
Consorci
del Lluçanès

Guia de serveis
Què t’ofereix el Consorci del Lluçanès?



Ocupació

Descripció

Servei públic d’orientació laboral dels 
municipis del Lluçanès per a les persones que 
busquen feina o una millora professional. 
Gestió i intermediació de la borsa de treball 
del Lluçanès a través del Servei Local 
d’Ocupació inscrit a la xarxa Xaloc de la 
Diputació de Barcelona.

Horaris d’atenció al públic
Dilluns de 9 a 13h, a Olost
Dimarts i dijous de 9 a 13h, al Consorci
Dimecres de 9 a 14h, a Prats de Lluçanès
Divendres de 9 a 13h:
2n. divendres del mes a Sant Feliu Sasserra i
Sant Bartomeu del Grau
3r. divendres del mes a Sant Boi
de Lluçanès i Sant Bartomeu
del Grau

Contacte

      insercio@consorci.llucanes.cat
      ocupacio@consorci.llucanes.cat
      607 159 511

Serveis

Servei Local d’Ocupació del Lluçanès

·
·

·

·
·
·
·
·
·

Servei a les empreses en gestió / 
intermediació i difusió d’ofertes de feina

·
·
·

Servei de suport als ajuntaments en 
projectes d’ocupació i processos de selecció

·
·

Borsa de treball. 
Orientació laboral: acompanyament en la 
recerca de feina.
Sessions individuals i grupals sobre eines i  
tècniques de recerca de feina.
Itineraris personals (presencials i on-line).
Club de la feina.
Sessions Informatives a l’INS Castell del Quer.
Organització de formació professionalitzadora. 
Servei d’Informació i Orientació ACREDITA’T. 
Butlletí de notícies sobre formació i ocupació.

Difusió de les ofertes de feina.
Preselecció i derivació de treballadors.
Disseny de proves de preselecció per 
competències.

Suport i col·laboració en projectes d’ocupació.
Suport en processos de selecció públics.

Cal concretar
entrevista



Empresa i emprenedoria

Descripció

Servei de suport al teixit empresarial per a la 
creació, sensibilització, consolidació i millora 
de la competitivitat de les empreses del 
Lluçanès. Dirigit a empreses i persones 
emprenedores.

Informació i assessorament a les empreses 
per a la seva consolidació, creixement i 
millora contínua. Gestió, intermediació i 
difusió d’ofertes de treball. Dinamització i 
millora dels polígons d’activitat econòmica.
 
Informació, orientació i assistència tècnica en 
subvencions i ajuts.

Contacte

      empresa@consorci.llucanes.cat

Serveis

Suport a les persones emprenedores
Serveis d’informació, assessorament, suport a 
la creació i posada en marxa de noves 
empreses, i en l’elaboració del pla d’empresa 
per analitzar la viabilitat tècnica, econòmica i 
financera del projecte empresarial.

Formació per a empreses i persones 
emprenedores
Formació adaptada a les necessitats de les 
empreses i les persones emprenedores.

Accions específiques pels comerços
Campanyes de màrqueting, accions de 
sensibilització i capacitació per a la millora de 
la competitivitat dels establiments comercials 
del Lluçanès.

Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE)
Implantació i suport al programa CuEmE a les 
escoles del Lluçanès per a la sensibilització de 
l’emprenedoria entre els més joves.  

Antena del servei de Reempresa
Informació i acompanyament durant els 
procés de cedir o reemprendre una emrpesa.



Educació i formació

Descripció

En l’àmbit de l’educació, impuls i coordinació 
del pla territorial educatiu “Lluçanès Territori 
Educador”, en el qual s’emmarquen les 
accions educatives de territori que s’adrecen 
a totes les franges d’edat: des de petita 
infància, etapa escolar, joves i adolescents i 
persones adultes.
 
Organització d'accions formatives pròpies 
(cursos, tallers, monogràfics, xerrades...), 
formació per adults, permanent, contínua, 
ocupacional i professionalitzadora.

Contacte

      formacio.consorci@llucanes.cat
      www.formacio.llucanes.cat

Serveis

Suport ajuntaments
Implantació i gestió d’accions formatives.

Orientació acadèmica i formativa
Servei d’orientació i assessorament sobre el 
món educatiu i de la formació.

Suport als agents educatius
Col·laboració amb Escoles Bressol, Escoles 
d’Educació infantil i primària, Institut, les 
AMPA del Lluçanès, Escola de Música i Arts 
del Lluçanès, Biblioteques, Centre de 
Recursos Pedagògics.

Coordinació de projectes educatius
Coeducuació i igualtat de gènere, prevenció 
de les drogodependències, creixem plegats, 
escola de pares i mares, Educació 360.



Desenvolupament rural

Descripció

El servei de Desenvolupament rural assessora 
a pagesos i propietaris. Dona suport al sector 
agrari en temàtiques diverses, a la realització 
de nous projectes i acompanyament en noves 
incorporacions.

Assessorament en gestió forestal, promoció i 
dinamització de productes agroalimentaris 
locals.

Contacte

      sdr@consorci.llucanes.cat
      www.producteslocals.llucanes.cat
      695 413 874

Serveis

Formació
Oferta de cursos de formació d’interès per al 
sector primari: fitosanitaris, biocides, 
gestió…Jornades per la capacitació del sector 
primari del Lluçanès.

Productes agroalimentaris
Suport en difusió, promoció i capacitació a 
productors i elaboradors de productes 
agroalimentaris.

Suport ajuntaments
Cartografia i senyalització. Assessorament en 
la implantació de projectes. Suport en 
l’organització de fires, jornades i 
esdeveniments.

Suport a la gestió forestal
Suport i ajuda als propietaris forestals en 
col·laboració amb l’Associació de Propietaris 
Forestals.

Salut pública
Assessorament i acompanyament als 
establiments i comerços minoristes, i 
ajuntaments, en matèria de salut pública.



Escola de Música i Arts del Lluçanès

Descripció

L’Escola de Música i Arts del Lluçanès és un 
centre educatiu i cultural públic de titularitat 
del Consorci del Lluçanès que vol fomentar 
l’educació musical i artística dels habitants del 
Lluçanès facilitant i estimulant el 
desenvolupament de les seves capacitats 
expressives i artístiques així com contribuir al 
desenvolupament i la cohesió de la seva 
societat mitjançant la pràctica i participació 
musical i artística.

Contacte

      emal@consorci.llucanes.cat
      www.llucanes.cat/emal
      618 652 187

Serveis

Oferta eductiva musical de llarga durada

Programa inicial (de 3 a 6 anys):
·

Programa bàsic (a partir de 7 anys ) i
avançat (a partir de 12 anys): 
·
·
·
·
·

Programa de banda escolar (de 6 a 12 anys)
Instruments de percussió i vent en horari 
lectiu en escoles de primària.

Oferta educativa de curta durada
Trimestralment es programen cursos, 
monogràfics i tallers de diferents disciplines 
artístiques i per a totes les edats i interessos.

Música i Moviment

Instrument en petit grup
Llenguatge musical i creativitat
Cor
Combo i conjunts instrumentals
Banda 



Serveis

Suport a les persones emprenedores
Serveis d’informació, assessorament, suport a 
la creació i posada en marxa de noves 
empreses, i en l’elaboració del pla d’empresa 
per analitzar la viabilitat tècnica, econòmica i 
financera del projecte empresarial.

Formació per a empreses i persones 
emprenedores
Formació adaptada a les necessitats de les 
empreses i les persones emprenedores.

Accions específiques pels comerços
Campanyes de màrqueting, accions de 
sensibilització i capacitació per a la millora de 
la competitivitat dels establiments comercials 
del Lluçanès.

Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE)
Implantació i suport al programa CuEmE a les 
escoles del Lluçanès per a la sensibilització de 
l’emprenedoria entre els més joves.  

Antena del servei de Reempresa
Informació i acompanyament durant els 
procés de cedir o reemprendre una emrpesa.

Atenció a les persones

Descripció

Programes socials adreçats a les persones 
grans o necessitades, més enllà dels serveis 
socials bàsics: envelliment actiu, banc 
d’aliments, prevenció drogodependències, 
estudi assistit, prevenció violència de gènere i 
programes d’igualtat.

Contacte

      xed@consorci.llucanes.cat
      609 972 879

Serveis

Programa Envelliment Actiu del Lluçanès
Accions dirigides d’activitat física, memòria i 
formatives per majors de 60 anys dels 
municipis del Lluçanès. Integra les activitats 
amb els Casals de Gent gran del Lluçanès i les 
caminades.

Dinamització de casals de gent gran
Suport als casals de gent gran del Lluçanès  
en la gestió i organització d’activitats per 
millorar el benestar social, cultural i la qualitat 
de vida, promovent la seva participació en 
activitats.
 
Dinamització de trobades de corals
Suport en l’organització, execució i difusió de les 
trobades de corals que es realitzen al Lluçanès.

Banc d’aliments
Centralització de totes les donacions de banc 
dels aliments de la població del Lluçanès.



Serveis

Suport ajuntaments
Implantació i gestió d’accions formatives.

Orientació acadèmica i formativa
Servei d’orientació i assessorament sobre el 
món educatiu i de la formació.

Suport als agents educatius
Col·laboració amb Escoles Bressol, Escoles 
d’Educació infantil i primària, Institut, les 
AMPA del Lluçanès, Escola de Música i Arts 
del Lluçanès, Biblioteques, Centre de 
Recursos Pedagògics.

Coordinació de projectes educatius
Coeducuació i igualtat de gènere, prevenció 
de les drogodependències, creixem plegats, 
escola de pares i mares, Educació 360.

Turisme i patrimoni

Descripció

El projecte turisme i patrimoni té com a 
finalitat estructurar, dinamitzar i promocionar 
el turisme i el patrimoni del Lluçanès, 
assessorant i acompanyant els ens locals i les 
entitats privades dedicades a aquest sector 
amb l’objectiu de d’impulsar i generar activitat 
econòmica i ocupació del sector i contribuint 
a un desenvolupament sostenible lligat al 
territori.

Contacte

      turisme@consorci.llucanes.cat
      www.turisme.llucanes.cat
      609 862 281
           @llucanesturisme

Serveis

Dinamització i creació de producte turístic
Posar en valor els recursos i atractius turístics 
de la comarca convertint-los en productes per a 
diferents segments turístics.

Millorar l’oferta turística
Definir línies i accions de desenvolupament 
juntament amb el sector turístic i tots els 
agents del territori.

Assessorament i acompanyament del sector 
turístic
Seguiment de projectes de dinamització 
empresarial i realització d’accions formatives.

Promoció i comunicació
Dinamització de la web i xarxes socials, difusió 
del butlletí de turisme, assistència a fires i 
esdeveniments, i edició de material propi.

Assessorament i suport als ajuntaments
Suport en l’elaboració de projectes i 
col·laboració en activitats pròpies i 
esdeveniments.



Cultura, esports i joventut

Descripció

Esports
Dinamització i assessorament en 
esdeveniments i programes esportius, 
equipaments esportius, formació esportiva i 
gestió de recursos als diferents ajuntaments 
del Lluçanès i el Consorci del Lluçanès.

Suport als diferents ajuntaments del Lluçanès
en la programació, implementació i avaluació
dels diferents projectes esportius (caminades,
curses, pedalades, balls, gimnàstiques, etc).

Cultura
Es dona suport a col·lectius i esdeveniments 
comarcals, als ajuntaments en l’organització i 
gestió d’activitats culturals i es col·labora amb 
la Xarxa de Biblioteques del Lluçanès.

Joventut
·
·

Contacte

      esports@consorci.llucanes.cat
      638 963 880

Serveis

Assessorar en la gestió dels equipaments
esportius locals
Suport tècnic en la gestió, manteniment i
planificació dels equipaments esportius locals 
dels diferents ajuntaments del Lluçanès. 

Tramitar i gestionar recursos dels ajuntaments 
del Lluçanès i del Consorci del Lluçanès
Suport i gestió dels recursos econòmics,
materials i personals en l’àmbit esportiu.

Activitats formatives en l’àmbit esportiu
Oferta de cursos de formació esportiva per a
entitats, tècnics d’esports o personal relacionat.

Dinamitzar projectes esportius 
mancomunats i transversals 
Campionats esportius de bitlles catalanes,
pàdel, cicle de passejades per a la gent gran,
foment dels valors de l’esport (valors up), estiu 
inquiet, raid dels ausetans, passegem junts, 
guia d’Ampas, pedalades familiars, etc.

Beques esportives
Beques per a activitats esportives durant el
curs escolar i per a cursets de natació i
abonaments de piscina d’estiu per garantir la 
igualtat d’oportunitats.

Punt d’Informació juvenil
Suport a col·lectius i entitats.



Centre de serveis

Descripció

Projecte per a mancomunar diferents 
aspectes en la gestió de residus al Lluçanès.

Serveis

Deixalleria
Estudi per la implantació d’una deixalleria 
comarcal del Lluçanès i sistema de recollida 
de voluminosos.

Recollida de plàstics d’ús agrícola
Implantació d’un sistema de recollida de 
plàstics d’ús agrícola.

Contacte

      consorci@llucanes.cat
      asoler@consorci.llucanes.cat

Descripció

Espai de gestió tècnica i mancomunada de 
béns, serveis i recursos tècnics i materials pel 
conjunt dels ajuntaments i municipis del 
Lluçanès.

Serveis

Suport administratiu
Servei de suport administratiu als ajuntaments 
del Lluçanès per moments puntuals de feina, 
substitucions, períodes de vacances…

Material inventariable
Base de dades comuna de material dels 
ajuntaments i sistema de reserva i 
compartiment entre els ajuntaments.

Compres conjuntes
Compra conjunta per als ajuntaments de 
pèl·let i material fungible.

Servei d’ambulàncies
Negociació conjunta pel servei d’ambulàncies 
als municipis del Lluçanès.

Residus



Comunicació i TIC

Descripció

Difusió dels projectes, programes i serveis del 
Consorci del Lluçanès, dels ajuntaments i 
activitats del Lluçanès. Gestió i dinamització 
del portal web, agenda d’activitats, xarxes 
socials i butlletí digital d’informació.

Creació i edició de material corporatiu: 
cartells, fulletons, anuncis, etc.

Contacte amb la premsa local i comarcal.

Contacte

      comunicacio@consorci.llucanes.cat
      682 709 528

Serveis

Web
www.llucanes.cat

Xarxes socials
       EMAL / Turisme / Consorci
       Consorci
       EMAL / Turisme
       telegram.me/ConsorciLlucanes

Butlletí digital
Butlletí quinzenal d’informació del Consorci i 
activitats del Lluçanès.



Serveis

Assessorar en la gestió dels equipaments
esportius locals
Suport tècnic en la gestió, manteniment i
planificació dels equipaments esportius locals 
dels diferents ajuntaments del Lluçanès. 

Tramitar i gestionar recursos dels ajuntaments 
del Lluçanès i del Consorci del Lluçanès
Suport i gestió dels recursos econòmics,
materials i personals en l’àmbit esportiu.

Activitats formatives en l’àmbit esportiu
Oferta de cursos de formació esportiva per a
entitats, tècnics d’esports o personal relacionat.

Dinamitzar projectes esportius 
mancomunats i transversals 
Campionats esportius de bitlles catalanes,
pàdel, cicle de passejades per a la gent gran,
foment dels valors de l’esport (valors up), estiu 
inquiet, raid dels ausetans, passegem junts, 
guia d’Ampas, pedalades familiars, etc.

Beques esportives
Beques per a activitats esportives durant el
curs escolar i per a cursets de natació i
abonaments de piscina d’estiu per garantir la 
igualtat d’oportunitats.

Consorci del Lluçanès
C/ Vell, 3
08515 - Santa Creu de Jutglar (Olost)
938 880 050
consorci@llucanes.cat
www.llucanes.cat

Disseny gràfic:
ADeCé


