ACTA REUNIÓ
TAULA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DE PRATS DE LLUÇANÈS

DATA: Dimarts, 18 de desembre de 2018
HORA: a 2/4 de 10 del vespre
LLOC: L’Espai
Assistents:
- Jordi Pey
- Montse Boladeres
- Jordi Bruch
- Jordi Plans
- Albert Clara
- Montserrat Juvanteny
- Irene Palou
Excusa l’assistència:
- Ramon Riera
- Xavier Borralleras

ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació de l’Acta anterior
Resultat Convocatòria d’ajuts 2018.
Proposta mercat ecològic.
L’Espai. Coworking.
Circuit Fix Orientació.
Projecte mancomunats. Consorci del Lluçanès.
Altres.

1. Aprovació de l’Acta anterior
S’aprova unànimement el contingut de l’acta del dia 11 d’octubre de 2017.

2. Resultat convocatòria d’ajuts 2018
S’informa de les sol·licituds de subvenció per al comerç que s’ha rebut: 4 sol·licituds
d’ocupació, 1 de nova implantació, 8 de modernització d’establiments. En aquests
moments estem fent els requeriments de documentació.
La valoració és molt positiva però es preveu revisar els epígrafs inclosos a les bases
per ampliar-los a altres possibles activitats, sobretot serveis.

3. Proposta mercat ecològic

S’explica el que s’ha començat a treballar pel mercat ecològic: es va fer un primer
contacte amb una tècnica del DARP que va dir que ens podrien facilitar el contacte
dels productors. A més, ens aconsellava que fos bio enlloc de ecològic pel tema de les
certificacions (el mercat ecològic és molt més petit).
Es proposa una periodicitat d’un cop al mes, sent un diumenge coincidint amb el
mercat setmanal. Es faria a la plaça de l’Església tenint en compte que està dins la
zona comercial, que és un lloc concorregut i que es diferenciaria de la resta del mercat
i amb el trànsit restringit. Es cedirien les parades del Mercat del Rebost per garantir la
homogeneïtat de les parades, també hi ha la possibilitat d’endollar.
Les condicions que es proposen és que l’Ajuntament proporciona les parades,
publicitat, endolls i la taxa seria gratuïta.
Està previst que es comenci a la primavera, abril/maig.
La taula proposa que es faci cada diumenge.

4. L’Espai. Coworking
S’informa que al coworking actualment hi ha 3 coworkers, l’Anna Garròs de l’Agència
de Desenvolupament Rural del Berguedà, 2 tècnics d’ARCA – projecte BCN smart
rural de la Diputació de Barcelona.
Una de les tècniques d’ARCA és la dinamitzadora dels coworkings, i és la que va
proposar una forma d’utilitzar el coworking més reduïda. Es proposa fer un pac de 10 o
20 accessos al coworking, ampliant així els possibles usuaris.
Està previst fer una trobada de coworkers de barcelona que passaran un cap de
setmana al Lluçanès, i aprofitaran per conèixer la comarca, organitzar activitats...

5. Circuit Fix Orientació.
S’explica que estem esperant la proposta de rutes per part del Club d’Orientació
Berguedà, i que està previst la inauguració el pròxim 31 de març. Es farà també una
cursa de relleus que entra dins el calendari de la federació.
S’explica que tenim una subvenció de l’aprofitament turístic en esdeveniments
esportius. Que es va escollir l’esdeveniment la feréstec en bici, i que en l’anterior
edició es va fer una enquesta als participants. El buidatge que va fer la Diputació surt
que la petjada que deixa l’esdeveniment al municipi és zero. Que aconsellaven que
l’inici o el final fos al passeig, o que s’organitzessin activitats complementàries.

6. Projecte mancomunats. Consorci del Lluçanès.
S’han editat els calendaris del Lluçanès com cada any, i aquest cop amb la temàtica
d’itineraris familiars.
Està previst que es faci una sortida programada i guiada l’últim dissabte de gener.
Art urbà: Hi ha un projecte des de Osona Turisme perquè diferents artistes pintin
parets sobre la temàtica “Transhumància – Els Elois”. Les parets escollides són el

davant de l’àrea d’autocaravanes, la paret del camp de futbol, i un cartell al costat de la
carretera.

I sense preguntes ni cap més assumpte a tractar, la regidora de Promoció del Municipi
agraeix l’assistència a tothom.

