ACTA REUNIÓ
TAULA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DE PRATS DE LLUÇANÈS

DATA: Dijous, 3 de maig de 2018
HORA: a 2/4 de 9 del vespre
LLOC: L’Espai
Assistents:
- Montserrat Juvanteny
- Ramon Riera
- Albert Clara
- Jordi Bruch
- Jordi Plans
- Irene Palou
Excusa l’assistència:
- Xavier Camprubí
- Montse Boladeres
- Jordi Pey
- Xavier Borralleras

ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació de l’Acta anterior
Mercat setmanal
L’Espai – coworking
Convocatòria d’ajuts 2018
Equipaments turístics: Àrea d’autocaravanes i Circuit Fix d’Orientació.
Fira de Sant Jaume i TastaQmarca.
Projectes 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. Mercat setmanal
S’informa que la Diputació ha entregat l’estudi que ha fet del mercat i que hi ha
importants tasques a fer, entre d’altres:
-reestructurar el mercat – agrupar les parades, sense deixar espais buits, treure els
cotxes aparcats d’entremig de la zona del mercat.
-buscar sectors necessaris per a parades noves.

-millorar la senyalització: no només s’hauria de tenir senyalització viària com ara, sinó
que es pot senyalitzar l’espai per fer-lo més atractiu...
-fer una campanya de comunicació: està previst crear unes postals per donar a
conèixer el mercat.
El Ramon Riera proposa apostar per un mercat de productes ecològics i promocionarlo. Existeix un buscador al mateix departament on hi ha productors.
Es creu que podria ser un bon incentiu per dinamitzar el mercat.
Es posa en rellevància la importància de fer publicitat del mercat, i sobretot ràdio.

3. L’Espai – coworking
S’informa que hi ha un nou tècnic de promoció econòmica al Consorci del Lluçanès, en
Joan Rubiralta.
Actualment hi ha 2 usuaris al coworking, més una persona referent del Leader al
Lluçanès.
Ens hem posat en contacte amb l’associació cowacat rural, que ens ofereixen un
assessorament gratuït, i també es disposa d’una ajuda des del Leader per la
contractació d’un dinamitzador, edició de fulletons informatius,...
El Jordi Plans fa saber que existeixen els punts PAE (Punts d’Ajuda a l’Emprenedor)
que ofereixen serveis de suport gratuïts i alguns tràmits amb descomptes importants.
Es farà tramesa d’aquesta informació al tècnic de promoció econòmica del Consorci
del Lluçanès.

4. Convocatòria d’ajuts 2018
Es resumeixen les sol·licituds dels ajuts al comerç i a l’ocupació que s’han demanat
aquest 2017: S’han presentat 16 sol·licituds, de les que se n’ha denegat 2 (una per
manca de documentació i una per manca de llicència d’activitat). Per tant se n’han
atorgat 14: 4 d’ocupació, 9 de modernització i 1 d’implantació d’un nou establiment. De
les 9 de modernització, 2 han set de renovació interior, 4 per adquisició de maquinària
específica i 3 per maquinaria informàtica.
Està previst que al ple de juny s’aprovin els ajuts de suport al comerç i a l’ocupació per
aquest 2018. Es proposa també deixar les subvencions d’ocupació com estan i també
les dels establiments comercials amb algunes modificacions, com que les actuacions
estiguin finalitzades, que l’establiment estigui situat en un espai físic,...
Es proposa també establir un termini per presentar les sol·licituds als establiments
comercials fins al 30 de novembre per qüestions administratives.
Es faran aquestes modificacions a les bases i s’enviaran les propostes per tal que els
membres de la taula puguin fer les esmenes que es considerin.
També s’informa que es vol donar més rellevància als ajuts per a les millores als
exteriors dels espais buits, fent-ho arribar a immobiliàries o als propietaris directament.

5. Equipaments turístics: Àrea d’autocaravanes i Circuit Fix d’Orientació.
-Àrea d’autocaravanes- s’està treballant amb la senyalització interurbana de l’àrea, i
des del Consell Comarcal es fan gestions perquè es pugui senyalitzar també l’àrea a
les principals carreteres.
S’han fet millores a l’àrea com l’enquitranat de la pujada d’accés. S’informa de les
visites que s’han comptabilitzat aproximadament, ja que no es té cap control d’accés.
Són unes 59 autocaravanes del maig al desembre de 2017 i unes 35 autocaravanes
de 1 de gener a principis d’abril.
També es vol col·locar un display amb informacions del municipi, dels comerços...
- Circuit Fix d’Orientació – s’informa que ens hem posat en contacte amb el Club
d’Orientació del Berguedà perquè ens assessorin i ens pressupostin les millores a
portar-hi a terme. Es vol crear una ruta familiar, promocionar-lo als instituts i escoles,
organitzar campionats...
També s’informa que es va demanar una subvenció a la Diputació però que la van
denegar.
El Jordi Plans fa saber que existeixen uns mapes al ICG (Institut Cartogràfic i
Geològic) que potser podrien servir com a base i que es podria buscar col·laboracions
amb alguna universitat perquè algun alumne ho pugui fer i així que no surti tan car la
creació del mapa.
Es farà la consulta sobre els mapes publicats a l’Institut Cartogràfic, però es necessita
un professional amb una mínima experiència i es descarta buscar col·laboracions.

6. Fira de Sant Jaume i TastaQmarca.
Enguany la fira de Sant Jaume tindrà lloc el 22 de juliol, i el TastaQmarca el dissabte
21. Com a novetat al TastaQmarca, els restaurants hauran d’oferir un tastet amb
productes de proximitat i es votarà la millor tapa lluçanesa amb premis de
degustacions als establiments participants.

7. Projectes mancomunats. Consorci del Lluçanès
S’informa que des del Consorci del Lluçanès s’ha reeditat el fulletó dels miradors i el
dels camins del Lluçanès.

8. Altres

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

