
El diumenge 15 de desembre se celebrarà la centenària Fira de Santa Llúcia, que 
s'ha realitzat de forma continuada des del segle XVIII, i al voltant de la qual s'ha 
preparat una programació temàtica sense perdre'n l'essència.

Enguany es fa un pas més per visibilitzar la pagesia i es potencia tant la 
participació de productors i productores del territori com la mostra de cavalls i 
ponis, així com diferents propostes que giren a l'entorn del bestiar equí. És per això 
que s'oferiran diverses activitats pensades per a totes les edats, com les passejades 
gratuïtes amb carros, esmorzar de pagès, tastets gastronòmics amb concert de 
Nadal, tallers infantils gratuïts o una tirolina. També es podrà visitar el Mercat de 
pagès, que posa en valor els productes de proximitat, i el nou Mercat de Nadal a 
la plaça de l'Església que s'estendrà també al 21, 22, 23 i 24 de desembre. 

La Fira enceta la programació nadalenca i fins el dia de Reis es podrà visitar la 
primera mostra de Pessebres als locals buits del carrer Major. També torna el 
Juguem a Prats, que abaixa els preus un 15%, i que permetrà que la quitxalla 
gaudeixi de tallers i activitats del 27 al 29 de desembre.

El món del cavall 
centrarà la nova 
Fira de Santa 
Llúcia.

S’abaixa l’IBI i el preu de 
l’Escola Bressol Municipal 
per l’any 2020.

Comença una campanya per 
combatre l’incivisme a l’hora 
d’aparcar.

Prats tirarà endavant els 
primers pressupostos 
participatius.
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S’abaixa l’IBI per l’any 2020
L’Ajuntament abaixa l’IBI de gairebé 
tres dècimes i mitja per l’any 2020 
tal com es va explicar al ple del mes 
d’octubre. Una baixada de l’IBI que és 
possible gràcies als vots a favor dels 
grups de Junts per Prats i Movem 
Prats, l’abstenció d’ERC i el vot en 
contra del RAP.

També s’abaixa el preu de l’Escola 
Bressol La Pitota i, a partir del curs 
vinent, es pagaran 15 euros menys a 
partir del segon any de matriculació.

Les persones jubilades tornaran a 
tenir l’entrada de la piscina gratuïta i 
es mantenen els ajuts per a persones 
vulnerables. Cal remarcar també la 
gratuïtat de transmissió de nínxol dins 
de primer grau o l’augment d’un 10% 
de la bonificació de la plusvàlua 
passant al 60%, quan s’afecti a 
l’habitatge habitual.

L’Ajuntament treballa per potenciar la 
sostenibilitat i per això s’han ampliat 
les bonificacions del 75% de 
l’impost de circulació als vehicles 
elèctrics, híbrids i els que contaminin 
menys del 0,92g/CO2, i es podrà bonificar 
fins a la meitat de l’IBI a qui es generi 
electricitat pel seu propi consum.

Totes aquestes mesures van ser 
aprovades amb els vots a favor de 
Junts per Prats i Movem Prats, 
l’abstenció d’ERC i el vot en contra 
del RAP.

Nova plaça de cap de brigada i 
agutzil
Fins el dilluns 16 de desembre es 
poden presentar sol·licituds, en 
horari d’oficina a Cal Bach, per la 
plaça de cap de brigada municipal i 
agutzil que ha convocat l’Ajuntament 
de Prats. Trobareu més informació de 
la convocatòria a pratsdellucanes.cat, 
també la podeu demanar 
presencialment a les oficines de Cal 
Bach en horari d’atenció al públic o 
trucant al 93 856 01 00.

Mor l’exalcalde Manel Cunill i Adam
Manel Cunill i Adam, que va ser 
alcalde de Prats de Lluçanès entre 
el 15 de juny de 1964 i el 28 de 
gener 1976, va morir el passat mes 
de juliol a la ciutat de Barcelona a 
l’edat de 89 anys. Des de 
l’Ajuntament es va mostrar el condol 
a la família i amistats.

60 aparcaments gratuïts nous
L’Ajuntament ha habilitat dos nous 
aparcaments públics a Cal Bernat i 
al carrer Sant Pere. Així, Prats compta 
amb 60 places d’aparcament públic 
més que permeten augmentar el 
nombre de places disponibles al 
centre del poble.

Paral·lelament, segueix el primer 
procés participatiu per millorar la 
mobilitat del poble en què les 
principals preocupacions 
traslladades a l’Ajuntament pels 
pradencs i pradenques són la millora 
de la mobilitat al carrer Major, carrer 
Sant Pere, carrer Bruc, carrer Mossèn 
Josep Valls, així com les nombroses 
barreres arquitectòniques i la 
preocupació per la baixada de places 
d’aparcament en els últims anys, una 
problemàtica que queda satisfeta 
amb els dos nous aparcaments 
públics gratuïts que s’han posat en 
marxa.

S’amplia la periodicitat del serveis 
de recollida de trastos
El servei gratuït municipal de 
recollida de mobles i trastos de 
l’Ajuntament passa a ser setmanal, 
en lloc de quinzenal. 

La recollida s’efectuarà tots els 
dimecres, entre les 10 del matí i 
les 12 del migdia. Qualsevol 
persona empadronada a Prats pot 
sol·licitar el servei i haurà de trucar al 
93 856 01 00 o acudir presencialment 
a les oficines de Cal Bach, en l’horari 
d’atenció al públic, per sol·licitar-lo.

Rebuig a la sentència del Procés
Tots els grups polítics representants
a l’Ajuntament han rebutjat la 
sentència del Tribunal Suprem, i han 
demanat l’amnistia per als presos 
polítics i la defensa del dret 
d’autodeterminació.

Neix la Lluna jove: oci saludable 
nocturn
La Lluna Jove és un nou servei d'oci 
saludable nocturn del Casal del 
Jovent. La nova opció d'esbarjo, 
dirigida a joves de 12 a 16 anys, 
permet practicar l'esport en valors 
de 9 a 10 de la nit a la plaça dels 
Països Catalans, i de 10 a 12 de la nit, 
jugar a jocs de taula o participar 
en sessions temàtiques al Casal 
del Jovent. El regidor de Joventut, 
Ferran Chacón, valora molt 
positivament la posada en marxa del 
servei.

Nou canal de WhatsApp municipal
El nou canal de comunicació té 
l’objectiu d’acostar l’Ajuntament al 
veïnat i facilitar la comunicació 
bidireccional i la interacció. El sistema 
permet rebre informació d’actualitat 
del poble al telèfon i comunicar 
incidències o assumptes urgents, 
garantint-ne la immediatesa, només 
s’ha de contactar al 661 545 638.

No es tracta d’un grup tradicional de 
WhatsApp, ja que els diferents 
usuaris no tenen coneixement de la 
resta de persones que estan 
apuntades a la llista de difusió, i per 
tant no és possible el creuament de 
missatges amb d’altres persones 
usuàries complint tots els requisits de 
protecció de dades.

La nova eina de comunicació se 
suma a la nova pantalla informativa 
situada a l’entrada de l’Ajuntament 
que pretén reforçar tota la informació 
d’interès municipal, els actes que 
s’organitzen al poble, així com la 
visibilització de les dones mortes per 
violències masclistes a l’Estat, una 
mostra del compromís per treballar 

per la igualtat de totes les persones, 
tal com es desprèn de l’adhesió al 
protocol de seguretat contra les 
violències sexuals en entorns d’oci 
proposada pel govern.

Amb les dues noves eines comunica- 
tives se segueix fomentant l’accés a 
la informació, la transparència i la 
promoció del municipi.

Es recuperen la Font del Xambó i 
del Ti
La suma intergeneracional i l’esforç 
de diverses entitats i col·lectius del 
poble han permès recuperar un dels 
espais naturals més bonics i estimats 
pels pradencs i pradenques: la Font 
del Xambó i del Ti, on s’hi han 
instal·lat unes taules i uns bancs.

Des de l’equip de govern s’assegura 
que es continuarà treballant i 
vetllant per mantenir i preservar 
l’entorn rural del poble.

Primera setmana de la gent gran
Prats va acollir el mes d’octubre, per 
primera vegada, una setmana 
dedicada a la gent gran del poble 

amb activitats i actes orientats a la 
gent gran del municipi, entre els 
quals, l’intercanvi de casals a Sant 
Pere de Riudebitlles, rutes saludables, 
activitats intergeneracionals amb 
infants de l’Escola Bressol la Pitota o 
el dinar en homenatge a la gent gran 
al que van acudir 180 persones.

S’impulsa el Pla d’Acció Cultural de 
Prats
L'Ajuntament de Prats i la Diputació 
de Barcelona, amb el suport 
professional d’una consultoria 
cultural, han començat a treballar per 
definir el Pla d’Acció Cultural (PAC) 
que establirà el full de ruta de la 
cultura al nostre poble pels propers 
anys i que s’elaborarà conjuntament 
amb agents i entitats culturals. 

En la primera fase, que s’acabarà 
abans de finals d’any, s’està realitzant 
una diagnosi de la realitat cultural del 
poble on hi estan participant 
nombrosos agents culturals de Prats, 
amb l’objectiu de donar veu a les 
persones i entitats que 
constitueixen la vida cultural al 
municipi per definir i detectar-ne 
les necessitats.

En la segona fase, i a partir dels 
resultats obtinguts en la diagnosi, se 
seguirà amb l’elaboració de propostes 
que permetin ordenar i incrementar 
les iniciatives culturals del municipi, i 
s’hi preveuran les necessitats 
presents i futures.

El projecte d’elaboració del PAC té 
una durada aproximada de 10 mesos i 
es preveu que estigui enllestit a 
mitjans de l’any vinent.

El nou consell d’infants treballa en 
el civisme
El nou Consell d’Infants municipal del 
curs 2019-2020, format per alumnes 
de 5è i 6è de les escoles de primària 
del poble, van rebre l’encàrrec de 
l’alcalde Jordi Bruch de treballar pel 
civisme al municipi amb l’elaboració 
de campanyes en favor del medi 
ambient, de la neteja del poble i del 
bon ús dels espais, entre d’altres.
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S’abaixa l’IBI per l’any 2020
L’Ajuntament abaixa l’IBI de gairebé 
tres dècimes i mitja per l’any 2020 
tal com es va explicar al ple del mes 
d’octubre. Una baixada de l’IBI que és 
possible gràcies als vots a favor dels 
grups de Junts per Prats i Movem 
Prats, l’abstenció d’ERC i el vot en 
contra del RAP.

També s’abaixa el preu de l’Escola 
Bressol La Pitota i, a partir del curs 
vinent, es pagaran 15 euros menys a 
partir del segon any de matriculació.

Les persones jubilades tornaran a 
tenir l’entrada de la piscina gratuïta i 
es mantenen els ajuts per a persones 
vulnerables. Cal remarcar també la 
gratuïtat de transmissió de nínxol dins 
de primer grau o l’augment d’un 10% 
de la bonificació de la plusvàlua 
passant al 60%, quan s’afecti a 
l’habitatge habitual.

L’Ajuntament treballa per potenciar la 
sostenibilitat i per això s’han ampliat 
les bonificacions del 75% de 
l’impost de circulació als vehicles 
elèctrics, híbrids i els que contaminin 
menys del 0,92g/CO2, i es podrà bonificar 
fins a la meitat de l’IBI a qui es generi 
electricitat pel seu propi consum.

Totes aquestes mesures van ser 
aprovades amb els vots a favor de 
Junts per Prats i Movem Prats, 
l’abstenció d’ERC i el vot en contra 
del RAP.

Nova plaça de cap de brigada i 
agutzil
Fins el dilluns 16 de desembre es 
poden presentar sol·licituds, en 
horari d’oficina a Cal Bach, per la 
plaça de cap de brigada municipal i 
agutzil que ha convocat l’Ajuntament 
de Prats. Trobareu més informació de 
la convocatòria a pratsdellucanes.cat, 
també la podeu demanar 
presencialment a les oficines de Cal 
Bach en horari d’atenció al públic o 
trucant al 93 856 01 00.

Mor l’exalcalde Manel Cunill i Adam
Manel Cunill i Adam, que va ser 
alcalde de Prats de Lluçanès entre 
el 15 de juny de 1964 i el 28 de 
gener 1976, va morir el passat mes 
de juliol a la ciutat de Barcelona a 
l’edat de 89 anys. Des de 
l’Ajuntament es va mostrar el condol 
a la família i amistats.

60 aparcaments gratuïts nous
L’Ajuntament ha habilitat dos nous 
aparcaments públics a Cal Bernat i 
al carrer Sant Pere. Així, Prats compta 
amb 60 places d’aparcament públic 
més que permeten augmentar el 
nombre de places disponibles al 
centre del poble.

Paral·lelament, segueix el primer 
procés participatiu per millorar la 
mobilitat del poble en què les 
principals preocupacions 
traslladades a l’Ajuntament pels 
pradencs i pradenques són la millora 
de la mobilitat al carrer Major, carrer 
Sant Pere, carrer Bruc, carrer Mossèn 
Josep Valls, així com les nombroses 
barreres arquitectòniques i la 
preocupació per la baixada de places 
d’aparcament en els últims anys, una 
problemàtica que queda satisfeta 
amb els dos nous aparcaments 
públics gratuïts que s’han posat en 
marxa.

S’amplia la periodicitat del serveis 
de recollida de trastos
El servei gratuït municipal de 
recollida de mobles i trastos de 
l’Ajuntament passa a ser setmanal, 
en lloc de quinzenal. 

La recollida s’efectuarà tots els 
dimecres, entre les 10 del matí i 
les 12 del migdia. Qualsevol 
persona empadronada a Prats pot 
sol·licitar el servei i haurà de trucar al 
93 856 01 00 o acudir presencialment 
a les oficines de Cal Bach, en l’horari 
d’atenció al públic, per sol·licitar-lo.

Rebuig a la sentència del Procés
Tots els grups polítics representants
a l’Ajuntament han rebutjat la 
sentència del Tribunal Suprem, i han 
demanat l’amnistia per als presos 
polítics i la defensa del dret 
d’autodeterminació.

Neix la Lluna jove: oci saludable 
nocturn
La Lluna Jove és un nou servei d'oci 
saludable nocturn del Casal del 
Jovent. La nova opció d'esbarjo, 
dirigida a joves de 12 a 16 anys, 
permet practicar l'esport en valors 
de 9 a 10 de la nit a la plaça dels 
Països Catalans, i de 10 a 12 de la nit, 
jugar a jocs de taula o participar 
en sessions temàtiques al Casal 
del Jovent. El regidor de Joventut, 
Ferran Chacón, valora molt 
positivament la posada en marxa del 
servei.

Nou canal de WhatsApp municipal
El nou canal de comunicació té 
l’objectiu d’acostar l’Ajuntament al 
veïnat i facilitar la comunicació 
bidireccional i la interacció. El sistema 
permet rebre informació d’actualitat 
del poble al telèfon i comunicar 
incidències o assumptes urgents, 
garantint-ne la immediatesa, només 
s’ha de contactar al 661 545 638.

No es tracta d’un grup tradicional de 
WhatsApp, ja que els diferents 
usuaris no tenen coneixement de la 
resta de persones que estan 
apuntades a la llista de difusió, i per 
tant no és possible el creuament de 
missatges amb d’altres persones 
usuàries complint tots els requisits de 
protecció de dades.

La nova eina de comunicació se 
suma a la nova pantalla informativa 
situada a l’entrada de l’Ajuntament 
que pretén reforçar tota la informació 
d’interès municipal, els actes que 
s’organitzen al poble, així com la 
visibilització de les dones mortes per 
violències masclistes a l’Estat, una 
mostra del compromís per treballar 

per la igualtat de totes les persones, 
tal com es desprèn de l’adhesió al 
protocol de seguretat contra les 
violències sexuals en entorns d’oci 
proposada pel govern.

Amb les dues noves eines comunica- 
tives se segueix fomentant l’accés a 
la informació, la transparència i la 
promoció del municipi.

Es recuperen la Font del Xambó i 
del Ti
La suma intergeneracional i l’esforç 
de diverses entitats i col·lectius del 
poble han permès recuperar un dels 
espais naturals més bonics i estimats 
pels pradencs i pradenques: la Font 
del Xambó i del Ti, on s’hi han 
instal·lat unes taules i uns bancs.

Des de l’equip de govern s’assegura 
que es continuarà treballant i 
vetllant per mantenir i preservar 
l’entorn rural del poble.

Primera setmana de la gent gran
Prats va acollir el mes d’octubre, per 
primera vegada, una setmana 
dedicada a la gent gran del poble 

amb activitats i actes orientats a la 
gent gran del municipi, entre els 
quals, l’intercanvi de casals a Sant 
Pere de Riudebitlles, rutes saludables, 
activitats intergeneracionals amb 
infants de l’Escola Bressol la Pitota o 
el dinar en homenatge a la gent gran 
al que van acudir 180 persones.

S’impulsa el Pla d’Acció Cultural de 
Prats
L'Ajuntament de Prats i la Diputació 
de Barcelona, amb el suport 
professional d’una consultoria 
cultural, han començat a treballar per 
definir el Pla d’Acció Cultural (PAC) 
que establirà el full de ruta de la 
cultura al nostre poble pels propers 
anys i que s’elaborarà conjuntament 
amb agents i entitats culturals. 

En la primera fase, que s’acabarà 
abans de finals d’any, s’està realitzant 
una diagnosi de la realitat cultural del 
poble on hi estan participant 
nombrosos agents culturals de Prats, 
amb l’objectiu de donar veu a les 
persones i entitats que 
constitueixen la vida cultural al 
municipi per definir i detectar-ne 
les necessitats.

En la segona fase, i a partir dels 
resultats obtinguts en la diagnosi, se 
seguirà amb l’elaboració de propostes 
que permetin ordenar i incrementar 
les iniciatives culturals del municipi, i 
s’hi preveuran les necessitats 
presents i futures.

El projecte d’elaboració del PAC té 
una durada aproximada de 10 mesos i 
es preveu que estigui enllestit a 
mitjans de l’any vinent.

El nou consell d’infants treballa en 
el civisme
El nou Consell d’Infants municipal del 
curs 2019-2020, format per alumnes 
de 5è i 6è de les escoles de primària 
del poble, van rebre l’encàrrec de 
l’alcalde Jordi Bruch de treballar pel 
civisme al municipi amb l’elaboració 
de campanyes en favor del medi 
ambient, de la neteja del poble i del 
bon ús dels espais, entre d’altres.
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Salutació

Teniu a les vostres mans un Safareig 
renovat en tots els sentits. Un disseny 
actualitzat, un format més sostenible, 
més econòmic, més àgil i esperem 
que més útil. Amb l’objectiu que 
aquest espai sigui una oportunitat 
per poder estar encara més a prop i 
facilitar la comunicació 
bidireccional. Un butlletí que arriba 
més tard del que hauríem volgut, ja 
que s’ha hagut d’esperar a passar la 
campanya d’unes enèssimes 
eleccions generals per difondre un 
butlletí pagat amb diners públics.
 
Sabreu que fruit de les darreres 
eleccions municipals, Prats de 
Lluçanès compta amb un nou equip 
de govern conformat per la suma de 
Junts per Prats i Movem Prats. A 
l’Ajuntament, de la mateixa manera 
que al poble, hi convivim persones 
d'orígens, pensaments i ideologies 
molt diferents. Tenim doncs, un 
govern més plural, renovat, però 
alhora fort i estable, i preparat per 
prendre les decisions que facin 
possible el millor Prats, en la millor 
comarca, i en el millor país possible. 
Tenim el compromís de treballar 
perquè el nostre poble progressi en 
tots els àmbits. Un compromís que 
passa per transformar el poble  i per 
millorar les condicions de vida de 
totes i cadascuna de les persones 
que hi vivim. Aquest és l’objectiu del 
nou govern municipal i ho assolirem 
buscant el consens amb la resta de 
grups, però sobretot amb els 
pradencs i pradenques.

De la mateixa manera que ho fem en 
aquest nou butlletí, estem posant en 
marxa noves eines que ajudin a 
millorar el poble. Ho estem fent i ho 
farem treballant sense pausa per 
omplir d’oportunitats als veïns i 
veïnes de Prats i comptem amb la 
vostra ajuda per fer-ho possible.
 

L’alcalde, les regidores i els regidors 
us desitgem unes bones festes!

Les veus dels grups municipals

Movem Prats forma part del govern 
municipal perquè creiem que garantir 
la governabilitat és la millor opció per 
avançar i aconseguir millores per 
Prats. Durant els darrers cinc mesos 
la Montserrat Juvanteny i el Ferran 
Chacón hem començat a treballar en 
projectes com la dinamització de 
l'Espai social de la gent gran i el 
centre de dia.

També hem engegat nous serveis 
dins l'àmbit de joventut com La Lluna 
jove,  i d'altres que encarem de cara 
l'any que ve: el menjador social, els 
ajuts per a la rehabilitació 
d'habitatges buits, el Consell de joves 
i el pla de salut comunitària. A més a 
més, tindrem nous reptes compartits 
amb els municipis del Lluçanès com 
per exemple el pla d'acollida.

Des de Movem Prats us volem 
desitjar unes Bones Festes!

El 14 d'octubre va sortir la sentència 
desmesurada d'un judici de farsa 
totalment injust. Animem a la mobilit- 
zació permanent fins a l'alliberament 
de totes les persones encausades.

Amb l'impuls del RAP, el 15 d'octubre 
es va proclamar el Consell Local de la 
República. Esperem que més 
municipis del Lluçanès i de Catalunya 
s'hi sumin.

Hem presentat les mocions de:  El 
Protocol de seguretat contra les 
violències sexuals en entorns d'oci, 
l'activació de la comarca del Lluçanès, 
ambdues aprovades per unanimitat, i 
la moció contra la repressió policial, 
aprovada per RAP, ERC i Movem Prats 
i l'abstenció de JxPrats.

Us desitgem que passeu un Bon 
Nadal al costat de les persones que 
més estimeu.

Farà mig any que ens vau fer 
confiança per tirar endavant el poble 
en els propers quatre anys. Aquell 
resultat s'ha traduït en un nou govern 
que aposta pel diàleg, el consens, la 
generositat i la responsabilitat. Un 
govern sòlid, receptiu i amb voluntat 
d'escolta activa perquè totes les 
propostes són bones si tenen com a 
objectiu millorar Prats. Un govern 
compromès, inclusiu i que treballa i 
treballarà fort, que segurament no ho 
faci bé a gust de tothom, però que 
sabrà reconèixer els errors i aprendre 
d'ells. Hem començat a desplegar part 
de les propostes del nostre programa 
però les podrem desenvolupar millor 
amb els nous pressupostos que 
recolliran la resta de compromisos.

Podeu consultar el pla de govern a 
www.pratsdellucanes.cat.

Bon Nadal a tothom!

Al ple, a més de preguntes, hem 
presentat mocions de defensa de la 
pagesia; per l'emergència climàtica; 
en suport al Correllengua 2019; per 
un pla de dinamització comercial; per 
un programa de memòria històrica i 
pel reconeixement de les dones 
deportades als camps de 
concentració.

La Ruta pels Espais de Memòria i 
l'Homenatge al President Companys 
van ser els actes de les "Jornades de 
memòria 2019". La xerrada del llibre 
"Un cel de plom" es farà ben aviat.

El 17 de novembre la Sala de l'U 
d'octubre va omplir-se per la 
presentació del llibre "Contes des de 
la presó" d'Oriol Junqueras. Amics de 
l'Oriol i el seu pare van intervenir-hi.

Tota la informació a 
esquerra.cat/pratsdellucanes 
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S’abaixa l’IBI per l’any 2020
L’Ajuntament abaixa l’IBI de gairebé 
tres dècimes i mitja per l’any 2020 
tal com es va explicar al ple del mes 
d’octubre. Una baixada de l’IBI que és 
possible gràcies als vots a favor dels 
grups de Junts per Prats i Movem 
Prats, l’abstenció d’ERC i el vot en 
contra del RAP.

També s’abaixa el preu de l’Escola 
Bressol La Pitota i, a partir del curs 
vinent, es pagaran 15 euros menys a 
partir del segon any de matriculació.

Les persones jubilades tornaran a 
tenir l’entrada de la piscina gratuïta i 
es mantenen els ajuts per a persones 
vulnerables. Cal remarcar també la 
gratuïtat de transmissió de nínxol dins 
de primer grau o l’augment d’un 10% 
de la bonificació de la plusvàlua 
passant al 60%, quan s’afecti a 
l’habitatge habitual.

L’Ajuntament treballa per potenciar la 
sostenibilitat i per això s’han ampliat 
les bonificacions del 75% de 
l’impost de circulació als vehicles 
elèctrics, híbrids i els que contaminin 
menys del 0,92g/CO2, i es podrà bonificar 
fins a la meitat de l’IBI a qui es generi 
electricitat pel seu propi consum.

Totes aquestes mesures van ser 
aprovades amb els vots a favor de 
Junts per Prats i Movem Prats, 
l’abstenció d’ERC i el vot en contra 
del RAP.

Nova plaça de cap de brigada i 
agutzil
Fins el dilluns 16 de desembre es 
poden presentar sol·licituds, en 
horari d’oficina a Cal Bach, per la 
plaça de cap de brigada municipal i 
agutzil que ha convocat l’Ajuntament 
de Prats. Trobareu més informació de 
la convocatòria a pratsdellucanes.cat, 
també la podeu demanar 
presencialment a les oficines de Cal 
Bach en horari d’atenció al públic o 
trucant al 93 856 01 00.

Mor l’exalcalde Manel Cunill i Adam
Manel Cunill i Adam, que va ser 
alcalde de Prats de Lluçanès entre 
el 15 de juny de 1964 i el 28 de 
gener 1976, va morir el passat mes 
de juliol a la ciutat de Barcelona a 
l’edat de 89 anys. Des de 
l’Ajuntament es va mostrar el condol 
a la família i amistats.

60 aparcaments gratuïts nous
L’Ajuntament ha habilitat dos nous 
aparcaments públics a Cal Bernat i 
al carrer Sant Pere. Així, Prats compta 
amb 60 places d’aparcament públic 
més que permeten augmentar el 
nombre de places disponibles al 
centre del poble.

Paral·lelament, segueix el primer 
procés participatiu per millorar la 
mobilitat del poble en què les 
principals preocupacions 
traslladades a l’Ajuntament pels 
pradencs i pradenques són la millora 
de la mobilitat al carrer Major, carrer 
Sant Pere, carrer Bruc, carrer Mossèn 
Josep Valls, així com les nombroses 
barreres arquitectòniques i la 
preocupació per la baixada de places 
d’aparcament en els últims anys, una 
problemàtica que queda satisfeta 
amb els dos nous aparcaments 
públics gratuïts que s’han posat en 
marxa.

S’amplia la periodicitat del serveis 
de recollida de trastos
El servei gratuït municipal de 
recollida de mobles i trastos de 
l’Ajuntament passa a ser setmanal, 
en lloc de quinzenal. 

La recollida s’efectuarà tots els 
dimecres, entre les 10 del matí i 
les 12 del migdia. Qualsevol 
persona empadronada a Prats pot 
sol·licitar el servei i haurà de trucar al 
93 856 01 00 o acudir presencialment 
a les oficines de Cal Bach, en l’horari 
d’atenció al públic, per sol·licitar-lo.

Rebuig a la sentència del Procés
Tots els grups polítics representants
a l’Ajuntament han rebutjat la 
sentència del Tribunal Suprem, i han 
demanat l’amnistia per als presos 
polítics i la defensa del dret 
d’autodeterminació.

Neix la Lluna jove: oci saludable 
nocturn
La Lluna Jove és un nou servei d'oci 
saludable nocturn del Casal del 
Jovent. La nova opció d'esbarjo, 
dirigida a joves de 12 a 16 anys, 
permet practicar l'esport en valors 
de 9 a 10 de la nit a la plaça dels 
Països Catalans, i de 10 a 12 de la nit, 
jugar a jocs de taula o participar 
en sessions temàtiques al Casal 
del Jovent. El regidor de Joventut, 
Ferran Chacón, valora molt 
positivament la posada en marxa del 
servei.

En contra de l’incivisme a l’hora d’estacionar
Estacionar vehicles sobre els passos de vianants o voreres, en doble fila, en 
zones peatonals, en accessos per a persones amb mobilitat reduïda o als guals 
permanents són algunes de les pràctiques incíviques que es volen eradicar amb 
la campanya “Soc (in)cívic/a amb el cotxe” que l’Ajuntament ha iniciat.

L’objectiu és informar de les males pràctiques en l’estacionament dels 
vehicles i conscienciar de la necessitat d’aparcar bé, tant per millorar la 
mobilitat i seguretat per a vehicles i vianants, com per fomentar el civisme i la 
bona convivència. És per això que es repartiran fulletons per diversos establiments 
(com el que trobareu adjunt en aquest butlletí municipal) amb l’objectiu que qui

Nou canal de WhatsApp municipal
El nou canal de comunicació té 
l’objectiu d’acostar l’Ajuntament al 
veïnat i facilitar la comunicació 
bidireccional i la interacció. El sistema 
permet rebre informació d’actualitat 
del poble al telèfon i comunicar 
incidències o assumptes urgents, 
garantint-ne la immediatesa, només 
s’ha de contactar al 661 545 638.

No es tracta d’un grup tradicional de 
WhatsApp, ja que els diferents 
usuaris no tenen coneixement de la 
resta de persones que estan 
apuntades a la llista de difusió, i per 
tant no és possible el creuament de 
missatges amb d’altres persones 
usuàries complint tots els requisits de 
protecció de dades.

La nova eina de comunicació se 
suma a la nova pantalla informativa 
situada a l’entrada de l’Ajuntament 
que pretén reforçar tota la informació 
d’interès municipal, els actes que 
s’organitzen al poble, així com la 
visibilització de les dones mortes per 
violències masclistes a l’Estat, una 
mostra del compromís per treballar 

per la igualtat de totes les persones, 
tal com es desprèn de l’adhesió al 
protocol de seguretat contra les 
violències sexuals en entorns d’oci 
proposada pel govern.

Amb les dues noves eines comunica- 
tives se segueix fomentant l’accés a 
la informació, la transparència i la 
promoció del municipi.

Es recuperen la Font del Xambó i 
del Ti
La suma intergeneracional i l’esforç 
de diverses entitats i col·lectius del 
poble han permès recuperar un dels 
espais naturals més bonics i estimats 
pels pradencs i pradenques: la Font 
del Xambó i del Ti, on s’hi han 
instal·lat unes taules i uns bancs.

Des de l’equip de govern s’assegura 
que es continuarà treballant i 
vetllant per mantenir i preservar 
l’entorn rural del poble.

Primera setmana de la gent gran
Prats va acollir el mes d’octubre, per 
primera vegada, una setmana 
dedicada a la gent gran del poble 

amb activitats i actes orientats a la 
gent gran del municipi, entre els 
quals, l’intercanvi de casals a Sant 
Pere de Riudebitlles, rutes saludables, 
activitats intergeneracionals amb 
infants de l’Escola Bressol la Pitota o 
el dinar en homenatge a la gent gran 
al que van acudir 180 persones.

S’impulsa el Pla d’Acció Cultural de 
Prats
L'Ajuntament de Prats i la Diputació 
de Barcelona, amb el suport 
professional d’una consultoria 
cultural, han començat a treballar per 
definir el Pla d’Acció Cultural (PAC) 
que establirà el full de ruta de la 
cultura al nostre poble pels propers 
anys i que s’elaborarà conjuntament 
amb agents i entitats culturals. 

En la primera fase, que s’acabarà 
abans de finals d’any, s’està realitzant 
una diagnosi de la realitat cultural del 
poble on hi estan participant 
nombrosos agents culturals de Prats, 
amb l’objectiu de donar veu a les 
persones i entitats que 
constitueixen la vida cultural al 
municipi per definir i detectar-ne 
les necessitats.

En la segona fase, i a partir dels 
resultats obtinguts en la diagnosi, se 
seguirà amb l’elaboració de propostes 
que permetin ordenar i incrementar 
les iniciatives culturals del municipi, i 
s’hi preveuran les necessitats 
presents i futures.

El projecte d’elaboració del PAC té 
una durada aproximada de 10 mesos i 
es preveu que estigui enllestit a 
mitjans de l’any vinent.

El nou consell d’infants treballa en 
el civisme
El nou Consell d’Infants municipal del 
curs 2019-2020, format per alumnes 
de 5è i 6è de les escoles de primària 
del poble, van rebre l’encàrrec de 
l’alcalde Jordi Bruch de treballar pel 
civisme al municipi amb l’elaboració 
de campanyes en favor del medi 
ambient, de la neteja del poble i del 
bon ús dels espais, entre d’altres.

vegi un mal estacionament el deixi al 
parabrises del vehicle mal estacionat.   
D’aquesta manera, la persona que es 
trobi el paper identificatiu de la 
campanya al vehicle sabrà que ha 
comès una infracció que pot ser 
motiu de denúncia i rebre una multa.

Des de l’Ajuntament s’anima a la gent 
del poble a combatre l’incivisme a 
l’hora d’estacionar per evitar-se les 
possibles sancions i, a més, com a 
novetat, s’informa que els vehicles 
mal aparcats poden ser fotografiats 
per difondre’ls com a exemple a no 
seguir per eradicar els mals 
estacionaments. 
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S’abaixa l’IBI per l’any 2020
L’Ajuntament abaixa l’IBI de gairebé 
tres dècimes i mitja per l’any 2020 
tal com es va explicar al ple del mes 
d’octubre. Una baixada de l’IBI que és 
possible gràcies als vots a favor dels 
grups de Junts per Prats i Movem 
Prats, l’abstenció d’ERC i el vot en 
contra del RAP.

També s’abaixa el preu de l’Escola 
Bressol La Pitota i, a partir del curs 
vinent, es pagaran 15 euros menys a 
partir del segon any de matriculació.

Les persones jubilades tornaran a 
tenir l’entrada de la piscina gratuïta i 
es mantenen els ajuts per a persones 
vulnerables. Cal remarcar també la 
gratuïtat de transmissió de nínxol dins 
de primer grau o l’augment d’un 10% 
de la bonificació de la plusvàlua 
passant al 60%, quan s’afecti a 
l’habitatge habitual.

L’Ajuntament treballa per potenciar la 
sostenibilitat i per això s’han ampliat 
les bonificacions del 75% de 
l’impost de circulació als vehicles 
elèctrics, híbrids i els que contaminin 
menys del 0,92g/CO2, i es podrà bonificar 
fins a la meitat de l’IBI a qui es generi 
electricitat pel seu propi consum.

Totes aquestes mesures van ser 
aprovades amb els vots a favor de 
Junts per Prats i Movem Prats, 
l’abstenció d’ERC i el vot en contra 
del RAP.

Nova plaça de cap de brigada i 
agutzil
Fins el dilluns 16 de desembre es 
poden presentar sol·licituds, en 
horari d’oficina a Cal Bach, per la 
plaça de cap de brigada municipal i 
agutzil que ha convocat l’Ajuntament 
de Prats. Trobareu més informació de 
la convocatòria a pratsdellucanes.cat, 
també la podeu demanar 
presencialment a les oficines de Cal 
Bach en horari d’atenció al públic o 
trucant al 93 856 01 00.

Mor l’exalcalde Manel Cunill i Adam
Manel Cunill i Adam, que va ser 
alcalde de Prats de Lluçanès entre 
el 15 de juny de 1964 i el 28 de 
gener 1976, va morir el passat mes 
de juliol a la ciutat de Barcelona a 
l’edat de 89 anys. Des de 
l’Ajuntament es va mostrar el condol 
a la família i amistats.

60 aparcaments gratuïts nous
L’Ajuntament ha habilitat dos nous 
aparcaments públics a Cal Bernat i 
al carrer Sant Pere. Així, Prats compta 
amb 60 places d’aparcament públic 
més que permeten augmentar el 
nombre de places disponibles al 
centre del poble.

Paral·lelament, segueix el primer 
procés participatiu per millorar la 
mobilitat del poble en què les 
principals preocupacions 
traslladades a l’Ajuntament pels 
pradencs i pradenques són la millora 
de la mobilitat al carrer Major, carrer 
Sant Pere, carrer Bruc, carrer Mossèn 
Josep Valls, així com les nombroses 
barreres arquitectòniques i la 
preocupació per la baixada de places 
d’aparcament en els últims anys, una 
problemàtica que queda satisfeta 
amb els dos nous aparcaments 
públics gratuïts que s’han posat en 
marxa.

S’amplia la periodicitat del serveis 
de recollida de trastos
El servei gratuït municipal de 
recollida de mobles i trastos de 
l’Ajuntament passa a ser setmanal, 
en lloc de quinzenal. 

La recollida s’efectuarà tots els 
dimecres, entre les 10 del matí i 
les 12 del migdia. Qualsevol 
persona empadronada a Prats pot 
sol·licitar el servei i haurà de trucar al 
93 856 01 00 o acudir presencialment 
a les oficines de Cal Bach, en l’horari 
d’atenció al públic, per sol·licitar-lo.

Rebuig a la sentència del Procés
Tots els grups polítics representants
a l’Ajuntament han rebutjat la 
sentència del Tribunal Suprem, i han 
demanat l’amnistia per als presos 
polítics i la defensa del dret 
d’autodeterminació.

Neix la Lluna jove: oci saludable 
nocturn
La Lluna Jove és un nou servei d'oci 
saludable nocturn del Casal del 
Jovent. La nova opció d'esbarjo, 
dirigida a joves de 12 a 16 anys, 
permet practicar l'esport en valors 
de 9 a 10 de la nit a la plaça dels 
Països Catalans, i de 10 a 12 de la nit, 
jugar a jocs de taula o participar 
en sessions temàtiques al Casal 
del Jovent. El regidor de Joventut, 
Ferran Chacón, valora molt 
positivament la posada en marxa del 
servei.

Nou canal de WhatsApp municipal
El nou canal de comunicació té 
l’objectiu d’acostar l’Ajuntament al 
veïnat i facilitar la comunicació 
bidireccional i la interacció. El sistema 
permet rebre informació d’actualitat 
del poble al telèfon i comunicar 
incidències o assumptes urgents, 
garantint-ne la immediatesa, només 
s’ha de contactar al 661 545 638.

No es tracta d’un grup tradicional de 
WhatsApp, ja que els diferents 
usuaris no tenen coneixement de la 
resta de persones que estan 
apuntades a la llista de difusió, i per 
tant no és possible el creuament de 
missatges amb d’altres persones 
usuàries complint tots els requisits de 
protecció de dades.

La nova eina de comunicació se 
suma a la nova pantalla informativa 
situada a l’entrada de l’Ajuntament 
que pretén reforçar tota la informació 
d’interès municipal, els actes que 
s’organitzen al poble, així com la 
visibilització de les dones mortes per 
violències masclistes a l’Estat, una 
mostra del compromís per treballar 

per la igualtat de totes les persones, 
tal com es desprèn de l’adhesió al 
protocol de seguretat contra les 
violències sexuals en entorns d’oci 
proposada pel govern.

Amb les dues noves eines comunica- 
tives se segueix fomentant l’accés a 
la informació, la transparència i la 
promoció del municipi.

Es recuperen la Font del Xambó i 
del Ti
La suma intergeneracional i l’esforç 
de diverses entitats i col·lectius del 
poble han permès recuperar un dels 
espais naturals més bonics i estimats 
pels pradencs i pradenques: la Font 
del Xambó i del Ti, on s’hi han 
instal·lat unes taules i uns bancs.

Des de l’equip de govern s’assegura 
que es continuarà treballant i 
vetllant per mantenir i preservar 
l’entorn rural del poble.

Primera setmana de la gent gran
Prats va acollir el mes d’octubre, per 
primera vegada, una setmana 
dedicada a la gent gran del poble 

amb activitats i actes orientats a la 
gent gran del municipi, entre els 
quals, l’intercanvi de casals a Sant 
Pere de Riudebitlles, rutes saludables, 
activitats intergeneracionals amb 
infants de l’Escola Bressol la Pitota o 
el dinar en homenatge a la gent gran 
al que van acudir 180 persones.

S’impulsa el Pla d’Acció Cultural de 
Prats
L'Ajuntament de Prats i la Diputació 
de Barcelona, amb el suport 
professional d’una consultoria 
cultural, han començat a treballar per 
definir el Pla d’Acció Cultural (PAC) 
que establirà el full de ruta de la 
cultura al nostre poble pels propers 
anys i que s’elaborarà conjuntament 
amb agents i entitats culturals. 

En la primera fase, que s’acabarà 
abans de finals d’any, s’està realitzant 
una diagnosi de la realitat cultural del 
poble on hi estan participant 
nombrosos agents culturals de Prats, 
amb l’objectiu de donar veu a les 
persones i entitats que 
constitueixen la vida cultural al 
municipi per definir i detectar-ne 
les necessitats.

En la segona fase, i a partir dels 
resultats obtinguts en la diagnosi, se 
seguirà amb l’elaboració de propostes 
que permetin ordenar i incrementar 
les iniciatives culturals del municipi, i 
s’hi preveuran les necessitats 
presents i futures.

El projecte d’elaboració del PAC té 
una durada aproximada de 10 mesos i 
es preveu que estigui enllestit a 
mitjans de l’any vinent.

El nou consell d’infants treballa en 
el civisme
El nou Consell d’Infants municipal del 
curs 2019-2020, format per alumnes 
de 5è i 6è de les escoles de primària 
del poble, van rebre l’encàrrec de 
l’alcalde Jordi Bruch de treballar pel 
civisme al municipi amb l’elaboració 
de campanyes en favor del medi 
ambient, de la neteja del poble i del 
bon ús dels espais, entre d’altres.

Prats ja té el primer reglament de participació

L’Ajuntament crea el primer reglament de participació ciutadana, un instrument 
bàsic per fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes 
públics locals. El reglament és el primer pas perquè Prats tiri endavant els primers 
pressupostos participatius, on les entitats o persones a títol individual podran fer 
propostes i decidir on invertir un a quantitat de diners a determinar entre els 
projectes presentats que compleixin els requisits tècnics de seguretat i siguin de 
competència municipal. El reglament també permet establir les següents fases del 
pla de millora de la mobilitat al poble; l’activació de les taules i consells 
participatius nous i els existents, i permetrà configurar, entre d’altres, el procés 
participatiu per definir com ha de ser el Teatre Orient, tant a nivell estructural 
com a nivell de programació, una de les prioritats d’aquest mandat.

Disposar
d’aquest butlletí

t’ha costat
12 cèntims

Digues la
teva i estigues

al dia!


