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Prats viu un Nadal ple d’activitat

Un any més, Prats de Lluçanès
ha celebrat unes festes de Nadal
participades i amb un grapat
d’activitats per a tots els gustos i
edats. Les primeres propostes van
arribar amb la Torronada de l’Espai
Social, les actuacions de la banda i
de la coral de l’EMAL pels carrers
del poble, l’activitat “Fem cagar el
Tió” a la plaça Nova, el Cap d’Any
Infantil o la cantada de Nadales. Cal
destacar també una nova i exitosa
edició del Juguem a Prats, que va
reunir uns 650 participants. I no
ens podem oblidar de l’esperada
arribada dels Reis d’Orient el passat
5 de gener, una cavalcada històrica
que va comptar amb el Rei Baltasar
de veritat, després que l’Ajuntament
decidís adherir-se a la campanya
promoguda per l’entitat Casa nostra,
Casa vostra.
Una programació completa, àmplia,
i per a tots els gustos que neix de la
implicació de les persones i entitats
del nostre poble viu i actiu. Per
aquest motiu, l’Ajuntament de Prats
agraeix la tasca feta per la Comissió
de Reis i a tothom que hagi contribuït
a fer possible els diferents actes.
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L’EDITORIAL

EL DIA A DIA

La societat on vivim i, evidentment
també el poble de Prats, és sortosament
diversa, però dissortadament amb
situacions de desigualtat entre veïnes
i veïns. Des de l’Ajuntament sempre
treballem per combatre aquestes
desigualtats i el compromís és fer que
vagin desapareixent. Un compromís
que de ben segur compartim amb la
immensa majoria de vilatans.

PRATS VIU UNA CAVALCADA
DE REIS HISTÒRICA AMB EL
#BALTASARDEVERITAT
Somriures, algunes boques obertes,
llums, colors i màgia. La nit més
màgica de l’any va ser freda, però
l’escalf i la llum dels fanalets dels
nens i les nenes es va sobreposar
durant una cavalcada de Reis
històrica a Prats, que va comptar amb
el rei Baltasar de veritat, després
que l’Ajuntament decidís adherir-se a
la campanya promoguda per l’entitat
Casa nostra, casa vostra.
Melcior, Gaspar i Baltasar i tot el seu
seguici reial de llums i música van
arribar a Prats pel cantó de Lurdes.
A partir de les 6 de la tarda, petits
i grans van omplir els carrers del
poble, per esperar els Reis d’Orient,
en un dels dies més especials de
l’any.
Com és habitual, Ses Majestats
van arribar fins a l’església, on van
dipositar l’or, l’encens i la mirra. A
continuació, van seguir fins a la plaça
Nova per dirigir-se a tots els pradencs
i expressar el seu missatge d’amor i
solidaritat.
Seguidament van visitar els usuaris
de l’Espai Social i de la Residència
Nostra Senyora de Lurdes. Els reis
i els patges van acabar la nit visitant
cases del poble, on van repartir
regals.
Des de l’Ajuntament agraïm a la
Comissió de Reis i a totes les
persones que van participar-hi una
vegada més, que la Cavalcada fos
tan lluïda.

Aquestes desigualtats es veuen i noten
en el dia a dia, però s’accentuen en
dates com les que hem passat fa poc,
les nadalenques, en què el consum
desmesurat impregna en general la
ciutadania en aquest món global i
capitalista.
Per això mateix prenen importància
programes de l’àmbit social, la tasca
diària dels propis serveis socials, les
accions en l’àmbit educatiu, les que no
només es fan des de l’administració
però que s’hi col·labora, com el Banc
dels Aliments o la Residència; l’hort
social; la campanya “Apadrina una
il·lusió”; les beques esportives o de
l’escola de música; o l’ordenança que
vetlla perquè ningú quedi fora d’un
servei públic per motiu econòmic.
Sense oblidar els comportaments
masclistes, en aquesta societat que
veu com ja la primera setmana ha
de lamentar una mort per violència
masclista, i que té arrelada massa
comportaments d’aquest caràcter. Per
això, els espais on es celebren festes
es declaren “lliures de comportaments
masclistes” i s’ofereix atenció a qui
pugui patir algun tipus d’abús.
I una situació corrent és també el
racisme, del que encara no ens n’hem
lliurat. Ens queda feina per fer, molta.
Calen accions i compromís a diari, de
tothom.

Equip de Govern

ACCIONS DE L’AJUNTAMENT
DAVANT
EL
TANCAMENT
PUNTUAL DEL PARC DE BOMBERS
A causa de la situació que viu el
Parc de Bombers de Prats, que si
hi falta personal tanca, s’ha fet un
seguiment acurat i s’ha mantingut
contacte tant amb el cap del Parc
com amb el conseller d’Interior.
El Parc està situat en una posició
estratègica que dona cobertura a
Prats i a la comarca. Demanem que
la situació es resolgui.

SERVEI DE PEDIATRIA DEL CAP
Durant les últimes setmanes el
Servei de Pediatria del CAP de Prats
de Lluçanès ha sofert mancances.
Per això s’ha enviat una petició als
responsables perquè aquest servei
sigui fix.
SEGUEIXEN LES OBRES A LA
NOVA ROTONDA DE PRATS
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.
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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EL DIA A DIA
PRATS INCORPORA UN PARC DE
CAL·LISTÈNIA
L’Ajuntament ha instal·lat un parc de
cal·listènia al capdamunt de l’Avinguda
Pau Casals, a la zona esportiva. La
cal·listènia és un sistema d’exercici
físic i d’entrenament. El parc és a
l’aire lliure i d’ús lliure.

L’ALCALDE DE PRATS, ISAAC
PERAIRE, VISITA EL PRESIDENT
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
L’alcalde de Prats va visitar el
president de la Diputació de
Barcelona per tractar diversos temes
com el finançament de les obres
dels vestidors compartits de la zona
esportiva. La Diputació finançarà
amb 160.000€ l’obra. La reunió va
ser molt profitosa i va servir per
tractar també el finançament de
l’Escola Bressol Municipal; els plans
d’ocupació; o el projecte de reforma
horària.

LA CORAL SANT JORDI DE PRATS
DE LLUÇANÈS PARTICIPA A LA
MISSA DE LA 2 DE TVE
El diumenge 23 de desembre la
Coral Sant Jordi de Prats va cantar la
missa televisada de La 2, de Televisió
Espanyola que es retransmet en
directe des dels estudis de la cadena,
situats a Sant Cugat del Vallès, a
la capella del Monestir de Sant
Domènec. A l’acte també els van
acompanyar diversos familiars i amics.
La colla de cantaires, dirigida per Anna

Gorchs, es van poder escoltar per
la televisió en l’horari habitual de la
missa, entre 2/4 d’11 i 1/4 de 12.

LA FLECA FUSTÉ, L’AGROBOTIGA
I L’INFOACTIVA’T, GUANYADORS
DEL 38È CONCURS D’APARADORS
DE NADAL DE PRATS
Ja es coneixen els premiats del
Concurs d’Aparadors de Nadal de
Prats d’aquest 2018.
Els guanyadors han estat l’Infoactiva’t
Solucions Informàtiques, amb el premi
“Aparador amb més qualitat artística”;
l’Agrobotiga, amb el premi “Aparador
més sostenible i respectuós amb el
medi ambient” i la Fleca Fusté, amb el
premi “Aparador que reflecteix millor
les tradicions catalanes nadalenques”.
El jurat, format per Anna Munujos,
Júlia Noblom i Irene Palou, ha estat
l’encarregat d’avaluar els dissenys dels
aparadors dels diferents comerços
que han participat en la 38a edició del
Concurs d’Aparadors de Nadal que ha
organitzat l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès.
Els guanyadors de cada categoria
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.
Ja es coneixen els premiats del
Concurs d’Aparadors de Nadal de
Prats d’aquest 2018.
Els guanyadors han estat l’Infoactiva’t
Solucions Informàtiques: Aparador
amb
més
qualitat
artística.;
l’Agrobotiga: Aparador més sostenible
i respectuós amb el medi ambient. i
la Fleca Fusté: Aparador que reflecteix
millor les tradicions catalanes
nadalenques.
El jurat format per Anna Munujos,
Júlia Noblom i Irene Palou han
estat les encarregades d’avaluar els
dissenys dels aparadors dels diferents
comerços que han participat a la 38a

edició del concurs d’aparadors de
Nadal que ha organitzat l’Ajuntament
de Prats de Lluçanès.
Els guanyadors de cada categoria
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.

APADRINA UNA IL·LUSIÓ
Un total de 40 nens i nenes han
entregat la seva carta demanant
un regal de Reis dins la campanya
“Apadrina una il·lusió”. La iniciativa té
com a objectiu aconseguir que cap
infant del poble es quedi sense regal
el dia de Reis. I ha estat possible, un
any més, a través de la figura dels
padrins, les persones responsables
d’aconseguir els regal dels petits i de
la Comissió de Reis de Prats.
FINALITZEN
LES
OBRES
D’INSONORITZACIÓ DE L’ESCOLA
DE MÚSICA DE PRATS
El dilluns 7 de gener va tornar en ple
funcionament l’Escola de Música
de Prats, després dels treballs
d’insonorització i aïllament que es van
fer a les aules de l’escola durant el
mes de desembre.
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EL DIA A DIA
PRATS AUGMENTA LA POBLACIÓ
Després d’uns anys de davallada en el
nombre d’habitants, a 1 de gener de
2019 el padró d’habitants de Prats de
Lluçanès hi consten 2.585 persones
censades, 48 més que l’1 de gener
de l’any 2018. Aquest fet confirma la
remuntada iniciada l’any anterior, que
es va tancar amb 4 habitants més que
el 2017.
L’AJUNTAMENT DE PRATS DONA
SUPORT A LA VAGA DE FAM DELS
PRESOS POLÍTICS
L’últim ple de l’any 2018 que es va
celebrar el dimarts 18 de desembre
a Prats de Lluçanès va aprovar la
moció presentada pels grups ERC
Prats i PDeCAT Prats de donar suport
a la decisió dels presos polítics Jordi
Turull, Jordi Sànchez, Josep Rull i
Joaquim Forn de fer una vaga de fam
en denúncia a l’actuació del Tribunal
Constitucional. Els presos polítics van
aturar la vaga dos dies després que
s’aprovés aquesta moció.
Així mateix la moció també preveu
donar suport a totes les accions judicials
impulsades pels presos polítics per tal
d’aconseguir que es revisi una presó
provisional totalment injusta i per exigir
al Tribunal Constitucional que resolgui
els recursos d’empara presentats pels
presos polítics.
D’altra banda, el ple també va aprovar,
amb els vots de tots els grups, la
moció presentada pel PDeCAT Prats
per lamentar els fets ocorreguts el
20 de novembre passat a Vacarisses
quan es va produir el descarrilament
d’un tren a la línia R4 Manresa-Sant
Vicenç de Calders.
Finalment, en el punt de precs i
preguntes, el regidor del PDeCAT
Prats, Jordi Bruch, va demanar a
l’equip de govern una valoració de
la passada Fira de Santa Llúcia,
sobretot en relació amb el nombre
de paradistes, que van exposar
que els semblava menor respecte
d’altres anys. En aquesta línia, la
regidora de Promoció del Municipi,
Montse Juvanteny, va recalcar que
les condicions meteorològiques van
condicionar el fet que paradistes
habituals no hi vinguessin.
Per la seva banda, l’alcalde de
Prats, Isaac Peraire, va destacar
la importància de la III Trobada de
Tallistes, que va considerar “una

proposta molt potent a consolidar com
a municipi” i també l’èxit de la jornada
sobre la pesta porcina africana. Tots
aquests actes que van ajudar a omplir
de contingut la fira.
També va destacar la visita del
president de la Generalitat, Quim
Torra: “Ens vam sentit honorats de
rebre la visita del president que va
copsar l’ambient i va ajudar a donar
importància el sector de la fira i al poble
en si.” Peraire va explicar que durant
la visita es van fer tres reclamacions
al president: els treballs fets sobre la
reforma horària, la memòria històrica
i el compliment de la voluntat popular
del Lluçanès, expressada a la consulta
per a la creació de la comarca del
Lluçanès.

EL “JUGUEM A PRATS” TANCA
L’EDICIÓ MÉS EXITOSA DELS
DARRERS
ANYS
AMB
650
PARTICIPANTS
El Juguem a Prats, el saló de joc i
entreteniment per als més petits
del municipi i la comarca, que es va
portar a terme els dies 27, 28 i 29
de desembre, va comptar amb un
total de 650 participants, un nombre
superior respecte els darrers anys.
L’edició d’enguany va comptar amb
quatre grans espais diferenciats:
els inflables, la zona infantil, la zona
de tallers i el racó de la biblioteca.
Entre els tallers que es van organitzar
destaquen el de fer la carta als Reis
d’Orient, el taller de creació d’un
fanalet i l’elaboració de titelles
nadalencs. Els infants participants en
el Juguem a Prats també van rebre les
visites d’algunes entitats del municipi
com les Puntaires, els Gegants o els
Estelladors.
D’altra banda, el divendres 28 de
desembre els nens i les nenes van
rebre l’esperada visita dels patges
reials. Els infants van poder parlar-hi i
s’hi van fer fotos.
Una de les altres activitats destacades

va ser la Nit Jove, organitzada el
dijous 27 de desembre per als joves
de més de 13 anys. A més a més de
tenir l’oportunitat de jugar lliurement
amb els inflables, es van organitzar
diverses competicions, amb premis
per als guanyadors.

LA DIPUTACIÓ DONARÀ SUPORT
A L’AJUNTAMENT EN LA REVISIÓ
I ACTUALITZACIÓ DEL CENS
D’ACTIVITATS
Gestionar les activitats implantades
en un municipi requereix informació
actualitzada,
georeferenciada
i
fàcilment explotable.
Amb l’objectiu de fer possible la
gestió de les activitats implantades al
municipi de manera eficient i eficaç,
l’Oficina d’Activitats de la Diputació,
donarà suport en l’elaboració d’una
base de dades actualitzada a partir
del llistat d’activitats proporcionades
per l’ajuntament i d’un treball de
camp que s’iniciarà properament,
on s’actualitzaran adreces dels
establiments, noms comercials i
es fotografiaran cadascuna de les
activitats. Alhora que s’hi afegiran
totes aquelles activitat que es vegin
i que no s’hagin detectat prèviament.
Vols obrir una activitat al municipi?
Has de saber que cal seguir aquests
passos:
1. Primer de tot cal que un tècnic
comprovi prèviament que l’activitat és
compatible amb els usos urbanístics
del local o establiment on voleu
establir el negoci.
2. Si hi heu de realitzar obres, haureu
de demanar també a l’ajuntament la
llicència d’obres corresponent.
3. Un cop el local estigui en condicions
per desenvolupar-hi l’activitat, cal
que sol·liciteu la llicència municipal
d’activitat a l’ajuntament i fer el
pagament de la taxa. .
En cas de dubtes podeu demanar
hora amb els tècnics municipals els
dimecres de 4 a 5 de la tarda.

CASA DE
L’HEURA
La nostra entitat es va constituir al
febrer del 2018 i neix de la necessitat
personal de “fer”; pensem que
un món millor és possible, que
és responsabilitat de tots i totes
aconseguir-ho i volem aportar el
nostre granet de sorra.
Volem aprofitar les riqueses i la màgia
del Lluçanès i alhora compartir-ho
amb la gent d’arreu. Volem obrir el
Lluçanès al món i alhora apropar el
món al Lluçanès.
Entre
els
nostres
objectius
destaquen: recuperar la història,
les tradicions, el patrimoni, les
llegendes i el parlar del Lluçanès,
crear i fomentar la creativitat
dirigida al canvi social i a la millora
de la qualitat de vida, desenvolupar
esperit crític, organitzar i promoure
activitats, projectes i programes de
desenvolupament social, cultural
i comunitari, i donar a conèixer
i fomentar la cura dels espais
naturals i el patrimoni cultural com a
potencial clau del territori.
Una de les nostres principals
activitats és l’organització dels actes
de Santa Àgata.
A l’edició d’enguany apostem per
anar un pas més enllà. Farem “Les
Xeres de Santa Àgata, el 1r Festival
del Foc i la Llum”, que es realitzarà
la tarda-vespre del 2 de Febrer. Els
actes s’escamparan pel municipi,
que es convertirà en un circuit
de creacions artístiques pròpies i
d’altres entitats i col·lectius, on el
foc, la llum i tot allò relacionat amb
la iconografia i l’imaginari de Santa
Àgata seran els protagonistes.
Es pot contactar amb nosaltres a
lacasadelheura@gmail.com.
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LES VEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

GRÀCIES, PRESIDENT!

Des de Junts per Prats i el Partit
Demòcrata volem agrair públicament la
visita del president Quim Torra a la Fira
de Santa Llúcia de Prats de Lluçanès.
Que el president de la Generalitat
acceptés la invitació és una mostra més
del compromís del Govern amb el dia a
dia de tot el territori català, alhora que
ens encoratja a seguir remant plegats en
la defensa dels presos i exiliats, i també
per aconseguir que els resultats del
referèndum de l’1 d’octubre no quedin
en paper mullat.
En la reunió que va mantenir amb els
membres i simpatitzants de Junts per
Prats, el President ens va emplaçar a
seguir de prop els esdeveniments que
s’aproximen, amb especial atenció al
judici que començarà ben aviat, i ens va
convidar a traslladar la fórmula exitosa
de Junts per Catalunya a nivell local, en
aquest cas com a Junts per Prats. El
candidat Jordi Bruch es va comprometre
a treballar durant tots aquests mesos
per traçar un projecte d’èxit, transversal
i unitari que permeti millorar la vida de
tots els pradencs i pradenques. Un
projecte pensant en Prats i la seva gent.

BONA FESTA MAJOR!

La Festa Major de Sant Vicenç és un
moment especial que ens permet
viure Prats de Lluçanès d’una manera
intensa. Actes com la Trencadansa,
el pregó, el concert o la Serenata ens
conviden a gaudir de la nostra cultura i
de la nostra gent en una cita ineludible
per a tothom i que any rere any
esdevé un eix d’unió de tots els veïns
i veïnes. L’èxit d’aquesta celebració
depèn de tots nosaltres i és per això,
que us engresquem a participar en
el major nombre d’actes possibles.
Alhora voldríem recalcar que tot això és
possible gràcies a l’esforç del personal
municipal, les entitats i els col·lectius
implicats perquè la Festa Major torni a
ser un èxit.

PRATS SOM TOTS

La programació de Nadal i la de Festa
Major de Sant Vicenç són una mostra
més que és entre totes i tots que
fem possible un poble viu i actiu. La
campanya de Nadal; el Juguem a
Prats; la gran Cavalcada de Reis; les
actuacions de l’EMAL; el Festival de
Patinatge; la cantada de Nadales de
la Coral Sant Jordi; l’espectacle dels
Jubis i el Grup Teatral Pep; les festes
organitzades per la Colla Gegantera,
el FC Pradenc i la Comissió de Reis;
l’exposició de treballs dels alumnes
de les escoles de primària... i totes les
activitats preparades per la Festa Major.
El Grup d’ERC fa arribar un agraïment
per la dedicació altruista al poble.

PARADA DE LA FIRA DE SANTA
LLÚCIA

ERC va ser present amb una parada a
la Fira de Santa Llúcia, que malgrat la
pluja de mig matí, va ser concorreguda.
La parada, que estava entre entitats i al
costat de la Fira de la Desconnexió, va
rebre també la visita del President de la
Generalitat Quim Torra.

ISAAC PERAIRE, CAP DE LLISTA

L’assemblea de militants d’ERC
celebrada el 19 de desembre va escollir
l’actual alcalde, Isaac Peraire, candidat
d’ERC per a les properes eleccions
municipals del maig d’enguany.
- Suport als presos
Ho vam fer l’últim Ple de forma unànime
i hi tornem en aquest Safareig. El nostre
suport als presos polítics, ara que aviat
començaran el judici que mai s’hauria de
produir. Un judici injust a unes persones
que defensen la democràcia i el vot.

BONA FESTA MAJOR I FELIÇ 2019
Des d’ERC us desitgem un feliç 2019 i
que passeu una bona i participada Festa
Major de Sant Vicenç!
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EL RACÓ DEL CIVISME
Recordem que cal aparcar el vehicle correctament tot
respectant la senyalització de:
Guals

Els passos de vianants

Les zones senyalitzades per a
ús exclusiu de minusvàlids

Les cantonades

Ens ajudarà a millorar la seguretat, la mobilitat i, sobretot, a fer un poble més respectuós cap a les
veïnes i veïns. Recordeu també que estacionar en zona blava, tot respectant els temps màxims que
indiquen els senyals, afavorirà la rotació dels vehicles estacionats.

EL CIVISME ÉS COSA DE TOTS
L’ESPAI – COWORKING
Cèlia Clotes, tècnica de coworking
BCN Smart Rural
El coworking és una nova realitat en la manera de treballar. Són espais
vius de treball que parteixen del fet d’unir espais físics acollidors
amb bona connexió a Internet, amb el factor humà, una comunitat de
professionals que comparteixen uns valors com són la col·laboració, la
creativitat, l’obertura i la implicació.
Des d’ARCA, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya a través del
projecte PECT “Bcn Smart Rural”, treballem específicament en una línia d’acompanyament als espais de
coworking de la Barcelona rural que permet a les diferents comunitats donar-se a conèixer, consolidar-se
i enxarxar-se. Alhora, el nostre objectiu, és la creació d’una comunitat de professionals especialitzada en
l’àmbit agroramader, agroalimentari i forestal. A través de l’acompanyament volem donar suport, propostes i
respostes a les necessitats dels espais, atraient nous coworkers, donant a conèixer els beneficis de treballar
en aquests espais, realitzant formacions amb experts, transferint experiències d’èxit i molt més.
L’Espai és la comunitat de coworking de Prats de Lluçanès, t’hi sumes!?

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

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

Ja tenim aquí les #Rebaixes!
Disfruta dels descomptes que
t’ofereixen els #comerços de
#PratsdeLluçanès

@fs_prats

PANERA DE NADAL APUNT!
Tots i totes aquelles que ja heu
renovat el carnet de soci del @
fs_prats , demà entrareu al sorteig
d’aquesta fantàstica panera!
*100% productes d’establiments
de #PratsdeLluçanès

@FCPRADENC

@FCPRADENC us desitja un Feliç
2019. Tot apunt al pavelló d Prats x
una nit vibrant!!!

@escolallucanes

Aquestes festes de Nadal
l’exposició de motius nadalencs
fets pels alumnes que fins ara era a
l’escola es trasllada a la Biblioteca
Municipal. Podeu visitar-la en els
dies d’obertura. Bones festes i feliç
2019!!!! @Pratsinfo @Nadal2018
#PratsdeLluçanès #lluçanès

@FEDACPrats

Tornem a l’escola i comencem
el segon trimestre amb molta
il•lusió. Els Reis d’Orient també han
passat per l’escola! #avuixdemà
#passióxeducar #segontrimestre
#AMPAFEDACPrats #sorpreses
#regals #PratsdeLluçanès
@EscolesFEDAC

@castelldelquer
*Tothom qui desitgi tenir el llibret amb la transcripció del pregó de la Festa Major de l’any
passat, fet pel Manel Bueno, pot passar per l’Ajuntament a buscar-ne una còpia.

Caminada amb alumnes de 1r, 2n
i 3r ESO. Bones festes de Nadal!
PRATS DE LLUÇANES

L’AGENDA

DIRECTORI

Divendres 18 de gener
Tast de Vins a càrrec de Cal Siller
A les 10 del vespre, a la Sala Polivalent

A les 9 del vespre, a L’Espai,
Pregó de Festa Major a càrrec de Màrius
Tulleuda i Pérez.

Tot seguit, concert amb Albercocks i DJ

Tot seguit, Audició de piano a càrrec de
Sergi Costa.

Dissabte 19 de gener
Taller de Kapla a l’Escola motriu
A 2/4 d’11 del matí, als baixos de l’antiga
guarderia de la FEDAC
A 2/4 de 6 de la tarda, a l’Espai
Espectacle d’ombres “La Clara tenia un
drac” a càrrec de Contes Savis Icona.
A partir de les 11 de la nit,
al Pavelló Municipal
Concert amb Blú, Dr. Prats i DJ.
Diumenge 20 de gener
Durant tot el matí, al centre del poble,
Mercat setmanal.
Racó de les experiències, a la plaça de l’U
d’octubre, L’estenedor de la Trencadansa.
Recull de fotografies de l’Arxiu Municipal.
A 2/4 de 6 de la tarda, al Pavelló Municipal,
Concert de Festa Major a càrrec de
l’Orquestra Internacional Maravella.
A 2/4 de 12 de la nit, al Pavelló Municipal,
Ball de gala, amb la mateixa Orquestra.
Reserva de taules a l’Ajuntament.
Dilluns 21 de gener
A les 2 del migdia, a la Sala Polivalent,
Dinar Infantil de Festa Major.
Per als alumnes de 5è i 6è de les dues
escoles i del curs de 1r d’ESO.

Dimarts 22 de gener
A les 11 del matí, a l’Ajuntament,
Formació del seguici acompanyats dels
Gegants i l’Orquestra Montgrins per anar
a l’Ofici Solemne cantat per la Coral Sant
Jordi a l’Església Parroquial.
En sortir, recorregut fins a la plaça Vella, on
es ballarà la Trencadansa.
Seguidament, Formació del seguici de festa
i recorregut fins als jardins de Cal Bach.
A continuació, al mateix indret, acte de
lliurament dels premis del XXXVIII Concurs
d’Aparadors de Nadal.
Seguidament, brindis de Festa Major.
A les 6 de la tarda, al Pavelló Municipal,
Audició de sardanes amb l’Orquestra
Montgrins.
A 2/4 de 10 del vespre, a L’Espai, Serenata,
a càrrec de l’Orquestra Montgrins.
Dissabte 26 de gener
A 2/4 de 10 del matí sortida des de Cal
Bach, Ruta de la Bruixa Napa. Itineraris
familiars del Lluçanès. A càrrec de Cooltur.
Diumenge 27 de gener
A les 10 del matí, al passeig del Lluçanès
Cursa de muntanya La Feréstec
A partir de 2/4 de 12, a la plaça de
l’Església, Racó de les experiències: Vine
a conèixer Les Xeres de Santa Àgata. 1r
Festival de la Llum i el Foc de Prats de
Lluçanès.

#PRATSDELLUÇANÈS

Segueix-nos a Instagram
a @pratsdellucanes

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
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
BIBLIOTECA MUNICIPAL
93 856 03 93
biblioteca@pratsdellucanes.cat
CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP)
93 856 02 51
93 856 05 00 (Urgències)
CASAL DEL JOVENT
93 856 07 00
casaldejovent@pratsdellucanes.cat
CENTRE DE DIA-ESPAI SOCIAL
93 856 03 15
centrededia@pratsdellucanes.cat
DEIXALLERIA MUNICIPAL
93 850 83 11
deixalleria@pratsdellucanes.cat

@caljanetprats

Tot clavant cops de bastó a l’esquena
del Tió! #pratscomerç
#pratsdelluçanès #pratsdebotigues

@iolanda_roset

Un any més la Comissió de Reis
de #pratsdelluçanès #lluçanès ha
escampat la màgia pels carrers...

@isaacrcasals

Més enllà de la carena
#pratsdelluçanès #lluçanès
#lluçanèsrural #celscatalans...

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

@gegantsprats

Avui hem visitat el Juguem a Prats!
#gegants #pratsdelluçanès
#nensinenes #inflables

@jordipeytomas

Boletes de NADAL. Feia dies que
buscava una imatge per felicitar
aquestes festes però vaig tard...

@erikvilacoronas

Canelons a Prats emboirat per
St.Esteve. #prats #lluçanès
#pratsdelluçanès...

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

