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Prats de Lluçanès posa en valor
el patrimoni cultural

La celebració de la Contrapassada,
l’homenatge al músic Joaquim
Pecanins o el concert del cicle Intrús,
Jazz pel forat del pany són alguns
dels actes que s’han viscut a Prats
durant els darreres dies. I quin és
el comú denominador en tots ells?
Doncs sí, posar en valor el patrimoni
cultural local. Tres actes que han
contribuït a fer memòria, subratllar
els recursos dels que disposem i
donar-los a conèixer a dins i fora del
municipi.
La plaça Vella de Prats es va omplir
amb l’aplec de colles que ballen
contrapassos de Catalunya, una
oportunitat d’apropar el públic a la gran
varietat de contrapassos del nostre
país. Una jornada d’homenatge va
servir per commemorar la figura del
músic il·lustre Joaquim Pecanins, 70
anys després de la seva mort.
I Ca l’Andreuet va ser l’escenari
escollit pel primer concert del cicle
Intrús. Jazz pel forat del pany que va
combinar amb èxit música, patrimoni
i gastronomia.

La Festa d’Homenatge a la Gent Gran aplega 190 persones - PÀGINA 3
Commemoració del primer d’octubre a Prats - PÀGINA 3
Prats celebra 2 anys de la implantació del Porta a Porta - PÀGINA 4
Som Energia dota de subministrament elèctric a l’Escola Lluçanès, l’Institut i
l’Escola de Música de Prats - PÀGINA 4
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L’EDITORIAL

EL DIA A DIA

El poble és la seva gent, les entitats,
la cultura, la tradició, les danses,
la història, les relacions humanes,
l’activitat econòmica...; el poble és
tot el patrimoni immaterial, així com
els monuments, les ermites, les
construccions, els carrers, les cases,
els equipaments... i tot el patrimoni
material que puguem conèixer.

PRATS S’OMPLE DE CONTRAPASSOS D’ARREU DE CATALUNYA

El patrimoni és rellevant en la mesura
també que li donem importància. Des
de l’Ajuntament volem contribuir a
què així sigui, per això mateix és una
línia de treball cabdal i en les últimes
setmanes n’hem vist exemples; i és
que creiem en el patrimoni del poble,
per això el mantenim, el difonem i el
potenciem entre totes i tots, perquè és
entre tota la gent del poble que millor
podem fer-ho.
Les intervencions al Safareig Municipal
o a les Fonts en són exemples, però
també els actes en memòria a Joaquim
Pecanins, la trobada de Contrapassos
o el concert a Ca l’Andreuet. Accions
que sorgeixen de diferents iniciatives,
persones i institucions i que posen en
valor diferents elements patrimonials
col·lectius.
El patrimoni material, l’immaterial, el
natural. Prats de Lluçanès té molt a
mantenir, preservar i posar de relleu.

Equip de Govern

Prats de Lluçanès va esdevenir el
dissabte 15 de setembre la capital
del contrapàs, acollint la 3a edició
de la Contrapassada, l’aplec de
colles que ballen contrapassos de
Catalunya.
Segons la regidora de Promoció del
Municipi, Montserrat Juvanteny, la
trobada, organitzada per l’entitat
Dansa i Tradició i l’Ajuntament
de Prats, “va ser una oportunitat
d’apropar el públic a la gran varietat
de contrapassos del nostre territori
i a la vegada de posar-los en valor”.
A més, l’impacte de la festa pel
poble va ser molt positiu, ja que, per
a Juvanteny, la Contrapassada “va
demostrar que la cultura és, també,
un bon element de promoció del
territori.”
Els actes van començar el divendres
14 de setembre amb la xerrada
“Del rest a la rotllana: història del
contrapàs i la sardana” a càrrec del
musicòleg, Carles Mas.
El dia àlgid de l’aplec va ser el dissabte
15 de setembre, moment en què
la plaça Vella de Prats va omplir-se
amb les colles de contrapassos
vingudes d’arreu. Durant la trobada
es va poder gaudir del Contrapàs de
Prats de Molló, el Contrapàs de Sant
Genís de Palafolls, el Contrapàs de
Moià, el Contrapàs Llarg de Ripoll,
el Contrapàs llarg de Banyoles, el
Contrapàs Cerdà de Ripoll, i per últim
el Contrapàs de Prats de Lluçanès,
molt esperat per a tots els pradencs
i pradenques.
D’altra banda, una vuitantena de
persones van participar en el dinar
popular de la festa, que va tenir
lloc als Jardins de Cal Bach a les 2
del migdia. Després de l’àpat va
continuar el ball i la festa amb la
Cobla Mínima.

L’AJUNTAMENT
DE
PRATS
INCORPORA PLATS I COBERTS
COMPOSTABLES A LES FESTES
El dinar popular de la Contrapassada,
celebrat el passat 15 de setembre,
va ser el primer acte en què es van
utilitzar plats i coberts compostables.
Després del seu ús es van dipositar
a la fracció orgànica.
El Consorci va comprar el material
compostable juntament amb la resta
de municipis del Lluçanès en previsió
de la normativa que entrarà en vigor
el 2020 i que prohibirà utilitzar plats,
gots i coberts de plàstic d’un sol
ús. De moment aquest material
només s’utilitzarà en esdeveniments
organitzats per l’Ajuntament.
PRATS CELEBRA ELS ACTES EN
RECORD AL MÚSIC JOAQUIM
PECANINS
El dissabte 29 de setembre, Prats
de Lluçanès va acollir els actes
de record i homenatge al músic
Joaquin Pecanins i Fàbregas (Prats
de Lluçanès, 1883- Banyoles, 1948).
La jornada d’homenatge va servir
per commemorar la figura d’aquest
músic il·lustre, 70 anys després de
la seva mort.
Una passejada i una visita pels
indrets del poble més emblemàtics
a la vida de Pecanins, va ser
l’encarregada d’engegar els actes
de commemoració. La sortida de la
passejada es va fer des de Cal Bach
a les 11 del matí i va agrupar un bon
nombre de persones que van poder
recordar i conèixer la vida i l’obra del
mestre Pecanins.
D’altra banda, a dos quarts d’una del
migdia, a la sala Cal Bach, va tenir
lloc la xerrada a càrrec de la doctora
en musicologia, Glòria Ballús
Casòliva. A més, també es va poder
gaudir d’un concert de piano que va
comptar amb la participació de la
coral Lluçaveus.
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EL DIA A DIA
S’HAN RENOVAT LES CORTINES
DE LA SALA POLIVALENT
La Sala Polivalent de Prats compta
amb unes cortines noves, ja que les
anteriors estaven força deteriorades
pel pas del temps. El nou element
escènic es va estrenar durant
l’espectacle per Art de Màgia, de la
companyia Starmagic Produccions.
El cost ha estat de 941 euros.
LA FESTA D’HOMENATGE A
LA GENT GRAN DE PRATS
DE LLUÇANÈS APLEGA 190
PERSONES
Prats de Lluçanès va celebrar
el 7 d’octubre passat la Festa
d’Homenatge a la Gent Gran
organitzada des de la regidoria
d’Acció Social de l’Ajuntament.
La festa, que va aplegar unes 190
persones, va començar a les 12 del
migdia amb la tradicional missa a
l’Església Parroquial de Sant Vicenç,
acompanyada de la Coral Sant Jordi
de Prats. A les ofrenes, habituals en
la celebració, hi van participar Pilar
Oró, Montserrat Perarnau, M. Carme
Font i Valentí Oró. A la litúrgia van
participar-hi Ramon Besora, Xavier
Cortada, Anna M. Viñas, i l’alcalde
de Prats, Isaac Peraire. També hi van
col·laborar l’hereu de Prats, Marc
Puig i la pubilla, Carla Cots.
Tot seguit, al pavelló es va gaudir
del dinar de la festa, gratuït per
als majors de 65 anys residents al
municipi.
En aquesta ocasió es va homenatjar
Maria Manubens i Josep Casas, de
93 i 89 anys respectivament, per
ser les dues persones més grans
de la festa que no havien estat
reconegudes anteriorment.
A continuació, el grup de danses La
Farandola del CER L’Escala va oferir
una demostració de danses d’arreu
de Catalunya oberta a tothom.

COMMEMORACIÓ DEL PRIMER D’OCTUBRE A PRATS
Prats de Lluçanès va commemorar i va reivindicar el primer d’octubre de
2017 amb un cap de setmana ple d’actes, que van culminar el dilluns 1 d’octubre.
Una de les primeres activitats organitzades va ser la creació del mural de
l’1-O, a l’avinguda Pau Casals, al costat de la plaça de Cal Xiquet. A la pintura
es pot llegir el missatge “L’1 d’octubre de 2017 vam votar República”.
D’altra banda, es va fer una crida per recollir fotografies i vídeos de la jornada
que van ser exposats a la sala de l’U d’Octubre. Al mateix espai es va habilitar un llibre d’experiències, en el qual moltes persones van escriure versos i
records de la seva vivència.
Altres actes destacats van ser la presentació del llibre Jo també porto el llaç
groc de Maria Xinxó que va comptar amb les intervencions de l’observador
internacional, Paolo Baglioni i del company de mòdul de Jordi Cuixart a la
presó de Soto del Real, Jesús Ruiz. Així com la concentració i la marxa silenciosa fins a la plaça de l’U d’Octubre. L’alcalde de Prats de Lluçanès, Isaac
Peraire, va fer un parlament en què va agrair la implicació de la gent que va
fer possible l’1 d’octubre i va posar en valor el resultat obtingut.
La jornada del dilluns 1 d’octubre va engegar amb l’acte “Aquí vam votar,
aquí vam guanyar”, amb la descoberta de les plaques commemoratives de la
sala de l’U d’Octubre. Al migdia, es va fer l’aturada amb la lectura del manifest. I a la tarda la plaça de l’U d’Octubre va acollir una trobada per a totes
les persones que no poguessin assistir a la concentració de Barcelona.

Fotografia: Jordi Pey
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EL DIA A DIA
CELEBRACIÓ DE LA DIADA
Prats de Lluçanès va viure un any
més la Diada Nacional de Catalunya
enguany marcada també pel record
especial cap als presos i exiliats
polítics.
El primer dels actes va ser el dissabte
8 de setembre a les 7 de la tarda, a
la plaça Sant Antoni de Perafita, on va
tenir lloc l’acte comarcal d’homenatge
a Jaume Puig. El diumenge 9 de
setembre, la plaça de la Roca Xica es
va omplir amb la ballada de sardanes
amb la Principal de Berga.
El mateix dia de la Diada, va engegar
amb la tradicional ofrena floral al
monument de Rafael Casanova a
dos quarts d’11 del matí, que va
aplegar una bona colla de pradencs i
pradenques.
Seguidament, al voltant de dos quarts
d’1 del migdia, els autocars de l’ANC
van dirigir-se cap a la manifestació
de “la Diada per la República”,
que enguany va omplir l’Avinguda
Diagonal de Barcelona. El Lluçanès,
situat al tram número 18, va viure
una jornada festiva i reivindicativa
acompanyat dels gegants Vicenç i
Àgata amb la colla de gegants de
Prats i els Estelladors de Prats.

MILLORES AL SISTEMA ELÈCTRIC
DEL CEMENTIRI I ARRANJAMENT
DE CAMINS

En els últims dies s’han efectuat
diverses millores al poble, entre
elles destaca la renovació de la
instal·lació elèctrica del cementiri de
Prats de Lluçanès, malmesa durant
una tempesta. Així, s’ha reforçat i
millorat el sistema elèctric per tenir
un millor servei.
D’altra banda, diversos camins de
Prats han estat arrenjats dins el marc
del Pla de Manteniment de camins de
l’ADF. L’actuació ha permès millorarne la seva accessibilitat.
SE CELEBREN 2 ANYS DE LA
IMPLANTACIÓ DEL PORTA A
PORTA
El 3 d’octubre passat va fer 2 anys
de la implantació del sistema Porta a
Porta a Prats de Lluçanès. La mitjana
de recollida selectiva en aquest
període ha estat del 80,5 per cent.
Cal recordar que un any abans, amb
el sistema de contenidors, la mitjana
era només del 45 per cent, unes
dades que demostren la implicació
i compromís per part de tots i totes
amb el sistema durant aquest temps.

SOM
ENERGIA,
DOTA
DE
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A
L’ESCOLA LLUÇANÈS, L’INSTITUT
I L’ESCOLA DE MÚSICA DE PRATS
El Ple municipal del 25 d’abril de 2018
va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament
de Prats de Lluçanès a la cooperativa
Som Energia en qualitat de soci per
tal de donar suport a una iniciativa
que proposa un nou model alternatiu
de gestió de l’energia elèctrica
al nostre país. En conseqüència,
des del mes de juny passat el
subministrament elèctric de l’Escola
Lluçanès, l’Institut Castell del Quer
i l’Escola de Música municipal es fa
amb Som Energia.
Som Energia és una cooperativa
sense ànim de lucre que reuneix
milers de persones amb el desig de
canviar el model energètic actual i
treballar junts per assolir un model
100 per cent renovable. Les seves
activitats principals són la producció
i la comercialització d’energia
d’origen renovable, per a la qual cosa
produeix l’energia a partir de fonts
renovables (sol, aerogeneradors,
biogàs,
biomassa,
etc.)
de
manera que tota l’electricitat que
comercialitza és electricitat verda,
segons el certificat d’origen de la
Comissió Nacional dels Mercats i la
Competència (CNMC).
D’altra banda, la resta del
subministrament elèctric dels altres
espais municipals es porta a terme
amb l’empresa Endesa Energia
SAU segons les bases recollides
i aprovades en les condicions de
la compra agregada d’electricitat
signada per l’Associació Catalana
de Municipis (ACM). Aquestes
condicions inclouen una declaració
responsable per part d’Endesa que el
100 per cent del volum subministrat
es produeix mitjançant energies
renovables.
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Fraternitat Cristiana
de Persones amb
Discapacitat

LES VEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

La Fraternitat Cristiana de Malalts,
coneguda també com a Fràter,
va néixer a la ciutat francesa de
Verdum l’any 1942. La secció de
l’entitat a Prats de Lluçanès la va
crear fa uns 45 anys un grup de
persones, entre les quals destaquen
Dolors Borralleras i Fina Ambròs
entre altres col·laboradors.
Els primers anys van ser difícils,
però gràcies al suport i l’ajuda
d’altres Fràters locals com les
de Vic, Manlleu i Sant Quirze de
Besora, es va consolidar l’entitat a
Prats.

PRATS, PARLEM D’ECONOMIA?

Quin és l’objectiu de la Fràter?
L’entitat va néixer amb la finalitat
de posar en contacte malalts i
discapacitats, a través de trobades
i visites entre ells, i fomentar així
l’ajuda mútua a nivell personal,
familiar, social...
Durant l’any, la Fràter promou un
seguit d’activitats, entre les quals
destaquen: la visita i obsequi per
Nadal als malalts de la nostra
localitat, l’organització del dinar
de la Festa de Lurdes, així com
altres activitats lúdiques com la
Castanyada al mes de novembre, la
Festa del Tió al desembre, així com
un dinar de Fi de Curs al juny.
D’altra banda, cada quinzena
organitza un programa de formació
religiosa (no oblidem que el nostre
moviment és de caràcter cristià),
que consisteix en la lectura, estudi
i comentaris dels evangelis o de
algun altre text apropiat.
Actualment la Fràter de Prats
compta amb uns 20 integrants
compromesos amb el moviment.

Podeu contactar amb nosaltres a:
frater@jazzfree.com

“Ja van sent hora de començar a
treballar junts per donar un nou impuls a
l’economia del municipi”. Així de clar ho
expreSsem des del grup municipal del
Partit Demòcrata de Prats de Lluçanès,
que creiem que en els darrers anys la
col.laboració entre el sector públic i
privat no han anat prou de la mà i s’han
evidenciat mancances a l’hora de liderar
noves polítiques de promoció per activar
l’economia local. Una mostra de tot això
és que hem trobat a faltar accions de
captació d’activitat industrial per atraure
empreses al nostre municipi. També
hem trobat a faltar, i molt, una llista de
recursos per desenvolupar el turisme i
l’hostaleria, que hauria d’ajudar a obrir
les portes a un sector molt important
per l’economia del poble. Pensem
que calen noves idees per convèncer
els consumidors locals i forans dels
avantatges que ens ofereix el petit
comerç, com també posar sobre la
taula si Prats de Lluçanès està al dia
en tot allò que fa referència a les noves
tecnologies (fibra òptica, cobertura
de telefonía, etc.) o si estem ben
encaminats en matèria de formació,
si disposem de bones millores dels
equipaments municipals, o si sabem
treure profit de l’increment de trànsit
de la carretera coneguda com l’Eix del
Lluçanès. En definitiva, trobem a faltar
parlar d’economia, una paraula gairebé
oblidada en els darrers anys i que ens
hauria d’ajudar a sacsejar l’activitat
econòmica privada.

1 ANIVERSARI DEL REFERÈNDUM

hem commemorat tots aquells fets i,
Fa pocs dies es va complir un any de la
celebració del referèndum de l’1-O en la
qual es preguntava als catalans si volíem
convertir la comunitat autònoma en un
estat independent en forma de república.
Una data clau que vàrem protagonitzar
tots i totes conjuntament com a poble,
fent un exercici de democràcia que
alguns van intentar impedir amb l’ús de
la força. Cal posar en valor el compromís
de molts pradencs i pradenques que
van ser presents al col.legi electoral,
que van formar part dels preparatius
i de les meses, o que van ser un dels
1.444 ciutadans que, tot i la incertesa i
les imatges de violència que difonien els
mitjans, van decidir exercir el seu dret a
vot. Un any més tard, el poble de Prats
de Lluçanès hem commemorat tots
aquells fets i, com sempre, de forma
pacífica, cívica i reivindicativa.

PRIMER D’OCTUBRE. NI OBLIT NI
PERDÓ

Els dies 1 i 3 d’octubre de 2017 quedaran
sempre més a la memòria de tothom
pel què vam fer entre totes i tots: un
referèndum d’autodeterminació. Quan
ens deien que no tindríem urnes, en vam
tenir; quan ens deien que no tindríem
paperetes, en vam tenir; quan ens
deien que no votaríem, ho vam fer. I el
dia 3 ens vam trobar totes les persones
demòcrates als carrers del país, i a Prats
es va veure la manifestació més gran
de la història, per a defensar els drets
d’aquest poble.
L’1 i el 3 d’octubre d’un any després,
Prats de Lluçanès va rememorar aquella
fita, i va reivindicar-ne la gesta. Agraïm
a tothom que va fer possible tot el
seguit d’actes, i ens conjurem a seguir
persistint i avançant.

HOMENATGE AL
COMPANYS I A
REPRESALIATS

PRESIDENT
TOTS ELS

El dia 15 d’octubre va fer 78 anys que
van assassinar a Lluís Companys,
President de la Generalitat de Catalunya,
després que la policia nazi el detingués
i l’entregués al feixisme espanyol.
Com cada any, des d’ERC Prats se’l
va homenatjar. Per això, es va fer una
marxa de clavells -enguany acompanyats
de pluja- i el tradicional acte de lectura
de poemes i llançament de salves a
l’esplanada de Lurdes.
A causa de la situació de repressió
que viuen actualment alguns polítics i
activistes catalans, pel sol fet d’obeir
el poble de Catalunya i defensar la
democràcia, en aquesta ocasió les salves
van ser llançades també en honor seu.
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EL RACÓ DEL CIVISME

Canvi a la fibra òptica
En les últimes setmanes, veïns i veïnes de Prats han rebut
trucades de Telefònica avisant-los que els retiraran els fils de coure
per fer és el canvi a la fibra òptica immediatament. En aquesta
línia, recordem que:
1. Fer el canvi a la fibra òptica significa canviar el canal comunicador,
però es pot seguir tenint contractada la mateixa companyia si així
es desitja.
2. No ha d’implicar necessàriament fer canvis en el contracte actual.
3. S’ha de vetllar perquè la instal·lació nova es faci on hi ha la instal·lació
actual de coure.
4. L’Ajuntament de Prats de Lluçanès està en contacte amb l’empresa,
ja que la renovació ha de ser progressiva.
5. En qualsevol moment, podeu contactar amb l’Ajuntament i el servei
d’atenció al client de Telefònica per resoldre els vostres dubtes.

L’ESPAI – COWORKING
Anna Garrós
Soc la directora tècnica de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la
Catalunya Central. L’Associació es proposa ser un referent territorial en
desenvolupament rural amb la missió d’aglutinar i coordinar altres entitats,
exercint un paper de lideratge i aportant les bases per fonamentar el
desenvolupament rural dins l’àmbit del seu territori d’acció.
Actualment, l’Associació està formada per cinc persones, el gerent, la
directora tècnica, dues tècniques i una administrativa. La seu és a Puigreig, però com que gestionem i treballem amb 61 municipis de les
comarques del Lluçanès, Osona, el Berguedà, el Moianès i el Bages ens
desplacem per tot el territori.
Per aquest motiu, m’instal·lo a l’Espai, per trobar-me amb possibles
sol·licitants dels ajuts del programa Leader o bé per portar a terme accions
directament relacionades amb projectes de cooperació entre municipis i
entitats.

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

PASSEJADES PER A GENT GRAN
“A CENT CAP ALS 100”
Arriba el cicle de caminades per la
gent gran “A cent cap als 100” que
permetran visitar 4 parcs naturals
de Catalunya. El desplaçament es
farà amb autocar, i una vegada al
parc, començarà la ruta d’entre 8
i 9 km. Són sortides de tot el dia, i
els participants porten el dinar i la
beguda. Hi poden participar tant
persones de Prats, com també dels
altres municipis del Lluçanès.
La primera passejada serà el el 19 de
novembre a Sant Llorenç del Munt.
Les inscripcions es poden fer a partir
del 22 d’octubre, al Centre de dia o
al Consorci del Lluçanès.

TWITTER
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Segueix-nos a @pratsinfo i
piula amb #PratsdeLluçanès
@ANCLlucanes

Commemoració del Primer
d’Octubre a #PratsDeLluçanès
#Lluçanès #NiOblitNiPerdó
#FemLaRepúblicaCatalana

@FEDACPrats

El DAC arriba a #FEDACPrats
de la mà de @mpmingot i
comença el seu viatge per les
escoles FEDAC! @twtFEDAC
#PratsdeLluçanès #avuixdemà
#passióxeducar #projectes
#aprenem #enshopassembé
#projectestelemàticsFEDAC
#identitat #nosaltressomFEDAC

@ferranvila

El @polasensi ha fet aquesta
boníssima explicació de com es va
preparar l’1-O al #Lluçanès. Detalls
d’una data que molts recordarem
sempre. #PratsdeLluçanès

@BotiguersPrats

Des del Centre Obert de Prats de Lluçanès
busquem disfresses i llibres que ja no
s’utilitzin per tal de que els infants i joves
que hi participen en puguin seguir gaudint!

Benvinguda tardor. Comença
l’època de #bolets, #castanyes,
#moniatos...#començalatardor
#PratsdeLluçanès #tardor

@Cobla_Sabadell

Un tastet de la gran #festa dels
#contrapassos de dissabte a
#PratsdeLluçanès. Contrapàs de
Prats de Molló (fragment).
Música d’Alfons Falguera (cap a
1920) @Cons_Llucanes
@conf_sardanista @Pratsinfo
@conf_sardanista #culturapopular
#recuperemelcontrapàs

@FCPradencFem

Si en tens, no ho dubtis!
Porta-ho o posa’t en contacte amb nosaltres a les tardes:
C/ Sant Marçal, 6 (Edifici Casal del Jovent). Telèfon: 625 798 451

Moltes gràcies!

Ahir l’equip es va enfrontar a casa
amb el @VicRiuprimer de preferent,
amb el resultat de 0-5. Seguim
sumant. Dissabte partit a Sallent!
#somhinoies #somhipradenc
#1cat2 #PratsdeLluçanès

@Sendocosta

Gran oportunitat per fer activitat
fisica de forma saludable i ludica
per adolescents...Gran iniciativa!
#Lluçanes #PratsdeLluçanès

L’AGENDA

DIRECTORI

Dijous 18 d’octubre
Activitat bibliobús Puigdon
Engruna Teatre presenta Contes de Terra
i Arena
Sala Cal Bach a 2/4 de 6 de la tarda.
Dimecres 24 d’octubre
Nosaltres ens vacunem, i tu?
Xerrada a càrrec dels professionals del
CAP de Prats de Lluçanès i campanya de
vacunació.
A les 7 de la tarda, a l’Espai.
Divendres 26 d’octubre
Taller Monogràfic de Creació Literària a
la Biblioteca Sant Jordi de Prats.
A càrrec de l’escriptor i poeta Vicenç
Ambròs
De 5 a 8 de la tarda

Divendres 9 de novembre
Xerrada col·loqui: “Demografia i Activitat Econòmica. Reptes i oportunitats a
Prats de Lluçanès”. Exposició del treball
per Rafa Madariaga i Joan Carles Martori
professors d’Economia (UVic-UCC), Grup
de Recerca Data Analysis and Modeling
(DAM).
A les 7 de la tarda a l’Espai.
Dijous 15 de novembre
Presentació del projecte de la
Cooperativa d’Habitatge.
A les 8 del vespre a l’Espai.

ALCALDIA I REGIDORIA D’ESPORTS
I HISENDA
iperaire@pratsdellucanes.cat
REGIDORIA DE PROMOCIÓ DEL
MUNICIPI
mjuvanteny@pratsdellucanes.cat
REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL, COMUNICACIÓ, SOCIETAT DE LA COMUNICACIÓ I SALUT
aplans@pratsdellucanes.cat
REGIDORIA D’URBANISME, DEMOGRAFIA, PAGESIA I MEDI AMBIENT
gborralleras@pratsdellucanes.cat
REGIDORIA DE CULTURA,
EDUCACIÓ I JOVENTUT
lfont@pratsdellucanes.cat

Dimarts 30 d’octubre
Ple Municipal de l’Ajuntament de Prats
A 2/4 de 8 del vespre a la Sala de Plens de
l’Ajuntament

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I ESPAIS PÚBLICS
montseperarnau@pratsdellucanes.cat

Dimecres 31 d’octubre de 2018
Al matí
Presentació dels treballs fets a Prats en
el marc del Pla de Fosses 2017-2018.
Inauguració dels Espais de memòria.

OFICINES MUNICIPALS
93 856 01 00
ajuntament@pratsdellucanes.cat

Dimecres 31 d’octubre
Castanyada a l’Espai Social de la Gent
Gran
A partir de 2/4 de 6 de la tarda.

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)

#PRATSDELLUÇANÈS

Segueix-nos a Instagram
a @pratsdellucanes

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

@napbala

s #pratsdelluçanès #descobreixcatalunya
#catalunyaexperience ...

@intrusllucanes

Ca l’Andreuet, Prats de Lluçanès
(C/Orient, 7) Aquesta és la casa on
farem el primer concert, ...

@annagorchs

Joaquim Pecanins: “Val més saber
una cançó que anar vestit de senyor”
#Pratsdelluçanès ...

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

@coblasabadell

Us fem un avanç de la 3a Contrapassada!! #pratsdelluçanès #contrapàs
#sardanacurta #sardana #cobla ...

@abl_77

Observant la vía làctia
#lluçà #lluçanès #pratsdelluçanès
#natura #nature #landscape ...

@xaviervilamu

Collons!!! Quins codonys!!! Si no
maduren aviat, l‘arbre es fotarà de
cap!!! #Lluçanès #lluçanèsrural ...

Consulteu els horaris dels diferents
equipaments municipals a
www.pratsdellucanes.cat

