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El servei d’autobús que connecta
Prats i Vic s’ha ampliat amb 2 noves
expedicions d’anada i 4 de tornada,
passant de 2 a 4 expedicions d’anada
i de 2 a 6 de tornada de dilluns a
divendres feiners.
Nou servei a demanda a diverses
poblacions del Lluçanès

Es millora el servei d’autobús que
uneix Prats de Lluçanès i Vic

A més, també s’ha engegat un nou
servei a demanda per a diferents
poblacions que conformen el
Consorci del Lluçanès. El servei té
4 recorreguts: Prats – Oristà – Olost,
Prats – Sta. Eulàlia – St. Martí, Prats
– Riera de Merlès, Prats – Alpens.
S’ofereix amb uns horaris prefixats
de dimarts a divendres feiners i els
diumenges, que és dia de mercat a
Prats (excepte agost).
Aquest servei de transport a
demanda es pot sol·licitar fins a les
6 de la tarda del dia anterior que es
demana el servei. Es pot fer trucant
al telèfon: 93 889 25 77 o a través de
l’APP Segalés on demand.

Portes obertes a la piscina municipal: horari, tarifes i activitats – PÀGINA 2
El carrer Major de Prats es va omplir de comerç i activitat amb el Mercat
de Cooperatives Infantils – PÀGINA 4
Prats renova el Circuit Permanent d’Orientació – PÀGINA 4-5
Programa i actes de les Festes de Sant Joan i els Elois 2019 – PÀGINA 7
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CONCURS DE FOTOGRAFIA INSTAGRAM
SANT JOAN I ELS
ELOIS 2019
Amb l’arribada de les Festes de
Sant Joan i els Elois es convoca
una nova edició del Concurs de
fotografia Instagram Sant Joan i els
Elois 2019. Un any més busquem les
fotografies més originals, emotives i
espectaculars de la festa.
Què heu de fer per a participar-hi?
Entraran a formar part del concurs
totes aquelles persones que publiquin
fotografies a Instagram amb les
dues etiquetes #SantJoaniElois2019
i #PratsdeLluçanès i que segueixin i
mencionin el perfil @pratsdellucanes.
Les fotografies participants es
dividiran en dues categories: millor
selfie i millor fotografia dels actes
tradicionals.
Per participar al concurs s’haurà de
tenir un compte a Instagram amb un
perfil públic i respectar les condicions
d’aquesta xarxa. El concurs comença
el 22 de juny de 2019 a les 00:00 h
i acaba el 28 de juny de 2019 a les
23:59 h. Les fotografies han de ser
dels dies propis de la festa.
El guanyador de cada categoria
s’emportarà: Una subscripció anual
a la revista Descobrir i un val de 50
euros per comprar als establiments
de la Unió de Botiguers i Comerciants
de Prats de Lluçanès (disponible fins
al 30 de setembre de 2019).
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OBERTURA DE LA PISCINA
MUNICIPAL: HORARI, TARIFES I
ACTIVITATS
La jornada de portes obertes de la
piscina enguany és del 15 al 21 de
juny.
L’horari d’obertura és de 10 del matí
a 8 del vespre.
Entrades

Adult – 3,80€
*Els nens i nenes menors de 5 anys
no paguen entrada ni abonament.
Abonaments Temporada

15 dies

Adult

50€

34€

Infantil
(5-15 anys)

32€

18€

Abonaments familiars
(tots els membres han d’estar
empadronats en el mateix domicili)
2 membres

65€

40€

3 membres

75€

50€

4 membres

83€

58€

5 membres

90€

65€

6 o més

95€

70€

**Les persones que ho desitgin poden
adreçar-se a l’ajuntament i informar-se
sobre la bonificació de taxes d’aquest
servei.
CURSETS DE NATACIÓ 2019
De l’1 de juliol al 2 d’agost

08h a 09h: adults
11h a 12h: més de 7 anys
12h a 13h: de 3 a 7 anys
TARDA
15h a 16h: de 3 a 6 anys
16h a 17h: de 6 a 9 anys
17h a 18h: més de 9 anys

5 setmanes: 60€
4 setmanes: 50€
3 setmanes: 45€
2 setmanes: 30€
1 setmana: 15€
* Dia esporàdic: 5€
Més info Club Natació Prats
Glòria 696 007 174
Lluís: 650 503 510
Jordi: 640 272 573

Infantil* – 2,60€

MATÍ

PREU:

MESURES CONTRA LA PLAGA DE
L’ERUGA DEL BOIX
S’han
col·locat
trampes
de
feromones per tal de fer front a la
plaga de l’eruga del boix. Combinat
amb les polvoritzacions del Bacillus
thuringensis i un estricte seguiment
de la plaga, s’intenta controlar-la de
la manera més respectuosa possible
per persones i medi ambient.
També, i com a pla pilot, s’han plantat
diferents varietats de plantes a alguns
escocells per tal d’evitar tractaments
d’herbicides i insecticides a l’arbrat,
alhora que evitarem les defecacions
dels gossos dins dels escocells.

EL 15 DE JUNY SE CELEBRARÀ EL
PLE DE CONSTITUCIÓ DEL NOU
AJUNTAMENT DE PRATS
La sala de sessions del consistori
acollirà el dissabte 15 de juny a les 12
del migdia el ple de constitució del nou
ajuntament de Prats, a la vista dels
resultats obtinguts a les passades
eleccions municipals del 26 de maig.
En aquesta sessió, els regidors
escollits prendran possessió del
càrrec i en una única votació escolliran
el futur alcalde. Així es donarà el tret
de sortida al mandat 2019-2023.
L’acte, obert a tothom, també es
podrà seguir pel canal de Youtube de
l’ajuntament de Prats (PratsTV).
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EL DIA A DIA
TROBADA DE CORALS A PRATS
El passat diumenge 2 de juny es va
celebrar la Trobada de Corals a Prats
de Lluçanès. La Sala Polivalent es
va omplir per escoltar el repertori
de cançons de les quatre corals
participants a l’acte. Així doncs,
es van poder escoltar les peces
proposades per la Coral Les Veus
de Castellnou, el Cor Arrels de
Montmajor, la Coral Santa Eulàlia de
Ronçana i de l’amfitriona, l’Associació
Coral de Prats.
La Coral de Prats va recuperar i
interpretar “Pasqua Pradenca”, cançó
de caramelles dels anys 20 que es
cantava a Prats. L’acte va tancar amb
la cantada conjunta de les peces
“La veu del poble” i “Perdut en la
immensa mar blava”.

S’HAN TALAT CINC GRANS
XIPRERS MORTS DEL CEMENTIRI
PER EVITAR EL RISC DE CAIGUDA
SOBRE LES TEULADES DELS
NÍNXOLS

HAN COMENÇAT LES OBRES A LA
DEIXALLERIA MUNICIPAL
L’Ajuntament de Prats compta amb
una subvenció per a l’ampliació, i les
millores estructurals i equipament
auxiliar de la deixalleria municipal de
l’Agència Catalana de Residus.
L’import de la subvenció és de
53.000 euros que es destinarà a
la instal·lació d’una bàscula pont
electrònica per a camions, l’ampliació
i renovació del tancat perimetral de
la deixalleria, l’ampliació i adequació
de l’espai reservat per a la gestió dels
REPQ (residus especials en petites
quantitats) i dels RAEE (residus
d’aparells elèctrics i electrònics),
entre altres millores per tal d’adaptar
la deixalleria municipal i el seu
funcionament al nou marc normatiu.
Les obres es portaran a terme durant
aquest mes de juny.
LA
COOPERATIVA
CUIDEM
LLUÇANÈS DINAMITZARÀ EL
COWORKING L’ESPAI
La cooperativa Cuidem Lluçanès,
centrada en serveis d’atenció i
acompanyament a les persones passa
a encarregar-se de la dinamització del
Coworking l’Espai.
El passat divendres 5 d’abril, els
coworkers i membres de Cuidem
Lluçanès van fer un esmorzar conjunt
per donar la benvinguda a aquesta
nova col·laboració, i afavorir així a
crear sinergies entre ells, compartir
i conèixer necessitats, inquietuds
i nous reptes de futur. S’espera
que així també s’arribi a possibles
persones interessades en el servei.
ENGEGA UNA NOVA EDICIÓ DEL
PROJECTE DE L’HORT SOCIAL DE
PRATS
L’Ajuntament de Prats inicia la segona
edició del projecte de l’hort social
al terreny cedit per les Germanes
Josefines. La finalitat de l’hort social
és esdevenir un espai d’integració
social, educatiu, terapèutic i de lleure,
sense deixar de banda la vessant de
la seva productivitat. L’any passat
en van formar part sis famílies. El
projecte va finalitzar amb un àpat
elaborat pels voluntaris de l’hort amb
l’excedent dels productes obtinguts.
Si vols conrear a l’hort, implicarte amb el poble i menjar verdures
ecològiques, participa al projecte de

l’hort social de Prats!
Les inscripcions per a participar-hi
es poden fer a través del telèfon de
l’ajuntament 93 856 01 00.

NOVA ROTONDA DE PRATS DE
LLUÇANÈS
La rotonda del cantó de Sant FeliuPinós-Resclosa-Tres Fonts ja és
una realitat. L’obra té l’objectiu de
millorar l’accessibilitat, la seguretat
viària i la mobilitat, donant continuïtat
als itineraris de vianants i reduint la
velocitat dels vehicles, creant una
porta d’entrada al nucli urbà.
La intervenció ha constat de la
construcció d’una rotonda de 32
metres de diàmetre exterior, amb illot
central de radi 9,6 metres i voreres
perimetrals d’1’8 metres d’amplada
mínima, nous passos de vianants i
una vorera que connecta la rotonda
amb el camí de Sant Sebastià. A més,
s’ha renovat el drenatge, s’ha posat
nou enllumenat públic.
A la visita final de l’obra hi van participar
el Diputat d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, Jordi Fàbrega, l’alcalde de
Prats, Isaac Peraire i l’equip tècnic
del projecte. Ha costat 238.370,00€,
finançada per la Diputació de
Barcelona, i l’ha executat l’empresa
Graves i Excavacions Castellot SA de
Prats de Lluçanès.
Paral·lelament, també s’ha arranjat
un nou tram de vorera del carrer
Resclosa, donant continuïtat a
l’acció, i per altra banda, s’ha asfaltat
la carretera de Sabadell.
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EL DIA A DIA
PRATS
HOMENATJA
ALS
PRADENCS
DEPORTATS
EN CAMPS NAZIS AMB LA
COL·LOCACIÓ DE LLAMBORDES
STOLPERSTEINE
Prats de Lluçanès va col·locar
llambordes Stolpersteine, “pedres
que fan ensopegar”, creades per
l’artista alemany Günter Demnig, en
homenatge als pradencs deportats
en camps de concentració nazis.
Es va instal·lar una llamborda davant
de la cases on van viure Melcior
Capdevila i una altra on va viure Josep
Terradellas; pel què fa a Francisco
Rovira, que se’n va trobar informació
més tard, es col·locarà en una propera
ocasió. Tots tres van ser deportats als
camps de Mauthausen i Dachau.

ERC GUANYA LES ELECCIONS
GENERALS DEL 28 D’ABRIL A
PRATS
Esquerra Republicana de Catalunya
va ser la candidatura guanyadora de
les eleccions generals a Prats amb
un 37,59% dels vots. La participació
va augmentar fins al 77,78% en
aquests comicis, 16 punts més que
en les darreres eleccions generals
del 2016. El total de vots emesos va
ser de 1607.
La llista liderada per Oriol Junqueras
va aconseguir sumar 604 vots,
la segona força més votada va
ser Junts per Catalunya amb 549
paperetes, cosa que suposa un
34,16% dels vots emesos. El PSC
va assolir la tercera posició amb
134 vots (8,34%), mentre que Font
Republicà va obtenir 95 vots (5,91%)
i En Comú Podem va sumar-ne 80
(4,98%).
La resta de candidatures votades
al poble van ser: Ciutadans amb
70 vots (4,36%), PP amb 31 vots
(1,93%), VOX amb 17 vots (1,06%),
PACMA amb 8 vots (0,50%), Partit
Comunista del Poble de Catalunya

amb 1 vot (0,06%) i Recortes Cero
GV amb 1 vot (0,06%).
ERC
JXC
PSC
FR
ECP
CS
PP
VOX
PACMA
PCPC
RC
JUNTS PER PRATS GUANYA LES
ELECCIONS MUNICIPALS AMB
UN 41,58% DELS VOTS
La llista liderada per Jordi Bruch,
Junts per Prats, va aconseguir
sumar 679 vots al municipi (41,58%)
durant la jornada electoral celebrada
diumenge, 26 de maig, cosa que li va
atorgar fins a 5 regidors.
La segona força més votada va ser
ERC Prats amb 504 paperetes, fet
que suposa un 30,86% dels vots
emesos per la llista encapçalada per
Isaac Peraire que tindrà 3 regidors.
Movem Prats, amb Montse Juvanteny
al capdavant, va assolir la tercera
posició amb 288 vots (17,64%) i es
queda amb dues regidories, mentre
que el RAP (República Activa de
Prats) liderat per Queta Bosch, ha
sumat 138 vots (8,45%) i entra a
l’ajuntament amb una regidora.
Pel que fa a la participació, es van
emetre un total de 1651 vots. Això
es tradueix en un 79,80%, una
xifra superior a la de les eleccions
municipals del maig del 2015, quan
la participació va ser del 76,61%. En
aquesta ocasió, la xifra d’abstenció
es va situar en un 20,24%, mentre
que es van comptabilitzar 24 vots en
blanc i 18 vots nuls.
Junts x Prats

RAP

ERC Prats

Movem Prats

Resultats a les eleccions europees
En referència a les eleccions
europees, es va registrar una
participació del 78,17%. En total,
es van emetre 1614 vots. També es
van comptabilitzar 11 vots nuls i 28
vots en blanc. La candidatura que
es va imposar va ser la de Junts per
Catalunya amb 965 vots, seguida
d’ERC amb 384 vots i el PSC amb
100. La resta de candidatures van
obtenir els resultats següents: Cs:
38, CeC Podemos: 18, PACMA: 12,
VOX: 6, PIRATES: 2, FEM: 2, MIEL:
2, CVEC: 2, PH: 1, Recortes Cero:
1, Contigo: 1, PUM+J: 1 i Partit
Comunista: 1.
EL CARRER MAJOR DE PRATS
ES VA OMPLIR DE COMERÇ I
ACTIVITAT AMB EL MERCAT DE
COOPERATIVES INFANTILS
Aquest passat diumenge es va
celebrar el Mercat de Cooperatives
Infantils a Prats de Lluçanès. Des
de bon matí, el carrer Major del
poble va reunir un bon reguitzell de
parades de les cooperatives creades
pels alumnes de les escoles del
Lluçanès, dins el projecte CuEmE.
En concret hi van participar “Petits
cracks artesans” de l’escola
Lluçanès de Prats; “CoopArt” de
l’escola FEDAC de Prats; “Coets” de
l’escola Els Roures d’Olost i; “Roures
a mà” de l’escola Els Roures de Sant
Feliu Sasserra. Els nens i nenes hi
van vendre productes molt diversos,
creats per ells mateixos.
El mateix diumenge, el carrer Major
també va acollir les parades de la
Fira Infantil. D’altra banda, també
es va celebrar l’acte d’agraïment de
les donacions fetes per particulars,
famílies i entitats a l’arxiu municipal.
Els alumnes de l’EMAL van posar
punt i final a la festa amb una audició
de saxo i clarinet.
PRATS RENOVA EL CIRCUIT
PERMANENT D’ORIENTACIÓ
Prats de Lluçanès ha renovat el
Circuit Permanent d’Orientació,
situat a la zona de Santa Eulàlia de
Pardines. El recurs turístic compta
ara amb tres tipus d’itineraris
diferents: un circuit curt, que conté
9 fites i té una distància de 2,8 km
en línia recta; un circuit mitjà, amb
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13 fites i una distància de 4,4 km i
el circuit llarg, que conté 17 fites i
recórrer una distància de 6,1.
El cartògraf rus Serguei Simakin va
ser l’encarregat de cartografiar de
nou aquest recurs l’estiu de 2018 i
també s’ha comptat amb el suport
del Club Orientació Berguedà.
Per a fer-lo és necessari disposar del
mapa on hi ha senyalitzats els punts
on es troben les fites. Aquest es
pot adquirir per un preu de 3 euros
a l’Oficina de Turisme i a diferents
establiments del poble: Cal Lila, Cal
Siller i l’Estanc.
Aquest espai posa a prova la capacitat
de resistència, concentració i
orientació i s’adreça tant a alts nivells
de competició com a la participació
lúdica i familiar.

S’AMPLIA L’HORARI DE RESERVA
DE LES PISTES DE PÀDEL DE
PRATS
A partir d’ara tothom que vulgui
reservar les pistes de pàdel de Prats,
ho podrà fer 1 hora i mitja, ampliant
mitja hora més del que estava
permès fins ara.
Aprofitem per recordar que el
procediment de reserva de les
pistes serà el mateix i que es fa a
través de l’espai de reserves de la
web de l’ajuntament de Prats.
PROPERA ITV TRACTORS I CICLOMOTORS
La unitat mòbil de la ITV efectuarà
revisions als vehicles agrícoles
(tractors i remolcs) el pròxim 19 de
juny de 9 del matí a 2 del migdia a
la plaça de la Roca Xica. La Unitat
Mòbil també efectuarà la inspecció
periòdica obligatòria als ciclomotors
de 49cm3.
Les persones que hagin de passar
la revisió hauran de reservar hora a
través del web: www.citaprevia.cat
o bé al telèfon 97 249 29 12.
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LES VEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

JUNTS PER PRATS GUANYA LES
ELECCIONS MUNICIPALS

Després de mesos de feina per presentar
un bon projecte pel poble, Junts per Prats
va guanyar àmpliament les eleccions
municipals del passat 26 de maig.
Volem transmetre el nostre agraïment
a les gairebé 700 persones que ens
vau fer confiança, i expressar la més
sincera voluntat de treballar perquè tots
els pradencs i pradenques ens sentim
orgullosos del nostre poble i de la feina
del seu ajuntament.
Les circumstàncies d’aquestes eleccions
eren especialment exigents: quatre
candidatures presentàvem un projecte
per Prats. En aquest context, en què
l’altre partit històric del municipi ha
reduït la representació a la meitat, Junts
per Prats està en disposició d’oferir un
govern de consens, sense desavinences,
on prevalgui la solidesa i el compromís
amb i pel poble. Prats ha votat canvi,
treballarem amb tothom per aconseguir
grans acords i tirar endavant el programa
amb el que ens hem presentat.

AVAL ROTUND AL PRESIDENT
PUIGDEMONT

Les eleccions municipals van anar
acompanyades, aquesta vegada, de les
eleccions europees. A Prats, Junts per
Catalunya va aconseguir una amplíssima
majoria dels vots: el 60%, seguit
d’ERC amb el 23%. L’aval al president
Puigdemont va ser rotund tant al nostre
municipi com al conjunt del país, on
també va guanyar la candidatura del
President. Des de Prats defensarem que
ell i tots els presos polítics i exiliats puguin
exercir plenament els seus drets.

CICLE ELECTORAL

Hem viscut un cicle electoral amb
la celebració d’eleccions a les Corts
Generals, al Parlament Europeu i a
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. A nivell
de país, i també de Prats de Lluçanès,
han deixat resultats diversos. A les Corts
Generals han estat guanyades per ERC,
mentre que al Parlament Europeu ha
estat JxCat qui ha liderat els resultats,
igual que a les municipals. Aquestes
municipals, amb participació històrica, i
amb 4 candidatures (també històric), han
deixat una conformació del Ple inèdita,
que esperem porti a grans acords, pel
futur de Prats.
Des d’ERC felicitem el poble de Prats per
la implicació i participació en la política,
així i com agraïm a tota la gent que ens
ha fet confiança. Seguirem treballant
intensament, com venim fent, pel progrés
del poble.

NO S’ATURA LA FEINA

Tot i aquest cicle electoral, la feina a
l’Ajuntament de Prats no s’ha aturat. Ni els
avenços aconseguits. Aquest “Safareig”
n’és un exemple.
S’ha finalitzat la nova rotonda, i la vorera
que la uneix amb el carrer Resclosa;
s’han reformat les pistes de petanca
(un joc consolidat en un lloc recuperat);
s’ha portat aigua a l’hort de l’Escola
Lluçanès; han entrat en funcionament
els nous horaris de transport públic (que
tant ha costat); s’ha presentat propostes
d’estiu pel jovent; han seguit les obres
de construcció dels nous vestidors de la
zona esportiva, etc, etc.
El nou govern, formi qui el formi,
tindrà tota la informació generada i els
projectes damunt la taula per seguir-los
implementant.

BONES FESTES DE SANT JOAN I
ELS ELOIS!

L’entrada del nou Ajuntament coincidirà
amb l’inici de les festes de Sant Joan i
els Elois. Són les dates més participades
del poble i treballarem perquè siguin un
èxit una vegada més. Des de Junts per
Prats volem agrair a les entitats i serveis
municipals que ho faran possible, i
convidem tots els pradencs i pradenques
a prendre’n part i gaudir-les.

FESTES DE SANT JOAN I ELS ELOIS
Desitgem unes populars i participades
Festes de Sant Joan i els Elois, així i
com agraïm la tasca a tothom -persones
i entitats- que les fa posible.

PÀGINA 6

EL RACÓ DEL CIVISME
Consells d’estalvi d’aigua
A CASA

A LA TERRASSA I AL JARDí

- Tanqueu la dutxa i l’aixeta mentre us
ensaboneu les mans, us renteu les dents o
afaiteu.

- Planteu arbustos i plantes autòctones menys
consumidores d’aigua.

- Tireu la cadena del vàter només quan sigui
necessari.

- Intenteu regar a primera hora del matí o al
capvespre, si regueu a les hores de sol, el
30% de l’aigua s’evapora.

- Utilitzeu la rentadora i el rentaplats només
quan siguin plens.

- Utilitzeu l’escombra en lloc de la mànega per
netejar patis i terrasses.

- Preneu una dutxa en lloc d’un bany.

- Ajusteu correctament els aspersors i
concentreu el reg en zones verdes.

- Repareu les aixetes i cisternes que degotin.

L’ESPAI – COWORKING
El Coworking l’Espai és un centre compartit que aporta una nova
filosofia de treball basada en compartir, intercanviar coneixement i
generar sinergies entre les persones que en formen part.
T’interessa? Has de saber que s’estableixen diferents tipus de tarifes
segons les hores d’ús.
TARIFA ORDINARIA: Lloguer espai de treball: 60€/mensuals. Inclou
l’ús de l’equipament, de les sales i serveis amb accés il·limitat.

DURANT
L’ESTIU, TREBALLA AL
COWORKING!

LLOGUER PER A EMPRESES I PERSONES EMPRENEDORES
Sala d’actes: 1 hora – 5€ | Dia sencer – 60€
Sales de reunions: 1 hora – 3€ | Dia sencer 30€
PAQUET HORES
Si el que vols és gaudir del Coworking l’Espai de forma limitada
aquesta és la millor opció. Permet 10 accessos durant un mes, per un
cost de 20€.

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

FESTES DE SANT JOAN
I ELS ELOIS 2019
Quan s’enceta el mes de juny ja
estem més a prop de la celebració
de les esperades Festes de Sant
Joan i els Elois. Des de les Festes
dels Barris fins als actes posteriors
als Elois, un any més, s’ha creat un
programa que uneix tradició, cultura
i festa.
Els actes arrencaran a principis de
juny a cadascun dels barris, i els plats
forts arribaran amb la 25è Trobada
Gegantera, la revetlla de Sant Joan o
l’arribada de la Flama del Canigó.
El dia de Sant Joan, se celebrarà
la 41a edició del clàssic Cros de

Sant Joan. A la nit de diumenge,
l’encesa del Petardàs donarà el tret
de sortida a la cercavila i la marxa de
torxes que acabarà amb el tradicional
Contrapàs. El dimarts, 25 de juny, dia
dels Elois, festejarem un any més la
gran passada de carreters, mules,
cavalls, ases i carruatges, la ballada
del Contrapàs, i les curses al camí de
Sant Sebastià amb cavalls.
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Segueix-nos a @pratsinfo i
piula amb #PratsdeLluçanès
@revistaLaRella

Comença la Taula de Debat
#Lluçanès26M a #PratsdeLluçanès.
@Lina_Font moderarà el debat

Des de l’ajuntament volem agrair
a totes les persones que les fan
possible, des de l’organització de
cadascuna de les activitats fins a
tothom que hi participa.

@catmemoria

L’artista alemany Gunter Demnig
instal·la llambordes Stolpersteine a
municipis catalans.
Peces en record a víctimes del
nacionalsocialisme.
Actes coordinats pel Memorial
Democràtic a #PratsdeLluçanès
#PuigReig #SantVicençdeCastellet
#Cubelles #Albatàrrec #Lleida.

@montsebarniol

Aquest matí a l’acte #8M
#DiaInternacionaldelaDona q
ha promogut @LaFetillera a
#PratsdeLluçanès i durant tot el cap
de setmana a #Alpens activitats per
tots els gustos i totes les #dones
des del pla d’igualtat com fa més de
10 anys, us hi esperem!!!!

@elsanysguanyats

Campanya de prevenció
d’accidents de trànsit #GameOver
de @IGuttmann a l’Institut
Castell del Quer de @Pratsinfo.
Moltes gràcies per aquesta
fantàstica estona compartida!!!
#PrevencióAccidentsTrànsit
@jordi_molas @isaacperaire
#PratsdeLluçanès

@Cons_Llucanes

Han començat les passejades
“El Lluçanes cap als 100”, avui a
#PratsdeLluçanès sota la pluja.

@Guell_Vallbona

Fins a 91 alumnes del #Lluçanès de
les escoles de #PratsdeLluçanès
#Olost i #SantFeliuSasserra
participant en la trobada comarcal
de #CuEmE a #Manllleu ! I de la
mà del @Cons_Llucanes ! Perquè
cooperant s’avança més que
competint! #ESS

L’AGENDA

DIRECTORI

Dimarts 11 de juny
Festa del barri de les Sargantanes

Diumenge 16 de juny
II Torneig de Futbol Base Futbol 7
Durant tot el dia, al Camp de Futbol
Municipal
Categoria Aleví. Organitza: FC Pradenc.

Xerrada informativa Grup de Dol
A 1/4 de 7. a l’Espai Social de Prats.
Organitza: Cuidem Lluçanès

Racó de les Experiències:
Estenedor de fotografies de Puntaires.
De les 11 a la 1, a la plaça de l’U d’Octubre

Dimecres 12 de juny
Festa del barri dels Llangardaixos

De les 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia,
al Passeig del Lluçanès,
22a Trobada de Puntaires.

Dilluns 10 de juny
Festa del barri dels Capgrossos

Dijous 13 de juny
Festa del barri dels Escuraossos
Divendres 14 de juny
Col·loqui Ens Jutgen a Tots
A les 7 de la tarda, a la plaça de l’Església
Organitza: Òmnium Cultural Osona.
Dissabte 15 de juny
II Torneig de Futbol Base 7
Durant tot el dia, al Camp de Futbol
Municipal
Categoria Benjamí. Organitza: FC Pradenc.
A les 12 del migdia a la Sala de Plens de
l’ajuntament
Ple de Constitució del nou ajuntament de
Prats
25a Trobada de Gegants de Prats de
Lluçanès
A les 5 de la tarda, davant de Cal Bach, al
Passeig del Lluçanès, Arribada de les colles
i plantada dels gegants participants a la
Trobada. A les 6 de la tarda, al mateix lloc,
Cercavila.
Seguidament, a la plaça Vella, Sopar
geganter amb música ambient.

Dimarts 18 de juny
Xerrada sobre Voluntats Anticipades i
accés a la Meva Salut, a càrrec de
Susanna Basagaña i Miquel Casadevall.
A l’Espai Social de la Gent Gran a les 6
de la tarda.
Dimecres 19 de juny
Revisions ITV a vehicles agrícoles i
ciclomotors
De 9 a 2 a la plaça de la Roca Xica
Del 17 al 28 de juny
Exposició del 32è Concurs de Cartells de
les Festes de Sant Joan i els Elois, a la
Biblioteca Municipal Sant Jordi.
Del 22 al 25 de juny
Festes de Sant Joan i els Elois
Programa a part.
Dissabte 29 de juny
Obrim de Nit 2019
Tota la tarda i fins a la mitjanit,
Grup Carnaval de Sitges i Classes de Salsa
Degustacions, promocions i moltes
sorpreses més.

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)

#PRATSDELLUÇANÈS

Segueix-nos a Instagram
a @pratsdellucanes

CASAL DEL JOVENT
93 856 07 00
casaldejovent@pratsdellucanes.cat
CENTRE DE DIA-ESPAI SOCIAL
93 856 03 15
centrededia@pratsdellucanes.cat
DEIXALLERIA MUNICIPAL
93 850 83 11
deixalleria@pratsdellucanes.cat

@emmaragues

De cara al cap de setmana!!
#abril #ellluçanèséscomarca
#pratsdelluçanès #igersosona...

@queralt1990

Ahir, després de la pluja
#pratsdelluçanès #instaosona
#bcnmoltmes #catalunyaexperience

@napbala

Després d’un ruixat de primavera!!
#pratsdelluçanès #lluçanès
#catalunyaexperience...

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
LA PITOTA
93 856 06 26
lapitota@pratsdellucanes.cat
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
93 856 07 88
escolademusica@pratsdellucanes.cat
PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
93 850 81 60
ajuntament@pratsdellucanes.cat
EMERGÈNCIES
112

@abl_77

#animallovers #animalpolis #animalsofinstagram #igscwildlife #animales
#nature_brilliance #EarthVisuals...

@ramonet.pc

L’església de St Sebastià corona la
carena i vigila el nostre poble des
d’un indret privilegiat. #lluçanès...

@fentcamins

Bon dia!!!
#poblescatalans #pratsdelluçanès
#poblesambencant #somdepages...

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

