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El ple municipal del mes de febrer va 
permetre avançar un pas més en la 
construcció dels nous vestidors de la 
zona esportiva del poble.
  
L’adjudicació de les obres a l’empresa 
Serviobres Queralt SLU es va aprovar 
amb els vots a favor d’ERC Prats i 
en contra del PDeCAT Prats, ja que 
segons va al·legar el seu regidor, Jordi 
Bruch, “el projecte que es vol dur a 
terme no s’adequa a les necessitats 
de Prats”.
 
Així doncs, l’empresa Serviobres 
Queralt SLU és l’adjudicatària de 
l’obra, amb un import de 865.167,37 
euros. Segons va exposar l’alcalde, 
Isaac Peraire, l’obra es finança amb 
133.807,00 euros de les meses de la 
Diputació de Barcelona, 160.000,00 
euros més de la Diputació, un crèdit 
de 175.000,00 euros i 396.360,37 
euros del romanent de tresoreria. 
 
Un dels altres punts destacats 
de la sessió va ser l’aprovació per 
unanimitat de la nova convocatòria 
d’ajuts a les empreses del poble. 
Prats també va adherir-se a 
l’Associació Camí de Marina, de la 
Cerdanya al Penedès, una proposta 
de reivindicació i promoció dels 
camins ramaders.

Prats aprova l’adjudicació de les
obres dels vestidors compartits de la 
zona esportiva



ELECCIONS
GENERALS 2019

Les eleccions generals 2019 ja 
tenen data: el 28 d’abril. Aquestes 
seran només un mes abans que les 
eleccions municipals del 26 de maig. 
La campanya electoral arrencarà el 12 
d’abril i s’allargarà fins al 26 d’abril. 
La campanya arribarà a la meitat el 
Divendres Sant i inclourà el Dilluns de 
Pasqua. L’endemà, 23 d’abril, serà Sant 
Jordi. La jornada de reflexió serà el 27 
d’abril i  la jornada electoral, el 28.
 
Ara bé, si el 28 d’abril no ets a Prats 
de Lluçanès per votar a les eleccions 
generals, has de saber que pots 
exercir el vot per correu. Es pot 
demanar el vot per correu a partir 
del 5 de març, quan es dissolen les 
Corts espanyoles i es convoquen de 
forma oficial les eleccions generals 
del 2019, i fins al 18 d’abril.
 
És previsible que tothom que hagi 
sol·licitat el vot per correu rebi la 
documentació necessària per votar 
entre el 8 i el 21 d’abril. A partir d’aquí 
cal enviar la documentació rebuda 
per correu abans del 24 d’abril.
 
Cal omplir el sobre de votació amb la 
papereta, tancar-lo completament i 
dur-lo a qualsevol oficina postal dirigit 
a la mesa electoral amb el certificat 
d’inscripció al cens electoral. L’oficina 
tramitarà l’enviament com a correu 
certificat urgent.

L’ESPAI DE PRATS ACULL LA 
TAULA TERRITORIAL: DIGNIFICAR 
LES CURES: PROPOSTES I 
EXPERIÈNCIES
L’Espai va acollir la taula territorial 
“Dignificar les cures: propostes i 
experiències” de l’Ateneu Cooperatiu 
Catalunya Central. A l’acte es van 
presentar i donar a conèixer diferents 
experiències de cooperatives de 
cures. La introducció va anar a 
càrrec d’Elba Mansilla, coautora de 
“l’Economia de les cures i política 
municipal”. Les entitats i cooperatives 
participants van ser Cuidem 
Lluçanès, Cooperativa Mujeres 
Pa’lante i l’Ajuntament d’Hernani i 
Agència de Desenvolupament de 
Beterri-Buruntza.

PRATS DE LLUÇANÈS CELEBRA 
EL DIA INTERNACIONAL DE LA 
DONA
Prats es va bolcar en la celebració 
del Dia Internacional de la Dona amb 
diverses propostes. Durant tota la 
setmana prèvia al 8 de març, el Casal 
del Jovent es va engalanar amb una 
decoració especial. També es va 
celebrar el  “Taller de codis per lligar”, 
a càrrec de l’Associació Filigrana.
L’acte central del Dia Internacional de 
les Dones del mateix dia 8 de març 
a les 6 de la tarda al Passeig del 
Lluçanès. El grup de ball Prats Salut 
va amenitzar la concentració i es va 
fer la lectura d’un manifest. A les 4 de 
la tarda es va celebrar el“Café-tertúlia 
parlem de gènere” a Cal Bach a 
càrrec d’Helena Vilà, experta en treball 
comunitari i transformació social.

PRATS CELEBRA LA SETMANA 
DEL MEDI AMBIENT
Del 16 al 24 de març Prats va viure 
una nova edició de la Setmana 
del Medi Ambient amb un ventall 
d’actes variat. Els centres educatius 
del poble van participar en diversos 
tallers i activitats. 
El cap de setmana va destacar la 
xerrada a càrrec del director del 
Servei Meteorològic de Catalunya, 
el Sr. Eliseu Vilaclara, al voltant de la 
importància dels observadors i del 
Servei Meteorològic de Catalunya, 
on es va destacar la figura del 
pradenc Josep Maria Montanyà. 
Ramon Montañà i després el 
seu fill, Josep Maria Montanyà, 
van contribuir a recollir les dades 
meteorològiques de Prats durant 
més de 80 anys. Gràcies a la família 
Montanyà el poble disposa d’un 
important llegat documental sobre 
la climatologia del municipi. 
Montanyà també va ser recordat 
a l’Estenedor del Racó de les 
Experiències del diumenge 24 de 
març amb un recull de fotografies 
de la seva afició i dedicació a 
l’observació meteorològica.

OBRES DE REMODELACIÓ DEL 
PÀRQUING DE CAL PELUT
La remodelació del pàrquing de 
Cal Pelut és una de les actuacions 
de millora del mercat setmanal per 
dotar-lo de més infraestructures i 
millorar-ne el seu entorn. Consisteix 
en una primera fase d’anivellament 
del terreny, col·locació de desaigües 
i pavimentació, i una segona fase 
de col·locació d’un contenidor de 
serveis amb lavabo públic i un petit 
magatzem pels marxants. 
També s’instal·laran dos punts de 
càrrega per a vehicles elèctrics de 
22 i 50kw licitats a l’empresa Rec 
Energy Solutions S.L.
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TANCAMENT DE L’EXERCICI 2018 
DE L’AJUNTAMENT DE PRATS
Durant el ple municipal del mes de 
febrer es va donar a conèixer l’estat 
del pressupost municipal després 
del tancament de l’any 2018. 
L’alcalde de Prats, Isaac Peraire, 
va detallar que l’Ajuntament de 
Prats va tancar l’exercici del 2018 
amb un resultat pressupostari 
positiu. Un romanent de tresoreria 
d’1.023.726,39€, el més gran de la 
història. I a data 31 de desembre del 
2018 un endeutament de 619.037,34€ 
que suposa el 25,86%. Finalment 
l’alcalde va subratllar la “gestió 
responsable, acurada i rigorosa del 
pressupost” que s’ha estat duent a 
terme des del consistori.

LLUÇANÈS FERÉSTEC 2019
El proper 7 d’abril els amants de 
la BTT gaudiran d’una nova edició 
de la Lluçanès Feréstec, amb un 
recorregut exigent, tant a nivell físic 
com tècnic per camins i corriols del 
Lluçanès. La cursa també inclou 
el 7é Memorial Òscar Luceño. El 
passeig del Lluçanès de Prats és 
el punt de sortida i d’arribada de la 
prova.
En total, prop de 75 quilòmetres 
i uns 2000 metres de desnivell 
positiu pels més atrevits que facin 
el recorregut llarg, o bé uns 40 
quilòmetres en l’opció més curta, 
en què s’ho passarà tan bé aquell 
qui competeixi com qui vulgui gaudir 
del Lluçanès feréstec. A més, el 
punt d’informació turística de Prats 
de Lluçanès romandrà obert tot 
el dissabte, 6 d’abril, a la tarda per 
poder conèixer millor les oportunitats 
que ens ofereix el territori. 

PRATS ACONSEGUEIX EL SEGELL 
INFOPARTICIPA PER SISÈ ANY 
CONSECUTIU
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès 
ha revalidat el Segell Infoparticipa 
a la qualitat i transparència de la 
comunicació pública local. 
Prats ha assolit aquest any un 92% 
de compliment dels índexs que 
es valoren,  augmentant sis punts 
percentuals el resultat de l’any 
passat. D’aquesta manera s’han 
obtingut 48 dels 52 indicadors 
establerts pel Laboratori de 
Periodisme i Comunicació per a 

la Ciutadania Plural (LPCCP) de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). Una de les novetats d’aquest 
any és que només s’han donat 
per complerts els indicadors quan 
la informació es troba totalment 
actualitzada, és vigent i és de fàcil 
accés: és a dir, que l’espai on apareix 
està ben anomenat i encaminat 
correctament.
La regidora de Comunicació i 
Societat de la Informació, Anna 
Plans, va recollir el guardó a l’acte de 
lliurament, acompanyada de l’alcalde 
de Prats, Isaac Peraire. L’acte va 
tenir lloc el dimecres 13 de març al 
Rectorat de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 
Amb aquesta marca de qualitat es 
certifica que el web municipal publica 
una informació que facilita saber qui 
són els representants polítics del 
seu municipi, com gestionen els 
recursos col·lectius i quines formes 
de participació posen al seu abast, 
entre altres aspectes.

ENTRENAMENT DE LA SELECCIÓ 
CATALANA BENJAMÍ I ALEVÍ DE 
FUTBOL SALA A PRATS
Les Seleccions Catalanes Benjamí i 
Aleví de futbol sala van iniciar a Prats 
de Lluçanès les seves Jornades 
de Convivència amb l’objectiu de 
continuar agafant rodatge de cara al 
Campionat d’Espanya de Seleccions 
Autonòmiques del pròxim mes 
d’abril. Durant el cap de setmana 
del 2 i 3 de març es van poder veure 
els joves esportistes entrenant al 
pavelló municipal.

ELS COMERÇOS DE PRATS 
CELEBREN UNA NOVA EDICIÓ 
DEL MERCAT FI DE REBAIXES
El cap de setmana del 9 i 10 de 
març, Prats de Lluçanès es va omplir 
de gangues, ofertes i promocions 
amb la celebració del Mercat Fi de 
Rebaixes organitzat per l’Ajuntament 

de Prats i la Unió de Botiguers i 
Comerciants. La iniciativa forma 
part de les accions de dinamització 
comercial del municipi.

ARRIBEN ELS TALLERS D’ENVE-
LLIMENT ACTIU AL CENTRE DE 
DIA DE PRATS DE LLUÇANÈS
El Centre de Dia de Prats de Lluçanès 
engegarà el proper 16 d’abril una 
nova proposta per tal de dinamitzar 
i ampliar l’oferta del centre. Es tracta 
dels Tallers d’envelliment actiu. Sota 
aquest nom s’hi troben diferents 
activitats, entre elles, el taller de 
memòria, activitats de relaxació i 
de benestar del cos, manualitats, 
xerrades, sortides i altres propostes.
Les activitats, que començaran el 16 
d’abril, es realitzaran tots els dimarts 
i dijous de 2/4 de 5 a 6 de la tarda. El 
preu per formar-ne part fins el mes de 
juny és de 15 euros. Les inscripcions 
es poden fer fins el 12 d’abril al 
mateix Centre de Dia Bonasort. 
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PRATS DE LLUÇANÈS ACULL 
EL CAMPIONAT DE CATALUNYA 
D’ORIENTACIÓ PER RELLEUS
El proper diumenge 31 de març els 
entorns de Santa Eulàlia de Pardines a 
Prats de Lluçanès seran l’escenari del 
Campionat de Catalunya d’Orientació 
per Relleus. La prova està organitzada 
pel Club Orientació Berguedà (COB), 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Prats. Una competició emocionant 
en la qual participen equips formats 
per corredors federats dels clubs 
afiliats a la Federació de Curses 
d’Orientació de Catalunya (FCOC).
El campionat, que començarà a les 
10 del matí amb sortida en massa 
dels corredors, tindrà el centre de 
competició al nucli de Santa Eulàlia 
de Pardines. Es desenvoluparà en 
els entorns on hi ha el renovat Circuit 
Permanent d’Orientació, cartografiat 
pel rus Serguei Simakin l’estiu passat. 
Paral·lelament, s’organitzarà una 
cursa popular, oberta a tothom, 
amb tres circuits, aptes per a totes 
les edats i condicions físiques. La 

EL CARNESTOLTES OMPLE DE COLOR I FESTA ELS CARRERS DE PRATS
La rua de Carnestoltes de Prats, celebrada el diumenge 3 de març, va omplir de festa i disbauxa els carrers del poble. 
Petits i grans van gaudir del recorregut fins arribar a la plaça Vella on es va fer el Pregó de la Reina Carnestoltes. Al 
mateix lloc es van donar a conèixer els guanyadors de cada categoria. Farmatour es va emportar el premi a millor 
carrossa i en la categoria de comparsa els guanyadors van ser Game Over. 
D’altra banda, el dimarts 5 de març l’Espai Social de la gent gran es va omplir de gom a gom per celebrar la festa de 
Carnestoltes. Els assistents, alguns d’ells disfressats, van gaudir amb l’actuació del grup PEP, amb música i berenar.

sortida dels participants serà a partir 
d’1 quart d’11 del matí, un cop hagin 
arrencat els relleus.

SET ESTABLIMENTS DE PRATS ES 
BENEFICIEN DELS AJUTS A LES 
EMPRESES
En aquesta tercera convocatòria 
d’ajudes a les empreses i als 
comerços del poble s’han presentat 
deu sol·licituds de set empreses 
diferents, les quals s’han beneficiat de 
les subvencions per a la modernització 
d’establiments i per al foment de 
l’ocupació promogudes des de la 
Regidoria de Promoció del Municipi 
i la Taula de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament de Prats.

En la convocatòria s’han destinat 
4.069,12 euros, desglossats en quatre 
ajuts per a empreses que creen 
ocupació i sis ajuts que promouen 
la modernització dels establiments, 
ja sigui per renovar-ne l’interior, per 
introduir-hi noves tecnologies o per 
modernitzar-ne la maquinària. 
 
ES RECULLEN MÉS DE 8.000 
QUILOS DE ROBA USADA DURANT 
EL 2018 A PRATS
L’Associació Tapís ha recollit durant 
l’any 2018 a Prats de Lluçanès 8.199 
quilos de roba usada. Una part 
d’aquesta roba, un cop seleccionada 
i arreglada, es ven a la botiga de 
segona de mà El Fil, de Vic. En les 
tasques de recollida, reaprofitament 
i reciclatge de la roba hi han treballat 
catorze persones, nou de les quals 
amb dificultats d’inserció sociolaboral.
Recordem que els contenidors de 
Roba Amiga a Prats de Lluçanès estan 
situats a la plaça Perot Rocaguinarda, 
al capdamunt del carrer Major, al 
carrer Maria Trulls i a la Deixalleria.
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AMPA ESCOLA 
BRESSOL LA PITOTA

L’AMPA de l’Escola Bressol la Pitota 
neix de la creació de la nova escola 
l’any 2010. L’objectiu de l’associació 
és estrènyer el vincle entre escola i 
famílies. Crear i proposar activitats 
que siguin d’interès per als infants, 
mares i pares i el projecte educatiu, a 
més de vetllar per la qualitat i el bon 
funcionament del centre i, escoltar 
les demandes dels pares, així com 
de les professionals de l’escola.
 
Actualment l’AMPA consta de 39 
famílies sòcies. La presidenta és Aina 
Arboix, la secretària Anna Manzaneda 
i la tresorera Sandra Martín. Josep 
Guàrdia i Núria Alemany també en 
formen part, com a vocals. L’AMPA 
promou activitats al llarg de tot el 
curs que compten amb el suport 
de les famílies i les professionals 
del centre. Algunes relacionades 
amb la captació de fons, d’altres per 
promoure els bons hàbits.
 
També porta les tradicions i festes 
populars a l’escola com el caga Tió 
per Nadal, convidar els gegants de 
Prats i els carreters durant les festes 
majors del municipi o crear un llibre 
per Sant Jordi on els nens i nenes i 
les seves famílies també hi posen la 
seva part.
 
Finalment, amb el suport de l’equip 
de professionals de la Pitota i la 
col·laboració de tots els pares es 
porta a terme la jornada de famílies. 
L’objectiu és crear nous materials i 
suports per millorar els espais que 
l’escola necessita per desenvolupar 
la seva activitat.

Contacte:
ampalapitota@gmail.com
 

AMPA ESCOLA
FEDAC

L’AMPA de l’escola FEDAC de Prats 
es va formar el 9 de gener de 1978. 
Inicialment es deia Associació de 
Pares d’Alumnes de la Presentació 
de la Mare de Déu, amb els anys va 
passar a ser AMPA Presentació de 
la Mare de Déu, i actualment està 
en tràmits el canvi de nom a AMPA 
FEDAC PRATS.

Entre els objectius destaquen:
· Fomentar la participación 
associativa i la corresponsabilitat 
educativa
· Organitzar activitats lúdiques, 
culturals i formatives.
· Treball en xarxa amb altres agents 
educatius de l’entorn.
· Ser la principal interlocutora de les 
families amb l’equip de mestres
· Participar en la presa de decisions 
en el Consell Escolar
· Impulsar projectes que treballen la 
cohesió social i el compromís amb 
l’entorn.

L’AMPA participa amb activitats com:
· Les pròpies festes de l’escola: 
Nadal al Carrer, jornada solidària, 
jornada de portes obertes, de treball 
en familia i de tots els projectes que 
se’ns demana col.laboració (millora 
de mobiliari, compra de material 
educatiu i lúdic, tablets, pantalles 
tàctils…)
· Les festes tradicionals populars 
i locals: Castanyada, Cagatió, 
patges reials, Fira de Santa Llúcia, 
Carnestoltes, Sant Jordi…

Actualment l’AMPA està formada 
per tots els pares i mares de l’escola 
i la junta té nou membres, un 
representant de cada curs escolar.

Contacte:
pratsampafedac@gmail.com  o bé al 
telefon de l’escola: 938560229

AMPA ESCOLA 
LLUÇANÈS

L’AMPA de l’Escola Lluçanès neix 
l’any 1975, quan s’inaugura l’actual 
escola pública de Prats, i actualment 
està formada per un representant de 
cada curs, escollit pels pares. Més 
del 80 per cent de les famílies de 
l’escola són sòcies de l’entitat.
 
L’associació vol afavorir l’educació 
integral dels infants i, al mateix temps, 
donar resposta a les necessitats de 
les famílies per poder conciliar la vida 
laboral amb la familiar.
 
L’AMPA organitza les extraescolars 
per a l’alumnat del centre, una 
bicicletada familiar, tallers a la 
Jornada de portes obertes, jornades 
de treball o de lleure per fer millores a 
l’escola, l’Escola oberta durant el juny 
i el setembre per complementar la 
jornada intensiva, el Servei d’Atenció 
Matinal, i també ven loteria per poder 
destinar-ne els guanys a projectes de 
l’escola… A més a més, redueix la 
despesa familiar gestionant la roba 
esportiva de l’escola i obsequiant les 
famílies amb material educatiu.
 
D’altra banda, l’AMPA col·labora 
amb l’escola a través de diferents 
comissions temàtiques com la 
de medi ambient, el menjador, 
la comunicació, la biblioteca i les 
festes. També col·labora amb el Pla 
Català de l’Esport, amb el projecte 
de reutilització de llibres de text i de 
lectura i, per acabar, compra material 
didàctic i educatiu per a l’escola.

Junts eduquem! Junts fem escola!!!

Contacte:
ampa.escola.llucanes@gmail.com.  



PÀGINA 6
EL RACÓ DEL CIVISME

Les tovalloletes NO van al vàter,
ajudem a millorar la qualitat ambiental

L’abocament de tovalloletes higièniques al vàter genera importants 
problemes a les xarxa de clavegueram provocant  l’obstrucció i el 
deteriorament de la xarxa de sanejament. 

Ho sabies?
Les tovalloletes humides estan fetes de fibres de cel·lulosa i 
plàstic unides entre si formant una malla que dona cos al material 
i les fa molt resistents. Encara que a l’envàs s’indiqui que són 
biodegradables, no es desintegren, o no ho fan en el temps 
necessari. En molts casos, s’enreden amb altres residus que tampoc 
han d’anar al vàter, com ara burilles de cigarrets, preservatius, 
llumins, compreses, tampons, bastonets de cotó i menjar.
 
Al vàter, només hi ha d’anar el paper higiènic, només així ajudarem a 
reduir les avaries que provoquen les tovalloletes abocades a la xarxa 
de sanejament.

L’ESPAI – COWORKING

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

En aquesta secció us volem donar a conèixer més a fons l’equipament 
municipal de l’Espai coworking i sobretot què hi passa. Per saber què hi 
passa, cal que coneguem qui en forma part, per això anem posant cara i 
descobrint les històries de cadascun dels coworkers.  

Àngels Pujol
Soc arqueòloga freelance. Em vaig llicenciar en història per la Universitat 
de Barcelona l’any 2008 i vaig cursar el Màster d’Arqueologia a la mateixa 
universitat (2012). Actualment compagino la recerca arqueològica als 
jaciments de Puig Ciutat (Oristà), l’Esquerda (Roda de Ter) i el Clascar 
(Malla) amb el vessant més professional de l’arqueologia.

Pel que fa a l’activitat professional, combino l’elaboració d’estudis 
històrics-arquitectònics amb intervencions arqueològiques, derivades 
tant de projectes d’obres, com d’elements patrimonials. M’he instal·lat 
al coworking l’Espai per disposar d’un lloc tranquil per treballar i separar 
millor el temps dedicat a la feina del de la resta d’àmbits quotidians, fet 
que em resultava més complicat treballant a casa.



     TWITTER

Segueix-nos a @pratsinfo i
piula amb #PratsdeLluçanès

PÀGINA 7

@escolallucanes
Celebrem el Dia de la Dona amb 
l’activitat “TOTES PODEM SER 
QUI VOLEM SER”. Totes som 
capaces de fer la mateixa feina i 
així ho treballem amb els infants 
#diadeladona #estereotipsdegenere 
#professions #totssomiguals #8m 
#escolapública #pratsdelluçanès 
#lluçanès @Pratsinfo

@FEDACPrats
Projecte sobre els refugiats. 
Preparem un aliment bàsic del 
camp, un pa molt especial. #Tutopia 
#valors #aprenentatge #esperitcrític 
#expressió #passióxeducar 
#avuixdemà #PratsdeLluçanès @
EscolesFEDAC

@FCF_CAT
Catalunya Aleví i Benjamí posen el 
colofó a un gran cap de setmana 
#JornadesConvivenciaFS #AleviFS 
#BenjamiFS

@pratsjove
I tu què: vols viure una aventura 
amb amics i amigues... o 
passes????
#raiddelsausetans2019 #equip 
#aventura #diversió #repte 
#jonopasso

@fs_prats
Xou dels #tauronsblaugranes 
al pavelló municipal de 
#Pratsdelluçanès! 
Resultat final: 8-2

@UCLLucanes
11a LLUÇANÈS FERÉSTEC 
MARATÓ BTT.
Obrim inscripcions divendres 8

@cuidemllucanes
Presentant el nostre projecte en 
el marc de la taula territorial @
CoopCatCentral. Il·lusió pel projecte 
i dificultats, necessitats i reptes.

AJUTS EMPRESES 2019

L’Ajuntament de Prats obra una 
nova convocatòria de subvencions 
dirigides als comerços i establiments 
del poble.  Com en els darrers 
anys, els ajuts es divideixen en 
tres tipologies: subvencions per a 
la modernització d’establiments, 
al foment de l’ocupació i per a la 
creació de nous establiments.

Les bases d’enguany però incorporen 
una novetat significativa i és que 
s’eliminen les restriccions segons 
el tipus de comerç, per tant, la nova 

convocatòria estarà oberta a tots els 
sectors comercials i empresarials.

D’aquesta manera, el consistori torna 
destinar 5.000 euros del pressupost 
per aquest tipus de subvencions. 
En la darrera convocatòria se’n van 
veure beneficiades 7 empreses del 
poble. Les  sol·licituds es podran 

  .lirba’d 52 led ritrap a ratneserp
Les bases específiques de cada 
convocatòria es poden consultar al 
web municipal.



L’AGENDA
Dimarts 26 de març,
Durant el matí, als comerços del poble,
Joc de l’intrús amb les escoles
de primària.

Del 25 al 31 de març,
Un intrús a l’aparador. Intercanvi de 
productes als aparadors de les botigues.

Diumenge 31 de març,
Durant el matí, a la plaça de l’U d’Octubre,
Racó de les Experiències
Estenedor de fotografies de les botigues
de Prats uns anys enrere. 

Diumenge 31 de març
Campionat de Catalunya de relleus 
d’orientació i Cursa Popular
Inici de la cursa a les 10 del matí als
entorns de Santa Eulàlia de Pardines 
Entrega de premis entre la 1 i les 2 del 
migdia a la plaça de l’Església de Prats
Organitza: Club Orientació Berguedà

Dimecres 3 d’abril
Caminada del cicle “A cent cap als 100”
al Parc Natural del Montnegre

Divendres 5 d’abril
Caminada Saludable, en motiu del dia
de l’Activitat Física.
Sortida a les 9 del matí davant el CAP
de Prats. 
Hi haurà esmorzar saludable per a tots
els participants.

Diumenge 7 d’abril
Cursa de BTT Lluçanès Feréstec 
Sortida a 2/4 de 9 del matí al passeig
del Lluçanès 
Organitza: Unió Ciclista del Lluçanès

#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

@ iolanda_roset
Els FIBLONS preparats per començar 
la rua de Carnaval a
#pratsdelluçanès #lluçanès...

Segueix-nos a Instagram      a @pratsdellucanes

@ mariamayansfont
Bé, la primera flor del meu cirerer, 
22-02 2019 a Prats de Lluçanès, 
Osona, Catalonia!

@ fxavierserraf
#pratsdelluçanès #lluçanès
#comparteixlluçanès #safareigs 
#raconsdecatalunya #catalunya...

@ milghauss
Sant Andreu de Llanars is a lovely 
chapel, in the middle of a forest, built 
in the 11th century and ren...

Divendres 12 d’abril
Caminada Intergeneracional

Dimarts 16 d’abril
Inici dels Tallers d’Envelliment Actiu al 
Centre de Dia Bonasort
Activitats tots els dimarts i dijous de 2/4
de 5 a 6 de la tarda

Del 14 al 22 d’abril 
Actes de Setmana Santa 

Dimarts 23 d’abril
Diada de Sant Jordi

Del 4 d’abril al 13 de juny
Taller de Música per a Nadons a
l’Escola Bressol La Pitota
10 sessions, els dijous de 2/4 de 6 a
2/4 de 7. 

Del 2 d’abril al 18 de juny
Taller de pallasso al Casal del Jovent
de Prats
10 sessions, els dimarts de 6 a 7 de la 
tarda. 

Diumenge 5 de maig 
Racó de les Experiències:
Compres florides

@ teresavacca
Ametllers!!!!!! Fantàstics!
#pratsdelluçanès #lluçanès #osona 
#paisatge #primavera #ametller...

@abl_77
De passeig per Prats per acabar 
el dia
#lluçà #lluçanès #pratsdelluçanès...


