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El president de la Generalitat, Quim
Torra, visita la Fira de Santa Llúcia

La Fira de Santa Llúcia és sempre una
data esperada i especial marcada al
calendari festiu del poble. Enguany
encara va ser més singular, ja que
va rebre la visita del president de
la Generalitat de Catalunya, Quim
Torra, que acompanyat de l’alcalde
de Prats, Isaac Peraire, va gaudir i
passejar per la mostra envoltat de
pradencs i visitants.
El tradicional i popular esmorzar a la
Roca Xica va donar el tret de sortida
als actes de la Fira el passat diumenge
16 de desembre. L’exposició de
bestiar equí, oví i aviram de Nadal,
maquinària agrícola i automoció, va
ser concorreguda durant tot el matí,
així com les parades d’artesans i
productes del Lluçanès ubicades al
carrer Major i a la plaça de l’Església.
Com no podia ser d’altra manera,
l’arribada del president va generar
molta expectació al poble i
l’assistència d’un bon nombre de
mitjans de comunicació. A la seva
arribada al municipi va signar el
Llibre d’Honor de l’Ajuntament,
acompanyat de l’alcalde, Isaac
Peraire, i els regidors i regidores.
[Continuació pàg. 2]
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L’EDITORIAL

EL DIA A DIA

Arribem a final d’any i és moment, per
exemple, de poder fer dues mirades.
Una, enrere tot mirant l’any que
estem a punt de deixar a l’esquena.
Seguint “El Safareig” podem tenir
un resum del què ha passat a nivell
municipal, l’activitat de l’Ajuntament
i el poble; un any carregat de
projectes, accions, actes... que són
possible sobretot gràcies a persones
i entitats que de forma altruista fan
que Prats de Lluçanès sigui un poble
viu i actiu. A final d’any és moment
de tancaments, de finalització de
projectes, de final de període a
nivell pressupostari. És moment de
valoracions i avaluacions.

[Continuació portada]

Una segona mirada és visionant
l’any que tenim per davant. De
veure quines accions han de tenir
continuïtat, quines millores s’han
d’introduir, quins canvis es poden
fer, quines novetats han d’aparèixer,
quins reptes afrontem. Per això
mateix l’Ajuntament en Ple va aprovar
el Pressupost pel 2019; un pressupost
que reflecteix les principals línies a
seguir el proper exercici, programes,
accions i inversions. Un Pressupost
del que teniu informació en aquest
Butlletí.
I, finalment, final d’any és festes,
família, amics. De campanya de
Nadal i de fer crida a un consum
responsable. És moment també per
a reivindicar els que no poden viureho a casa, ja sigui per una situació
econòmica complicada, una situació
social difícil, o una situació política
injusta.

A totes i a tots, Bones Festes!
Equip de Govern

Peraire va reivindicar una vegada
més els dos elements essencials de
la fira; pagesia i comerç. L’alcalde va
fer entrega, també de tres paquets
de documentació: un sobre reforma
horària; un segon en relació a la
memòria històrica, i un tercer sobre el
procés d’oficialització de la comarca
del Lluçanès tot reivindicant l’aplicació
dels resultats de la consulta popular
realitzada a tal efecte. Per la seva
banda, el president es va mostrar
molt content de poder ser a Prats i va
elogiar la Fira, una festa que “ajuda a
estimar la terra i les tradicions”.
Torra va visitar la mostra agrícola i
ramadera, les parades de productes
de proximitat i entitats del Lluçanès
i la Fira de desconnexió amb
empreses catalanes de llum, gas i
telefonia. També es va trobar amb la
Grossa de Cap d’Any que recorria els
carrers del poble o la cercavila amb
l’Oncle Boscall que va distreure i
divertir a grans i petits. La pluja que
va començar a caure a mig matí no
va espantar els visitants que sota els
seus paraigües, van acompanyar el
Molt Honorable, Quim Torra, durant
el seu recorregut per la Fira.
El trajecte del president va finalitzar
a la Sala Cal Bach on va admirar
l’exposició de talles de fusta de la III
Trobada de Tallistes, així com l’obra
conjunta dedicada al poble realitzada
pels mestres tallistes: Joan Boixadé,
Agustí Comellas, Joan Herrada, Joan
Montero, Xavier Nualart i Joan Pons.

BONA PARTICIPACIÓ EN EL 10È
CROS ESCOLAR DE PRATS DE
LLUÇANÈS
El diumenge 18 de novembre es
va celebrar el 10è Cros Escolar de
Prats de Lluçanès, organitzat per
les AMPA de l’Escola Lluçanès i la
FEDAC Prats amb la col·laboració del
Consorci del Lluçanès, l’Ajuntament
de Prats de Lluçanès i el Consell
Esportiu d’Osona.
Amb una participació de 130
corredors
repartits
entre
les
diferents categories, i amb motiu
de la commemoració de l’aniversari,
es van obsequiar tots els corredors
amb la bossa del cros (amb fruita i un
imant amb la piràmide de l’activitat
física) per promoure un estil de vida
actiu i saludable entre els infants i
els adolescents.
Quan van finalitzar les curses la
regidora Laia Font i representants
de cada AMPA van fer l’entrega de
premis.
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EL DIA A DIA
PRATS
DE
LLUÇANÈS
SE
SUMA
A
LA
CAMPANYA
#BALTASARDEVERITAT
La
iniciativa
#BaltasarDeVeritat,
promoguda per l’entitat “Casa
Nostra, Casa Vostra” demana que a
les cavalcades de reis Catalunya el rei
negre sigui de veritat.
L’Ajuntament de Prats va ser el primer
a afegir-se a la campanya el passat
5 de desembre, a la que també es
van sumar altres municipis com
Esparreguera o Flaçà.
Casa Nostra, Casa Vostra demana
a tots els ajuntaments i comissions
encarregades que tinguin un
#BaltasarDeVeritat que s’adhereixin
a la iniciativa, per acabar així amb
una pràctica que diuen té orígens
colonialistes i racistes.

ES CONSTITUEIX EL CONSELL
D’INFANTS DE PRATS PER AL
CURS 2018-2019
El dimarts 20 de novembre es va
celebrar la sessió de constitució
del Consell d’Infants de Prats de
Lluçanès per al curs 2018-2019,
coincidint amb el Dia Internacional
dels Drets dels Infants.
La sala de Plens de l’Ajuntament de
Prats es va omplir de gom a gom per
donar la benvinguda als nous consellers.
L’alcalde de Prats, Isaac Peraire, i la
regidora d’Educació i Joventut, Laia
Font, van donar la benvinguda als
nens i les nenes, i van presentar els
nous membres del Consell. També es
van atorgar diplomes als nous i antics
consellers, així com a tots els seus
companys de classe.
A continuació, els consellers van fer
una intervenció al voltant dels drets
dels infants. Seguidament es van
aprovar el reglament i el logotip del
Consell d’Infants. A més, se’ls van
entregar dos exemplars del reglament
perquè el tinguin a mà per treballar-lo
a les seves escoles respectives.

També es va fer un repàs de l’estat de
les propostes fetes pels consellers,
després de l’encàrrec que els va
demanar l’alcalde el mes de juny
passat. D’entre aquestes propostes,
s’ha tirat endavant la creació i la
millora del sistema de megafonia als
carrers. També s’espera dur a terme
la proposta de promoure el Mercat
del trasto un cop al mes. Finalment,
els nens i les nenes van explicar que
el Consell d’Infants vol fer un dinar
infantil de Festa Major.

EL LLUÇANÈS PARTICIPA EN LA
PRIMERA CAMINADA DEL CICLE
“A CENT CAP ALS 100”
Un grup de 45 persones del Lluçanès
i 2 acompanyants van participar el
passat dilluns 19 de novembre en la
primera ruta del cicle de passejades
“A cent cap als 100”.
Dos guies van acompanyar el grup
durant tot el recorregut, que va
transcórrer per pistes forestals del Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt.
La ruta, d’uns 8 km de distància,
es va iniciar al coll d’Estenalles i va
acabar al pla de les Pinasses. La
tornada es va fer pel mateix camí.
Es van anar fent parades durant el
recorregut, cosa que va permetre als
participants conèixer les peculiaritats
d’aquest indret de Catalunya i gaudir
del paisatge, a més de relacionarse amb persones d’altres municipis
del Lluçanès, i fer activitat física.
Els desplaçaments es van fer amb
autocar i es va esmorzar i dinar de
pícnic al Casal de Matadepera.

NOUS HORARIS DARP
L’Oficina del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca ofereix els seus
serveis a Prats cada dimecres al matí.
El nou horari d’atenció dels diferents
serveis és el següent:
SIR i Servei Veterinari: 8.30–13.00 h
Registre: 8.30–14.00 h
Servei Agrícola: 9.00–13.00 h
OBRES
D’AÏLLAMENT
DE
L’ESCOLA DE MÚSICA DE PRATS
DE LLUÇANÈS
Durant aquest mes de desembre
s’han fet els treballs d’insonorització i
aïllament de totes les aules de l’escola,
corresponents a la segona fase de
les obres d’aquest equipament. Es
preveu que l’actuació finalitzi el 30 de
desembre, coincidint amb la tornada
dels alumnes de les vacances de
Nadal. Mentrestant, algunes classes
es faran a l’Espai i a Cal Bach.
El cost de les obres d’aïllament és
de 39.000 € i l’ha subvencionat la
Diputació de Barcelona.
L’AJUNTAMENT
DE
PRATS
COMENÇA A TREBALLAR EN LA
FUTURA CÀTEDRA DEL MÓN
RURAL
El vicerector de la Universitat de
Vic, Jordi Villà, ha encapçalat aquest
dijous una reunió a l’Ajuntament amb
l’alcalde de Prats de Lluçanès, Isaac
Peraire, i altres agents implicats.
La trobada ha servit per començar a
teixir els passos de creació del què
podria ser la “Càtedra del Món Rural”,
inèdita al país, generant un nou espai
de recerca i coneixement.
S’estreny així també els vincles entre
la UVic i el territori. L’alcalde de Prats
forma part del Patronat de la Fundació
Universitària Balmes i una delegació
del territori va visitar les instal·lacions
de la UVic fa unes setmanes.
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EL DIA A DIA
L’AJUNTAMENT
DE
PRATS
APROVA EL PRESSUPOST PEL
2019 AMB LES INVERSIONS COM
A ELEMENT CLAU
El dimarts 28 de novembre es
va celebrar el ple extraordinari
de l’Ajuntament de Prats, que va
permetre aprovar el pressupost
general del consistori per a l’exercici
2019, així com la plantilla de personal
per al mateix any.
L’alcalde de Prats, Isaac Peraire,
va explicar els diferents capítols
del pressupost, que se situa en
els 3.437.936 euros. En destaquen
sobretot el capítol de les inversions,
amb cinc projectes, entre els quals la
remodelació dels vestidors del camp
de futbol, la millora energètica del
pavelló, les millores a les instal·lacions
de la deixalleria, les actuacions a
l’Escola de Música i les millores al
mercat del diumenge.
La inversió dels vestidors del camp
de futbol és la més significativa, amb
un cost de 995.568 euros. Segons
va explicar Peraire, es preveu dur
a terme a través d’un crèdit que ha
estat pressupostat amb un cost
de 861.000 euros i una ajuda de la
Diputació de Barcelona amb el valor
restant. Peraire va detallar que “per
iniciar la licitació de l’obra és necessari
tenir el projecte pressupostat. A partir
d’aquí, l’import final del crèdit es
determinarà en funció del romanent
de tresoreria d’aquest any 2018, les
negociacions que es tenen amb la
Diputació i la baixa en l’adjudicació
final de l’obra”.
Per la seva banda, el regidor
del PDeCAT Prats, Jordi Bruch,
va comentar que consideraven
“irresponsable embarcar-se en un nou
crèdit. Creiem que la zona esportiva fa
falta, però això ens pot fer anar molt
malament”. En aquesta línia, va avisar
que el seu grup votaria en contra de
l’aprovació d’aquest punt.
Pel que fa al capítol de les despeses
de personal, el pressupost preveu
gairebé 70.000 euros més respecte
de l’any anterior. L’increment ve derivat
de tres canvis principals: l’augment
d’un 2% del sou del personal
municipal, i les incorporacions d’una
nova mestra a l’escola bressol La
Pitota i d’un nou membre a la brigada.
El pressupost es va aprovar amb els
vots a favor del grup d’ERC Prats i

en contra del PDeCAT Prats. Estarà
en exposició pública durant un
període de 15 dies, a l’efecte de la
presentació de reclamacions per part
de les persones interessades.
D’altra banda, el plenari també
va aprovar l’adhesió de l’Espai de
Memòria “Les Fosses de la Guerra
Civil a Prats de Lluçanès”, a la Xarxa
d’Espais de Memòria del Memorial
Democràtic.

PRATS ENCÉN L’ENLLUMENAT
DE NADAL AMB UN RECORD ALS
PRESOS I EXILIATS POLÍTICS
Els carrers i places de Prats de
Lluçanès respiren ja l’ambient
nadalenc i llueixen l’enllumenat de
Nadal. Cada dia a les 7 del vespre
s’apaguen 15 minuts per reclamar la
llibertat dels presos i exiliats polítics
.
PRATS
DONA
UNA
NOVA
OPORTUNITAT ALS OBJECTES AL
MERCAT DE SEGONA MÀ
Aquest diumenge Prats de Lluçanès
va celebrar una nova edició del Mercat
de Segona Mà, una bona ocasió que
va servir per triar i remenar tota mena
de gangues i oportunitats, ara que
s’acosta l’època de compres i regals.
El mercat, es va situar al voltant del
carrer Major i la plaça de l’Església
i hi van participar associacions i
particulars. La zona va ser força
concorreguda i durant tot el matí
hi van participar i passejar un bon
nombre de persones. D’aquesta
manera, la valoració dels paradistes
també va ser positiva.

NOVA EDICIÓ DEL CONCURS
D’APARADORS DE NADAL DE
PRATS
Amb el compte enrere per l’entrada a
les festes nadalenques arriba el 38è
Concurs d’Aparadors de Nadal, obert
a tots els comerciants de Prats.
La durada del concurs és del 15 de
desembre al 6 de gener de 2019. La
visita del jurat, format per experts en
decoració, belles arts i comunicació,
s’efectuarà el dia 20 de desembre
entre les 17.30 i les 20.00 hores.
D’aquesta manera, els establiments
que no tinguin els aparadors visibles
i il·luminats dins de l’horari de
visita, no seran considerats per a la
concessió dels premis. S’atorgaran 3
premis: l’aparador amb més qualitat
artística, l’aparador més sostenible
i respectuós amb el medi ambient
i l’aparador que reflecteixi millor les
tradicions catalanes nadalenques.
Els guanyadors s’emportaran una
experiència gastronòmica i un lot de
productes del Lluçanès. L’entrega
dels premis serà el dia 22 de gener
durant els actes de la Festa Major de
Sant Vicenç.
COMENCEN LES OBRES DE LA
NOVA ROTONDA DE PRATS
Després de les gestions oportunes,
les obres de construcció de la rotonda
a la cruïlla de les carreteres BV-4401 i
B-431 i el carrer Josep Cirera estan en
ple rendiment. El principal problema
era la ubicació d’un pal de telèfon
que, després de mesos de gestions
i insistència, va ser desplaçat. Es
preveu que el febrer les obres
estiguin finalitzades. Es demana
precaució a la zona i comprensió amb
les molèsties generades.
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ASSOCIACIÓ CULTURAL
ITINERÀNCIES
Itineràncies neix el 2008 per iniciar
el projecte cultural escènic el festival
Itineràncies a Prats de Lluçanès,
amb la direcció artística d’Ada Vilaró.
D’aquesta aventura inicial, ara fa
deu anys, diferents artistes i entitats
locals han treballat conjuntament,
co-creant un projecte escènic únic i
particular on la comunitat i el territori
han sigut el principals protagonistes.
Durant aquests anys més de
cinquanta artistes de Catalunya, i
algun d’internacional, han vingut a
Prats de Lluçanès per fer-hi una breu
estada i una residència de creació on
compartir desprès amb el públic la
seva proposta.
Durant aquests deu anys s’han
realitzat diversos tallers i hi han
participat els alumnes de les escoles
FEDAC i Lluçanès, la coral Sant Jordi
de la Gent Gran, entre d’altres, veïns
i veïnes del territori. Botigues com la
ja desapareguda “Cal Cigró” que va
tornar a obrir les seves portes coent
cigrons poètics per un dia, garatges,
cases particulars, bars, botigues,
obradors, camps, jardins, fonts,
carrers, esglésies i places han obert
les seves portes per participar i fer
possible aquest festival tant particular.
Amb paraules de Jordi Duran, exdirector de Fira Tàrrega, en un article
publicat a la revista escènica Artez
: A “itineràncies” allò específic,
allò local és el carburant d’una
iniciativa avançada, que reverteix
generosament en la mateixa font
d’energia que la possibilita, el municipi,
i la totalitat dels seus veïns i veïnes, el
seu patrimoni, la seva realitat actual i
la seva història passada.”

Article Jordi Duran: https://www.
firatarrega.cat/blog/395/itinerancies/
Contacte:
https://www.facebook.
com/itinerancies.pratsdellucanes

LES VEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

ELS PRESSUPOSTOS DEL 2019
SÓN UNA IRRESPONSABILITAT

A correcuita i un mes abans del què és
habitual, l’alcalde de Prats va convocar
un Ple extraordinari per aprovar
uns pressupostos que considerem
irresponsables i perillosos pel futur del
poble. De cara a l’any vinent, l’equip
de govern preveu endeutar-se amb
un nou crèdit i superar la xifra d’un
milió i mig d’euros a tornar fins el
2027, fet que considerem un autèntic
despropòsit i que posa en seriós risc les
finances municipals. Un 30% d’aquest
pressupost anirà destinat a les obres
dels vestidors de la zona esportiva
i només un 1,7% es dedicarà a la
promoció econòmica. Des del nostre
grup municipal sempre hem defensat
que cal millorar els serveis de la zona
esportiva, però considerem que és un
autèntic disbarat gastar-se prop d’un
milió d’euros en aquests vestidors i
augmentar el deute per sobre el 40%
en només dos anys.

UNS MESOS DECISIUS

Junts per Prats té tots els engranatges
a punt per les eleccions del mes de
maig. Una candidatura sòlida, seriosa i
guanyadora que posi els interessos del
municipi per damunt de les ambicions
personals. Volem el millor pel poble
i treballarem intensament per fer-ho
possible. Esperem comptar amb el
vostre suport.

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

L’autor del llibre, Sergi Sol, acompanyat
de la dona de Raül Romeva, del diputat
al Congrés Gabriel Rufián i de l’alcalde
de Prats Isaac Peraire, van portar a
terme el diumenge 2 de desembre al
migdia la seva presentació a la Plaça de
l’Església, plena amb 200 persones. Va
obrir l’acte l’alcalde demanant primer
de tot un aplaudiment de suport i
solidaritat amb els presos amb vaga
de fam i amb tota la resta de persones
preses i exiliades. Diana Riba va exposar
la situació que viu la família i mostrant la
seva fermesa i determinació. Sergi Sol
va reivindicar la figura d’Oriol Junqueras
i va explicar algunes de les informacions
que apareixen al treball. Per últim,
Gabriel Rufián va denunciar la regressió
de drets civils i llibertats que viu l’Estat
Espanyol i va reclamar sumar forces
amb les bones persones que lluiten per
recuperar-los. Entre els assistents hi
havia també la parella d’Oriol Junqueras
i els seus dos fills.

NI PRESOS NI EXILIATS

Que sigui l’últim desembre amb presos
polítics i exiliats. Aquest és el principal
objectiu de tots els demòcrates catalans
i pradencs, més ara que s’acosten
les dates de Nadal. A Prats viurem la
Fira, les festes nadalenques i la Festa
Major. I en totes aquestes dates serem
especialment conscients de la injustícia
que està vivint el govern que va fer
possible l’1 d’octubre. No els oblidem,
la seva causa és la nostra.

INVERSIONS 2019

El Ple extraordinari de novembre es va
aprovar el Pressupost 2019. A banda de
millores en el capítol de personal i dels
projectes socials -com l’hort social-, en
destaquem algunes inversions com la
remodelació dels vestidors compartits
de camp de futbol i piscina, la millora
energètica del pavelló, la millora de la
deixalleria, la insonorització de les aules de
l’Escola de Música Josep Cirera i Armengol
i millores al mercat del diumenge. Unes
inversions necessàries, importants, que
van en la línia de dinamització econòmica,
eficiència energètica i optimització i millora
d’espais. Tot, amb un pressupost elaborat
de forma responsable, realista i racional.
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EL RACÓ DEL CIVISME

Recordatori recollida PaP
Data

Orgànic

Festiu sense recollida

24 de desembre
25 de desembre
26 de desembre
31 de desembre
1 de gener
5 de gener

L’ESPAI – COWORKING
Meritxell Nou
Vaig decidir emprendre el present projecte després de tenir varies
experiències en diferents centres escolars i acadèmies, relacionats sempre
amb l’ensenyança de la llengua anglesa. Animada en tot moment, per un
grup de pares que han mostrat sempre la seva confiança i fidelitat amb mi
i amb la meva forma de treballar. En aquell moment ja comptava amb força
experiència, tan aquí al nostre país com a l’estranger, tal i com demostra el
fet, que ja farà prop de tres anys del bon funcionament de l’empresa.
“Txell9”, sempre intenta millorar la qualitat del seu servei, d’innovar, de fer
cas dels suggeriments dels meus clients, posar-los a prova i d’aportar nous
petits projectes i variants dins de l’ activitat.
Treballar al Coworking m’està obrint moltes portes, m’ajuda a relacionarme amb altra gent...quan treballava des de casa quedava molt més
estancada. D’altra banda, des del Consorci també m’estan ajudant a posarme al dia amb moltes coses que desconeixia.

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

AQUEST NADAL,
“JUGUEM A PRATS”!
Del 27 al 29 de desembre els més
petits de casa tenen una cita al
Juguem a Prats! Durant aquests
tres dies el parc infantil instal·lat al
Pavelló Municipal espera atraure
un bon nombre de nens i nenes
disposats a gaudir i divertir-se amb
les diferents propostes i jocs. Entre
elles, hi hauran inflables, tallers
manuals de Nadal, llits elàstics, racó
de biblioteca, una zona destinada als
més menuts de 0 a 3 anys i moltes

sorpreses més! Veniu i descobriules vosaltres mateixos! L’horari del
parc és de 9 a 1 del migdia, i de 4 a
8 del vespre.
Amb col·laboració amb els serveis
socials, el Juguem a Prats té en
compte a les famílies beneficiàries
dels serveis socials, perquè tothom
pugui tenir un mateix accés al lleure
i a l’oci.

TWITTER

PÀGINA 7

Segueix-nos a @pratsinfo i
piula amb #PratsdeLluçanès
@BotiguersPrats

Els carrers de #PratsdeLluçanès ja
s’han il.luminat per aquestes festes
de #Nadal i #Reis. Cada dia a les 7
del vespre s’apagaran 15 minuts per
reclamar la #LlibertatPresosPolítics

@escolallucanes

Ens espera un nou mes ple
d’activitats! Nadal a l’Escola
Lluçanès. Cartell dissenyat pels
alumnes de sisè #pratsdelluçanès
#lluçanès #Nadal2018 @Pratsinfo

@FEDACPrats

Els alumnes de #P3 visitem
l’ajuntament. L’alcalde,
@isaacperaire ens ha explicat el
funcionament, ens ha ensenyat
les dependències i ha contestat
les preguntes que li hem fet.
Aquesta visita s’inclou dins el
#projecteinterdisciplinar #municipi.
@EscolesFEDAC #PratsdeLluçanès

@ANCLlucanes

Aprofitem la #FiraDeSantaLlúcia de
#PratsDeLluçanès per a potenciar
el compromís amb la nostra
economia, vinculada amb els valors
republicans, de respecte a les
decisions democràtiques, i sense
ingerències polítiques
#ElCanviSomNosaltres
#FemLaRepúblicaCatalana

@UDivulga

Els investigadors del DAM Rafa
Madariaga i Joan Carles Martori
presenten un estudi sobre
#demografia i activitat econòmica a
#PratsdeLluçanès.

@CONS_Llucanes

L’INTRÚS va tancar la primera edició
de concerts de jazz al #Lluçanès
amb molt bona acollida

L’AGENDA

DIRECTORI

Dissabte, 22 de desembre
Fem Cagar el Tió: Caga Tió amb el Pet i la
Llufa amb la Maleta de Lleure.
A 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça Nova. Nens
i nenes, porteu bastons!!

Del 27 al 29 de desembre
Juguem a Prats, al Pavelló Municipal
d’Esports,
Horari: de 9 a 1 del matí i de 4 a 8 de la
tarda.

Diumenge 23 de desembre
Donació de Sang a Prats de Lluçanès
Durant al matí, a la Sala Cal Bach

Divendres, 28 de desembre
Anunci de l’arribada dels Carters Reials.
A les 6 de la tarda, pels carrers del poble i a
les 7 de la tarda, al Juguem a Prats.

De 10 a 1 del migdia, pels carrers del poble,
Racó de les Experiències: Sopar amb el
Tió. Concurs d’Instagram. Fes-te una foto
amb el tió i participa en el sorteig de dos
sopars per a dues persones.

Diumenge, 30 de desembre
Arribada dels Carters Reials per recollir
les cartes dels nens i nenes.
A les 12 del migdia, a la plaça Nova.

A les 5 de la tarda,
al Pavelló Municipal d’Esports
Festival de Nadal de Patinatge
Organitza: Club Patí Lluçanès

Dilluns, 31 de desembre
Prepara’t per la festa + L’home dels
nassos amb La Maleta de Lleure
A 2/4 d’11 del matí, a la plaça de l’Església.

A 2/4 de 8 del vespre, a la Sala de Cal Bach,
Subhasta de quadres. Quadres exposats a
partir del 18 de desembre.
Obres procedents dels concursos de
Pintura ràpida de la Festa Major de Sant
Vicenç. Programes a part.

A les 12 del migdia, a la plaça de l’Església,
Cap d’any infantil.

Dilluns, 24 de desembre
Missa del Gall.
A les 12 de la nit,
a l’Església Parroquial de Sant Vicenç,
Encesa de llantions per Mans Unides.
A 2/4 d’1 de la nit,
al Pavelló Municipal d’Esports,
Discomòbil: Txupitassu de Nadal.
Entrada + Txupito + Esmorzar: 5 euros.
Dimecres, 26 de desembre
Bingo Reial.
A les 6 de la tarda, a la Sala Polivalent

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
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

A partir de la 1 de la nit,
al Pavelló Municipal d’Esports,
Revetlla de Cap d’Any
Preu: 15€ + consumició
Reserva de taules: 647559371 - 619365930
i a Cal Bach.
Preu reserva taula: 20€ amb cava.
Hi haurà coca i xocolata per a tothom.

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

Dissabte, 5 de gener
Cavalcada Reial.
A les 6 de la tarda, arribada pel cantó de
Lurdes,

ARXIU MUNICIPAL
93 856 04 80
arxiu@pratsdellucanes.cat

A partir de 2/4 d’1 de la nit,
a la Sala Polivalent,
Discomòbil Reial.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
93 856 03 93
biblioteca@pratsdellucanes.cat

#PRATSDELLUÇANÈS

OFICINES MUNICIPALS
93 856 01 00
ajuntament@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

@jordipeytomas

Les BOIRES MATINALS dels darrers
dies han deixat bones imatges.
Aquesta del Santuari de LURDES...

@mariamayansfont

Per seure, camí de Lourdes de Prats
de Lluçanès Osona, Catalonia!
#pratsdelluçanès #lluçanèsrural...

@queralt1990

Cau la nit #pratsdelluçanès
#instaosona #bcnmoltmes
#catalunyaexperience...

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

@palleco7

LES FOSSES DE LA GUERRA CIVIL
LES FOSSES DE LA VERGONYA
(aquí us deixo un petit homenatge...

@anna_perruqueria
Fins l’últim pètal. Una experiència
inolvidable. Moltes gràcies
@femhimes3.0 per deixar-me...

@abl_77

Es nota que son de casa...
#lluçà #lluçanès #pratsdelluçanès
#natura #nature #animals...

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

