106 autocaravanes durant 
aquests mesos de funcionament.



L’AGENDA
Del 15 al 30 de juny
A la Biblioteca Municipal Sant Jordi
Exposició del 31è concurs de cartells de 
les festes de Sant Joan i els Elois

Del 16 al 30 de juny,
A la Sala Cal Bach,
Exposició d’Art d’Abel Castillo: L’art serà 
sempre nostre

Del 10 al 22 de juliol,
A L’Espai Social de la Gent Gran
Exposició del 6è concurs de fotografia 
d’Instagram de Sant Joan i els Elois

Del 10 al 26 de juny,
A les botigues del poble,
Mostra d’aparadors
Diferents aparadors guarnits amb motius 
de les festes de Sant Joan i els Elois

Del 16 fins al 22 juny,
Portes Obertes a la piscina Municipal

Dimars 12 de juny
A les 10 del matí, a L’Espai,
Jornada d’Habitatge

Dimecres 13 de juny
A L’Espai,
Xerrada de Salut Comunitària

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

A les 8 del vespre, a L’Espai
Xerrada: El foc a les festes de Sant Joan 
i els Elois a Prats de Lluçanès, a càrrec 
de Roser Reixach. Passi del vídeo: La 
flama del Canigó al Lluçanès

Dissabte 16 de juny
De 9 a 2 i de 3 a 5, al camp de futbol,
I Torneig de futbol base `El Lluçanès´

A les 12 del migdia, a la Sala Cal Bach

#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

@aacic.coravant
Moltíssimes gràcies Escola 
Lluçanès! Heu creat una gran 
cooperativa artesanal i l’heu fet...

Segueix-nos a Instagram      a @pratsdellucanes

@perusasm
7:52h Energia, la necessito
#gallgallinapoll #quiquiriqui

@emal_llucanes
Eiii! Que és la #setmana de l’#amistat 
a l’#emal!!! El @lluuucfaarre ha convi-
dat al seu amic @campru_xic...

@henryrequena
Vistas de #pratsdelluçanès
#landscape #barcelona #sky #town 
#nikon #pueblo #rural

Inauguració de l’exposició d’art d’Abel 
Castillo: L’art serà sempre nostre

A partir de les 4 de la tarda,
Als carrers del poble i a la plaça Vella,
Trobada Gegantera, Sopar Groc i
Concert per la Llibertat

Diumenge 17 de juny
A partir de les 10 del matí, al passeig
21a Trobada de Puntaires
Exposició de puntes al coixí

A les 6 de la tarda, a la Sala Polivalent,
Festa de final de curs de l’escola FEDAC 
Prats amb berenar sopar

Divendres 29
A la tarda, a l’Escola Bressol La Pitota
Festa de Final de Curs

Dissabte 30
A les 10 del matí a la 1 del migdia,
al Passeig Lluçanès,
Inflables per la canalla i festa Cacaolat

A partir de les 5 de la tarda
Obrim de Nit: Prats serà un circ!

Diumenge 1 de juliol
Durant el matí
Mercat

A les 11 del matí, a la plaça de l’Església
Racó de les Experiències: Taller Farmaciola 
natural amb Projecte Mas Les Vinyes

A les 6 de la tarda, al pavelló Municipal
Festival de Patinatge Volta al Món

Dissabte 7 de juliol
A les 8 del vespre
Caminada Nocturna

Diumenge 8 de juliol
Mulla’t per l’esclarosi Múltiple

@caraiteatre
Al Facebook hi trobareu un recull de 
fotos de l’obra “T’he vist” d’Anselm 
Gost.

@eumasconde
Lluna i ermita de #SantSebastià
#pratsdelluçanès #lluçanès


