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El divendres 9 de novembre es va
inaugurar l’Espai de Memòria: “Les
fosses de la Guerra Civil a Prats
de Lluçanès” i es van inhumar les
restes dels 18 soldats localitzats
a les fosses de Sant Andreu de
Llanars i Sant Sebastià al cementiri
municipal.

La consellera de Justícia, Ester Capella,
inaugura l’Espai de Memòria de Prats

La consellera de Justícia, Ester
Capella, acompanyada de la Directora
General de Memòria Democràtica,
Carme Garcia, la delegada del Govern
a la Catalunya Central, Alba Camps, i
l’alcalde de Prats de Lluçanès, Isaac
Peraire, van fer un petit recorregut
pel nou itinerari commemoratiu
dels combats de la Guerra Civil.
Els acompanyaven alguns familiars
locals dels soldats, entre els quals
Manel Bueno i Llorenç Santmiquel.
Un dels moments més importants
de la jornada va ser la inhumació dels
18 soldats localitzats a les fosses
de Sant Andreu de Llanars i Sant
Sebastià al cementiri municipal, on
també es van aplegar un bon nombre
de familiars i veïns del poble.
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L’EDITORIAL

EL DIA A DIA

La planificació i ordenació és cabdal
per a emprendre qualsevol tasca que
vulgui culminar amb èxit. De les feines,
de les llars, de l’ajuntament… encara
que segur que en alguns àmbits hi ha
marge per a la improvisació, en allò
públic és imprescindible diagnosticar i
planificar, per responsabilitat i per, com
dèiem, acabar amb possibilitats d’èxits
un projecte. Aquesta planificació
és important, també o sobretot, en
urbanisme.

[Continuació portada]

Aquest equip de govern ha volgut
planificar l’obra de govern mitjançant el
Pla de Govern-el podeu veure a la pàgina
web de transparència de l’Ajuntament-,
o amb temes específics, com el Pla
d’Actuació Municipal d’Habitatge -que
també el podeu veure a la pàgina web, o en altres temes específics com la
dinamització del mercat, la construcció
de L’Espai o la construcció dels vestidors
compartits de la zona esportiva-després
de veure l’estat dels equipaments
públics en general.
Per la seva banda, el municipi de
Prats de Lluçanès s’ha regit per unes
normes subsidiàries de planejament
urbanístic des del final de la dècada
dels 80; unes normes que han guiat o
han volgut guiar l’urbanisme en aquest
poble des de llavors. Així les coses, va
ser l’any 2007 quan, després de les
corresponents gestions, es va iniciar el
procés de redacció del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal per dotar-nos
d’una eina actualitzada i més completa
al servei de la ciutadania i el territori.
Després d’un llarg trajecte, aquest
passat mes d’octubre (és a dir, més
d’11 anys després d’haver-se iniciat
el procediment) va publicar-se al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) el POUM de Prats de Lluçanès,
que teniu a disposició a la web o a les
dependències municipals, aquesta
nova norma de planificació i ordenació
urbanística.

Equip de Govern

Durant la visita a l’Espai de Memòria,
l’alcalde i la consellera Capella van
fer una ofrena al monòlit dipositant
un romaní que posteriorment es
plantarà al mateix monument. També
es va fer un emotiu minut de silenci.
A l’acte, Capella va exposar que el
que se celebrava era una jornada de
dignitat, agraint el compromís dels
familiars, veïns i persones implicades
en el projecte: “Avui, després de 80
anys, aquestes persones podran
descansar d’acord amb el què diu
la Llei de Fosses, la voluntat del
Parlament i del Govern de Catalunya”.
La consellera també va declarar que
l’acte servia per defensar que “el
feixisme no va guanyar, ni ho farà
mai, se’ns va imposar un silenci i
no ens resignem que aquest silenci
perduri”.
Per la seva banda, Isaac Peraire va
dir que el que “s’està fent és un nou
acte de dignitat recuperant aquests
espais, cal explicar-los perquè,
d’aquesta manera, tant la gent de
Prats com la de fora, conegui el que
hi va passar.” En la mateixa línia,
va afegir que la feina no s’atura ni
acaba aquí. De fet, va explicar que
l’Institut del Lluçanès, l’IES Castell
del Quer, treballa en un projecte
Erasmus conjunt amb la República
Txeca i Itàlia al voltant de la memòria
històrica.
Capella i Peraire també van
coincidir a reivindicar la figura i la
feina feta per l’exconseller d’Afers i
Relacions Institucionals i Exteriors
i Transparència, Raül Romeva, que
segons van expressar és “una
persona compromesa amb la
democràcia i la memòria històrica.”
Aquestes
paraules
van
anar
seguides d’un sentit aplaudiment
per reclamar-ne la llibertat.
Inhumació dels soldats
Després de la inauguració de l’Espai
de Memòria, tots els assistents
es van desplaçar fins al cementiri
municipal de Prats on es van
inhumar les restes dels 18 soldats
localitzats a les fosses de Sant
Andreu de Llanars i Sant Sebastià.
Tot i que les restes van ser creuades
a través d’un programa per creuar
l’ADN de la Universitat Autòn oma

de Barcelona (UAB) amb més de
2.000 mostres genètiques, no es
van poder identificar els soldats.
Seguidament, la consellera també
va visitar la fossa de Sant Andreu
de Llanars on es van localitzar les
restes de quatre soldats. Al mateix
lloc, els arqueòlegs van explicar els
treballs desenvolupats.
Entrega del document de nul·litat
a Maria Carme Canal
A la seva arribada al municipi, la
consellera va visitar l’Ajuntament de
Prats de Lluçanès, on va signar al
llibre d’honor del consistori. Capella
també va fer entrega del document
de nul·litat a Maria Carme Canal del
judici sumaríssim que va condemnar
a cadena perpètua el seu avi,
Francesc Canal Juvanteny, alcalde
de Prats de Lluçanès, l’any 1937.

S’INSTAL·LEN FANALS FOTOVOLTAICS AL CAMÍ DE LURDES I
AL CEMENTIRI
Prats de Lluçanès compta des del
passat 30 d’octubre amb sis fanals
fotovoltaics a l’entorn de Lurdes i del
camí del Cementiri.
Els llums es van sol·licitar el 2016
i han estat cedits per la Diputació
de Barcelona. La programació i el
control de càrrega de les bateries
a partir dels panells fotovoltaics,
així com el control d’encesa de la
lluminària es realitzarà mitjançant
una APP instalada en un dispositiu
mòbil Android.
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EL DIA A DIA
PRATS TREBALLA PER DINAMITZAR ELS HABITATGES BUITS
DEL POBLE
Prats de Lluçanès vol revitalitzar el
parc d’habitatges buits del poble.
Per contribuir a fer-ho, l’Ajuntament
s’ha adherit com a soci col·laborador
a la cooperativa Omplim els Buits,
que treballa amb aquest objectiu i
amb la finalitat de facilitar als seus
usuaris l’accés a un habitatge de
forma assequible i no especulativa. El
projecte casa amb les estratègies del
Pla d’Actuació Municipal d’Habitatge
de Prats i també amb el compromís
de treball i impuls de l’economia
social i solidària.
La cooperativa es va presentar en un
acte obert aquest dijous al vespre a
l’Espai de Prats de Lluçanès, on hi van
assistir un nombre divers de persones
interessades en el projecte. Des de
propietaris que busquen seguretat a
l’hora de llogar, a persones que es
volen emancipar o volen formar part
d’una iniciativa d’arrel cooperatiu. A
partir d’ara, s’espera poder crear un
grup local d’aquesta societat que
treballi al poble.

del Jovent o a l’Ajuntament abans del
10 de desembre.
D’altra banda, les famílies que vulguin
apadrinar una carta, hauran d’omplir
la butlleta i fer-la arribar al Casal del
Jovent o a l’Ajuntament on se’ls
donarà una de les cartes del 10 al 21
de desembre.
CASTANYADA A L’ESPAI SOCIAL
DE LA GENT GRAN
El 31 d’octubre passat l’Espai Social
de la Gent Gran va celebrar una any
més la Castanyada. Hi van assistir una
trentena de persones que van poder
menjar coca, castanyes i panellets i
gaudir del bon ambient de la diada.

ENTRA EN VIGOR EL NOU POUM
DE PRATS DE LLUÇANÈS
El 23 d’octubre passat es va publicar
al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC) l’aprovació
definitiva del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) de
Prats de Lluçanès, essent aquest ja
d’aplicació.
La Comissió Territorial d’Urbanisme
a la Catalunya Central va aprovar el
POUM el 9 d’octubre de 2015, però va
TORNA LA CAMPANYA NADA- demanar un text refós del document.
LENCA “APADRINA IL·LUSIÓ”
La Comissió va donar conformitat al
Les situacions socioeconòmiques de text refós el 12 de juny del 2018.
les famílies no haurien de significar Aquest instrument urbanístic millorarà
que els més petits de casa perdin notablement la normativa vigent fins
protagonisme durant aquestes festes ara, que venia derivada d’un conjunt de
de nadal. Per aquest motiu, des de normes de plantejaments urbanístics
l’Ajuntament de Prats i el Casal del anteriors, conegudes com a “Normes
Jovent, es torna a organitzar la tercera Subsidiàries de Planejament”.
edició del projecte “Apadrina Il·lusió”. Tota la documentació es pot consultar
Una iniciativa nascuda amb l’objectiu a la web de l’ajuntament.
que cap infant es quedi sense rebre
regals la nit més màgica de l’any.
Les famílies amb més necessitats
econòmiques i els seus fills, redactaran
una carta pels reis demanant les
joguines que més desitgin, essent
conscients que el preu no pot ser
superior a 20€. El model de carta es
podrà anar a recollir i retornar al Casal
Autor: Jordi Mas

PRATS DEBAT SOBRE L’ECONOMIA I LA DEMOGRAFIA DEL
MUNICIPI
El passat divendres 9 de novembre,
Prats de Lluçanès va acollir la xerrada
col·loqui “Demografia i Activitat
Econòmica. Reptes i oportunitats a
Prats de Lluçanès”. L’acte va servir
per exposar el treball realitzat per
Rafa Madariaga i Joan Carles Martori,
professors d’Economia (UVic-UCC),
Grup de Recerca Data Analysis and
Modeling (DAM) sobre el present i el
futur de Prats de Lluçanès.
D’aquesta manera es van posar
sobre la taula diversos temes, entre
ells, l’evolució de la demografia en els
últims anys, les dades poblacionals
o l’ocupació, amb l’objectiu de
seguir trobant estratègies per
afrontar la davallada demogràfica
de Prats. De fet, l’equip de Govern,
ha treballat en els darrers tres
anys sobre els àmbits d’habitatge i
treball, com a principals punts per
encarar la demografia del poble. En
són exemples el Pla d’Habitatge o
el treball fet en consonància amb
el Consorci del Lluçanès, guiant en
matèria de cooperativisme, ocupació
o assessorament a empreses.
UN RAMAT D’OVELLES QUE FA
LA TRANSHUMÀNCIA PASSA PEL
CAMÍ RAMADER QUE TRAVESSA
PRATS
El 30 de novembre passat, a Prats
de Lluçanès es va tornar a veure i
gaudir del ramat d’ovelles que fa la
transhumància. El nombre total de
caps del ramat va ser de 430 ovelles
i David Aragüés, “Arkeru” era el
pastor a càrrec del ramat. El pas dels
animals va aplegar un bon nombre
d’encuriosits que es van concentrar
a les voreres i carrers del poble que
formen part d’un camí ramader
històric.
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EL DIA A DIA
LA
GASTRONOMIA,
GRAN
PROTAGONISTA DE LA FESTA
TOCATS PEL BOLET
Prats de Lluçanès va celebrar la
segona edició de la festa “Tocats
pel Bolet”, un cap de setmana farcit
d’activitats relacionades amb el món
boletaire, organitzat per l’Ajuntament
de Prats i la Unió de Botiguers i
Comerciants. Segons la regidora de
Promoció del Municipi, Montserrat
Juvanteny, “la festa va ser molt
participada, fet que demostra que
ja està consolidada dins el calendari
festiu de Prats”.
El vessant gastronòmic va ser ben
present a la festa. D’una banda,
es va celebrar el taller de cuina del
bolet amb el cuiner Jordi Rodellas.
Al vespre, la gastronomia del bolet
va inundar la plaça de l’Església amb
les degustacions de la cuina del
bolet que van oferir els establiments
de Prats. Durant el cap de setmana
també va tenir lloc l’estrena del “Cucrovelló”, el nou element del bestiari de
Prats, a través d’una cercavila amb
els gegants pel centre del poble.

MESURES
DE
PREVENCIÓ
DAVANT LA PESTA PORCINA
AFRICANA
La recent aparició de la pesta
porcina africana a Bèlgica i a Xina ha
posat en estat d’alerta tot el sector
ramader porcí. Per aquest motiu

i coincidint amb la Fira de Santa
Llúcia, Prats acollirà una jornada
tècnica amb l’objectiu d’informar i
donar eines de prevenció a ramaders
i a caçadors (bioseguretat, control
sanitari, correcte maneig...) per
encarar aquesta amenaça i evitar
que la malaltia entri a les nostres
explotacions, fet que suposaria un
greu problema per al sector i el
mercat de la carn. La jornada es farà
el dijous 13 de desembre a ¾ de 6 de
la tarda a l’Espai i estarà organitzada
conjuntament des del DARP, l’ADS
Lluçanès, la Societat de Caçadors
de Prats, el Consorci del Lluçanès i
l’Ajuntament de Prats.
L’AJUNTAMENT
DE
PRATS
APROVA LA REDUCCIÓ DE
LA TAXA D’ESCOMBRARIES I
L’ADHESIÓ A LES COOPERATIVES
CUIDEM LLUÇANÈS I OMPLIM
ELS BUITS
L’economia social és un punt clau
de treball al poble, de fet Prats
forma part de la Xarxa de Municipis
d’Economia Social i Solidària. En
aquesta línia, doncs el ple ordinari del
mes d’octubre va aprovar l’adhesió
a dues cooperatives, la cooperativa
Cuidem Lluçanès i la cooperativa
Omplim els Buits. La primera treballa
amb l’objectiu d’oferir serveis i
acompanyament a persones i
organitzacions.
I pel que fa a la cooperativa Omplim
els Buits, es tracta d’una societat que
busca dinamitzar el parc d’habitatges
buits del poble i facilitar als seus
usuaris l’accés a un habitatge de forma
assequible i no especulativa. Per la
seva banda, el regidor del PDeCAT
a Prats, Jordi Bruch va celebrar el
naixement del projecte: “Animem la
gent que tingui habitatges buits que
valorin aquesta opció que els pot
ajudar i transmetre seguretat, és una
molt bona iniciativa”.
Durant el plenari també es va aprovar
el padró municipal amb referència a
l’1 de gener del 2018 amb un nombre
d’habitants de 2.537 persones, set
persones més que el padró de l’1 de
gener del 2017. L’Ajuntament també
va aprovar la concessió demanial
per a la instal·lació, manteniment i
explotació de l’estació de recàrrega
de vehicles elèctrics al terreny de
“Cal Pelut”.

Un dels altres punts tractats a la
sessió van ser les modificacions de
crèdit, que incloïen, entre altres, la
millora al carrer Orient, amb un cost
de 12.127€, i la creació d’un parc de
cal·listènia al carrer amb un cost de
2.442€. Aquest punt es va aprovar
amb els vots a favor del grup d’ERC
Prats i els vots en contra del grup del
PDeCAT Prats.
L’aprovació del projecte de vestidors
compartits de la zona esportiva va
comptar només amb el suport de
l’equip de Govern, ja que Bruch va
al·legar que malgrat estar a favor del
projecte en si i creure que aquesta
reestructuració és necessària, havia
“arribat a corre-cuita”. En aquesta
línia, va demanar retirar-lo de l’ordre
del dia i treballar-lo conjuntament. Per
la seva banda, Peraire va respondre
que comença un període de 30 dies
durant el qual tothom qui ho cregui
necessari pot aportar-hi millores i
mirar-se’l amb profunditat.
També va prosperar l’aprovació
provisional de la modificació de les
ordenances fiscals reguladores dels
tributs municipals 2019, entre les
quals destaquen una disminució del
preu de les escombraries que passa
de 136€ a 130€.
ALUMNES DE L’ESCOLA FEDAC I
L’ESCOLA LLUÇANÈS ESCRIUEN
I ENVIEN POSTALS DEL MERCAT
DE PRATS
Durant les últimes setmanes, les
dues escoles de primària del municipi,
l’escola FEDAC i l’escola Lluçanès,
han treballat amb les postals de
dinamització del Mercat de Prats. Una
iniciativa que ha englobat diversos
aprenentatges: conèixer més a fons
el Mercat dels diumenges, aprendre
a escriure una postal i sobretot saberla enviar perquè arribi a l’adreça
desitjada. L’activitat forma part de la
campanya de difusió del Mercat dels
diumenges que està portant a terme
l’Ajuntament.

CLUB BÀSQUET
PRATS DE LLUÇANÈS
El Club Bàsquet Prats de Lluçanès
es va fundar fa més de 25 anys, amb
il·lusió i ganes de jugar a bàsquet de
molts nens i nenes.
Actualment el club es gestiona de
manera assembleària i les tasques
del dia a dia estan repartides entre
tots els pares i mares dels infants
i joves que en formen part. A dia
d’avui, el club està format per 26
jugadors repartits en 3 categories
diferents; l’Escola de Bàsquet, el
Mini-mixt i l’Infantil Femení.
La temporada 2008/2009 va ser
l’any amb més equips inscrits, ja
que cada setmana jugaven un total
de 9 equips.
Des de l’organització del club es
treballa per mantenir els equips
actuals i fer-los créixer per afrontar
futures temporades. La filosofia
que es vol transmetre és l’esforç,
compromís i companyerisme com
a model de treball per aconseguir
èxits.
Durant la primera setmana de
setembre el club també organitza
el Campus de Bàsquet amb jocs,
activitats esportives, excursions.
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LES VEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

JORDI BRUCH ENCAPÇALARÀ
“JUNTS PER PRATS”

Jordi Bruch serà el candidat de “Junts per
Prats” en les eleccions del maig vinent.
Així ho van decidir, per unanimitat, els
simpatitzants de Junts per Prats que
van assistir en l’assemblea explicativa
del projecte celebrada el passat 2 de
novembre a l’Espai.
Els darrers tres anys Jordi Bruch ha estat
el portaveu del PDECAT a l’Ajuntament
de Prats, en la que ha estat la seva
primera legislatura com a regidor, al
costat de Jordi Batriu, Mercè Perarnau,
Ariadna Ponsa i Judit Boatella.
En l’àmbit professional es dedica al
món de la música: ha estat professor
i director de l’Escola de Municipal de
Música Josep Cirera i Armengol, i
actualment és professor de l’EMAL.
Des dels 16 anys actua en solitari o
en diferents formacions de música
lleugera i de ball per tot Catalunya,
acumulant més de 4.000 actuacions
en directe i l’enregistrament de vuit
treballs discogràfics. És empresari de
produccions musicals i de l’oci i, a més,
també col·labora en el negoci que la
família regenta a Prats.
Bruch és tècnic especialista en
Electrònica Industrial i, fruit del seu pas
pel conservatori superior de música del
Liceu de Barcelona i per la Universitat
de Barcelona, també és diplomat com
a professor de Música. En l’àmbit
associatiu, ha estat membre de l’AMPA
de l’Escola FEDAC i de l’Institut Castell
del Quer, membre del consell escolar
municipal, a més de participar en
diferents iniciatives locals i culturals
com la Comissió de Carnestoltes,
els grallers, els bastoners, el Grup
Orquestral de Prats de Lluçanès o
associacions del món del motor.

L’ESGLÉSIA TORNARÀ A LLUIR

Volem celebrar que el campanar i la
façana de l’església parroquial de Prats
de Lluçanès siguin més a prop de lluir
un renovat aspecte. És una notícia molt
important perquè millorarà la seguretat
de l’edifici i oferirà un aspecte molt
més bonic a un punt central pel poble.
I és molt important, també, perquè
tot això serà gràcies a les aportacions
econòmiques i a la persistència dels
pradencs i pradenques. Enhorabona,
doncs, a tots.

Contacte: cbprats@gmail.com

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “ORIOL
JUNQUERAS. FINS QUE SIGUEM
LLIURES”

El diumenge dia 2 de desembre a 3/4
d’1 a la Plaça de l’església tindrà lloc
la presentació del llibre dedicat a Oriol
Junqueras, que es troba en presó
preventiva des del 2 de novembre del
2017. En aquesta presentació estarem
acompanyats de l’autor del llibre, Sergi
Sol, i de Diana Riba, dona de Raül
Romeva.

PROPOSTES D’ACORD AL PLE
D’OCTUBRE

Durant l’apartat de mocions del Ple
municipal celebrat el dia 30 d’octubre,
es van aprovar per unanimitat les tres
propostes presentades:
- Moció pel dret a morir dignament.
- Moció de suport al Correllengua.
- Moció de suport a la resolució 92/XII
del Parlament de Catalunya.

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL

Finalment, el POUM està publicat i és
d’aplicació sobre l’urbanisme de Prats
de Lluçanès. Una eina imprescindible
i interessant, nascuda de la voluntat
del govern d’ERC a l’etapa 2003-2007,
a qui fem un reconeixement per haver
emprès aquest camí. Un camí que ha
estat llarg i que des d’ERC ens sembla
que no ha seguit el millor dels traçats, no
fent - per exemple- prou explícits tots els
procediments de participació ciutadana,
de compartir la construcció d’aquesta
eina amb les veïnes i veïns del municipi.
Així les coses, i després de culminar els
tràmits necessaris, és una norma amb
marge de millora que ja és d’aplicació al
municipi.
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EL RACÓ DEL CIVISME

Com s’ha de treure la fracció orgànica?
S’han detectat alguns errors a l’hora de treure la
fracció orgànica al carrer. Recordem que aquesta
part sempre s’ha de treure:
· Amb el cubell marró codificat
· La bossa compostable
· La tapa tancada per evitar vessaments

No es pot treure mai amb el cubell reixat, ja que
aquest fet provoca inconvenients (vessaments,
acció d’animals...) que embruten els carrers i creen
molèsties als altres veïns.

L’ESPAI – COWORKING
Josep Guàrdia
Soc Enginyer Informàtic per la Universitat Politècnica de Catalunya.
He treballat en diferents projectes dins el món de l’enginyeria civil i
aeroespacial (Blocksat, LISA Pathfinder, Carmenes i CTA).
Tot i haver treballat en projectes relativament grans, crec que ha arribat
el moment d’intentar crear una nova empresa per tal d’aportar solucions
informàtiques a les PIMES a través d’aplicacions informàtiques fetes
directament a partir dels requeriments del client.
A l’Espai hi trobo un lloc tranquil i adaptat per començar aquest nou
projecte i, el més important, a prop de casa.

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

NOVA EDICIÓ DE LA FIRA
DE SANTA LLÚCIA
El diumenge 16 de desembre se
celebrarà la tradicional fira centenària
de Santa Llúcia a Prats de Lluçanès.
La mostra encetarà amb l’esmorzar
popular amb productes locals a la
plaça de la Roca Xica. Durant tot el
dia es podrà visitar la concorreguda
exposició de bestiar, maquinària
agrícola i automoció, així com les
parades d’artesans i productes del
Lluçanès. També es farà el mercat
com cada diumenge.

Enguany arriba la III Trobada de
Tallistes de fusta que se celebra
cada dos anys dins la programació
de la festa.
A més a més, s’organitzaran altres
activitats paral·leles com el concurs
d’escultures amb motoserra o
la demostració de ferrar cavalls i
l’activitat de volteig amb cavalls.

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

A 1r els contes ens diverteixen i
ens motiven per aprendre, per això
avui hem anat a #educacióinfantil
a explicar-los. Ens ho hem passat
d’allò més bé #passióxeducar
#avuixdemà #PratsdeLluçanès
#expliquemcontes
#ensagradasergrans

@ferrer_marc

Aquest matí he anat a la inauguració
de l’Espai de Memòria: “Les
fosses de la Guerra Civil a
#PratsdeLluçanès”
En elles es van trobar els cossos
de bombers dels @BCN_Bombers
que van ser mobilitzats per l’exèrcit
de la República. Les seves restes
s’han portat al cementiri.

@estercapella

Llegeixo emocionada l’epitafi de 18
soldats anònims que van morir a
#PratsdeLluçanès el 1939, que avui
reben sepultura.
Amb l’#alcalde @isaacperaire,
enterrem les restes al cementiri.
Les hem localitzat i les dignifiquem
gràcies al #PladeFosses de
@justiciacat

@FCPradencFem

Ens agrada aquesta sensació!!! En
el partit contra el @cemataro de la
jornada 3. Pradenc 2-1 Mataró.
Dissabte en volem més!!!
#somhinoies #somhipradenc
#futfem #1cat2 #orgullosa
#pradencrules #pratsdelluçanès

@cal_janet

Que tal una costella de porc,
cuita a baixa temperatura i rostida
amb soja, mel i mostassa?
#somxarcurters #saborsdellluçanes
#saborsdetardor #PratsdeLluçanès
#gremicarn #porcduroc

@BotiguersPrats

#PratsdeLluçanès va celebrar la
segona edició de la festa “Tocats
pel Bolet”, un cap de setmana
farcit d’activitats relacionades
amb el món #boletaire, organitzat
per l’Ajuntament de Prats i @
BotiguersPrats.#TocatspelBolet

L’AGENDA

DIRECTORI

Dimarts 20 de novembre
Sessió de constitució del Consell
d’Infants pel curs 2018-2019
A les 2/4 de 6 de la tarda,
a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Prats

Dijous 13 de desembre
Jornada Tècnica sobre la pesta
porcina: “Mesures de seguretat en les
explotacions ramaderes i en la caça”
A ¾ de 6 de la tarda, a l’Espai

Dijous 22 de novembre
Activitat Històries en Moviment del
Bibliobús Puigdon
A les 11 del matí, a Cal Bach

Divendres 14 de desembre
Jornada Tècnica de Tallistes adreçada a
Centres d’Educació i a professionals.
A l’Espai

Divendres 23 de novembre
Obra de Teatre “Fins l’últim pètal” del
grup Fem-hi+ 3.0
A les 10 del vespre, a la Sala Polivalent

Dissabte 15 de desembre
Demostració i finalització de l’obra
conjunta dedicada al poble.
D’11 a 2 del migdia, a la Sala Cal Bach

Dissabte 24 de novembre
Obra de Teatre “Fins l’últim pètal” del
grup Fem-hi+ 3.0
A les 10 del vespre, a la Sala Polivalent

Diumenge 16 de desembre
Fira de Santa Llúcia a Prats de Lluçanès.

Diumenge 25 de novembre
Obra de Teatre “Fins l’últim pètal” del
grup Fem-hi+ 3.0
A les 6 de la tarda, a la Sala Polivalent
Actes Dia violència contra les dones
Tots els dilluns
Futbol al Carrer: Nosaltres juguem amb
valors, i tu?
A les 6 de la tarda als Jardins de Cal Bach.

Del 14 al 16 de desembre
Exposició de talles de fusta
De 10 a 2 del migdia, a la Sala de Cal Bach
Dimarts 18 de desembre
Torronada a l’Espai Social de la Gent
Gran. Berenar amb coca i torrons i concert
amb la Coral Sant Jordi
A les 6 de la tarda, a l’Espai Social

REGIDORIA DE PROMOCIÓ DEL
MUNICIPI
mjuvanteny@pratsdellucanes.cat
REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL,
COMUNICACIÓ, SOCIETAT DE LA
INFORMACIÓ 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
REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I
ESPAIS PÚBLICS
montseperarnau@pratsdellucanes.cat
OFICINES MUNICIPALS
93 856 01 00
ajuntament@pratsdellucanes.cat
ARXIU MUNICIPAL
93 856 04 80
arxiu@pratsdellucanes.cat

Diumenge 2 de desembre
Mercat de Segona Mà
Durant el matí, al carrer Major i a la plaça de
l’Església

BIBLIOTECA MUNICIPAL
93 856 03 93
biblioteca@pratsdellucanes.cat

Presentació del llibre “Oriol Junqueras.
Fins que siguem lliures” acompanyats de
l’autor del llibre, Sergi Sol, i de Diana Riba,
dona de Raül Romeva.
A ¾ d’1 del migdia, a la plaça de l’Església

#PRATSDELLUÇANÈS

ALCALDIA I REGIDORIA
D’ESPORTS I HISENDA
iperaire@pratsdellucanes.cat

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP)
93 856 02 51
93 856 05 00 (Urgències)
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

@escolallucanes

Tots els grups de l’escola passen
pel “photocall” de tardor creat pels
alumnes de cinquè. Després hem...

@copa8ts

#pratsdelluçanès#nuvol#catalunya

@femhimes3.0

Recordeu! Demà a les 21:00h al
Local del Jovent de #pratsdelluçanès
s’inicia la venta d’entrades...

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

@ ullviatger_

Boniques postes de Sol que et regala
el Lluçanès. #ullviatger #visiteurope
#descobreixcatalunya...

@fs_prats

TEMPORADA 18/19! Vinga fot-li!
#cfspratsdelluçanès
#pratsdelluçanès #futsal

@perusasm

Morning Climbing #goodmorning
#bondia #pratsdelluçanès #clikcat
#instaosona #igers...

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

