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Prats de Lluçanès és conegut per la 
seva important tradició comercial. 
Així ho demostren el bon nombre 
d’establiments que hi ha al poble, 
i sobretot el mercat setmanal del 
diumenge, dia en el qual els comerços 
del poble estan oberts durant tot el 
matí. El mercat dominical de Prats 
de Lluçanès, d’arrelada tradició al 
municipi, ha sofert canvis al llarg 
dels anys, pel context econòmic, les 
noves dinàmiques comercials i els 
diferents hàbits de consum.
Per aquest motiu, s’ha estat treballant 
per implementar mesures per tal 
de dinamitzar el mercat, fer-lo més 
atractiu i participat.

Fer més visible el mercat
Un primer pas ha estat la recerca 
continua de nous marxants per tal de 
completar l’oferta comercial actual 
del mercat. Amb la finalitat de donar-
lo a conèixer, s’han destinat recursos 
per tal de potenciar-ne la campanya de 
comunicació. Una de les accions més 
visibles, implementada darrerament, 
ha estat la incorporació de banderoles 
al carrer. Una altra iniciativa ha estat 
la creació de postals amb missatges 
del mercat o les activitats culturals 
i de dinamització del Racó de les 
experiències.

(continua pàgina 2)



ES RENOVA EL CIRCUIT FIX 
D’ORIENTACIÓ
Aquest estiu s’està refent el mapa 
cartogràfic del circuit fix d’orientació. 
El cartògraf rus Serguei Simakin està 
treballant amb el mapa cartogràfic 
per tal de reconstruir tot el circuit. 
Es preveu que el nou recurs turístic 
estigui format per 4 itineraris 
diferents, un dels quals de tipus 
familiar.

GASTRONOMIA I TERRITORI 
ES TORNEN A UNIR AL 
TASTAQMARCA I LA FIRA DE 
SANT JAUME
Prats de Lluçanès va gaudir d’un 
cap de setmana concorregut, ple 
d’activitat amb la celebració de la 
Fira de Sant Jaume i el TastaQmarca 
que va fer que durant tot el vespre 
i nit del dissabte 21 de juliol, 
centenars de persones omplissin el 
Passeig del Lluçanès, gaudint de la 
bona cuina del territori i de la música 
dels Cremats, creant un ambient 
festiu i estiuenc. El caneló de bolet 
de Cal Met de Sant Boi de Lluçanès 
va ser escollit per votació popular 
el millor tast del Lluçanès elaborat 
amb productes de proximitat. Dotze 
de les persones que van participar al 
sorteig van ser premiades amb vals 
per anar als establiments presents a 
la mostra. 
El diumenge 22 de juliol va engegar 
la fira centenària de Sant Jaume, on 
el comerç i les entitats del municipi 
van ser els grans protagonistes.

(continuació portada)

Millores en les infraestructures 
D’altra banda, també s’estan efectuant 
actuacions per tal de millorar-ne les 
instal·lacions i l’entorn. En aquest 
cas, s’ha ampliat i arranjat el sistema 
de megafonia al carrer durant el 
mercat, una proposta elaborada pel 
Consell d’Infants de Prats i la Unió 
de Botiguers. A més,  s’ha instal·lat 
un lavabo públic i s’ha millorat la 
senyalització.
Ens els propers mesos, es portarà a 
terme el projecte d’arranjament de 
l’aparcament municipal de Cal Pelut, 
que inclourà la construcció d’un lavabo 
públic i d’un espai per als marxants 
amb un punt d’aigua destinat a la 
neteja d’utensilis. Aquest espai estarà 
adaptat per a persones amb mobilitat 
reduïda. D’aquesta manera, es dotarà 
dels serveis bàsics als paradistes i 
visitants, donant així un millor confort.
Dins d’aquesta actuació també 
s’hi inclou la pavimentació de la 
totalitat del recinte i la supressió de 
barreres arquitectòniques, així com 
la instal·lació d’enllumenat públic 
inexistent en l’actualitat i la col·locació 
de mobiliari urbà, com bancs i 
papereres per tal de facilitar l’ús de la 
plaça als vianants com a lloc de repòs, 
compatible amb l’ús d’aparcament i 
mercat setmanal.
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L’EDITORIAL

L’estiu és una etapa diferent. La 
intensitat és diversa, i hi ha un bon 
gruix de gent que fa vacances. El poble 
combina la “buidor” que poden deixar 
les pradenques i pradencs que passen 
uns dies fora, amb el pas de visitants 
que cada vegada més gaudeixen de 
Prats, el seu entorn, el seu comerç, 
els seus carrers, els seus senders, els 
allotjaments, l’àrea d’autocaravanes, 
per posar alguns exemples. 

Amb tot, l’activitat a l’Ajuntament no 
s’ha aturat i tal i com podeu veure 
en aquest butlletí hi ha hagut obres, 
millores, activitats que no han deixat 
que, malgrat amb un ritme diferent, res 
s’aturi a Prats.

Ha estat un estiu en el qual ens 
alegrem de no haver sofert restriccions 
d’aigua, encara que això ens serveix 
per recordar que igualment n’hem de 
fer un ús responsable (l’aigua és un bé 
escàs) i també que no hi hagi hagut fins 
ara problemes amb el bosc (almenys 
fins al moment de redactar aquestes 
línies), una alerta que hem de tenir 
sempre present, cuidant-lo i traient-li 
potencialitats. 

A més, ara comencem el curs, un 
inici que és quan es posen els reptes 
damunt la taula. Projectes en tots els 
àmbits, alguns que han de començar 
de nou, altres que venen de lluny i 
s’han de millorar, altres que s’han de 
mantenir. Uns projectes que l’equip 
de govern vol fer possible amb la 
complicitat de totes i tots. 

Serà un any, de nou, intens. Convivint 
alhora, i amb total implicació 
institucional, amb el moviment 
d’oficialització de la comarca del 
Lluçanès i el de consecució de la 
República Catalana, al costat del 
Parlament i de la Generalitat.

Equip de Govern

EL DIA A DIA
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EL CASAL DEL JOVENT DE PRATS 
OBRE DUES SALES D’ESTUDI I DE 
TREBALL EN GRUP
A partir d’ara, el jovent de Prats que 
hagi d’estudiar i fer treballs en grup 
podrà anar al Casal del Jovent, ja 
que aquest equipament municipal ha 
incorporat un espai d’estudi i de treball 
on es poden reunir. Es tracta de dues 
sales d’estudi, una amb capacitat per 
a 12 persones i l’altra per a 8.
L’horari d’ús d’aquest espai és el 
mateix que el del Casal: de dilluns a 
divendres de 16 a 20 hores. En cas 
de voler reservar alguna de les sales, 
s’ha de contactar prèviament amb el 
dinamitzador del Casal.

OBERTA LA CONVOCATÒRIA 
D’AJUTS A COMERÇOS I 
ESTABLIMENTS DE PRATS
L’any passat 14 empreses de Prats 
van obtenir els ajuts per a comerços 
i establiments. Vols ser el següent 
en beneficiar-te’n? Entra a la web 
de l’Ajuntament, escull la línia d’ajut 
que s’adapta més a la teva situació 
i presenta la teva sol·licitud. Tens 
temps fins el 30 de novembre o fins 
que s’exhaureixi el crèdit disponible.

PRATS ACULL LA PRESENTACIÓ 
DEL PROJECTE PECT BCN SMART 
RURAL
Prats de Lluçanès va ser l’escenari 
de presentació del Projecte 
d’Especialització i Competitivitat 
Territorial (PECT) “BCN Smart Rural” 
que té per objectiu posar en valor 

el sector agrari a la demarcació de 
Barcelona. 
El Lluçanès és un dels cinc territoris 
que participen a la iniciativa i 
s’hi desenvoluparan diverses 
actuacions. Per exemple, en el marc 
de les infraestructures destaca 
la construcció de la formatgeria i 
l’obrador comunitari del Lluçanès. A 
més, l’Espai serà el lloc de treball de 
tres tècnics del PTEC. Una altra línia 
de treball del projecte és la creació de 
zones de treball tipus coworking a les 
zones rurals. Així, la zona coworking 
de “l’Espai” de Prats també se’n 
veurà beneficiada. I finalment un 
altre marc de treball del PECT és 
l’economia social i cooperativa. Prats 
i el  Lluçanès se sumen a aquest 
projecte que enforteix el treball que 
ja s’està fent des del Consorci del 
Lluçanès i l’Ajuntament de Prats pel 
desenvolupament rural. En aquesta 
línia, la comarca ja ha treballat 
en iniciatives com els boscos de 
pastura, la xarxa d’agroproductors o 
l’escorxador de baixa capacitat.

EL VOLUNTARIAT JOVE DONA 
VIDA A LA PLAÇA DE PEROT 
ROCAGUINARDA
Disset joves de Prats de Lluçanès 
van participar durant el mes de juliol a 
la tercera edició del Voluntariat Jove, 
un projecte de civisme i cooperació 
que implica els nois i noies del poble 
a fer una acció concreta, en un espai 
concret. 
Enguany, l’activitat principal amb 
què han estat treballant ha estat 
la remodelació de la plaça de 
Perot Rocaguinarda. Els joves van 
dissenyar i pintar un mural amb el 
nom de la plaça. A més, van repintar 
la barana, els gronxadors i els bancs 
d’aquest espai. Finalment, l’últim dia 
de remodelació, es va arranjar el jardí 
amb l’ajuda del jardiner del poble. El 
Voluntariat Jove però, va un pas més 
enllà, ja que civisme, cooperació i 
compromís amb el poble se sumen 

en aquest projecte. De fet, al llarg 
del mes de juliol els joves han estat 
cooperant i ajudant a algunes entitats 
del poble, com el Centre de Dia o 
l’escola bressol La Pitota.

PRATS RENOVA LA 
SENYALITZACIÓ DE L’ERMITA DE 
SANT ANDREU DE LLANARS I 
INCORPORA MOBILIARI URBÀ
Durant les darreres setmanes, 
s’han fet diverses millores urbanes 
a diferents punts del municipi. Un 
dels casos ha estat l’arranjament 
del cartell que senyalitza l’ermita 
romànica de Sant Andreu de Llanars, 
que ja es trobava força deteriorat. 
D’altra banda, s’han incorporat 
bancs i papereres a l’ermita de 
Sant Sebastià i a la urbanització de 
l’entorn del pavelló. A més a més, 
s’han pintat els bancs de la Plaça 
Nova. 
En les darreres setmanes, el Servei 
Territorial de Carreteres de la 
Generalitat de Catalunya ha millorat 
el paviment d’asfalt en alguns trams 
del poble. Un primer tram al carrer 
Orient, plaça Nova, carrer del Pont 
i també a la sortida de Prats per la 
banda de Lurdes.
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ENDERROC DEL DIPÒSIT VELL 
D’AIGUA
El dipòsit vell de Prats de Lluçanès o 
dipòsit de Sant Sebastià ja forma part 
de la història del poble. El mes de juliol 
van finalitzar els treballs d’enderroc 
d’aquesta infraestructura que, durant 
anys, havia permès fer de regulador 
entre el dipòsit nou o de Terra Negra i 
els nuclis del Raval i el disseminat de 
masies del municipi.
Les inspeccions sanitàries van 
detectar diverses deficiències que 
suposaven l’incompliment de la 
normativa. A partir d’ara, la funció 
de regulació la fan dos reguladors, 
instal·lats al mateix punt on es trobava 
l’antic dipòsit. El cost d’enderroc ha 
estat de 5.765,95 euros (assumit 
per l’Ajuntament) i les reguladores 
de 10.572,26 euros (assumit per la 
Mancomunitat d’aigües de Merlès).

PRATS DIGITALITZA ACTES 
MUNICIPALS DES DEL 1732 I 
MÉS DE 2.800 FOTOGRAFIES DEL 
MUNICIPI
L’Arxiu municipal de Prats de Lluçanès 
ha incorporat les actes dels plens 
digitalitzades d’entre els anys 1732 
i 2012 i un fons de 2.855 fotografies 
del municipi i 198 reportatges, que 
daten des de finals dels segle XIX 
fins a l’actualitat. Aquest treball ha 
estat possible a través del programa 
de digitalització de la Diputació de 
Barcelona. Tot el material és visitable a 
l’Arxiu Municipal de Prats de Lluçanès. 
Per continuar amb la línia d’aquesta 
acció, a dia d’avui s’està treballant 
per aconseguir la digitalització de les 
actes dels plens a partir del 2012 i fins 
a l’actualitat.

VISITA DE LA NOVA DELEGADA 
DEL GOVERN A LA CATALUNYA 
CENTRAL
L’Equip de Govern es va reunir 
amb la delegada del Govern a la 
Catalunya Central, Alba Camps. La 
trobada s’inclou dins el marc de 
visites que Camps està fent a les 
capitals i poblacions més petites de 
les comarques centrals. L’Equip de 
Govern, va plantejar aspectes vinculats 
al municipi com: l’oficialitat de la 
comarca del Lluçanès, el finançament 
de l’escola bressol municipal, la millora 
del transport públic, el decret de 
dejeccions ramaderes, el compromís 
amb l’oficina del DARP o l’explicació 
del Projecte d’Especialització i 
Competitivitat Territorial “BCN Smart 
Rural”. Al finalitzar la reunió, Camps 
va signar el llibre de visites de 
l’Ajuntament.

ESCLAFIT A LA FONT DE LES 
COVES
Les tempestes del passat 5 
d’agost van ser localment intenses 
i amb ventades fortes al Lluçanès. 
Concretament es van veure afectats 
els municipis de Lluçà i Prats i la 
zona de la Font de les Coves, on va 
tenir lloc un esclafit, un fenomen 
que es produeix en condicions molt 
semblants a les d’un tornado.
L’àrea afectada va ser d’uns 800 
metres de llargada per 400 metres 
d’amplada i es creu que el vent va 
oscil·lar entre els 110 i els 130 km/h, 
aproximadament. Una trentena de 
persones hi estaven passant el dia i 
van haver de refugiar-se sota la balma, 
però afortunadament tot va quedar en 
un ensurt. Entre els danys, destaca 
la caiguda de diversos arbres, entre 
ells tota la brancada d’un gran roure. 
També es va trencar una barana i un 
banc de pedra. Per tal de recuperar 
l’espai s’està treballant conjuntament 
amb el propietari i l’Ajuntament de 
Lluçà.

PLAGA D’ESTORNELLS AL 
PASSEIG
A causa de la gran quantitat 
d’estornells aplegats als arbres del 
Passeig, per motius d’higiene, es va 
procedir a foragitar-los amb material 
pirotècnic. Demanem disculpes per 
les molèsties generades durant la 
intervenció.

FINALITZA EL PLA D’INFORMACIÓ 
I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS 
FORESTALS
El passat 1 de setembre va finalitzar 
el Pla d’Informació i Vigilància contra 
incendis Forestals (PVI) 2018 que 
s’ha portat a terme al nostre municipi 
desenvolupat conjuntament per 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, 
l’Agrupació de Defensa Forestal del 
Lluçanès (ADF) i la Diputació de 
Barcelona. L’operatiu format per un 
vehicle i dos informadors es va iniciar 
el 16 de juny i ha estat compartit amb 
les poblacions d’Olost, Oristà, Perafita 
i Sant Martí d’Albars.
S’ha desenvolupat amb total 
normalitat i ha complert amb els seus 
objectius d’informar a la població 
sobre les mesures de prevenció 
d’incendis, dissuadir a usuaris/àries 
de cometre infraccions que puguin 
ser causes d’inici del foc o detecció de 
columnes de fum. Com a incidències 
destaquen tres petits incendis sense 
conseqüències fruit de les tempestes 
i d’ocells cremats a la xarxa elèctrica.
En total l’operatiu ha registrat 340 
actuacions, 311 de les quals han 
correspost a informacions preventives 
a la ciutadania.



COMMEMOREM I REIVINDIQUEM
Comencem una tardor en què 
recordarem totes les gestes viscudes 
l’any passat. Ho commemorarem 
per no oblidar res, per tot el què la 
implicació d’aquest poble va aconseguir, 
per recordar els que ara pateixen en 
primera persona la repressió per haver 
fet possible les lleis de desconnexió i 
el referèndum, i n’exigirem la llibertat. 
Ho farem sabent que no farem ni un 
pas enrere, que el poble ha decidit, és 
necessari, i serà possible.

MERCAT I COMERÇ
Prats de Lluçanès té potencialitats que 
mica en mica va posant de relleu. Els 
costums i els temps canvien, res és 
igual, i per tant, el comerç i el consum 
tampoc. Per això no es para d’intentar 
treure suc al mercat (ara, amb una nova 
campanya) o de donar suport i ajuts al 
comerç local que, malgrat les dificultats, 
ha de seguir lluitant. No és només cosa 
dels botiguers i comerciants, és també, 
cosa dels consumidors.

ELS REPTES DEL NOU CURS
Iniciem un nou curs que culminarà 
amb les eleccions municipals del maig 
del 2019. Abans, però, tenim molts 
deures que volem fer i entregar amb 
nota alguns dels quals són: construcció 
dels vestidors compartits de la zona 
esportiva; consolidació dels programes 
de dinamització del mercat i comerç 
local; l’espai de coworking; el projecte 
de reforma horària; i la memòria 
històrica; la consolidació de programes 
socials com els horts socials, el pla 
d’actuació municipal d’habitatge, el 
voluntariat jove, el Casal del jovent, el 
Consell d’infants, l’espai social de la 
gent gran i escola bressol.

SEGUIM I VOLEM SEGUIR
Quan s’acosta l’Onze de Setembre, el dia 
en què recordem més que mai que som 
part d’un poble, d’un país i d’unes arrels; 
el dia en què tot un país, com un sol poble, 
surt al carrer a dir qui som i qui volem 
seguir sent. Doncs nosaltres, els del Partit 
Demòcrata, els de Junts per Catalunya, 
volem dir ben alt i clar que seguim en 
el mateix lloc de sempre, en la defensa 
insubornable del nostre poble i el nostre 
país. Seguint la direcció del presidents 
Puigdemont i Torra, sense renunciar 
absolutament a cap dels nostres ideals, 
que, d’altra banda, són immensament 
majoritaris a Prats, el nostre poble, 
com han demostrat i demostren totes 
i cadascuna de les eleccions des de la 
tornada d’aquesta democràcia. 

I ara, que alguns semblen dubtar i que ens 
diuen i repeteixen que cal temps, i ampliar 
les bases, i agafar més embranzida, i que 
encara no som prous, i que cal rumiar-
s’ho tot molt bé, volem dir que sí, que 
és cert que cal fer-ho tot molt bé, però 
també volem recordar que hem votat 
i hem pres àmpliament -els pradencs 
i els catalans- una decisió. I que ara cal 
fer tots els possibles per dur-la a terme. 
Sense renunciar a res, exigint la llibertat 
de tots els presos polítics i el retorn de 
tots els exiliats volem anar tots junts cap 
a la llibertat.

I recordant, també, que estem a menys 
d’un any de les pròximes eleccions a 
Prats de Lluçanès, i que el nostre poble 
necessita imperiosament recuperar 
l’activitat, l’empenta i el bon fer que 
l’havien caracteritzat els vuit anys 
anteriors i que ara sembla que s’hagi 
esfumat com per art d’encantament. 
Necessitem que les decisions importants 
es consensuïn, i que es programin obres, 
i que es facin i s’acabin en el temps 
previst i sense nyaps, i que es millori la 
mobilitat. I que no s’apugin els impostos 
i sí que es millorin les arques municipals. 
I que posem en marxa la comarca sense 
barallar-nos amb tots els alcaldes veïns. I 
que tots, el jovent i la gent gran, puguin 
tornar a sentir-se pròpies les festes i tornin 
a sentir-se part important i imprescindible 
de la vida del poble.

Sí, seguim estant aquí. I volem seguir 
treballant, pel nostre poble i per Catalunya. 
I poder tornar-ho a fer. I us necessitem 
a vosaltres per fer-ho. I us demanarem 
-en el seu moment- que ens ajudeu a 
aconseguir-ho. Tots junts. 

LES VEUS DELS GRUPS MUNICIPALS
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ASSOCIACIÓ 
GAUDIR D’ART

L’associació Gaudir d’Art neix 
a principis del 2017 a Prats de 
Lluçanès amb la voluntat de ser una 
eina de debat. L’entitat, presidida per 
Maria Àngels Parareda, vol ajudar 
a posar idees, eines i recursos per 
contribuir a mirar el món que ens 
envolta de forma més oberta i lliure.

Per això Gaudir d’Art defensa que 
les persones que creuen que el 
teatre, l’art o la bellesa són eines 
de transformació social, tenen el 
compromís de buscar fórmules per 
apel·lar als sentits i a les emocions. 
I justament això és el que ha estat 
fent l’entitat durant aquest any de 
vida: encoratjar la ciutadania amb 
diversos projectes per fer gaudir 
de la bellesa que ens envolta a 
través de processos de participació 
i reflexió.

L’associació ha treballat en diversos 
projectes. Entre ells “La memòria 
del carrer”, un relat sobre el passat 
recent de l’entorn del carrer de la 
Font de Prats de Lluçanès, la visita 
teatralitzada “Traginar pel carrer 
Major”, un recorregut pel carrer 
Major dels anys cinquanta, seixanta 
i setanta o la creació del joc Traginar  
pel carrer Major que fusiona de 
forma divertida la simbologia del 
joc de l’oca amb la tradició dels 
traginers.

Contacte:
amipararedamora@gmail.com

PLAGA D’ESTORNELLS AL 
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ser causes d’inici del foc o detecció de 
columnes de fum. Com a incidències 
destaquen tres petits incendis sense 
conseqüències fruit de les tempestes 

En total l’operatiu ha registrat 340 
actuacions, 311 de les quals han 
correspost a informacions preventives 
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EL RACÓ DEL CIVISME

L’ESPAI – COWORKING

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

Encetem aquesta secció perquè us volem donar a conèixer més a fons 
l’equipament municipal de l’Espai coworking i sobretot què hi passa. Per 
saber què hi passa, cal que coneguem qui en forma part, per això anirem 
posant cara i descobrint les històries de cadascun dels coworkers.  

Ignasi Vilarasau
Sóc enginyer de forests i especialista forestal. El treball que desenvolupo 
el podem dividir en aquestes dues facetes. D’una banda (com a enginyer 
de forests) planifico la gestió de finques forestals i assessoro a propietaris 
o gestors sobre la manera d’executar aquesta planificació seguint criteris 
de gestió forestal sostenible. D’altra banda (com a especialista forestal) 
porto a terme algunes de les actuacions planificades, quan són actuacions 
a petita escala que demanen una certa cura en l’aspecte tècnic. I integrant 
les dues facetes faig formacions de gestió forestal, des de la interpretació 
dels documents de planificació de la gestió fins al maneig de les eines de 
treball (serra mecànica, desbrossadora...).
Treballo a l’Espai coworking buscant interactuar amb professionals d’altres 
rams, mirant si poden sorgir sinergies o possibilitats de col·laboració.

Resultats del #PratsPAP fins al
Juliol de 2018

Selectiva: 80% | Rebuig: 20%
 
Aquests resultats del Porta a Porta demostren la consolidació i 
compromís adquirit amb el projecte per part dels veïns de Prats. 
Malgrat tot, estan lleugerament per sota de la mitjana assolida 
durant l’any 2017, fet que ens recorda que no podem abaixar la 
guàrdia. 

Cal que treballem per millorar i mantenir els bons resultats de tria 
selectiva al nostre poble i que ajudem i informem a les persones 
nouvingudes que no estan familiaritzades amb el sistema. 

Selectiva Rebuig



     TWITTER

Segueix-nos a @pratsinfo i
piula amb #PratsdeLluçanès
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@Ignasi_Martinez
Bon dia, vine a #PratsdeLluçanès 
i fes mercat! Fruita i verdura 
#MasiaEscrigas! Ecològica, collida a 
les 7 del matí, de km0 i de pagesia 
compromesa amb el territori!

@junqueras
Avui fa 1 any que amb en 
@raulromeva visitàvem 
#PratsdeLluçanès amb 
l’@isaacperaire per presentar el 
Pla de Fosses i veure els treballs 
que s’havien fet. Una jornada 
immensament digna, acompanyats 
de persones que busquen als 
seus familiars enterrats en fosses 
comunes.

@ANCLlucanes
Mai hi han faltat i aquest any no 
podia ser d’una altra manera.
El Vicenç i l’Àgata amb la colla dels 
Gegants de #PratsDeLluçanès 
seran al #Tram18. Molt contents 
que ens torneu a acompanyar.

@MuntsaCanal
Regals de la natura després 
de la pluja doble arc de sant 
Martí. Paisatges del Lluçanès. 
#PratsdeLluçanès

@FCPradencFem
L’equip encetarà la lliga a casa, el 
dissabte 15 de setembre, contra 
el @CELLERONA14 . Això ja està a 
punt!! #1Cat2 #futfem #orgullosa 
#somhinoies #somhipradenc 
#PratsdeLluçanès

@icscatcentral
A #PratsdeLluçanèsfemsalut. 
Parada sobre salut comunitària, 
organitzada pel #CAP, @Pratsinfo i 
altres entitats. Diverses activitats 
per identificar la salut percebuda de 
la ciutadania de #PratsdeLluçanès

@delcatcentral
#Moià i #Granera #Moianès - 
#Sobremunt i #PratsdeLluçanès 
#Lluçanès | La delegada a la 
Catalunya Central, Alba Camps, 
visita ajuntaments del Moianès i del 
Lluçanès

REGISTRE ÚNIC A L’AJUNTAMENT

L’Ajuntament de Prats de Lluçanès 
disposa del Servei de registre unificat 
de la Generalitat de Catalunya. 
D’aquesta manera, tota la ciutadania, 
associacions i entitats poden 
registrar i tramitar documentació 
directament a qualsevol departament 
de la Generalitat.
 
De fet, durant aquest estiu, tots 
els registres del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP) ja s’han efectuat 
a través de les oficines municipals. 
Es preveu que els registres del 

DARP se segueixin tramitant a través 
de l’Ajuntament. L’horari d’atenció 
d’aquest servei és de 8 a 15 hores, 
seguint l’horari d’atenció al públic de 
l’Ajuntament.



L’AGENDA
Dissabte 22 de setembre
A les 10 del vespre,
a la Sala Polivalent,
Espectacle “Per Art de Màgia” 
de Starmagic Productions

Dissabte 29 de setembre
De 2/4 de 5 a 2/4 de 8
Taller familiar “Preparem el Cucrovelló”

Dissabte 29 de setembre
Actes d’homenatge a Joaquim Pecanins

Dissabte 6 d’octubre
Jornades Europees del Patrimoni

Dissabte 6 d’octubre
De 2/4 de 5 a 2/4 de 8
Taller familiar “Preparem el Cucrovelló”

Diumenge 7 d’octubre 
Festa d’Homenatge a la Gent Gran 

A les 12 del migdia
Missa, acompanyada de la Coral Sant 
Jordi de Prats de Lluçanès

A les 2 del migdia
Dinar al pavelló

Seguidament,
Actuació del grup de Danses La
Farandola del C.E.R. l’Escala. 

Dissabte 13 d’octubre
Tocats pel Bolet
De 10 a 13 hores, a la plaça de l’Església
Posem a punt el Cucrovelló, taller per a 
totes les edats per preparar el Cucrovelló 
per a la Cercavila de la tarda. 

A les 4 de la tarda,
al Centre de Dia,
Taller de Cuina de Bolets,
a càrrec de Jordi Rodellas

#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

@freeromeva
Ahir va fer un any. A #pratsdel-
luçanès @raulromeva presentava el 
pla de fosses del govern català...

Segueix-nos a Instagram      a @pratsdellucanes

@jordipeytomas
Toll d’aigua amb núvols de tempesta 
i un salt de ballet en una foto feta 
dilluns passat, al vespre, a la...

@qkobra
Part del concert a l’ajuntament de 
@pratsdellucanes. @beat_voices 
Sense cap altre instrument que...

@estelladors
Diumenge vam celebrar la nostra XX-
VIII Festa Bastonera! Moltes gràcies 
a tots per fer-ho possible! 

A les 6 de la tarda,
El Vicenç i l’Àgata surten a buscar
bolets!
Cercavila i estrena del Cucrovelló amb els 
gegants de Prats. 

A partir de 2/4 de 8 de la tarda,
pels carrers del centre
Degustacions de la cuina del bolet.
Establiments participants: Canya & Teca, 
Cal Janet, Ca la Loreto, Cal Siller, El Taulell, 
Forn  Bruch, Pastisseria Girvent, Peixateria 
Escrigas.
Música en directe

Diumenge, 14 d’octubre
Tocats pel Bolet

Durant el matí,
a la plaça de l’Església
Parades de Bolets

A les 11 del matí,
a la mateixa plaça,
Tast de vins
 
Durant tot el cap de setmana
“Aparadors Tocats pel Bolet” i Cuina del 
bolet a bars i restaurants de Prats.

@isaacbp_11
Plou poc, però pel poc que plou, 
plou prou.

@mariamayansfont
Els gira-sols en plena floració i al 
fons, l’ermita de Sant Sebastià de 
Prats de Lluçanès, Osona,...


