ACTA REUNIÓ
TAULA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DE PRATS DE LLUÇANÈS

DATA: Dimecres, 11 d’octubre de 2017
HORA: a 2/4 de 9 del vespre
LLOC: Ajuntament de Prats – Cal Bach
Assistents:
- Montserrat Juvanteny
- Ramon Riera
- Albert Clara
- Jordi Bruch
- Montse Boladeres
- Jordi Pey
- Irene Palou
Excusa l’assistència:
- Jordi Plans
- Xavier Camprubí
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació de l’Acta anterior
Prats de Lluçanès. Comerç viu.
Seguiment mercat.
Iniciatives de promoció municipi.
Fira de Santa Llúcia.
Projectes mancomunats. Consorci del Lluçanès.
Altres.

1. Aprovació de l’Acta anterior
S’aprova unànimement el contingut de l’acta del dia 30 de març de 2017.

2. Prats de Lluçanès. Comerç viu.
La regidora Montserrat Juvanteny informa que es manté la convocatòria de
subvencions per la creació d’ocupació per aquest 2017 amb les mateixes condicions
que l’anterior. S’hi afegeixen dues línies noves dedicades al comerç. A partir de
l’anàlisi de la situació actual del comerç, s’ha redactat una proposta de bases de
subvenció: una per promoure la implantació de nous comerços i l’altra per la
modernització dels comerços.
Des de la UBIC, Albert Clara, informa que a banda de la campanya de fidelització de la
clientela pradenca, també s’està treballant en una campanya destinada al turisme que
visita a comarca.

3. Seguiment mercat.
La Diputació de Barcelona, finalment fa l’estudi del mercat a través d’una empresa
externa que coneix el territori. Aquesta empresa ha visitat el mercat i s’ha entrevistat
amb diferents botiguers. Han fet una primera diagnosi: existeix poca oferta comercial,
es necessita un distintiu de diferenciació, s’hauria de guanyar en atractiu i té la
capacitat de capital de comarca.
Hi haurà una segona visita al mercat ara a l’octubre, i d’aquí en sortirà les línies a
implementar.

4. Iniciatives de promoció municipi.
Per promocionar el municipi, s’ha recuperat la festa del bolet, que tindrà lloc el proper
cap de setmana.

5. Fira de Santa Llúcia.
La fira de Santa Llúcia, enguany tindrà lloc el 10 de desembre. Ja s’ha publicitat la fira
entre els firaires per tal que es puguin inscriure.
També es faran unes jornades tècniques encaminades a unir productors de proximitat
amb restauradors. Està previst fer una taula rodona amb experiències similars a altres
llocs.
Es donarà a conèixer la ruta de la llet, a través del dibuix i el conte del Subi i l’Anna;
que ja van fer a l’Alicia’t.
També s’ha de parlar amb els pagesos de l’exposició de maquinària i tancat d’animals.
Enguany s’organitzarà un concurs d’escultures amb motoserra.
6. Projectes mancomunats. Consorci del Lluçanès.
Des del Consorci es treballa en un fulletó amb senders senyalitzats adreçats a
famílies, es dirà Passejades i a Prats hi publicarem la ruta del Roc Foradat.
Aquest cap de setmana passat s’ha fet un blogtrip per donar a conèixer la ruta de la
llet a instagramers i influencers que s’ha subvencionat a través de la Diputació de
Barcelona.
Es farà una sessió informativa sobre la nova convocatòria del Leader, el proper 17
d’octubre a les 6 de la tarda al Consorci.
I també es farà una sessió informativa sobre el Reempresa,
d’acompanyament en el traspàs d’un negoci, el dimarts 24 d’octubre.

programa

7. Altres.

I sense preguntes ni cap més assumpte a tractar, la regidora de Promoció del Municipi
agraeix l’assistència a tothom.

