
L’Ajuntament ha posat en marxa la creació dels pressupostos participatius de 
Prats, un mecanisme de participació ciutadana a través del qual la ciutadania 
decideix a què es destinaran 10.000 euros del pressupost municipal de 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. 

Del 13 al 26 de febrer els pradencs, pradenques i entitats podran presentar les 
seves propostes. Totes les idees que s'aportin seran avaluades pel personal 
tècnic per tal que siguin viables econòmicament i tècnicament. Les propostes 
finalistes s’acabaran votant al mes de maig.

Cal remarcar que Prats de Lluçanès destina prop d'un 0,4% del pressupost als 
primers pressupostos participatius, el doble que municipis amb llarga tradició en 
la participació. Durant la presentació dels pressupostos participatius es va 
exposar la voluntat d'augmentar la partida destinada pels propers pressupostos 
en funció de l'acollida d'aquesta iniciativa que pretén que la ciutadania proposi 
propostes, les treballi i les acabi votant per millorar de forma conjunta el poble.

Prats activa els 
primers 
pressupostos 
que farà i votarà 
el poble.

Les Xeres de Santa Àgata es 
consoliden en una edició de 
reflexió i protesta.

Unes 500 persones vibren
al so de la Trencadansa.
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Les Xeres de Santa Àgata es 
consoliden en una edició de 
reflexió i protesta
Llum, foc, ombres, art, sons i paraules 
van capgirar els racons de Prats amb 
la celebració de les Xeres de Santa 
Àgata, el segon Festival de Foc i 
Llum del Lluçanès organitzat per 
l'entitat la Casa de l'Heura.

Es va viure una edició concorreguda 
i molt especial reflectint els sentiments 
d’un poble que va ser cremat de 
forma cruel i injusta i que encara 
continua patint “cremes” avui en dia, 
fent una clara al·lusió a la manca de 
drets i llibertats que vivim a Catalunya.

Durant el cap de setmana també es 
va celebrar la mostra de repics de 
campanes amb els campaners de les 
Borges Blanques i visites guiades al 
campanar de l'Església parroquial a 
càrrec de la Roser Reixach. El dimarts 
5 de febrer, dia de Santa Àgata, es va 
dur a terme el tradicional repic de 
campanes on van participar els nens 
i nenes de les escoles Lluçanès i 
FEDAC per commemorar la primera 
crema del poble per les tropes de 
Felip V fa 306 anys.

La pregonera Roser Reixach 
reivindica el paper de la dona en la 
història
La historiadora pradenca, Roser 
Reixach va pronunciar un apassionat 
pregó de la Festa Major de Sant 
Vicenç durant el qual es va reivindicar 
el paper de les dones en la societat, 
la memòria històrica i va situar la 
cultura com a opció política 
revolucionària. El pregó va donar el 
tret de sortida a la Festa Major.

Carles Mundó presenta el llibre ‘El 
referèndum inevitable’
Una quarantena de persones van 
assistir a la presentació del llibre ‘El 
referèndum inevitable’ de Carles 
Mundó a  a la sala de l’U d’Octubre. 
Mundó va parlar del judici, la 
sentència i el futur del sobiranisme 
acompanyat de l’alcalde, Jordi Bruch i 
el regidor d’ERC, Isaac Peraire.

Prats aposta per una biblioteca 
integrada a la xarxa de la Diputació
L’alcalde Jordi Bruch i el regidor de 
Cultura, Jordi Batriu, es van reunir 
amb el diputat delegat de Cultura de 
la Diputació de Barcelona, Joan 
Carles Garcia, el coordinador de 

l’àrea de Cultura, Jordi Roca, i la 
gerent de Serveis de Biblioteques, 
Marta Cano. 

La trobada va servir per posar sobre 
la taula les mancances de l’actual 
biblioteca municipal i recuperar de 
nou, l’històrica demanda de poder 
incorporar el nostre municipi a la 
Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona. Batriu 
exposa que el nou equipament 
permetria poder gaudir dels 
nombrosos avantatges que això 
comporta.

Instal·lació dels punts de càrrega 
per a vehicles elèctrics
S'han iniciat les obres de la 
concessió demanial del dos punts 
de recàrrega de vehicles elèctrics 
al pàrquing de Cal Pelut. Un de 
càrrega ràpida AC (50kw) i un de 
semiràpida AC (22kw).

Noves activitats a l’Espai Social
L'Espai Social ha iniciat el trimestre 
amb una oferta d'activitats variada 
adreçades a la gent gran. S’hi poden 
fer activitats i tallers com ball en línia i 
de saló, ioga, anglès i el taller de 
català que començarà el març. 
L'activitat de gimnàstica de 
manteniment i el taller d'entrenament 
de la memòria es duen a terme al 
SAIAR Bonasort. També ha començat 
l'activitat de pilates i l'activitat de Cant 
Coral i les puntaires.

Aquest servei també ofereix 
mensualment les actuacions del 
grup PEP, una sessió de formació 
per a mòbils impartida per persones 
joves voluntà- ries i la celebració del 
Carnestoltes.

Els clubs esportius de Prats contra 
la LGTBfòbia a l'esport
L'esport és un dels àmbits on les 
persones gais, lesbianes, 
transsexuals, transgènere i bisexuals 
es solen sentir més incomodels ja 
que els comentaris masclistes i 
LGTBfòbics solen ser habituals. 
Coincidint amb el 19 de febrer, dia 
contra la LGTBfòbia a l'esport, 
diversos clubs esportius de Prats 
mostren la bandera d’aquest 
col·lectiu per fer-lo visible en el món 
de l’esport i conscienciar sobre la 
importància de tenir una actitud 
positiva i respectuosa. L’acció està 
promoguda per la regidoria d’Igualtat 
i l’entitat Talcomsom.

Es recupera el dinar de Carnestoltes
El diumenge 23 de febrer se 
celebrarà una nova edició del 
Carnestoltes Infantil. A les 11 del 
matí, les comparses es concentraran 
a la carretera de Sabadell, i al voltant 
de 2/4 de 12 del migdia començarà la 
rua pels carrers del poble.

En arribar a la plaça Vella, el Rei 
Carnestoltes pronunciarà el pregó 
de la festa i, a continuació, 
començarà la guerra de confeti. 
Enguany, es recupera el dinar de 
Carnestoltes obert a tothom que se 
celebrarà al Pavelló. El preu dels 
tiquets és de 4 euros pels menors de 
7 anys i 8 euros pels majors de 8 
anys. Cal inscriure’s prèviament a: 
cultura@pratsdellucanes.cat fins 
divendres 21 de febrer a les 12 del 
migdia.

Després del dinar, a partir de les 4 de 
la tarda, hi haurà festa infantil amb 
Jaume Ibars.

Prats forja sinergies amb la 
Generalitat per millorar la zona 
esportiva
L’alcalde Jordi Bruch i el regidor 
d’Esports, Josep Vilà es van reunir 
amb el secretari general d’Esport i de 
l’Activitat Física, Gerard Figueras, i el 
responsable d’Acció Territorial, Santi 
Siquier per abordar la millora dels 
equipaments esportius i la celebració 
de proves esportives al municipi.

A la trobada es va tractar la situació 
actual dels equips federats del 
municipi i també es van donar a 
conèixer les competicions esportives 
oficials que acull el municipi aquest 
any, la Lluçanès Feréstec BTT, 
prova del Campionat de Catalunya i el 
primer Raid Hípic de Prats per tal de 
crear sinèrgies en la difusió i 
finançament de les proves.

També es va posar sobre la taula el 
manteniment i millora de les 
instal·lacions esportives municipals.

Rebuig a la resolució de la Junta 
Electoral Central
El Ple de l’Ajuntament de Prats també 
va aprovar la moció conjunta de 
rebuig a la resolució de la Junta 
Electoral Central sobre la inhabilitació 
del president de la Generalitat, Quim 
Torra i negar la condició 
d’eurodiputat a Oriol Junqueras.

Com es desenvoluparan els 
pressupostos participatius?
La ciutadania i entitats de Prats poden 
decidir a què es destinaran 10.000 
euros del pressupost municipal de 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.
 
Entre el 13 i el 26 de febrer, totes 
les persones majors de 16 anys 
empadronades al poble i entitats 
inscrites al registre del municipi, 
estan cridades a presentar les seves 
propostes vinculades a les 
necessitats del poble. Les idees i 
propostes es podran presentar per 
internet al web municipal entrant a 

propostes.pratsdellucanes.cat o 
presencialment a Cal Bach.

Dues taules de debat per treballar 
les propostes
Totes les propostes que arribin per 
Internet o presencialment es posaran 
a debat i es validaran a les taules de 
propostes. Les taules de propostes 
són un espai de debat obert a la 
ciutadania on es presentaran i 
posaran a debat totes les propostes 
plantejades. Aquestes dues taules de 
propostes es faran a l’Espai els 
dimecres 19 i 26 de febrer de 8 a 
10 del vespre.

En la primera de les taules s’aportaran 
propostes presencialment i es 
debatran, modificaran, milloraran o es 
validaran. A la segona taula es 
portaran totes les propostes que 
s’han rebut per Internet  i es 
concretaran totes les propostes 
treballades per tal que puguin passar 
als serveis tècnics per 
pressupostar-les i concretar-les.

Valoració econòmica per part del 
personal tècnic
Entre els mesos de març i abril es 
concretaran i valoraran 
econòmicament els projectes per part 
del personal tècnic municipal. En 
totes les propostes cal comprovar si 
compleixen tots els criteris. Al final 
d’aquesta fase es convoca a tota la 
ciutadania, que finalment faran la 
validació de totes les propostes que 
es posaran a votació.

El mes de maig s’exposaran totes 
les propostes perquè la ciutadania 
major de 16 anys empadronada al 
poble les pugui votar. Al llarg de tres 
setmanes, entre el 4 i el 22 de maig, 
es podran votar les propostes, per 
Internet al correu 
participacio@pratsdellucanes.cat i 
presencialment a Cal Bach. A partir 
del 27 de maig i un cop 
comptabilitzats els vots i atorgat els 
punts a cada projecte es farà públic la 
proposta o propostes guanyadores.

COMPTEM AMB TU!
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Prats tindrà una oficina de 
proximitat dels Mossos.



Les Xeres de Santa Àgata es 
consoliden en una edició de 
reflexió i protesta
Llum, foc, ombres, art, sons i paraules 
van capgirar els racons de Prats amb 
la celebració de les Xeres de Santa 
Àgata, el segon Festival de Foc i 
Llum del Lluçanès organitzat per 
l'entitat la Casa de l'Heura.

Es va viure una edició concorreguda 
i molt especial reflectint els sentiments 
d’un poble que va ser cremat de 
forma cruel i injusta i que encara 
continua patint “cremes” avui en dia, 
fent una clara al·lusió a la manca de 
drets i llibertats que vivim a Catalunya.

Durant el cap de setmana també es 
va celebrar la mostra de repics de 
campanes amb els campaners de les 
Borges Blanques i visites guiades al 
campanar de l'Església parroquial a 
càrrec de la Roser Reixach. El dimarts 
5 de febrer, dia de Santa Àgata, es va 
dur a terme el tradicional repic de 
campanes on van participar els nens 
i nenes de les escoles Lluçanès i 
FEDAC per commemorar la primera 
crema del poble per les tropes de 
Felip V fa 306 anys.

La pregonera Roser Reixach 
reivindica el paper de la dona en la 
història
La historiadora pradenca, Roser 
Reixach va pronunciar un apassionat 
pregó de la Festa Major de Sant 
Vicenç durant el qual es va reivindicar 
el paper de les dones en la societat, 
la memòria històrica i va situar la 
cultura com a opció política 
revolucionària. El pregó va donar el 
tret de sortida a la Festa Major.

Carles Mundó presenta el llibre ‘El 
referèndum inevitable’
Una quarantena de persones van 
assistir a la presentació del llibre ‘El 
referèndum inevitable’ de Carles 
Mundó a  a la sala de l’U d’Octubre. 
Mundó va parlar del judici, la 
sentència i el futur del sobiranisme 
acompanyat de l’alcalde, Jordi Bruch i 
el regidor d’ERC, Isaac Peraire.

Prats aposta per una biblioteca 
integrada a la xarxa de la Diputació
L’alcalde Jordi Bruch i el regidor de 
Cultura, Jordi Batriu, es van reunir 
amb el diputat delegat de Cultura de 
la Diputació de Barcelona, Joan 
Carles Garcia, el coordinador de 

l’àrea de Cultura, Jordi Roca, i la 
gerent de Serveis de Biblioteques, 
Marta Cano. 

La trobada va servir per posar sobre 
la taula les mancances de l’actual 
biblioteca municipal i recuperar de 
nou, l’històrica demanda de poder 
incorporar el nostre municipi a la 
Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona. Batriu 
exposa que el nou equipament 
permetria poder gaudir dels 
nombrosos avantatges que això 
comporta.

Instal·lació dels punts de càrrega 
per a vehicles elèctrics
S'han iniciat les obres de la 
concessió demanial del dos punts 
de recàrrega de vehicles elèctrics 
al pàrquing de Cal Pelut. Un de 
càrrega ràpida AC (50kw) i un de 
semiràpida AC (22kw).

Noves activitats a l’Espai Social
L'Espai Social ha iniciat el trimestre 
amb una oferta d'activitats variada 
adreçades a la gent gran. S’hi poden 
fer activitats i tallers com ball en línia i 
de saló, ioga, anglès i el taller de 
català que començarà el març. 
L'activitat de gimnàstica de 
manteniment i el taller d'entrenament 
de la memòria es duen a terme al 
SAIAR Bonasort. També ha començat 
l'activitat de pilates i l'activitat de Cant 
Coral i les puntaires.

Aquest servei també ofereix 
mensualment les actuacions del 
grup PEP, una sessió de formació 
per a mòbils impartida per persones 
joves voluntà- ries i la celebració del 
Carnestoltes.

Els clubs esportius de Prats contra 
la LGTBfòbia a l'esport
L'esport és un dels àmbits on les 
persones gais, lesbianes, 
transsexuals, transgènere i bisexuals 
es solen sentir més incomodels ja 
que els comentaris masclistes i 
LGTBfòbics solen ser habituals. 
Coincidint amb el 19 de febrer, dia 
contra la LGTBfòbia a l'esport, 
diversos clubs esportius de Prats 
mostren la bandera d’aquest 
col·lectiu per fer-lo visible en el món 
de l’esport i conscienciar sobre la 
importància de tenir una actitud 
positiva i respectuosa. L’acció està 
promoguda per la regidoria d’Igualtat 
i l’entitat Talcomsom.

Es recupera el dinar de Carnestoltes
El diumenge 23 de febrer se 
celebrarà una nova edició del 
Carnestoltes Infantil. A les 11 del 
matí, les comparses es concentraran 
a la carretera de Sabadell, i al voltant 
de 2/4 de 12 del migdia començarà la 
rua pels carrers del poble.

En arribar a la plaça Vella, el Rei 
Carnestoltes pronunciarà el pregó 
de la festa i, a continuació, 
començarà la guerra de confeti. 
Enguany, es recupera el dinar de 
Carnestoltes obert a tothom que se 
celebrarà al Pavelló. El preu dels 
tiquets és de 4 euros pels menors de 
7 anys i 8 euros pels majors de 8 
anys. Cal inscriure’s prèviament a: 
cultura@pratsdellucanes.cat fins 
divendres 21 de febrer a les 12 del 
migdia.

Després del dinar, a partir de les 4 de 
la tarda, hi haurà festa infantil amb 
Jaume Ibars.

Prats forja sinergies amb la 
Generalitat per millorar la zona 
esportiva
L’alcalde Jordi Bruch i el regidor 
d’Esports, Josep Vilà es van reunir 
amb el secretari general d’Esport i de 
l’Activitat Física, Gerard Figueras, i el 
responsable d’Acció Territorial, Santi 
Siquier per abordar la millora dels 
equipaments esportius i la celebració 
de proves esportives al municipi.

A la trobada es va tractar la situació 
actual dels equips federats del 
municipi i també es van donar a 
conèixer les competicions esportives 
oficials que acull el municipi aquest 
any, la Lluçanès Feréstec BTT, 
prova del Campionat de Catalunya i el 
primer Raid Hípic de Prats per tal de 
crear sinèrgies en la difusió i 
finançament de les proves.

També es va posar sobre la taula el 
manteniment i millora de les 
instal·lacions esportives municipals.

Rebuig a la resolució de la Junta 
Electoral Central
El Ple de l’Ajuntament de Prats també 
va aprovar la moció conjunta de 
rebuig a la resolució de la Junta 
Electoral Central sobre la inhabilitació 
del president de la Generalitat, Quim 
Torra i negar la condició 
d’eurodiputat a Oriol Junqueras.

Com es desenvoluparan els 
pressupostos participatius?
La ciutadania i entitats de Prats poden 
decidir a què es destinaran 10.000 
euros del pressupost municipal de 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.
 
Entre el 13 i el 26 de febrer, totes 
les persones majors de 16 anys 
empadronades al poble i entitats 
inscrites al registre del municipi, 
estan cridades a presentar les seves 
propostes vinculades a les 
necessitats del poble. Les idees i 
propostes es podran presentar per 
internet al web municipal entrant a 

propostes.pratsdellucanes.cat o 
presencialment a Cal Bach.

Dues taules de debat per treballar 
les propostes
Totes les propostes que arribin per 
Internet o presencialment es posaran 
a debat i es validaran a les taules de 
propostes. Les taules de propostes 
són un espai de debat obert a la 
ciutadania on es presentaran i 
posaran a debat totes les propostes 
plantejades. Aquestes dues taules de 
propostes es faran a l’Espai els 
dimecres 19 i 26 de febrer de 8 a 
10 del vespre.

En la primera de les taules s’aportaran 
propostes presencialment i es 
debatran, modificaran, milloraran o es 
validaran. A la segona taula es 
portaran totes les propostes que 
s’han rebut per Internet  i es 
concretaran totes les propostes 
treballades per tal que puguin passar 
als serveis tècnics per 
pressupostar-les i concretar-les.

Valoració econòmica per part del 
personal tècnic
Entre els mesos de març i abril es 
concretaran i valoraran 
econòmicament els projectes per part 
del personal tècnic municipal. En 
totes les propostes cal comprovar si 
compleixen tots els criteris. Al final 
d’aquesta fase es convoca a tota la 
ciutadania, que finalment faran la 
validació de totes les propostes que 
es posaran a votació.

El mes de maig s’exposaran totes 
les propostes perquè la ciutadania 
major de 16 anys empadronada al 
poble les pugui votar. Al llarg de tres 
setmanes, entre el 4 i el 22 de maig, 
es podran votar les propostes, per 
Internet al correu 
participacio@pratsdellucanes.cat i 
presencialment a Cal Bach. A partir 
del 27 de maig i un cop 
comptabilitzats els vots i atorgat els 
punts a cada projecte es farà públic la 
proposta o propostes guanyadores.

COMPTEM AMB TU!
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Teixint aliances, sumant esforços
 
L’equip de govern ha treballat i 
treballarà per crear les condicions 
que garanteixin el progrés del poble 
aplicant polítiques de renovació i la 
transformació. Amb la planificació i 
la conseqüent actuació municipal es 
milloraran substancialment molts 
aspectes de la vida de les persones, 
la seva qualitat de vida i el seu 
entorn urbà. 
 
Per passar dels fets a les paraules, 
l'alcalde, regidores, regidors i 
personal tècnic hem iniciat un 
seguit de reunions amb totes les 
administracions per aconseguir 
acords de col·laboració i 
finançament que permetin impulsar 
i executar tots aquests projectes 
que renovaran i posaran al dia el 
poble. Posarem exemples rellevants 
perquè la ciutadania ho conegui: 
l'acord entre el Departament 
d'Interior i l'Ajuntament permetrà 
disposar d'una oficina de proximitat 
de Mossos d'Esquadra als baixos de 
l'Ajuntament vell; l'acord amb la 
Diputació de Barcelona ha permès 
iniciar un Pla d'Actuació Cultural; en 
el mateix sentit, es treballarà 
conjuntament per estudiar la 
possibilitat per desenvolupar un 
projecte d'una nova biblioteca 
integrada a la xarxa de la Diputació. I 
tampoc s'entén un nou teatre Orient 
sense la suma d'esforços entre les 
diferents administracions que han 
de garantir la viabilitat econòmica 
del projecte.
 
També fruit de la col·laboració amb 
el Consorci del Lluçanès s'han 
encetat projectes conjunts amb els 
municipis de la comarca i s'han 
programat formacions en l'àmbit de 
la salut, ocupació, empresa i 
emprenedoria, turisme i serveis 
socials. I així, podríem seguir 
ampliant la llista, esmentant també 
les sinergies que s'han teixit amb la 
Universitat de Vic-Universitat Central 
de Catalunya per retenir el talent i 
potenciar el coneixement, o amb la 
Generalitat per la millora dels 
equipaments esportius i la 
celebració de proves esportives o 
els acords en matèria d'educació, 
joventut i urbanisme.
 
Alcalde, regidores i regidors de 
l'equip de govern

Les veus dels grups municipals

Després de començar l’any i passar la 
Festa Major, és temps de demanar 
subvencions i buscar recursos. Una 
feina que es fa durant tot l’any però 
que s’intensifica aquest mes. És 
cabdal per a un ajuntament com el 
nostre comptar amb el suport d’altres 
administracions, més grans, per 
aconseguir recolzament econòmic i 
tècnic. Prats necessita continuar 
donant els serveis que té, que són 
molts, i també començar nous 
projectes en l’àmbit social, econòmic 
i de territori.
Des de l’equip de govern no perdem 
pistonada, treballem colze a colze 
amb l’equip tècnic municipal i del 
Consorci per aconseguir el màxim 
d’ajuts possibles per Prats i també per 
desenvolupar projectes conjuntament 
amb els altres pobles del Lluçanès.

Ens trobareu a: Instagram, Twitter i 
Facebook.

Volem seguretat al nostre poble i volem 
ser realistes. Ara com ara ni oficina ni 
seguretat i els robatoris continuen. 
Des del RAP manifestem que:

1. Vam votar que NO a la Moció “Per 
la creació de l’Oficina de Mossos a 
Prats” al Ple de gener perquè es va 
presentar quan ja s'havia publicat 
arreu que Interior havia dit que SÍ a 
l’oficina. Es va presentar com la 
solució als robatoris i creiem que no 
ho és.
2. Exigim una solució efectiva que 
garanteixi una protecció i prevenció 
real davant l'onada de robatoris.
3. Des del RAP donarem sempre 
suport a les propostes que vagin a 
l'arrel del problema, que siguin 
realment efectives. Per tant, NO és 
cert que no recolzem que s'obri una 
oficina dels mossos, sinó que no 
estem d'acord en la moció i com s'ha 
plantejat.

Amb les piles ben carregades, 
aquest 2020... més i millor!

Iniciem l'any amb l'encàrrec de 
redefinir la mobilitat del poble, 
finalitzar les obres als vestidors de la 
zona esportiva, encarar projectes com 
el Teatre Orient o planificar la 
remodelació d'alguns carrers on cal 
millorar-ne la mobilitat i seguretat 
pensant en els vianants i en els veïns. 
L'any nou també és el moment de fer 
balanç de la feina feta i heretada 
durant l'any anterior i farem un exercici 
de transparència perquè els veïns i 
veïnes sàpiguen el cost final dels 
vestidors de la zona esportiva, un 
projecte que prové de l'antic equip de 
govern i que sempre hem defensat 
que es podia haver fet amb molts 
menys diners. Amb tot, no defugirem 
de la responsabilitat i amb molta 
empenta els reptes segur que els 
anirem assolint.

A l’últim Ple vam presentar propostes 
d’acord per: la reactivació del Projecte 
de Salut Comunitària, el recull de 
dades meteorològiques, el retorn 
social del rescat bancari i la 
problemàtica de colònies de gats.
 
Consideracions econòmiques
El Pressupost 2020 preveu inversions 
de 522.000€. Se’n destinen 10.000€ 
al què en diuen “participatius”; però 
no s’ha preguntat per la compra de 
Ca l’Andreuet. Veiem contradiccions 
com aplicar gratuïtat a l’entrada de la 
piscina municipal pels jubilats, però 
apujar el preu de les activitats a 
l'Espai Social de la Gent Gran. 

Contra la repressió
El 12 de gener la Diana Riba i l’Andreu 
Van den Eynde van presentar el llibre 
“Des del Banc dels acusats” de Raül 
Romeva, a una Sala de l’U d’octubre 
que va quedar petita.
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Les Xeres de Santa Àgata es 
consoliden en una edició de 
reflexió i protesta
Llum, foc, ombres, art, sons i paraules 
van capgirar els racons de Prats amb 
la celebració de les Xeres de Santa 
Àgata, el segon Festival de Foc i 
Llum del Lluçanès organitzat per 
l'entitat la Casa de l'Heura.

Es va viure una edició concorreguda 
i molt especial reflectint els sentiments 
d’un poble que va ser cremat de 
forma cruel i injusta i que encara 
continua patint “cremes” avui en dia, 
fent una clara al·lusió a la manca de 
drets i llibertats que vivim a Catalunya.

Durant el cap de setmana també es 
va celebrar la mostra de repics de 
campanes amb els campaners de les 
Borges Blanques i visites guiades al 
campanar de l'Església parroquial a 
càrrec de la Roser Reixach. El dimarts 
5 de febrer, dia de Santa Àgata, es va 
dur a terme el tradicional repic de 
campanes on van participar els nens 
i nenes de les escoles Lluçanès i 
FEDAC per commemorar la primera 
crema del poble per les tropes de 
Felip V fa 306 anys.

La pregonera Roser Reixach 
reivindica el paper de la dona en la 
història
La historiadora pradenca, Roser 
Reixach va pronunciar un apassionat 
pregó de la Festa Major de Sant 
Vicenç durant el qual es va reivindicar 
el paper de les dones en la societat, 
la memòria històrica i va situar la 
cultura com a opció política 
revolucionària. El pregó va donar el 
tret de sortida a la Festa Major.

Carles Mundó presenta el llibre ‘El 
referèndum inevitable’
Una quarantena de persones van 
assistir a la presentació del llibre ‘El 
referèndum inevitable’ de Carles 
Mundó a  a la sala de l’U d’Octubre. 
Mundó va parlar del judici, la 
sentència i el futur del sobiranisme 
acompanyat de l’alcalde, Jordi Bruch i 
el regidor d’ERC, Isaac Peraire.

Prats aposta per una biblioteca 
integrada a la xarxa de la Diputació
L’alcalde Jordi Bruch i el regidor de 
Cultura, Jordi Batriu, es van reunir 
amb el diputat delegat de Cultura de 
la Diputació de Barcelona, Joan 
Carles Garcia, el coordinador de 

l’àrea de Cultura, Jordi Roca, i la 
gerent de Serveis de Biblioteques, 
Marta Cano. 

La trobada va servir per posar sobre 
la taula les mancances de l’actual 
biblioteca municipal i recuperar de 
nou, l’històrica demanda de poder 
incorporar el nostre municipi a la 
Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona. Batriu 
exposa que el nou equipament 
permetria poder gaudir dels 
nombrosos avantatges que això 
comporta.

Instal·lació dels punts de càrrega 
per a vehicles elèctrics
S'han iniciat les obres de la 
concessió demanial del dos punts 
de recàrrega de vehicles elèctrics 
al pàrquing de Cal Pelut. Un de 
càrrega ràpida AC (50kw) i un de 
semiràpida AC (22kw).

Noves activitats a l’Espai Social
L'Espai Social ha iniciat el trimestre 
amb una oferta d'activitats variada 
adreçades a la gent gran. S’hi poden 
fer activitats i tallers com ball en línia i 
de saló, ioga, anglès i el taller de 
català que començarà el març. 
L'activitat de gimnàstica de 
manteniment i el taller d'entrenament 
de la memòria es duen a terme al 
SAIAR Bonasort. També ha començat 
l'activitat de pilates i l'activitat de Cant 
Coral i les puntaires.

Aquest servei també ofereix 
mensualment les actuacions del 
grup PEP, una sessió de formació 
per a mòbils impartida per persones 
joves voluntà- ries i la celebració del 
Carnestoltes.

Els clubs esportius de Prats contra 
la LGTBfòbia a l'esport
L'esport és un dels àmbits on les 
persones gais, lesbianes, 
transsexuals, transgènere i bisexuals 
es solen sentir més incomodels ja 
que els comentaris masclistes i 
LGTBfòbics solen ser habituals. 
Coincidint amb el 19 de febrer, dia 
contra la LGTBfòbia a l'esport, 
diversos clubs esportius de Prats 
mostren la bandera d’aquest 
col·lectiu per fer-lo visible en el món 
de l’esport i conscienciar sobre la 
importància de tenir una actitud 
positiva i respectuosa. L’acció està 
promoguda per la regidoria d’Igualtat 
i l’entitat Talcomsom.

Es recupera el dinar de Carnestoltes
El diumenge 23 de febrer se 
celebrarà una nova edició del 
Carnestoltes Infantil. A les 11 del 
matí, les comparses es concentraran 
a la carretera de Sabadell, i al voltant 
de 2/4 de 12 del migdia començarà la 
rua pels carrers del poble.

En arribar a la plaça Vella, el Rei 
Carnestoltes pronunciarà el pregó 
de la festa i, a continuació, 
començarà la guerra de confeti. 
Enguany, es recupera el dinar de 
Carnestoltes obert a tothom que se 
celebrarà al Pavelló. El preu dels 
tiquets és de 4 euros pels menors de 
7 anys i 8 euros pels majors de 8 
anys. Cal inscriure’s prèviament a: 
cultura@pratsdellucanes.cat fins 
divendres 21 de febrer a les 12 del 
migdia.

Després del dinar, a partir de les 4 de 
la tarda, hi haurà festa infantil amb 
Jaume Ibars.

Prats tindrà una oficina de proximitat dels Mossos d'Esquadra
El Departament d’Interior s’ha compromès a ubicar una oficina de proximitat 
dels Mossos d’Esquadra a Prats de Lluçanès a mitjà termini. L’anunci arriba 
després de mesos de treball coordinat, fruit de la petició feta per l’alcalde Jordi 
Bruch a principis del mes de juliol.

Prats forja sinergies amb la 
Generalitat per millorar la zona 
esportiva
L’alcalde Jordi Bruch i el regidor 
d’Esports, Josep Vilà es van reunir 
amb el secretari general d’Esport i de 
l’Activitat Física, Gerard Figueras, i el 
responsable d’Acció Territorial, Santi 
Siquier per abordar la millora dels 
equipaments esportius i la celebració 
de proves esportives al municipi.

A la trobada es va tractar la situació 
actual dels equips federats del 
municipi i també es van donar a 
conèixer les competicions esportives 
oficials que acull el municipi aquest 
any, la Lluçanès Feréstec BTT, 
prova del Campionat de Catalunya i el 
primer Raid Hípic de Prats per tal de 
crear sinèrgies en la difusió i 
finançament de les proves.

També es va posar sobre la taula el 
manteniment i millora de les 
instal·lacions esportives municipals.

Rebuig a la resolució de la Junta 
Electoral Central
El Ple de l’Ajuntament de Prats també 
va aprovar la moció conjunta de 
rebuig a la resolució de la Junta 
Electoral Central sobre la inhabilitació 
del president de la Generalitat, Quim 
Torra i negar la condició 
d’eurodiputat a Oriol Junqueras.

Com es desenvoluparan els 
pressupostos participatius?
La ciutadania i entitats de Prats poden 
decidir a què es destinaran 10.000 
euros del pressupost municipal de 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.
 
Entre el 13 i el 26 de febrer, totes 
les persones majors de 16 anys 
empadronades al poble i entitats 
inscrites al registre del municipi, 
estan cridades a presentar les seves 
propostes vinculades a les 
necessitats del poble. Les idees i 
propostes es podran presentar per 
internet al web municipal entrant a 

propostes.pratsdellucanes.cat o 
presencialment a Cal Bach.

Dues taules de debat per treballar 
les propostes
Totes les propostes que arribin per 
Internet o presencialment es posaran 
a debat i es validaran a les taules de 
propostes. Les taules de propostes 
són un espai de debat obert a la 
ciutadania on es presentaran i 
posaran a debat totes les propostes 
plantejades. Aquestes dues taules de 
propostes es faran a l’Espai els 
dimecres 19 i 26 de febrer de 8 a 
10 del vespre.

En la primera de les taules s’aportaran 
propostes presencialment i es 
debatran, modificaran, milloraran o es 
validaran. A la segona taula es 
portaran totes les propostes que 
s’han rebut per Internet  i es 
concretaran totes les propostes 
treballades per tal que puguin passar 
als serveis tècnics per 
pressupostar-les i concretar-les.

Valoració econòmica per part del 
personal tècnic
Entre els mesos de març i abril es 
concretaran i valoraran 
econòmicament els projectes per part 
del personal tècnic municipal. En 
totes les propostes cal comprovar si 
compleixen tots els criteris. Al final 
d’aquesta fase es convoca a tota la 
ciutadania, que finalment faran la 
validació de totes les propostes que 
es posaran a votació.

El mes de maig s’exposaran totes 
les propostes perquè la ciutadania 
major de 16 anys empadronada al 
poble les pugui votar. Al llarg de tres 
setmanes, entre el 4 i el 22 de maig, 
es podran votar les propostes, per 
Internet al correu 
participacio@pratsdellucanes.cat i 
presencialment a Cal Bach. A partir 
del 27 de maig i un cop 
comptabilitzats els vots i atorgat els 
punts a cada projecte es farà públic la 
proposta o propostes guanyadores.

COMPTEM AMB TU!

En el darrer ple de l’Ajuntament,
l’equip de govern i ERC van mostrar el
seu compromís públic a favor de la
creació d’una Oficina d’Atenció
Ciutadana de Mossos d’Esquadra al
poble, mentre que el RAP hi va votar en
contra. Un compromís que comporta
la voluntat de continuar treballant
fermament a favor per aconseguir una
reivindicació històrica.
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Les Xeres de Santa Àgata es 
consoliden en una edició de 
reflexió i protesta
Llum, foc, ombres, art, sons i paraules 
van capgirar els racons de Prats amb 
la celebració de les Xeres de Santa 
Àgata, el segon Festival de Foc i 
Llum del Lluçanès organitzat per 
l'entitat la Casa de l'Heura.

Es va viure una edició concorreguda 
i molt especial reflectint els sentiments 
d’un poble que va ser cremat de 
forma cruel i injusta i que encara 
continua patint “cremes” avui en dia, 
fent una clara al·lusió a la manca de 
drets i llibertats que vivim a Catalunya.

Durant el cap de setmana també es 
va celebrar la mostra de repics de 
campanes amb els campaners de les 
Borges Blanques i visites guiades al 
campanar de l'Església parroquial a 
càrrec de la Roser Reixach. El dimarts 
5 de febrer, dia de Santa Àgata, es va 
dur a terme el tradicional repic de 
campanes on van participar els nens 
i nenes de les escoles Lluçanès i 
FEDAC per commemorar la primera 
crema del poble per les tropes de 
Felip V fa 306 anys.

La pregonera Roser Reixach 
reivindica el paper de la dona en la 
història
La historiadora pradenca, Roser 
Reixach va pronunciar un apassionat 
pregó de la Festa Major de Sant 
Vicenç durant el qual es va reivindicar 
el paper de les dones en la societat, 
la memòria històrica i va situar la 
cultura com a opció política 
revolucionària. El pregó va donar el 
tret de sortida a la Festa Major.

Carles Mundó presenta el llibre ‘El 
referèndum inevitable’
Una quarantena de persones van 
assistir a la presentació del llibre ‘El 
referèndum inevitable’ de Carles 
Mundó a  a la sala de l’U d’Octubre. 
Mundó va parlar del judici, la 
sentència i el futur del sobiranisme 
acompanyat de l’alcalde, Jordi Bruch i 
el regidor d’ERC, Isaac Peraire.

Prats aposta per una biblioteca 
integrada a la xarxa de la Diputació
L’alcalde Jordi Bruch i el regidor de 
Cultura, Jordi Batriu, es van reunir 
amb el diputat delegat de Cultura de 
la Diputació de Barcelona, Joan 
Carles Garcia, el coordinador de 

l’àrea de Cultura, Jordi Roca, i la 
gerent de Serveis de Biblioteques, 
Marta Cano. 

La trobada va servir per posar sobre 
la taula les mancances de l’actual 
biblioteca municipal i recuperar de 
nou, l’històrica demanda de poder 
incorporar el nostre municipi a la 
Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona. Batriu 
exposa que el nou equipament 
permetria poder gaudir dels 
nombrosos avantatges que això 
comporta.

Instal·lació dels punts de càrrega 
per a vehicles elèctrics
S'han iniciat les obres de la 
concessió demanial del dos punts 
de recàrrega de vehicles elèctrics 
al pàrquing de Cal Pelut. Un de 
càrrega ràpida AC (50kw) i un de 
semiràpida AC (22kw).

Noves activitats a l’Espai Social
L'Espai Social ha iniciat el trimestre 
amb una oferta d'activitats variada 
adreçades a la gent gran. S’hi poden 
fer activitats i tallers com ball en línia i 
de saló, ioga, anglès i el taller de 
català que començarà el març. 
L'activitat de gimnàstica de 
manteniment i el taller d'entrenament 
de la memòria es duen a terme al 
SAIAR Bonasort. També ha començat 
l'activitat de pilates i l'activitat de Cant 
Coral i les puntaires.

Aquest servei també ofereix 
mensualment les actuacions del 
grup PEP, una sessió de formació 
per a mòbils impartida per persones 
joves voluntà- ries i la celebració del 
Carnestoltes.

Els clubs esportius de Prats contra 
la LGTBfòbia a l'esport
L'esport és un dels àmbits on les 
persones gais, lesbianes, 
transsexuals, transgènere i bisexuals 
es solen sentir més incomodels ja 
que els comentaris masclistes i 
LGTBfòbics solen ser habituals. 
Coincidint amb el 19 de febrer, dia 
contra la LGTBfòbia a l'esport, 
diversos clubs esportius de Prats 
mostren la bandera d’aquest 
col·lectiu per fer-lo visible en el món 
de l’esport i conscienciar sobre la 
importància de tenir una actitud 
positiva i respectuosa. L’acció està 
promoguda per la regidoria d’Igualtat 
i l’entitat Talcomsom.

Es recupera el dinar de Carnestoltes
El diumenge 23 de febrer se 
celebrarà una nova edició del 
Carnestoltes Infantil. A les 11 del 
matí, les comparses es concentraran 
a la carretera de Sabadell, i al voltant 
de 2/4 de 12 del migdia començarà la 
rua pels carrers del poble.

En arribar a la plaça Vella, el Rei 
Carnestoltes pronunciarà el pregó 
de la festa i, a continuació, 
començarà la guerra de confeti. 
Enguany, es recupera el dinar de 
Carnestoltes obert a tothom que se 
celebrarà al Pavelló. El preu dels 
tiquets és de 4 euros pels menors de 
7 anys i 8 euros pels majors de 8 
anys. Cal inscriure’s prèviament a: 
cultura@pratsdellucanes.cat fins 
divendres 21 de febrer a les 12 del 
migdia.

Després del dinar, a partir de les 4 de 
la tarda, hi haurà festa infantil amb 
Jaume Ibars.

Prats forja sinergies amb la 
Generalitat per millorar la zona 
esportiva
L’alcalde Jordi Bruch i el regidor 
d’Esports, Josep Vilà es van reunir 
amb el secretari general d’Esport i de 
l’Activitat Física, Gerard Figueras, i el 
responsable d’Acció Territorial, Santi 
Siquier per abordar la millora dels 
equipaments esportius i la celebració 
de proves esportives al municipi.

A la trobada es va tractar la situació 
actual dels equips federats del 
municipi i també es van donar a 
conèixer les competicions esportives 
oficials que acull el municipi aquest 
any, la Lluçanès Feréstec BTT, 
prova del Campionat de Catalunya i el 
primer Raid Hípic de Prats per tal de 
crear sinèrgies en la difusió i 
finançament de les proves.

També es va posar sobre la taula el 
manteniment i millora de les 
instal·lacions esportives municipals.

Rebuig a la resolució de la Junta 
Electoral Central
El Ple de l’Ajuntament de Prats també 
va aprovar la moció conjunta de 
rebuig a la resolució de la Junta 
Electoral Central sobre la inhabilitació 
del president de la Generalitat, Quim 
Torra i negar la condició 
d’eurodiputat a Oriol Junqueras.

Com es desenvoluparan els 
pressupostos participatius?
La ciutadania i entitats de Prats poden 
decidir a què es destinaran 10.000 
euros del pressupost municipal de 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.
 
Entre el 13 i el 26 de febrer, totes 
les persones majors de 16 anys 
empadronades al poble i entitats 
inscrites al registre del municipi, 
estan cridades a presentar les seves 
propostes vinculades a les 
necessitats del poble. Les idees i 
propostes es podran presentar per 
internet al web municipal entrant a 

propostes.pratsdellucanes.cat o 
presencialment a Cal Bach.

Dues taules de debat per treballar 
les propostes
Totes les propostes que arribin per 
Internet o presencialment es posaran 
a debat i es validaran a les taules de 
propostes. Les taules de propostes 
són un espai de debat obert a la 
ciutadania on es presentaran i 
posaran a debat totes les propostes 
plantejades. Aquestes dues taules de 
propostes es faran a l’Espai els 
dimecres 19 i 26 de febrer de 8 a 
10 del vespre.

En la primera de les taules s’aportaran 
propostes presencialment i es 
debatran, modificaran, milloraran o es 
validaran. A la segona taula es 
portaran totes les propostes que 
s’han rebut per Internet  i es 
concretaran totes les propostes 
treballades per tal que puguin passar 
als serveis tècnics per 
pressupostar-les i concretar-les.

Valoració econòmica per part del 
personal tècnic
Entre els mesos de març i abril es 
concretaran i valoraran 
econòmicament els projectes per part 
del personal tècnic municipal. En 
totes les propostes cal comprovar si 
compleixen tots els criteris. Al final 
d’aquesta fase es convoca a tota la 
ciutadania, que finalment faran la 
validació de totes les propostes que 
es posaran a votació.

El mes de maig s’exposaran totes 
les propostes perquè la ciutadania 
major de 16 anys empadronada al 
poble les pugui votar. Al llarg de tres 
setmanes, entre el 4 i el 22 de maig, 
es podran votar les propostes, per 
Internet al correu 
participacio@pratsdellucanes.cat i 
presencialment a Cal Bach. A partir 
del 27 de maig i un cop 
comptabilitzats els vots i atorgat els 
punts a cada projecte es farà públic la 
proposta o propostes guanyadores.

COMPTEM AMB TU!

Prats viu una Festa Major de Sant Vicenç participada i transversal
Unes 500 persones van vibrar al Pavelló municipal al so de la Trencadansa, un 
dels actes més arrelats i estimats de la cultura popular pradenca. La jornada 
festiva es va celebrar amb èxit, tot i el canvi d’ubicació dels actes centrals a causa 
de les condicions meteorològiques desfavorables.

Amb els actes més institucionals viscuts el dia de Sant Vicenç es va posar punt i 
final a una nova edició de la Festa Major, que des del 17 de gener va  farcir 
d’actes diversos el poble amb una gran acollida com el tradicional pregó a càrrec 
de la Roser Reixach, la gran nit de concerts al Pavelló que va reunir més de 900 
persones per veure l’estrena del grup local la Penúltima i reviure l’esperit de 
Queen amb Momo, o l’èxit de la tarda més familiar de la Festa Major amb 
l’espectacle infantil amb Jaume Barri i el grup Xiula.

Disposar
d’aquest butlletí

t’ha costat
12 cèntims

      661 545 638 (whatsapp)
www.pratsdellucanes.cat

Digues la
teva i estigues

al dia!

Cal destacar l’estrena del primer 
Sopar de Festa Major maridat amb 
gintònics, productes i música de 
proximitat, i l’homenatge a l’agutzil 
Llorenç Vall per la seva dedicació i 
vinculació amb el poble.

El regidor de Festes, Isaac Romero, 
agraeix la implicació de les diverses 
persones organitzadores i a les que 
han participat en una Festa Major 
molt participada. Romero remarca 
que s’ha treballat per oferir uns actes 
més transversals.


