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Prats de Lluçanès ha estat el municipi 
que ha assolit el percentatge més alt 
de recollida selectiva de la comarca 
d’Osona d’entre les que utilitzen 
el sistema Porta a Porta de RRO 
(Recollida de Residus d’Osona).
Dels 7 municipis que treballen amb 
RRO, durant el 2017, Prats va ser el 
que més bon resultat va assolir. En 
total, un 82% dels residus es van 
destinar a les fraccions reciclables, i 
només el 18% va acabar a l’abocador. 
Aquests resultats constaten la bona 
acollida del nou sistema a la vila i la 
implicació real de la població en el 
reciclatge. 

Des de l’Ajuntament agraïm a tothom 
aquests bons resultats i animem a 
tothom a seguir fent i millorant una 
bona tria de residus. Alhora, també 
s’ha de tenir present que el millor 
residu és el que no es genera, i que 
abans de llançar-los, també es poden 
reutilitzar.



LA GUERRA INACABADA, UN 
DOCUMENTAL DE TV3 AMB 
HISTÒRIES DE PRATS
El diumenge 1 de juliol TV3 va emetre 
durant el programa 30 minuts el 
documental ‘La guerra inacabada’, 
una docuficció que explica les 
històries que hi ha darrere d’algunes 
fosses de la Guerra Civil Espanyola, 
entre aquestes, les de Prats de 
Lluçanès.
Un equip de TV3 va seguir durant 
uns mesos la feina dels antropòlegs, 
arqueòlegs i genetistes que han 
obert les noves fosses de Prats de 
Lluçanès, a Sant Andreu i a la carena 
de Sant Sebastià. El vídeo també recull 
testimonis del poble que busquen els 
seus familiars desapareguts.

VISITA DE L’INSTITUT A LA 
DEPURADORA I A LA DEIXALLERIA 
DE PRATS

El passat 14 de juny, els alumnes 
de 2n d’ESO de l’Institut Castell de 
Quer van realitzar una visita conjunta 
a la Depuradora i a la Deixalleria de 
Prats. La sortida, que formava part 
de les activitats englobades dins el 
Crèdit de Síntesi dels estudiants, va 
servir per conèixer el funcionament 
d’aquests dos serveis municipals. 
Al final de l’activitat, els joves també 
van poder provar el funcionament 
de la bicicleta elèctrica propietat de 
l’Ajuntament. 

EL PLE DÓNA EL TRET DE SORTIDA 
ALS NOUS AJUTS A COMERÇOS I 
EMPRESES
El ple ordinari del mes de juny va 
estar marcat principalment per 
l’aprovació de procediments de 
tràmit. D’aquests, en destaquen 
l’aprovació de les noves subvencions 
a comerços i empreses, per al foment 
de l’ocupació i la reforma o obertura 
de nous establiments. Aquesta serà 
la tercera adjudicació d’aquests ajuts, 
que cada any han assolit un nivell 
més alt d’implementació.
La sessió plenària també va servir 
per aprovar una nova modificació 
al pressupost, que inclou una nova 
plaça a la brigada municipal, les 
noves pilones del capdamunt del 
carrer Major o el projecte d’instal·lar 
altaveus al mercat. Aquesta última és 
una proposta del Consell d’Infants i 
la Unió de Botiguers i Comerciants. 
L’equip de govern ja l’ha fet seva i 
treballa per aplicar-la al més aviat 
possible.

SALUT COMUNITÀRIA
L’Ajuntament de Prats i l’Àrea Bàsica 
de Salut del Lluçanès han engegat 
el projecte “Salut Comunitària”, 
una iniciativa a llarg termini que té 
l’objectiu de detectar les fortaleses i 
mancances en salut del municipi, per 
millorar així la salut dels vilatans.
El passat mes de juny, es va presentar 
el projecte a les entitats i associacions 
del poble. Amb les trobades fetes 
fins ara, s’ha pogut construir un 
grup de treball format per entitats i 
persones del poble que treballaran 
per fer aquesta anàlisi i seguiment 
de la salut del municipi. Des de les 
institucions promotores s’anima a 
participar i i formar part d’aquestes 
trobades per enriquir encara més tot 
el projecte.
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L’EDITORIAL

El Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) és una figura de 
planificació urbanística, un instrument 
d’ordenació urbanística integral 
del municipi. Aquest document el 
què fa és classificar el sòl, definir el 
model d’implantació urbana i defineix 
l’estructura general de l’ordenació 
urbanística del municipi i les pautes 
per fer-ne el desenvolupament, per 
exemple. A Prats de Lluçanès fins ara 
ens hem regit a una eina anomenada 
“Normes Subsidiàries” que va ser 
aprovada un llunyà 1989.
La política urbanística és molt important 
per un ajuntament i, per extensió, per 
un poble; per la seva gent, per la seva 
fesomia, per les seves cases i carrers. 
Per això és important tenir eines 
que ajudin a definir i desenvolupar 
urbanísticament un municipi. Després 
d’anys de procés de redacció ara s’ha 
aprovat definitivament i, per tant, Prats 
de Lluçanès té un POUM que, encara 
que hagi nascut amb mancances, 
tenim una nova eina que es pot 
començar a millorar i a utilitzar.
L’aprovació definitiva del POUM ha 
coincidit amb plenes Festes de Sant 
Joan i els Elois. Unes festes en què els 
carrers, les places i les persones han 
tornat a ser protagonistes, junt amb 
la tradició històrica del Contrapàs, la 
passada, el cros (que ha arribat als 40 
anys).
Unes festes que van ajuntar-se amb 
l’Obrim de Nit, un esdeveniment que 
posa en relleu que el comerç local 
existeix, que hi ha bon producte, 
elements i complements, i una Unió 
de Botiguers i Comerciants activa.
Com qui no vol la cosa, i ja ben entrats 
a l’estiu, ja tenim a la cantonada una 
nova edició del TastaQmarca i la Fira de 
Sant Jaume, plens de propostes.
Tot plegat gràcies a aquest poble i les 
persones i entitats que el formen.

Equip de Govern

EL DIA A DIA
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EL DIA A DIA

SENYALITZACIÓ CARAVANES 
En els darrers dies s’ha instal·lat 
la senyalització urbana de l’àrea 
d’autocaravanes. Queda pendent 
la senyalització interurbana, a 
les carreteres, que es treballa 
conjuntament amb tots els 
ajuntaments del projecte de 
construcció de les 5 àrees 
d’autocaravanes.

CONCURS INSTAGRAM
Un total de 67 fotografies van 
participar al VI Concurs d’Instagram 
de les Festes de Sant Joan i els 
Elois d’enguany. Les instantànies 
optaven a guanyar la millor fotografia 
del “Petardàs infantil i la flama del 
Canigó”, del “Cros de Sant Joan” i 
de “la Passada i el Contrapàs”. Com 
a novetat, enguany els pradencs van 
poder votar a través de la web entre les 
tres finalistes la imatge guanyadora 
de la “Passada i el Contrapàs”. Els 
tres premiats s’emporten un val de 
50€ per comprar als establiments de 
la Unió de Botiguers i Comerciants 
de Prats de Lluçanès. 
Aquestes han estat les fotografies 
guardonades:

FESTES DE SANT JOAN I ELS ELOIS
Prats de Lluçanès ha donat la benvinguda a l’estiu amb les tradicionals festes 
de Sant Joan i els Elois. Els actes ja van arrencar des de principis de juny a 
cadascun dels barris, i amb la trobada gegantera, però els plats forts van ser 
la revetlla de Sant Joan i l’arribada de la Flama del Canigó i les passades de 
Sant Joan i el dia dels Elois.
Les festes també es van completar amb una àmplia programació, com la 
40a edició del Cros de Sant Joan o l’elecció de Marc Puig i Carla Cots com a 
Hereu i Pubilla de Prats de Lluçanès 2018.



EL DIA A DIA

FONTS D’AIGUA ALS 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Aquest mes s’han instal·lat tres 
fonts d’aigua a diverses instal·lacions 
municipals. De moment, s’han col·locat 
a Cal Bach, al Centre de Dia i a L’Espai. 
Les fonts permetran reduir el consum 
de plàstics i suprimir els envasos d’un 
sol ús.

ALLIBERAMENT DE MARIETES 
CONTRA EL PUGÓ
El dijous 28 de juny, l’empresa Temples, 
que es dedica al control sostenible 
de plagues, va fer un alliberament 
de marietes en els arbres afectats 
pel pugó. El pugó fa que els arbres 
deixin molta melassa, es debilitin i 
alhora deixen un terra molt relliscós. 
L’alliberament es va fer als Quatre 
Cantons i els casals d’estiu del poble 
van poder-ho viure i veure en directe.

APROVACIÓ DEL POUM
El mes de juny, la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central 
va aprovar definitivament el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) de Prats de Lluçanès. El 
POUM, l’eina urbanística que ordena 
els espais públics, habitatges i 
infraestructures, es va iniciar el 2007 
i ha passat per diverses etapes fins 
a la seva aprovació provisional, el 
2015. L’ordenació urbanística de Prats 
passarà a regir-se a través del POUM, 
a partir de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

S’OBRE LA CONVOCATÒRIA 
D’AJUTS A LA REHABILITACIÓ 
D’EDIFICIS RESIDENCIALS 
Després dels ajuts per al pagament del 
lloguer, actualment hi ha oberta una 
nova convocatòria per a la rehabilitació 
d’edificis residencials (ascensors, 
defectes estructurals...). Per a la 
tramitació d’aquest ajut caldrà dirigir-se 
al Consell Comarcal d’Osona. Al web 
del Consorci del Lluçanès hi podreu 
trobar més informació.

NOVA EDICIÓ DEL VOLUNTARIAT JOVE
Setze joves de la vila participen en 
una nova edició del Voluntariat Jove de 
Prats, un projecte de lleure i voluntariat 
adreçat als nois i noies d’entre 13 i 
17 anys. L’activitat es fa cada dilluns, 
dimarts, i dijous de 9h a 1h del  migdia 
fins el 26 de juliol. La feina que faran els 
participants consistirà en remodelar la 
Plaça Perot Rocaguinarda de Prats de 
Lluçanès:  pintar i donar un aire nou a 
la plaça, arreglar els bancs o millorar el 
jardinet. També es realitzaran activitats 
d’oci i lleure.

COMENCEN LES OBRES A LA 
ROTONDA
Ja s’han iniciat les obres de construcció 
de la rotonda de les carreteres BV4401 
(Pinós) i B431 (Sant Feliu Sasserra) i el 
carrer Josep Cirera. La rotonda tindrà 
32 metres de diàmetre exterior, amb 
un illot central i voreres al perímetre. 
El cost d’aquesta actuació té un 
pressupost estimat de 397.000 euros. 
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SEGUEIXEN LES OBRES ALS 
DIPÒSITS D’AIGUA
S’han iniciat els treballs de 
desmantellament del dipòsit d’aigua 
vell, que acabaran amb el seu enderroc 
en les properes setmanes. A més, 
s’han instal·lat reguladors d’aigua. 
Amb aquestes mesures s’aconseguirà 
evitar pèrdues d’aigua i prevenir riscos 
sanitaris per a la població. Les obres 
estan sent efectuades amb el suport 
de la Mancomunitat d’Aigües de 
Merlès i l’Ajuntament de Prats.

NOVES PILONES AL C/MAJOR

La pilona del capdamunt del carrer 
Major ha estat substituida per un nou 
model de dues pilones col·locades en 
paral·lel amb un semàfor indicador. 
L’actuació es deu a les problemàtiques 
patides en aquesta zona. S’ha 
aprofitat, també, per donar-les’hi una 
nova ubicació uns metres més avall 
per tal de facilitar la maniobra dels 
vehicles.

“L’OBRIM DE NIT” PORTA EL CIRC A PRATS DE LLUÇANÈS
La shoping night de Prats de Lluçanès, el conegut “Obrim de Nit”, va arribar 
a la 6a edició el passat dissabte 30 de juny. A partir de les 7 de la tarda els 
carrers del centre històric del poble es van omplir de gent per viure la festa 
del comerç local. 
El circ va ser la temàtica protagonista d’aquesta edició. Els establiments van 
oferir descomptes, promocions, exposicions o mostres gastronòmiques fins 
ben entrada la mitjanit.



PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL
Va ser amb el Govern d’ERC el ja 
llunyà 2006 que es va començar 
el procediment per a tenir un Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal 
que pogués substituir les “Normes 
Subsidiàries” vigents des de l’any 1989. 
Una eina necessària que havia i ha 
d’ajudar a això, ordenar urbanísticament 
el poble. Després de tants anys, i de 
ja haver denunciat la deixadesa en el 
procés de redacció, la poca participació, 
ara veu la fi, de forma definitiva, amb 
la seva aprovació final. Es publicarà 
properament i ja serà vigent.

ELS VOLEM A CASA
L’apropament dels presos i preses 
polítiques en presons catalanes és 
complir la llei penitenciària. Era una 
tortura afegida per a familiars i amics 
que visitaven a les persones preses 
haver de fer més de 1400 quilòmetres 
per a una visita de 40 minuts darrere 
un vidre. Però el que exigim és el seu 
alliberament, són ostatges polítics que 
el seu gran delicte ha estat complir 
amb el mandat democràtic sorgit de les 
urnes que hem omplert la ciutadania. 
No pararem fins a veure a l’Oriol, la 
Carme, el Quim, el Josep, als Jordis, 
la Dolors i el Raül, així com la Marta, 
el Carles, la Meritxell, el Toni, el Lluís, 
l’Anna i la Clara, lliures i a casa.

SANT JOAN I ELS ELOIS 2018
Agraïm a totes les persones i entitats 
que van fer possible les activitats entorn 
de les Festes de Sant Joan i els Elois, 
que van tornar a omplir els carrers i les 
places de festa i tradició. Així i com la 
participació que hi va haver.

EL NYAP DEL CARRER MAJOR 
ENS HA COSTAT 9.000€ MÉS.
Ara fa un any que s’inaugurava el 
remodelat carrer Major de Prats de 
Lluçanès i l’Ajuntament decidia fer-
lo de prioritat per a vianants des de 
la cantonada amb el carrer del Dr. 
Joaquim Trullàs. Per intentar controlar 
el trànsit, es van instal·lar multitud de 
pilones i jardineres que haurien d’haver 
impedit la circulació i, alhora, ajudat a fer 
més fàcil l’accés amb cotxe als veïns i 
comerciants de la zona. El resultat, però, 
ha estat un any de canvis constants, 
sense cap mena de criteri i, el que és 
pitjor, amb conseqüències desastroses 
pels usuaris, que en alguns casos han 
hagut de fer front a reparacions en els 
seus vehicles pel mal funcionament del 
sistema. Finalment, l’Ajuntament ha 
optat per començar de nou, arrencar-ho 
tot i instal·lar un nou aparell amb un cost 
previst de 9.000 € extres. Un desastre 
darrere l’altre que hem de denunciar i 
lamentar.

FINALMENT, LA ROTONDA
Ara fa tres anys que va començar 
la legislatura, i una de les primeres 
propostes del nostre grup va ser la 
creació d’una rotonda entre la carretera 
de Pinós i la de Sant Feliu. Es va aprovar 
al ple, l’any 2016 es va presentar el 
projecte, i les obres s’havien de fer a la 
primavera de l’any 2017. Però no ha estat 
fins ara que les màquines han començat 
a treballar. Tot plegat per culpa del poc 
interès de l’Ajuntament en el projecte, 
mentre seguia perdent temps, diners i 
esforços en aplicar un pla de mobilitat 
al centre del poble que només ha servit 
per empantanegar-ho tot. 

EXIGIM LA LLIBERTAT
Canviar Madrid pel Bages o Figueres 
no significa gairebé res si, al final, 
continues en una presó. Des del Partit 
Demòcrata de Prats de Lluçanès 
seguirem defensant el que és un clam 
més que majoritari entre els pradencs: 
que els presos i els exiliats polítics han 
de ser lliures. Que són els nostres 
representants i que organitzar un 
referèndum no pot ser motiu de presó 
en una democràcia.

LES VEUS DELS GRUPS MUNICIPALS
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ASSOCIACIÓ CONTRA 
EL CÀNCER DE PRATS 
DE LLUÇANÈS

L’Associació Contra el Càncer de Prats 
de Lluçanès és una entitat que forma 
part de l’Associació Osona Contra el 
Càncer que treballa amb l’objectiu 
d’ajudar a les persones afectades de 
càncer i els seus familiars. Presidida 
per Montserrat Freixer aquesta 
associació impulsa la prevenció, la 
formació i la recerca sobre la malaltia 
i compta amb 2.500 socis arreu de la 
comarca d’Osona. 

Fina Boixader és des de fa 12 anys 
la presidenta de l’Associació Contra 
el Càncer de Prats de Lluçanès. 
Actualment al capdavant hi ha uns 
vuit voluntaris que s’ocupen de 
l’organització de les activitats, però 
l’entitat està oberta a tothom qui 
desitgi col·laborar-hi.  

Quines activitats organitzen?
L’acte més destacat, i amb el qual 
s’obté més finançament, és la 
recol·lecta de la Fira de Sant Jaume. 
Durant la fira, l’associació s’ubica en 
un estand on es poden fer donacions, 
demanar informació o fer-se soci. En 
l’edició passada es van aconseguir 
recaptar 2.390€. D’altra banda, 
l’associació ven números de la loteria 
de Nadal i també rep col·laboracions 
d’entitats del poble i d’empreses. 

Què es fa amb aquests diners?
L’objectiu és aconseguir el major 
nombre de fons per enviar-los 
a Osona Contra el Càncer. Els 
diners es destinen en ajudes a 
malalts i familiars del càncer, en 
dotació d’utillatge sanitari, com per 
exemple mamògrafs o a fomentar la 
investigació.

Per a fer-se soci, només cal omplir una 
butlleta amb les dades personals, i la 
quota anual és a partir de 6€.
 

Per a més informació
www.osonacontracancer.cat

SEGUEIXEN LES OBRES ALS 
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EL RACÓ DEL CIVISME

L’ESPAI – COWORKING

Per un poble net de burilles

EL CIVISME ÉS COSA DE TOTS

Des de carrers, fins a muntanyes o platges, el món és ple de burilles i el
nostre poble no n’és una excepció! Moltes persones les llancen de forma 
incontrolada quan acaben de fumar. I quin és el resultat? Milers i milers de
residus tòxics que contaminen el nostre entorn, ja que les burilles triguen
entre 8 i 12 anys a degradar-se, i només una burilla contamina 50 litres
d’aigua dolça i 10 litres d’aigua salada.

El servei de neteja les recull, però n’hi ha una part, que queda a les jardineres,
als embornals o a terra. Des de l’Ajuntament us proposem combatre la 
problemàtica esperonant als fumadors a apagar bé la cigarreta i a tirar el filtre als 
cendrers o a les papereres. 

Convidem als establiments comercials a posar cendrers i
recipients per recollir les burilles i mantenir el nostre poble net. 

Tothom que estigui interessat a ser coworker, pot informar-se a l’Ajuntament de Prats o al correu 
coworking@pratsdellucanes.cat. 

Estrenem una nova secció del Safareig: “l’Espai (Coworking)” i ho fem 
perquè us volem donar a conèixer més a fons aquest nou equipament 
municipal i sobretot el què hi passa. 

En aquest apartat coneixerem els coworkers, és a dir, els professionals 
que fan ús de l’espai per a desenvolupar-hi les seves activitats. 
Actualment en fan ús persones vinculades a l’educació, a l’enginyeria 
forestal, al sector informàtic i al desenvolupament rural. De mica en 
mica, posarem cara a cada un dels usuaris i en coneixerem la seva 
història. A més, us informarem de les activitats que s’hi duen a terme, 
els racons i serveis que hi trobem, així com l’intercanvi d’experiències 
que suposa poder treballar en aquest centre. 



     TWITTER

Segueix-nos a @pratsinfo i
piula amb #PratsdeLluçanès
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@elenimunujos
Us agrada conèixer el territori? 
#geologia #petjades #paisatge 
#lluçanès #osona #cenozoic 
#PratsdeLluçanès #Catalunya un 
conte per a petits i grans https://
goo.gl/hrWZvB  @Geoparc @
GeoparcBalears @xarxadeparcs

@ErikvilaErik
Prats de Lluçanès, festa, circ 
i comerç de nit. Dinamitzant 
i portant la cultura del Circ al 
Lluçanès!#Lluçanès @Pratsinfo 
#PratsdeLluçanès #StaEulaliaPuig-
oriol. Associació Circ La Cabirola. 
Espectacle Hotel Ioandre i Georg 
Freschë. Gran tarda vespre a Prats!

@Anna_Marsol
Gran programa avui a @tv3.
Els avis de  #PratsdeLluçanès 
explicant dures històries de la 
guerra. Ens han fet mal i ens en 
continuen fent. Però malgrat el 
dolor i la ràbia el #Lluçanès segueix 
amb més força que mai.
#GuerraInacabadaTV3

@carmecigul
Quin bon maridatge s’ha fet a 
#PratsdeLluçanès botigues al carrer, 
copa de vi i CIRC!

@FCPRADENC
Avui visita de @gerardautet8 als 
entrenaments d’estiu del 
@FCPRADENC @FCPradencFem 
#PratsdeLluçanès

@FEDACPrats
Fem petits grups per treballar, 
pensar i prioritzar els Objectius 
Atractors dels 24 Reptes. 
Dissenyem el futur de l’escola. 
#avuixdemà #passióxeducar 
#construïm #futur #compartim 
#moltesidees @twtFEDAC 
#PratsdeLluçanès

@lpujolrov
Cada vegada que passegem per 
St Sebastià de #PratsdeLluçanès 
recordem la barbàrie. Qui sembra 
la miseria recull la ràbia! Gràcies 
#GuerraInacabadaTV3 per la 
magnífica feina!

DEPURADORA

La depuradora de Prats de Lluçanès 
es va posar en funcionament l’any 
2000 i està gestionada pel Consell 
Comarcal d’Osona, mitjançant 
l’empresa, Depuradores d’Osona, 
S.L. L’any 2008 es va realitzar 
l’ampliació de la instal·lació.

La planta està en funcionament 24 
hores els 7 dies de la setmana i tracta 
diàriament 500.000 litres d’aigua. 
Té una capacitat de tractament de 
875m3/d, i actualment la instal·lació 
es troba al 60% de la seva capacitat. 
Cada dues setmanes, surt de la 
depuradora un camió de fang cap a 
una planta de compostatge. 

L’aigua tractada es analitzada 2 
cops per setmana al laboratori de 
Depuradores d’Osona, a Vic.

A la depuradora hi treballa un operari 
de dilluns a divendres, un Cap de 
Planta que gestiona la zona Oest 
d’Osona i el personal de l’equip de 
manteniment, col·lectors, laboratori 
i administració que dona servei a 
totes les instal·lacions gestionades 
per Depuradores d’Osona S.L.

Podeu contactar amb aquest servei 
municiapl a través del correu 
depuradoresosona@ccosona.cat o al 
telèfon 938 834 120.



L’AGENDA
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

Dissabte 21 de juliol
A les 11 del matí,
Al carrer major,
Traginar pel Carrer Major

A partir de les 7 de la tarda,
Al passeig Lluçanès,
TastaQmarca, mostra gastronòmica
del Lluçanès

Diumenge 22 de juliol
Durant tot el dia,
Fira de Sant Jaume

A les 7 de la tarda,
Al carrer major,
Traginar pel Carrer Major

Dissabte 28 de juliol
A les 11 del matí,
Al carrer major,
Traginar pel Carrer Major

Diumenge 29 de juliol
A les 11 del matí,
Al carrer major,
Traginar pel Carrer Major

Divendres 3 d’agost
A les 10 de la nit,
Als jardins de Cal Bach,
Fes-te l’Agost: Men i Swing,
jazz band

Divendres 10 d’agost
A les 10 de la nit,
Als jardins de Cal Bach,
Fes-te l’Agost: Per Art de Màgia.
Teatre amb màgia Stramagic
Produccions

#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

@fxavierserraf
#pratsdelluçanès #comparteix-
lluçanès #descobreixcatalunya 
#catalunya_llum...

Segueix-nos a Instagram      a @pratsdellucanes

@ester_ba70
#pratsdelluçanès #celtapat 
#catalunya

@homscm
Obrim de nit a #PratsdeLluçanès

@qkobra
Tot és segons el color del vidre...neix 
un nou dia des de #pratsdelluçanès 
#lluçanès #sunchine #osona...

Divendres 17 d’agost
A les 10 de la nit,
Als jardins de Cal Bach,
Fes-te l’Agost: PEP’S & Jubi’s.
Espectacle musical en play-back

Divendres 24 d’agost
A les 10 de la nit,
Als jardins de Cal Bach,
Fes-te l’Agost: Beat Voices, veus a 
Capella

Divendres 31 d’agost
A les 10 de la nit,
Als jardins de Cal Bach,
Fes-te l’Agost: Ginestà & Na Trenca,
folk tendre

@abl_77
Alguns colors de l’obrim de nit 
a Prats de Lluçanès. #calgirvent 
#obrimdenit2018 #pratsdelluçanès

@mariamayansfont
Marieta,en un camp de blat de Prats 
de Lluçanès, Osona! #pasion_natura 
#lluçanèsrural #pratsdelluçanès... 


