
L’AGENDA
Dilluns 18 de febrer
De 2/4 de 4 a les 5,
a l’Espai Social de la gent gran,
Taller per aprendre a utilitzar el telèfon 
mòbil. 

Diumenge 24 de febrer
Mercat setmanal i comerços oberts fins al 
migdia.

A 3/4 d’1,
a la plaça de l’Església,
Presentació del llibre “Esperança i llibertat”, 
de Raül Romeva. 
Es comptarà amb la presència del diputat i 
Secretari General durant la Vicepresidència 
d’Oriol Junqueras, Josep Maria Jové; 
la diputada i escriptora, Jenn Díaz i la 
periodista i escriptora, Laura Pinyol.
Organitza: ERC Prats.

Dilluns 25 de febrer
De 2/4 de 4 a les 5,
a l’Espai Social de la gent gran,
Taller per aprendre a utilitzar el telèfon 
mòbil.

Diumenge 3 de març
A les 11 del matí,
al lateral de la Carretera de Sabadell,
Concentració de Carrosses i comparses.  

A 2/4 de 12,
Rua de Carnestoltes pels carrers del poble. 
En finalitzar, guerra de confeti i animació a 
la Plaça Vella.

Mercat setmanal i comerços oberts fins al 
migdia.

#PRATSDELLUÇANÈS

DIRECTORI
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, DE-
MOGRAFIA, PAGESIA I MEDI AMBI-
ENT
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
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EMERGÈNCIES
112

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

@lacasadelheura
iudith_10 Mare meva la que us heu 
currat

Segueix-nos a Instagram      a @pratsdellucanes

@jordi_riera_valls
FOLLOW your DREAMS , they know 
the WAY. #nonstop #garmin
#follow4follow #pratsdelluçanes...

@jmmorera
El magnetisme de la terra.
#païsoscatalans #catalonia #catalunya 
#catalunyacentral #bcnésmoltmés...

@isaacrcasals
Olor de Festa Major
#pratsdelluçanès #latrencadansa 
#FMSantVicenç2019 #tradicions...

Dimarts 5 de març 
Carnestoltes a l’Espai Social de la Gent 
Gran.

A 2/4 de 6 de la tarda
Actuació del grup PEP, música, disfresses i 
berenar per a tothom. 

Del 4 al 8 de març
Setmana de la dona al Casal del Jovent 
Ambientació del Casal i realització de 
diverses activitats
Per més informació, contactar amb el Casal 
del Jovent.

Divendres 8 de març
Dia Internacional de les Dones.

Diumenge 10 de març
Mercat fi de rebaixes.

Mercat setmanal i comerços oberts fins al 
migdia.

Diumenge 17 de març 
Mercat setmanal i comerços oberts fins al 
migdia.

Del 18 al 24 de març 
Setmana del Medi Ambient.

@albertpucur
Així cau el sol a l’ermita de Sant 
Sebastià Prats de Lluçanès #prats 
#pratsdelluçanès #lluçanès...

@perusasm
Poble, depèn de tu fer un bot, 
saltar-te la foscor i optar per la claror 
de l’alba...

EL
SAFAREIG
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Prats reivindica, fa memòria i
s’omple de llum i de foc amb Les
Xeres de Santa Àgata

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, visita l’Escola Lluçanès i l’Institut

Castell del Quer  - PÀGINA 2 

La Festa Major de Sant Vicenç omple de tradició i música Prats - PÀGINA 3 

Prats aprova les obres dels vestidors de la zona esportiva - PÀGINA 3  

Desplegament de la fibra òptica al municipi - PÀGINA 6

Llum, foc, art, música i paraules 
van transformar els racons més 
emblemàtics de Prats de Lluçanès 
amb la celebració, el dissabte 2 
de febrer, de Les Xeres de Santa 
Àgata, el 1r festival de foc i llum del 
Lluçanès.

L’esdeveniment va rememorar el 
5 de febrer de 1714, dia de Santa 
Àgata, quan les tropes de Felip 
V van cremar per primera vegada 
el municipi de Prats de Lluçanès. 
Santa Àgata es va viure, doncs, 
d’una manera molt especial, fruit 
dels sentiments d’un poble que va 
ser cremat injustament i que encara 
continua patint “cremades”, ja que 
les al·lusions a la manca de drets i 
llibertats que vivim a Catalunya hi 
van ser ben presents. També es va 
fer menció del 80è aniversari de 
l’ocupació de Prats de Lluçanès per 
les tropes franquistes, el 3 de febrer 
de 1939.

La trentena d’exposicions o xeres 
repartides pels espais singulars i 
recuperats del poble convidaven a 
reivindicar el renaixement de la vida, 
els drets i les llibertats.

[Continua pàgina 2]



implicats de la comunitat educativa. 
En aquesta reunió, en què també va 
participar el president del Consell 
Català de Formació Professional 
i impulsor de la iniciativa per a la 
Reforma Horària, Fabián Mohedano, 
es va posar sobre la taula l’aplicació 
de la Reforma Horària als centres 
educatius de Prats.

L’AJUNTAMENT APROVA LA 
SUBSTITUCIÓ DE LES CALDERES 
DE GASOIL I LA INCORPORACIÓ 
DE PLAQUES SOLARS AL 
PAVELLÓ
L’Ajuntament de Prats va aprovar la 
substitució de les actuals calderes 
de gasoil del Pavelló per a calderes 
de condensació de gas, així com 
millorar altres aspectes o deficiències 
actuals com poden ser l’aïllament 
de canonades, i la introducció 
d’energies renovables, mitjançant 
plaques solars tèrmiques situades a 
la coberta de la instal·lació. El procés 
de licitació de la reforma començarà 
a principis d’abril.

LA SORTIDA “A CENT CAP 
ALS 100” VA VISITAR EL PARC 
NATURAL DE MONTSERRAT
Un grup de 60 persones van participar 
a la segona sortida del programa 
“A cent cap als 100” a Montserrat. 
Van participar-hi persones de tots 
els municipis del Lluçanès. Les 
properes sortides seran al Parc de 
Collserola el 20 de febrer i el 3 d’abril 
al Parc del Montnegre.

[Continuació portada]

La xera inaugural, La veu i el silenci, 
va inundar de llum, foc i música la 
plaça de l’Església, i va acabar amb 
un espectacle de pirotècnia per fer-
nos reflexionar al voltant de la ment 
totalitària i la llibertat.
A partir d’aquest punt, els centenars 
de visitants van repartir-se per tot el 
poble, i van admirar per exemple, la 
xera del carrer Nou, engalanat com 
si ens trobéssim en plena primavera, 
els bastoners de foc i de llum, la 
majestuositat de Ca l’Enric o Cal 
Bernat, el “Riu de Llum” de les Tres 
Fonts, i la llum i el so que donaven 
vida a la Farinera.  
Finalment, al voltant de les 10 de la 
nit va tenir lloc l’acte de clausura a 
Cal Bach, amb El paisatge sonor/
Veus per intervenir la realitat, a 
càrrec de Celeste Alías i Txema Rico.
Al festival hi van conviure obres 
d’artistes convidats així com de 
veïns i veïnes, entitats, associacions 
i creacions pròpies de La Casa de 
l’Heura. De fet, la idea, la creació i 
l’execució del festival va anar a càrrec 
de l’entitat La Casa de l’Heura. La 
participació va ser un dels elements 
clau, ja que va ser possible gràcies 
a la tasca de voluntàries i voluntaris. 
L’organització va anar a càrrec de 
l’Ajuntament de Prats, amb el suport 
d’Òmnium Cultural Osona, l’ANC 
Lluçanès, la UBIC i la Diputació de 
Barcelona.  
Finalment, el mateix dia de 
Santa Àgata, es va dur a terme el 
tradicional repic de campanes a la 
plaça de l’Església per commemorar 
la primera crema del poble per les 
tropes de Felip V fa 305 anys.

EL CONSELLER D’EDUCACIÓ, 
JOSEP BARGALLÓ, VISITA 
L’ESCOLA LLUÇANÈS I L’INSTITUT 
CASTELL DEL QUER
L’Escola Lluçanès i l’Institut Castell 
del Quer de Prats van rebre la visita del 
conseller d’Educació, Josep Bargalló, 
i de la directora d’Ensenyament a 
la Catalunya Central, Dolors Collell, 
que acompanyats de l’alcalde de 
Prats, Isaac Peraire, i de bona part 
de l’equip docent van recórrer les 
instal·lacions dels centres. Poc 
després de la visita, Bargalló es va 
reunir amb Isaac Peraire i els agents 

     TWITTER

Segueix-nos a @pratsinfo i
piula amb #PratsdeLluçanès

PÀGINA 2 PÀGINA 7

@escolallucanes
Hi havia una vegada...moltes 
dones que van canviar el món. 
Participem a “Les Xeres de Santa 
Àgata” amb l’exposició “PIONERES 
CATALANES” #lesxeresdestaagata 
#StaAgata2019 #PratsdeLluçanès 
#lluçanès @LaCasadelHeura

@FEDACprats
L’escola @FEDACPrats  participem i 
col·laborarem amb el 1r Festival de 
Foc i Llum del #Lluçanès
#LesXeresdeStaAgata 
#fempoble #PratsdeLluçanès 
#passióxeducar #Valors #avuixdemà 
#acompanyament d’aquesta 
fantàstica panera! 
*100% productes d’establiments 
de #PratsdeLluçanès

@LaCasadelHeura
Demà alguns racons oblidats de 
#PratsdeLluçanès s’il·luminaran 
per recordar-nos que existeixen. 
#XeresStaAgata2019
Vindreu?

@SellaresMarc
Durant la República els bombers 
de Barcelona també vàrem estar 
al costat del poble defensant les 
llibertats i lluitant contra el feixisme. 
#pratsdelluçanès #BombersBCN

@Lina_Font
Aquest dilluns 2a assemblea oberta 
de @LaFetillera a #PratsdeLluçanès  
Organitzem-nos, perquè és l’única 
manera de guanyar!!

L’EDITORIAL

Prats de Lluçanès és un poble viu i actiu, 
ric en cultura i tradicions. Ho és gràcies 
a la tasca que han fet moltes persones 
al llarg de la història, mantenint i 
recuperant llegendes, danses, festes 
o esdeveniments històrics. Gràcies a 
les persones que s’impliquen a fons 
i, llavors, a les que s’aboquen a omplir 
actes i mobilitzacions. Sortim de dos 
grans exemples que ens permeten 
reflexionar sobre això i treure pit com 
a poble. I és que no som res, si no 
som poble. 

La Festa Major de Sant Vicenç d’aquest 
any ha tornat a ser molt participada, tant 
en el seu disseny com el seu transcurs. 
La Trencandansa i la Serenata van 
tornar a ser seguides per molta gent, 
però també el concert amb Albercocks 
el divendres, o el de BLÚ i Doctor 
Prats, que van deixar petit el pavelló de 
Prats. El dinar infantil de Festa Major, 
nascut del Consell d’Infants, va ser 
una experiència molt positiva. I tota 
la resta d’actes que formaven part del 
programa de Festa Major.

Santa Àgata d’aquest any serà 
recordat pel primer Festival de foc 
i llum del Lluçanès, que sota el títol 
de “Les Xeres de Santa Àgata” va 
transformar el poble de Prats i molts 
lloc emblemàtics. Un esdeveniment 
organitzat per l’Ajuntament però fet 
possible i realitat gràcies a la idea, 
creació i impuls de la Casa de l’Heura, 
amb l’ajuda i implicació de moltes altres 
entitats i persones, que van involucrar-
se a fons per fer possible aquesta 
experiència que de ben segur tindrà 
continuïtat. Una Diada de Santa Àgata, 
per cert, que va culminar el propi dia 
5 de febrer amb el repic de campanes 
per commemorar la crema que patí el 
municipi el 5 de febrer del 1714.

És, doncs, aquest compromís un 
tresor i un tret d’identitat d’aquest 
poble. I tal i com va escriure Sadurní 
Vergés fa 5 anys: 

“Poble, caldrà un esforç 
però no hi ha marxa enrere;
només pots avançar,
ja has empunyat les regnes.
Poble, t’espera un dia lluminós”

Equip de Govern

EL DIA A DIA ARRIBA LA DISBAUXA I LA DIVERSIÓ 
AMB EL CARNESTOLTES DE PRATS
El proper diumenge 3 de març, 
Prats viurà un matí de bogeria, festa 
i disbauxa amb la celebració del 
Carnestoltes.
La festa engegarà a partir de les 11 
del matí, amb la concentració de 
carrosses i comparses al lateral de 
la carretera de Sabadell. A 2/4 d’11 
s’iniciarà la rua pels carrers del poble.
En acabar el recorregut, a la plaça 
Vella, es farà el pregó de la Reina 
Carnestoltes i es donaran a conèixer 
els guanyadors del Concurs de 

carrosses i comparses. La festa 
acabarà amb la guerra de confeti i 
animació per a tota la família. 

Vols participar al Concurs de 
carrosses i comparses?
Et pots inscriure al Casal del Jovent 
o enviant un e-mail a
joventut@pratsdellucanest.cat. 
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EL RACÓ DEL CIVISME

L’ESPAI – COWORKING

EL DIA A DIA

PRATS APROVA L’INICI DEL 
PROCEDIMENT PER A LES OBRES 
DELS VESTIDORS DE LA ZONA 
ESPORTIVA
El darrer ple extraordinari de 
l’Ajuntament de Prats va aprovar 
l’inici del procediment per a la 
contractació de les obres dels 
vestidors de la zona esportiva de 
Prats. 
L’alcalde, Isaac Peraire, va 
exposar les novetats referents al 
finançament d’aquesta obra, amb 
un cost de sortida de 995.567,83 
euros. Per fer front a aquesta 
important i necessària inversió, es 
compta per una banda amb una 
dotació econòmica de 126.000 
euros procedents de les meses 
de concertació de la Diputació de 
Barcelona, i per una altra, després 
de l’aprovació del pressupost de 
la mateixa Diputació per a aquest 
2019 i de la visita de l’alcalde de 
Prats al president de l’ens, Marc 
Castells, de 160.000 euros més per 
al finançament de l’obra.
Amb tot, la finalitat de l’Equip de 
Govern és, segons va explicar 

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

Eloi Guinjoan, tècnic d’Innovació del 
projecte BCN Smart Rural
Durant les darreres dècades, el sector agroalimentari i forestal de 
Catalunya ha anat perdent pes de forma progressiva, tant en termes de 
superfície conreada, com del nombre de persones ocupades i el seu rol 
en el conjunt de l’economia i la societat. Malgrat tot, segueix sent un 
sector clau, no només per la producció d’aliments i matèries primeres, 
sinó també per la seva contribució a l’equilibri territorial, la conservació 
del paisatge, la salut pública, etc.

Peraire, que el crèdit necessari per 
acabar de finançar l’obra sigui “el 
més reduït possible, per mantenir 
l’estat de salut econòmica de 
l’ajuntament”. I va afegir que es tracta 
“d’una inversió necessària que serà 
possible amb una gestió econòmica 
responsable del pressupost”.

FINALITZA L’OBRA DE REFORMA 
D’UN TRAM DE VORERA DEL 
CARRER ORIENT
S’ha renovat una part de la vorera 
del carrer Orient, canviant el 
panot, el cablejat de les faroles i 
algunes peces en mal estat de les 
canalitzacions d’aigua. 
D’altra banda, també s’han pintat 

les faroles del camp de futbol i de la 
recta de Lurdes.

Desplegament de la fibra òptica al municipi

Segons Movistar Telefònica, a finals de maig l’empresa farà la 
desconnexió del cablejat de coure per passar al sistema de la 
fibra òptica, fet que suposa molta més capacitat i permet a les 
companyies que operen amb la xarxa oferir connexions a Internet 
a més velocitat.
 
Segons han informat a l’Ajuntament, els abonats amb línia bàsica 
que no tinguin interès a contractar ADSL, però que vulguin 
continuar amb la companyia, també han de donar la conformitat 
a la fibra òptica, sense que això suposi que hagin de fer cap altra 
gestió ni contractació de serveis addicionals.
 
Davant les queixes d’alguns usuaris per la varietat d’informació 
d’alguns comercials de l’empresa, us recordem que teniu a la 
vostra disposició l’Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor. 
Podeu demanar hora al mateix l’Ajuntament.

Per aquest motiu, és imprescindible que el sector agroalimentari i forestal segueixi sent un sector viu, 
que les petites empreses del sector siguin viables i que puguin competir en un mercat cada cop més 
globalitzat i capitalitzat per grans indústries. Des de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), i 
en el marc del projecte BCN Smart Rural, treballem per facilitar la transferència de coneixement cap a les 
empreses del sector agroalimentari i forestal, promovent així la innovació en el sector.
Concretament, des de l’Espai de coworking de Prats, treballo en tres línies d’actuació: el suport econòmic 
a microempreses amb un projecte innovador, l’impuls de les pràctiques d’estudiants en empreses del 
sector i la codirecció de projectes de recerca entre empreses i universitats.

LA FESTA MAJOR DE SANT VICENÇ OMPLE DE TRADICIÓ I MÚSICA 
PRATS
Deixem enrere una altra Festa Major de Sant Vicenç, que ha apostat un any 
més per una programació participada, completa i per a tots els públics, amb 
els actes més tradicionals com a columna vertebral, i preparada a partir de la 
Taula de Festes.
D’entre els actes celebrats, cal destacar la incorporació a la programació del 
Dinar infantil de Festa Major, proposat i gestionat pels mateixos nens i nenes 
del Consell d’Infants de Prats. Així com el multitudinari concert de Blú i Doctor 
Prats que va deixar petit el Pavelló municipal.  
Un altre dels actes més esperats va arribar el dilluns 21 de gener al vespre, 
amb el pregó de Festa Major, a càrrec del doctor Màrius Tulleuda. El dia del 
patró Sant Vicenç va engegar, com és costum, amb la formació del seguici, 
acompanyat dels gegants i l’Orquestra Montgrins. En sortir de l’ofici solemne, 
el seguici va arribar a la plaça Vella per ballar l’esperada Trencadansa, on 
centenars de persones van seguir l’acte amb emoció plantant cara al fred.



EL DIA A DIA

JUDICI A LA DEMOCRÀCIA. 
MOBILITZEM-NOS
Davant un judici ignominiós que no 
s’hauria de celebrar mai; un judici que 
no és a unes persones concretes -que 
també-, sinó que és a la democràcia, 
a la llibertat i els drets civils, ens hem 
de mobilitzar. Des d’ERC-Prats fem 
una crida a sumar-se a les diferents 
mobilitzacions que es proposen des de 
l’espai unitari, les previstes i les que 
puguin sorgir.

PARLEM DE PRATS DE LLUÇANÈS
Us convidem a assistir el dimecres 20 
de febrer a 2/4 de 9 del vespre a la sala 
d’actes de L’Espai a l’acte “PARLEM 
DE PRATS DE LLUÇANÈS. 2015-2019 i 
#seguim”, amb l’alcalde i candidat a la 
reelecció Isaac Peraire. 

PRESENTACIÓ “ESPERANÇA I 
LLIBERTAT”

VAGA FEMINISTA
Des de diferents col·lectius es treballa 
per tornar a convocar una VAGA 
FEMINISTA el dia 8 de març. Ens hi 
sumem, encoratgem a tota la població 
a secundar-la i a participar de les 
manifestacions i actes que s’organitzin.

UN POBLE AMB ASSOCIACIONS 
ÉS UN POBLE PLE DE VIDA
No és cap novetat que al nostre municipi 
sempre hi ha hagut una gran activitat 
en associacions, siguin culturals, 
esportives o bé lúdiques. I tampoc és 
cap novetat que del suport a aquestes 
associacions en depèn l’èxit de totes i 
cadascuna de les activitats que es fan 
al nostre poble.

Ho hem tornat a comprovar, aquests 
últims dies, amb la commemoració 
de Santa Àgata. 305 anys després de 
la crema del poble hem tingut el goig 
i orgull de veure com seguim alçats. 
Ningú que se senti d’aquest poble 
pot renunciar als seus orígens, la seva 
història i el seu passat i present.

Aquest any, a més, ho hem pogut 
rememorar amb un magnífic espectacle 
de llum i foc per a tot el municipi. Un 
espectacle digne de les més grans 
representacions teatrals, que va 
comptar amb una organització perfecta 
i la col·laboració d’un bon nombre de 
pradenques i pradencs. Tot el poble es 
va fer seva la festa i va omplir de vida 
carrers i llocs tan entranyables com 
Cal Bernat o la Farinera. Els fuets dels 
bastoners de foc hi aportaven la llum, 
mentre l’aigua de les Tres Fonts i el 
Safareig hi aportaven la vida. I al carrer 
Nou, veiem com el poble renaixia 
després de la crema. Tot arrodonit pel 
castell de focs i la música en directe 
de l’acte principal, amb un recordatori, 
també, als presos polítics i exiliats.

I parlem de Santa Àgata com podem 
parlar del goig que significa veure 
el poble ple d’atletes participant a la 
Feréstec, o la zona esportiva ben plena 
de jugadors i jugadores cada cap de 
setmana. Dos exemples que són motiu 
d’orgull i indiquen la bona tasca que fan 
les entitats esportives del poble.

L’associacionisme és un dels pilars del 
nostre municipi, i des de Junts per 
Prats donem i donarem suport perquè 
aquesta realitat tingui totes les facilitats 
per tirar endavant. Volem estar al seu 
costat per ajudar tant com sigui possible 
en la seva gestió diària.

LES VEUS DELS GRUPS MUNICIPALS
PÀGINA 4 PÀGINA 5

PENYA BLAUGRANA 
DEL LLUÇANÈS

L’entitat neix per iniciativa de Ramon 
Fores, un berguedà resident a Prats. 
Ell va llançar la idea i el Sr. Jaume 
Corominas, president de la Penya de 
Berga, el va assessorar i encoratjar a 
portar a terme aquesta tasca.
Podem considerar que la Penya 
Blaugrana del Lluçanès neix el 1984, 
tot i que la legalització per part de la 
Generalitat de Catalunya es va fer 
efectiva el dia 25 de febrer de 1985. 
Es crea amb l’objectiu de fomentar 
el barcelonisme a la comarca del 
Lluçanès.
Actualment, al capdavant de l’entitat 
hi ha la Sra. Antònia Gombau i Jordà, 
que hi actua com a presidenta, i 
set persones més que ajuden en 
les diverses tasques. El nombre de 
socis és al voltant de 250 persones. 
Al local social de l’entitat, situat a la 
segona planta de l’ajuntament vell, 
es retransmeten tots els partits del 
FC Barcelona. L’entitat també ha 
organitzat diverses obres teatrals i 
sortides culturals a Barcelona, i ha 
editat un llibre de commemoració 
dels 25 anys d’història de la Penya.
D’altra banda, és important destacar 
que la Penya va proposar al club crear 
el seient lliure, cosa que permet als 
socis alliberar la seva localitat perquè 
un altre barcelonista pugui utilitzar-la.
Des de la Penya volem agrair la 
implicació de totes les persones 
que hi han estat lligades: presidents, 
membres de la Junta, socis i, en 
especial, el Sr. Ramon Marsal i Ferrer, 
que ha estat 25 anys al capdavant de 
l’entitat.
 
Contacte: 
blaugrana.llucanes@gmail.com.

MARC BOIXADER I ADRIANA 
FERNÁNDEZ, GUANYADORS DE 
LA 7A EDICIÓ DE LA FERÉSTEC 
DE PRATS
Un total de 89 persones van 
participar a la setena edició de la 
cursa de muntanya La Feréstec, 
amb inici i arribada al Passeig del 
Lluçanès de Prats. La prova de prop 
de 13 quilòmetres i amb més de 
400 metres de desnivell positiu va 
permetre gaudir de pistes, corriols, 
trialeres i trams tècnics totalment 
feréstecs del Lluçanès en un dia 
radiant pels esportistes. 
La primera plaça de la classificació 
general masculina va ser per a 
Marc Boixader amb un temps de 
59 minuts i 1 segon, pel que fa a la 
classificació femenina, el pòdium el 
va encapçalar Adriana Fernández. 
La prova està organitzada pel Club 
Triatló Lluçanès, juntament amb 
l’Ajuntament de Prats. 

GUANYADORS DEL XXXIII 
CONCURS DE PINTURA RÀPIDA 
I DEL IV CONCURS DE DIBUIX 
INFANTIL I JUVENIL DE SANT 
VICENÇ
El diumenge 13 de gener el poble 
es va omplir de teles, pinzells i 
tècniques pictòriques diverses durant 
la celebració del XXXIII Concurs de 
Pintura Ràpida i el IV Concurs de 
Dibuix Infantil i Juvenil de la Festa 
Major de Sant Vicenç 2019.
El primer premi del Concurs de 
Pintura Ràpida se’l va emportar Aida 

Mauri, el segon Joan Calveras i el 
tercer, Néstor Sanchiz. 
I pel que fa al IV Concurs de Dibuix 
Infantil i Juvenil, els guanyadors de la 
primera categoria de 3 a 8 anys van 
ser: David Carrera (1r premi) i Aniol 
Tornamira (2n premi). Els premiats 
de la segona categoria de 9 a 13 
anys van ser Ariadna Marginedas (1r 
premi) i Joana Ballart (2n premi).

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 
DE RECERCA DE L’INSTITUT 
CASTELL DEL QUER
El dia 1 de febrer l’Espai va acollir la 
presentació dels treballs de recerca 
dels alumnes de 2n de Batxillerat 
de l’Institut Castell del Quer. En 
concret, es van donar a conèixer els 
treballs “Puig Ciutat, la petjada dels 
romans al Lluçanès” de Núria Coma, 
“Química de la neteja” de Roger 
Plans i “Les micotoxines: un risc per 
a les gallines” d’Irene Barcons.

6A EDICIÓ DE LA TROBADA DE 
CORALS DEL LLUÇANÈS
El 13 de gener passat es va celebrar 
la trobada nadalenca de corals 
del Lluçanès a l’església de Sant 
Bartomeu del Grau. Hi van participar 8 
corals, entre elles la coral Sant Jordi de 
Prats. Cada grup va cantar 4 cançons 
del seu repertori, la majoria nadales. El 
concert va concloure amb la cantada 
conjunta de la cançó “Joia en el món”.

MÉS DE 100 PERSONES VAN 
ASSISTIR A LA RUTA DE LA 
BRUIXA NAPA A PRATS
El dissabte 26 de gener va tenir lloc 
la primera caminada dels Itineraris 
Familiars del Lluçanès amb la Ruta de 
la Bruixa Napa a Prats de Lluçanès.
La sortida de 5,7 kilòmetres i de 
dificultat baixa, va durar 3 hores i 
els assistents van gaudir d’un dia 
esplèndid amb sol. El grup va parar 
a diferents elements patrimonials, 
històrics o naturals que es troben dins 
el recorregut com el carrer Sant Pere 
de Prats de Lluçanès  l’església de 
Sant Pere del Grau o el Roc Foradat de 
la Bruixa Napa.



EL DIA A DIA
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#seguim”, amb l’alcalde i candidat a la 
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de Santa Àgata. 305 anys després de 
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de l’acte principal, amb un recordatori, 
també, als presos polítics i exiliats.
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Feréstec, o la zona esportiva ben plena 
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nostre municipi, i des de Junts per 
Prats donem i donarem suport perquè 
aquesta realitat tingui totes les facilitats 
per tirar endavant. Volem estar al seu 
costat per ajudar tant com sigui possible 
en la seva gestió diària.

LES VEUS DELS GRUPS MUNICIPALS
PÀGINA 4 PÀGINA 5

PENYA BLAUGRANA 
DEL LLUÇANÈS

L’entitat neix per iniciativa de Ramon 
Fores, un berguedà resident a Prats. 
Ell va llançar la idea i el Sr. Jaume 
Corominas, president de la Penya de 
Berga, el va assessorar i encoratjar a 
portar a terme aquesta tasca.
Podem considerar que la Penya 
Blaugrana del Lluçanès neix el 1984, 
tot i que la legalització per part de la 
Generalitat de Catalunya es va fer 
efectiva el dia 25 de febrer de 1985. 
Es crea amb l’objectiu de fomentar 
el barcelonisme a la comarca del 
Lluçanès.
Actualment, al capdavant de l’entitat 
hi ha la Sra. Antònia Gombau i Jordà, 
que hi actua com a presidenta, i 
set persones més que ajuden en 
les diverses tasques. El nombre de 
socis és al voltant de 250 persones. 
Al local social de l’entitat, situat a la 
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FC Barcelona. L’entitat també ha 
organitzat diverses obres teatrals i 
sortides culturals a Barcelona, i ha 
editat un llibre de commemoració 
dels 25 anys d’història de la Penya.
D’altra banda, és important destacar 
que la Penya va proposar al club crear 
el seient lliure, cosa que permet als 
socis alliberar la seva localitat perquè 
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PÀGINA 6 PÀGINA 3
EL RACÓ DEL CIVISME

L’ESPAI – COWORKING

EL DIA A DIA

PRATS APROVA L’INICI DEL 
PROCEDIMENT PER A LES OBRES 
DELS VESTIDORS DE LA ZONA 
ESPORTIVA
El darrer ple extraordinari de 
l’Ajuntament de Prats va aprovar 
l’inici del procediment per a la 
contractació de les obres dels 
vestidors de la zona esportiva de 
Prats. 
L’alcalde, Isaac Peraire, va 
exposar les novetats referents al 
finançament d’aquesta obra, amb 
un cost de sortida de 995.567,83 
euros. Per fer front a aquesta 
important i necessària inversió, es 
compta per una banda amb una 
dotació econòmica de 126.000 
euros procedents de les meses 
de concertació de la Diputació de 
Barcelona, i per una altra, després 
de l’aprovació del pressupost de 
la mateixa Diputació per a aquest 
2019 i de la visita de l’alcalde de 
Prats al president de l’ens, Marc 
Castells, de 160.000 euros més per 
al finançament de l’obra.
Amb tot, la finalitat de l’Equip de 
Govern és, segons va explicar 

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

Eloi Guinjoan, tècnic d’Innovació del 
projecte BCN Smart Rural
Durant les darreres dècades, el sector agroalimentari i forestal de 
Catalunya ha anat perdent pes de forma progressiva, tant en termes de 
superfície conreada, com del nombre de persones ocupades i el seu rol 
en el conjunt de l’economia i la societat. Malgrat tot, segueix sent un 
sector clau, no només per la producció d’aliments i matèries primeres, 
sinó també per la seva contribució a l’equilibri territorial, la conservació 
del paisatge, la salut pública, etc.

Peraire, que el crèdit necessari per 
acabar de finançar l’obra sigui “el 
més reduït possible, per mantenir 
l’estat de salut econòmica de 
l’ajuntament”. I va afegir que es tracta 
“d’una inversió necessària que serà 
possible amb una gestió econòmica 
responsable del pressupost”.

FINALITZA L’OBRA DE REFORMA 
D’UN TRAM DE VORERA DEL 
CARRER ORIENT
S’ha renovat una part de la vorera 
del carrer Orient, canviant el 
panot, el cablejat de les faroles i 
algunes peces en mal estat de les 
canalitzacions d’aigua. 
D’altra banda, també s’han pintat 

les faroles del camp de futbol i de la 
recta de Lurdes.

Desplegament de la fibra òptica al municipi

Segons Movistar Telefònica, a finals de maig l’empresa farà la 
desconnexió del cablejat de coure per passar al sistema de la 
fibra òptica, fet que suposa molta més capacitat i permet a les 
companyies que operen amb la xarxa oferir connexions a Internet 
a més velocitat.
 
Segons han informat a l’Ajuntament, els abonats amb línia bàsica 
que no tinguin interès a contractar ADSL, però que vulguin 
continuar amb la companyia, també han de donar la conformitat 
a la fibra òptica, sense que això suposi que hagin de fer cap altra 
gestió ni contractació de serveis addicionals.
 
Davant les queixes d’alguns usuaris per la varietat d’informació 
d’alguns comercials de l’empresa, us recordem que teniu a la 
vostra disposició l’Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor. 
Podeu demanar hora al mateix l’Ajuntament.

Per aquest motiu, és imprescindible que el sector agroalimentari i forestal segueixi sent un sector viu, 
que les petites empreses del sector siguin viables i que puguin competir en un mercat cada cop més 
globalitzat i capitalitzat per grans indústries. Des de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), i 
en el marc del projecte BCN Smart Rural, treballem per facilitar la transferència de coneixement cap a les 
empreses del sector agroalimentari i forestal, promovent així la innovació en el sector.
Concretament, des de l’Espai de coworking de Prats, treballo en tres línies d’actuació: el suport econòmic 
a microempreses amb un projecte innovador, l’impuls de les pràctiques d’estudiants en empreses del 
sector i la codirecció de projectes de recerca entre empreses i universitats.

LA FESTA MAJOR DE SANT VICENÇ OMPLE DE TRADICIÓ I MÚSICA 
PRATS
Deixem enrere una altra Festa Major de Sant Vicenç, que ha apostat un any 
més per una programació participada, completa i per a tots els públics, amb 
els actes més tradicionals com a columna vertebral, i preparada a partir de la 
Taula de Festes.
D’entre els actes celebrats, cal destacar la incorporació a la programació del 
Dinar infantil de Festa Major, proposat i gestionat pels mateixos nens i nenes 
del Consell d’Infants de Prats. Així com el multitudinari concert de Blú i Doctor 
Prats que va deixar petit el Pavelló municipal.  
Un altre dels actes més esperats va arribar el dilluns 21 de gener al vespre, 
amb el pregó de Festa Major, a càrrec del doctor Màrius Tulleuda. El dia del 
patró Sant Vicenç va engegar, com és costum, amb la formació del seguici, 
acompanyat dels gegants i l’Orquestra Montgrins. En sortir de l’ofici solemne, 
el seguici va arribar a la plaça Vella per ballar l’esperada Trencadansa, on 
centenars de persones van seguir l’acte amb emoció plantant cara al fred.



implicats de la comunitat educativa. 
En aquesta reunió, en què també va 
participar el president del Consell 
Català de Formació Professional 
i impulsor de la iniciativa per a la 
Reforma Horària, Fabián Mohedano, 
es va posar sobre la taula l’aplicació 
de la Reforma Horària als centres 
educatius de Prats.

L’AJUNTAMENT APROVA LA 
SUBSTITUCIÓ DE LES CALDERES 
DE GASOIL I LA INCORPORACIÓ 
DE PLAQUES SOLARS AL 
PAVELLÓ
L’Ajuntament de Prats va aprovar la 
substitució de les actuals calderes 
de gasoil del Pavelló per a calderes 
de condensació de gas, així com 
millorar altres aspectes o deficiències 
actuals com poden ser l’aïllament 
de canonades, i la introducció 
d’energies renovables, mitjançant 
plaques solars tèrmiques situades a 
la coberta de la instal·lació. El procés 
de licitació de la reforma començarà 
a principis d’abril.

LA SORTIDA “A CENT CAP 
ALS 100” VA VISITAR EL PARC 
NATURAL DE MONTSERRAT
Un grup de 60 persones van participar 
a la segona sortida del programa 
“A cent cap als 100” a Montserrat. 
Van participar-hi persones de tots 
els municipis del Lluçanès. Les 
properes sortides seran al Parc de 
Collserola el 20 de febrer i el 3 d’abril 
al Parc del Montnegre.

[Continuació portada]

La xera inaugural, La veu i el silenci, 
va inundar de llum, foc i música la 
plaça de l’Església, i va acabar amb 
un espectacle de pirotècnia per fer-
nos reflexionar al voltant de la ment 
totalitària i la llibertat.
A partir d’aquest punt, els centenars 
de visitants van repartir-se per tot el 
poble, i van admirar per exemple, la 
xera del carrer Nou, engalanat com 
si ens trobéssim en plena primavera, 
els bastoners de foc i de llum, la 
majestuositat de Ca l’Enric o Cal 
Bernat, el “Riu de Llum” de les Tres 
Fonts, i la llum i el so que donaven 
vida a la Farinera.  
Finalment, al voltant de les 10 de la 
nit va tenir lloc l’acte de clausura a 
Cal Bach, amb El paisatge sonor/
Veus per intervenir la realitat, a 
càrrec de Celeste Alías i Txema Rico.
Al festival hi van conviure obres 
d’artistes convidats així com de 
veïns i veïnes, entitats, associacions 
i creacions pròpies de La Casa de 
l’Heura. De fet, la idea, la creació i 
l’execució del festival va anar a càrrec 
de l’entitat La Casa de l’Heura. La 
participació va ser un dels elements 
clau, ja que va ser possible gràcies 
a la tasca de voluntàries i voluntaris. 
L’organització va anar a càrrec de 
l’Ajuntament de Prats, amb el suport 
d’Òmnium Cultural Osona, l’ANC 
Lluçanès, la UBIC i la Diputació de 
Barcelona.  
Finalment, el mateix dia de 
Santa Àgata, es va dur a terme el 
tradicional repic de campanes a la 
plaça de l’Església per commemorar 
la primera crema del poble per les 
tropes de Felip V fa 305 anys.

EL CONSELLER D’EDUCACIÓ, 
JOSEP BARGALLÓ, VISITA 
L’ESCOLA LLUÇANÈS I L’INSTITUT 
CASTELL DEL QUER
L’Escola Lluçanès i l’Institut Castell 
del Quer de Prats van rebre la visita del 
conseller d’Educació, Josep Bargalló, 
i de la directora d’Ensenyament a 
la Catalunya Central, Dolors Collell, 
que acompanyats de l’alcalde de 
Prats, Isaac Peraire, i de bona part 
de l’equip docent van recórrer les 
instal·lacions dels centres. Poc 
després de la visita, Bargalló es va 
reunir amb Isaac Peraire i els agents 

     TWITTER

Segueix-nos a @pratsinfo i
piula amb #PratsdeLluçanès

PÀGINA 2 PÀGINA 7

@escolallucanes
Hi havia una vegada...moltes 
dones que van canviar el món. 
Participem a “Les Xeres de Santa 
Àgata” amb l’exposició “PIONERES 
CATALANES” #lesxeresdestaagata 
#StaAgata2019 #PratsdeLluçanès 
#lluçanès @LaCasadelHeura

@FEDACprats
L’escola @FEDACPrats  participem i 
col·laborarem amb el 1r Festival de 
Foc i Llum del #Lluçanès
#LesXeresdeStaAgata 
#fempoble #PratsdeLluçanès 
#passióxeducar #Valors #avuixdemà 
#acompanyament d’aquesta 
fantàstica panera! 
*100% productes d’establiments 
de #PratsdeLluçanès

@LaCasadelHeura
Demà alguns racons oblidats de 
#PratsdeLluçanès s’il·luminaran 
per recordar-nos que existeixen. 
#XeresStaAgata2019
Vindreu?

@SellaresMarc
Durant la República els bombers 
de Barcelona també vàrem estar 
al costat del poble defensant les 
llibertats i lluitant contra el feixisme. 
#pratsdelluçanès #BombersBCN

@Lina_Font
Aquest dilluns 2a assemblea oberta 
de @LaFetillera a #PratsdeLluçanès  
Organitzem-nos, perquè és l’única 
manera de guanyar!!

L’EDITORIAL

Prats de Lluçanès és un poble viu i actiu, 
ric en cultura i tradicions. Ho és gràcies 
a la tasca que han fet moltes persones 
al llarg de la història, mantenint i 
recuperant llegendes, danses, festes 
o esdeveniments històrics. Gràcies a 
les persones que s’impliquen a fons 
i, llavors, a les que s’aboquen a omplir 
actes i mobilitzacions. Sortim de dos 
grans exemples que ens permeten 
reflexionar sobre això i treure pit com 
a poble. I és que no som res, si no 
som poble. 

La Festa Major de Sant Vicenç d’aquest 
any ha tornat a ser molt participada, tant 
en el seu disseny com el seu transcurs. 
La Trencandansa i la Serenata van 
tornar a ser seguides per molta gent, 
però també el concert amb Albercocks 
el divendres, o el de BLÚ i Doctor 
Prats, que van deixar petit el pavelló de 
Prats. El dinar infantil de Festa Major, 
nascut del Consell d’Infants, va ser 
una experiència molt positiva. I tota 
la resta d’actes que formaven part del 
programa de Festa Major.

Santa Àgata d’aquest any serà 
recordat pel primer Festival de foc 
i llum del Lluçanès, que sota el títol 
de “Les Xeres de Santa Àgata” va 
transformar el poble de Prats i molts 
lloc emblemàtics. Un esdeveniment 
organitzat per l’Ajuntament però fet 
possible i realitat gràcies a la idea, 
creació i impuls de la Casa de l’Heura, 
amb l’ajuda i implicació de moltes altres 
entitats i persones, que van involucrar-
se a fons per fer possible aquesta 
experiència que de ben segur tindrà 
continuïtat. Una Diada de Santa Àgata, 
per cert, que va culminar el propi dia 
5 de febrer amb el repic de campanes 
per commemorar la crema que patí el 
municipi el 5 de febrer del 1714.

És, doncs, aquest compromís un 
tresor i un tret d’identitat d’aquest 
poble. I tal i com va escriure Sadurní 
Vergés fa 5 anys: 

“Poble, caldrà un esforç 
però no hi ha marxa enrere;
només pots avançar,
ja has empunyat les regnes.
Poble, t’espera un dia lluminós”

Equip de Govern

EL DIA A DIA ARRIBA LA DISBAUXA I LA DIVERSIÓ 
AMB EL CARNESTOLTES DE PRATS
El proper diumenge 3 de març, 
Prats viurà un matí de bogeria, festa 
i disbauxa amb la celebració del 
Carnestoltes.
La festa engegarà a partir de les 11 
del matí, amb la concentració de 
carrosses i comparses al lateral de 
la carretera de Sabadell. A 2/4 d’11 
s’iniciarà la rua pels carrers del poble.
En acabar el recorregut, a la plaça 
Vella, es farà el pregó de la Reina 
Carnestoltes i es donaran a conèixer 
els guanyadors del Concurs de 

carrosses i comparses. La festa 
acabarà amb la guerra de confeti i 
animació per a tota la família. 

Vols participar al Concurs de 
carrosses i comparses?
Et pots inscriure al Casal del Jovent 
o enviant un e-mail a
joventut@pratsdellucanest.cat. 



L’AGENDA
Dilluns 18 de febrer
De 2/4 de 4 a les 5,
a l’Espai Social de la gent gran,
Taller per aprendre a utilitzar el telèfon 
mòbil. 

Diumenge 24 de febrer
Mercat setmanal i comerços oberts fins al 
migdia.

A 3/4 d’1,
a la plaça de l’Església,
Presentació del llibre “Esperança i llibertat”, 
de Raül Romeva. 
Es comptarà amb la presència del diputat i 
Secretari General durant la Vicepresidència 
d’Oriol Junqueras, Josep Maria Jové; 
la diputada i escriptora, Jenn Díaz i la 
periodista i escriptora, Laura Pinyol.
Organitza: ERC Prats.

Dilluns 25 de febrer
De 2/4 de 4 a les 5,
a l’Espai Social de la gent gran,
Taller per aprendre a utilitzar el telèfon 
mòbil.

Diumenge 3 de març
A les 11 del matí,
al lateral de la Carretera de Sabadell,
Concentració de Carrosses i comparses.  

A 2/4 de 12,
Rua de Carnestoltes pels carrers del poble. 
En finalitzar, guerra de confeti i animació a 
la Plaça Vella.

Mercat setmanal i comerços oberts fins al 
migdia.

#PRATSDELLUÇANÈS

DIRECTORI
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, DE-
MOGRAFIA, PAGESIA I MEDI AMBI-
ENT
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

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

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

@lacasadelheura
iudith_10 Mare meva la que us heu 
currat

Segueix-nos a Instagram      a @pratsdellucanes

@jordi_riera_valls
FOLLOW your DREAMS , they know 
the WAY. #nonstop #garmin
#follow4follow #pratsdelluçanes...

@jmmorera
El magnetisme de la terra.
#païsoscatalans #catalonia #catalunya 
#catalunyacentral #bcnésmoltmés...

@isaacrcasals
Olor de Festa Major
#pratsdelluçanès #latrencadansa 
#FMSantVicenç2019 #tradicions...

Dimarts 5 de març 
Carnestoltes a l’Espai Social de la Gent 
Gran.

A 2/4 de 6 de la tarda
Actuació del grup PEP, música, disfresses i 
berenar per a tothom. 

Del 4 al 8 de març
Setmana de la dona al Casal del Jovent 
Ambientació del Casal i realització de 
diverses activitats
Per més informació, contactar amb el Casal 
del Jovent.

Divendres 8 de març
Dia Internacional de les Dones.

Diumenge 10 de març
Mercat fi de rebaixes.

Mercat setmanal i comerços oberts fins al 
migdia.

Diumenge 17 de març 
Mercat setmanal i comerços oberts fins al 
migdia.

Del 18 al 24 de març 
Setmana del Medi Ambient.

@albertpucur
Així cau el sol a l’ermita de Sant 
Sebastià Prats de Lluçanès #prats 
#pratsdelluçanès #lluçanès...

@perusasm
Poble, depèn de tu fer un bot, 
saltar-te la foscor i optar per la claror 
de l’alba...

EL
SAFAREIG
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Prats reivindica, fa memòria i
s’omple de llum i de foc amb Les
Xeres de Santa Àgata

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, visita l’Escola Lluçanès i l’Institut

Castell del Quer  - PÀGINA 2 

La Festa Major de Sant Vicenç omple de tradició i música Prats - PÀGINA 3 

Prats aprova les obres dels vestidors de la zona esportiva - PÀGINA 3  

Desplegament de la fibra òptica al municipi - PÀGINA 6

Llum, foc, art, música i paraules 
van transformar els racons més 
emblemàtics de Prats de Lluçanès 
amb la celebració, el dissabte 2 
de febrer, de Les Xeres de Santa 
Àgata, el 1r festival de foc i llum del 
Lluçanès.

L’esdeveniment va rememorar el 
5 de febrer de 1714, dia de Santa 
Àgata, quan les tropes de Felip 
V van cremar per primera vegada 
el municipi de Prats de Lluçanès. 
Santa Àgata es va viure, doncs, 
d’una manera molt especial, fruit 
dels sentiments d’un poble que va 
ser cremat injustament i que encara 
continua patint “cremades”, ja que 
les al·lusions a la manca de drets i 
llibertats que vivim a Catalunya hi 
van ser ben presents. També es va 
fer menció del 80è aniversari de 
l’ocupació de Prats de Lluçanès per 
les tropes franquistes, el 3 de febrer 
de 1939.

La trentena d’exposicions o xeres 
repartides pels espais singulars i 
recuperats del poble convidaven a 
reivindicar el renaixement de la vida, 
els drets i les llibertats.

[Continua pàgina 2]


