
Les Festes de Sant Joan i els Elois no ompliran els carrers de Prats de 
Lluçanès, com és habitual, del 23 al 25 de juny degut a la situació extraordinària 
que s’està vivint. Així s’ha decidit a principis d’aquesta setmana en una reunió 
conjunta amb totes les entitats vinculades amb la celebració d’aquestes festes.

Després de setmanes treballant telemàticament amb entitats i associacions 
implicades, del 23 al 25 de juny s’oferirà una programació especial de les 
Festes de Sant Joan i els Elois per poder viure des de casa i evitar les 
aglomeracions, tal com recomanen les autoritats sanitàries.

El regidor de Festes, Isaac Romero, exposa que ha estat una decisió dura de 
prendre pel simbolisme i repercussió de les festes més estimades pels pradencs 
i pradenques. Tot i així, avança que s’està treballant per mantenir les tradicions i 
garantir que el contrapàs no es deixi de ballar, encara que sigui des casa.

El pressupost previst per aquestes festes, tal com avança el regidor, es 
destinarà a ajuts econòmics per mitigar els efectes de la pandèmia.
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L’Ajuntament insta al Govern 
aplicar un desconfinament 
diferenciat al Lluçanès
Les condicions en què es troba Prats 
i el Lluçanès són molt millors que a la 
regió sanitària i per això es demana 
una desescalada que s’adapti a la 
realitat del territori, tenint en 
compte que les xifres demostren que 
la incidència de la COVID-19 és, a 
hores d’ara, molt menor que en 
d’altres punts. 

És per això que s’insta al govern 
català a emprendre les mesures 
necessàries perquè es pugui 
continuar amb la contenció de la 
malaltia, diferenciant quan faci falta 
el Lluçanès de la resta de la 
demarcació.

L’Ajuntament de Prats entre els 36 
més transparents de tot Catalunya
Prats de Lluçanès ha assolit per 
primer cop el 100% de transpa- 
rència i qualitat de la comunicació 
pública, del Segell Infoparticipa, 
augmentant vuit punts percentuals el 
resultat de l’any passat. 

Prats és doncs, un dels 36 
municipis, dels 947 que hi ha a 
Catalunya, que ha obtingut la major 
puntuació dels guardons i un dels 
únics 5 municipis de les comarques 
d’Osona i el Lluçanès en 
aconseguir-lo.

Nova mobilitat
El proper 11 de maig els pradencs i 
pradenques empadronats al municipi, 
i majors de 16 anys, podran escollir 
quina opció prefereixen per canviar 
la mobilitat al centre del poble.

El procés s’allargarà fins al 24 de 
maig i l’opció guanyadora serà la que 
s’apliqui per reordenar la mobilitat, 
prioritzant sempre la seguretat viària.
Les propostes presentades són fruit 
de les aportacions rebudes per la 
ciutadania en una primera fase i que 
s’han treballat amb el personal tècnic 
de l’Ajuntament. L’opció es podrà 
escollir entrant a: 
mobilitat.pratsdellucanes.cat.

Borsa solidària per les persones 
més vulnerables
Tan sols una setmana després que 
l’Ajuntament creés la Borsa Solidària 
de Prats de Lluçanès, va promoure 
una iniciativa perquè el voluntariat 

pogués apadrinar a persones que 
viuen soles o que ho van sol·licitar 
perquè el dia a dia durant l’episodi de 
confinament se’ls fes menys feixuc.
 
Mitjançat videotrucades o trucades 
telefòniques poden compartir 
experiències per continuar enfortint 
la xarxa social. Una iniciativa que 
complementa la tasca que es fa des 
de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) 
Lluçanès i Serveis Socials.

Membres de la borsa solidària estan 
coordinats mitjançant el canal de 
whatsapp municipal i han facilitat 
mascaretes a qui ho ha sol·licitat, han 
anat a comprar per portar la 
comanda a domicili o han recollit 
material per portar a centre sanitaris.

El coronavirus provoca la 
cancel·lació de diverses activitats
Durant aquestes setmanes diverses 
activitats del poble s’han vist 
cancel·lades, entre elles, 
l’Acordionada de l’Associació 
Catalana d'Acordionistes que s’havia 
de celebrar el 28 de març, la prova 
esportiva Lluçanès Feréstec BTT del 
5 de maig, la diada de Sant Jordi o el 
1r Raid Hípic de Prats. Properament 
també es cancel·larà la celebració 
dels Focs de Sant Isidre, que tenen 
lloc cada any el 14 de maig, quan té 
lloc l’encesa d’una foguera pel patró 
de la pagesia i els veïns i veïnes 
sopen al carrer per commemorar-ho.

Diverses millores a la via pública
S’ha col·locat una barana metàl·lica 
a la part final de l’avinguda Pau 
Casals, com a mesura de seguretat 
per a vianants i es col·locarà una 

tanca al final del Cantó del 
Botiguer, perquè qui corri o vagi amb 
bicicleta o patinet redueixi la velocitat 
a l’arribar al carrer Major.

També s’està arranjant l’entrada de 
l’escola Lluçanès per evitar la 
pèrdua de sorra dels patis, i s’habilita 
una tanca a l’entrada per evitar les 
sortides directes de l’alumnat, 
millorant la seguretat.

S’ha podat l’arbrat del municipi, 
s’han reprès les obres dels 
vestidors de la zona esportiva i 
s’està condicionant la gespa de la 
piscina. Des de l’inici de l’estat 
d’alarma, els carrers del centre del 
poble i les zones més 
concorregudes, com el CAP, han 
estat desinfectades setmanalment.

Encarrega la samarretes de les 
Festes de Sant Joan i els Elois més 
solidària
Hereus i pubilles de Prats de 
Lluçanès ja han dissenyat la 
samarretes per Sant Joan i els 
Elois, en una edició que s’haurà de 
lluir des de casa. Tothom qui ho 
vulgui la pot encarregar entrant a 
samarretes.pratsdellucanes.cat o 
bé trucant a l’Ajuntament en horari 
d’oficina.

Les samarretes tenen un preu de 8 
euros, 1 euro dels quals es destinarà a 
poder oferir una activitat solidària per 
pal·liar els efectes de la pandèmia. 

Els mateixos hereus i pubilles seran 
els responsables de gestionar les 
demandes i d’informar com es 
podran recollir les samarretes.

S'allarga el període per opinar com 
ha de ser el nou Teatre Orient 
S’allarga 30 dies el plaç per opinar 
sobre els usos del nou Teatre Orient, 
ampliant-se fins al 23 de maig el 
procés participatiu ‘Fem el teu 
teatre’ iniciat el mes de març. Les 
propostes es poden fer arribar 
entrant al web 
teatreorient.pratsdellucanes.cat.
 
Un cop rebudes les diverses 
propostes es farà una sessió per 
posar en comú i concretar els usos 
que ha de tenir el nou equipament.

Primer paquet de mesures pal·lia- 
tives per combatre la pandèmia
El govern municipal de Prats, sensible 
davant l’afectació econòmica greu 
que aquesta alarma sanitària suposa 
per les famílies, autònoms, comerços 
i empreses locals, estudia quines 
mesures fiscals s’aplicaran per alleu- 
gerir les afectacions econòmiques.

Per tot això, s’ha anunciat un primer 
paquet de mesures que inclouen 
l'ajornament fins al mes de juny de 
l’impost de circulació sobre vehicles 
de tracció mecànica i la suspensió 
de la quota de diversos serveis fins 

al seu restabliment: el Centre de Dia, 
el Coworking, l’Escola de Música i 
l’Escola Bressol La Pitota. També s’ha 
suspès la quota de residus als 
establiments tancats i la de 
terrasses als bars. 

Entre d’altres, també es garanteix la 
continuïtat de la contractació pública 
d’obres i serveis, el servei de beques 
menjador mitjançant les targetes 
moneder i el subministrament 
d’alimentació bàsica per a persones 
usuàries del banc d’aliments.

Es reobre la deixalleria i es reprèn 
servei de recollida de trastos
La deixalleria municipal ha reobert 
amb un nou funcionament. Totes les 
persones que vulguin dipositar 
residus a la deixalleria han de trucar 
prèviament al telèfon 93 856 01 00 
en horari d’oficina de l’Ajuntament.

La regidora de Sostenibilitat, 
Vanessa Gómez, exposa que en cap 
cas s’accepten aportacions que no 
hagin estat prèviament registrades i 
autoritzades.

El servei de deixalleria s’ofereix de 
dilluns a dissabte, de 9 del matí a 12 

del migdia, i només es permet que 
entri un vehicle a les instal·lacions i 
amb una sola persona.
 
També s’ha reprès el servei de 
recollida de trastos, cada dimecres 
entre les 10 i les 11 del matí.  
Caldrà trucar prèviament al telèfon 
93 856 01 00 en horari d’oficina  i 
facilitar la recollida dels trastos 
deixant-los a la porta del domicili.

Augment d’excrements de gos a la 
via pública durant el confinament
Des de l'Ajuntament es demana la 
responsabilitat i civisme a les 
persones propietàries de gossos.
 
És per això que es demana a les 
persones que tinguin gos que siguin 
cíviques i recullin els excrements per 
una millor convivència. Amb un gest 
molt senzill es pot demostrar 
l’estima i respecte per l'espai públic 
i per la resta de persones del poble.

Pressupostos participatius 
Durant aquest mes de maig es 
presentaran amb més detall els 
diversos projectes finalistes dels 
pressupostos participatius, per 
destinar-hi els 10.000 euros dels 
primers pressupostos fets i votats pel 
poble.

Les propostes que s’han presentat i 
treballat conjuntament, a falta de la 
validació del personal tècnic, van des 
de projectes educatius, pedagògics, 
vinculats amb la mobilitat, 
sostenibilitat, culturals o la vessant 
més social.

Prats Sofà activa les tardes de 
confinament 
Des del dilluns 23 de març cada dia a 
les 6 de la tarda s’ha emès Prats Sofà 
al canal youtube de l’Ajuntament, 
amb tallers, activitats, conferències i 
presentacions. Diumenge vinent, dia 
10 de maig, serà l’últim dia d’emissions 
diàries després de 49 sessions. A 
partir d’ara es treballarà per activitats 
puntuals. L’Ajuntament agraeix la 
participació de totes les persones i 
entitats que hi han col·laborat.

Nou mercat setmanal que aposta 
per productors i elaboradors de 
proximitat
Des del diumenge 26 d’abril, Prats 
compta amb un nou mercat dels 
diumenges on s’aposta pels 
productors i elaboradors de 
productes frescos de proximitat. 

La regidora de Comerç, 
Montserrat Juvanteny, explica que

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE PRATS DE LLUÇANÈS N.129

Disposar
d’aquest butlletí

t’ha costat
21 cèntims

      661 545 638 (whatsapp)
www.pratsdellucanes.cat

Digues la
teva i estigues

al dia! Més aparcaments gratuïts al 
centre i la reordenació de la 
mobilitat a votació

s’ha treballat transversalment perquè es pugui oferir la venda directa dels 
productes de proximitat. Juvanteny remarca que l’objectiu és facilitar els canals 
de comercialització de venda directa de productors i elaboradors del territori.

Com a novetat, s’ha habilitat un nou espai al web per fomentar la comanda 
prèvia a elaboradors i productors de proximitat i marxants de producte fresc del 
mercat setmanal. D’aquesta manera, es pot fer la comanda des de casa i recollir 
la compra al mercat garantint-se les mesures de seguretat i higiene.  

Tan bon punt ho permetin les autoritats sanitàries, al mercat s’hi afegiran la resta 
de parades que no són de primera necessitat.

Foto: Jordi Palau
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demandes i d’informar com es 
podran recollir les samarretes.

Salutació

Portem vuit setmanes sota l'estat de 
l'alarma decretat pel govern de l'Estat 
i continuem treballant per oferir ajuts 
perquè tothom pugui tirar endavant 
quan acabi la pandèmia.

Totes les decisions que hem pres 
han estat pensades amb l'objectiu de 
protegir la salut de tothom i mantenir 
amb total garanties els serveis bàsics 
essencials, treballant-hi de forma 
directa. Els regidors i regidores volem 
agrair-vos el compromís per 
haver-vos quedat a casa i confinar- 
vos en uns moments gens fàcils.

Malauradament, hem perdut dues 
persones del nostre poble i volem tor- 
nar a fer arribar el nostre més sentit 
condol a familiars i amics. En aquest 
sentit, estem treballant en com 
abordar el dol i com retre homenatge 
a les persones que han mort aquest 
dies, tant pel coronavirus com per 
altres causes, i que no han pogut ser 
acomiadades com es mereixien.

Reiterem un cop més l'agraïment al 
personal sanitari i de la residència 
per la seva feina extraordinària, així 
com a l'equip municipal. Gràcies 
també a membres de la borsa 
solidària, comerciants, persones 
cuidadores, cosidores i a la població 
que ha seguit les indicacions.

Seguirem treballant per oferir més 
recursos i iniciatives per ajudar a 
protegir socialment i econòmicament 
el poble. Hem anunciat les primeres 
mesures pal·liatives per mitigar 
l'impacte i ben aviat us n'avançarem 
més per ajudar els pradencs i 
pradenques, el teixit empresarial i 
autònoms de Prats. No ens podem 
relaxar i hem de continuar protegint- 
nos i cuidant-nos, seguint els 
consells de les autoritats sanitàries.

Si ho fem junts, ens en sortirem. 
Teixim complicitats i treballem colze 
a colze com ja hem fet amb els 
diversos agents econòmics del 
municipi. De ben segur demostrarem 
que el nostre poble continua estant a 
l'alçada davant de les situacions més 
adverses.

Una forta abraçada,
Alcalde, regidors i regidores de 
govern

Més aparcaments al centre del 
poble
L’aparcament públic de Cal Pelut 
tindrà una quinzena més de places 
per poder-hi aparcar gratuïtament en 
els propers dies. L’ampliació 
d’aquesta zona permetrà continuar 
facilitant els desplaçaments a peu al 
voltant del centre comercial del 
poble. 

Les veus dels grups municipals

Just fa un any naixia Movem Prats, on 
ens comprometíem, amb ganes i 
voluntat, a millorar el poble. Des del 
primer minut hem actuat amb 
responsabilitat, criteri i fent una bona 
gestió de l'ajuntament. Ara, més que 
mai, en aquesta situació que ens ha 
portat la COVID-19, toca prendre 
decisions i aplicar mesures ben 
pensades i amb fermesa.

Agraïm a totes les persones que s'han 
bolcat en el voluntariat, al personal 
sanitari i essencial, i als pradencs i 
pradenques que d'una manera o altra 
lluiten cada dia per fer front a aquesta 
crisi. Volem expressar, també, el 
nostre més sentit condol a les 
persones que han perdut éssers 
estimats. Una càlida abraçada.

Necessitem, més que mai, unir 
esforços, i recolzar-nos els uns amb 
els altres. Fent comunitat. Fent poble.

Des que va entrar el Covid-19 a 
Catalunya, hem estat al costat de 
l’equip de govern, oferint la nostra 
ajuda pel què fos menester. S’ha 
incidit en diferents ocasions que 
s’informés setmanalment a tota la 
població d’aquesta pandèmia.

Estem d'acord amb el govern 
municipal quan demana un desconfi-
nament específic pel nostre territori. 
Ens hauria agradat prendre part en el 
debat tenint en compte com és Prats 
de Lluçanès i el Lluçanès.

Per últim, felicitem a totes les praden- 
ques i pradencs pel confinament 
eficaç que hem realitzat i us agraïm 
que continuem amb aquesta corres-
ponsabilitat en el desconfinament 
progressiu. I en especial als voluntaris 
que han ajudat en l'àmbit municipal i 
al grup de Cosidores del Lluçanès 
que han fet una feina molt important.
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d’alimentació bàsica per a persones 
usuàries del banc d’aliments.

Es reobre la deixalleria i es reprèn 
servei de recollida de trastos
La deixalleria municipal ha reobert 
amb un nou funcionament. Totes les 
persones que vulguin dipositar 
residus a la deixalleria han de trucar 
prèviament al telèfon 93 856 01 00 
en horari d’oficina de l’Ajuntament.

La regidora de Sostenibilitat, 
Vanessa Gómez, exposa que en cap 
cas s’accepten aportacions que no 
hagin estat prèviament registrades i 
autoritzades.

El servei de deixalleria s’ofereix de 
dilluns a dissabte, de 9 del matí a 12 

del migdia, i només es permet que 
entri un vehicle a les instal·lacions i 
amb una sola persona.
 
També s’ha reprès el servei de 
recollida de trastos, cada dimecres 
entre les 10 i les 11 del matí.  
Caldrà trucar prèviament al telèfon 
93 856 01 00 en horari d’oficina  i 
facilitar la recollida dels trastos 
deixant-los a la porta del domicili.

Augment d’excrements de gos a la 
via pública durant el confinament
Des de l'Ajuntament es demana la 
responsabilitat i civisme a les 
persones propietàries de gossos.
 
És per això que es demana a les 
persones que tinguin gos que siguin 
cíviques i recullin els excrements per 
una millor convivència. Amb un gest 
molt senzill es pot demostrar 
l’estima i respecte per l'espai públic 
i per la resta de persones del poble.

Pressupostos participatius 
Durant aquest mes de maig es 
presentaran amb més detall els 
diversos projectes finalistes dels 
pressupostos participatius, per 
destinar-hi els 10.000 euros dels 
primers pressupostos fets i votats pel 
poble.

Les propostes que s’han presentat i 
treballat conjuntament, a falta de la 
validació del personal tècnic, van des 
de projectes educatius, pedagògics, 
vinculats amb la mobilitat, 
sostenibilitat, culturals o la vessant 
més social.

Prats Sofà activa les tardes de 
confinament 
Des del dilluns 23 de març cada dia a 
les 6 de la tarda s’ha emès Prats Sofà 
al canal youtube de l’Ajuntament, 
amb tallers, activitats, conferències i 
presentacions. Diumenge vinent, dia 
10 de maig, serà l’últim dia d’emissions 
diàries després de 49 sessions. A 
partir d’ara es treballarà per activitats 
puntuals. L’Ajuntament agraeix la 
participació de totes les persones i 
entitats que hi han col·laborat.

Vivim uns dies complicats que no 
tenim cap dubte que superarem des 
de la cooperació, la responsabilitat, la 
generositat i la solidaritat. També des 
de l’intens treball i sobretot 
cuidant-nos i cuidant els qui ens 
envolten. És en aquestes situacions 
en les que es demostra la força de la 
gent, de la ciutadania, però sobretot 
del personal sanitari i d’emergències i 
de tots aquells veïns i veïnes, 
comerços, empreses i autònoms que 
no deixen de treballar per abastir i 
garantir el bon funcionament del 
nostre poble. Aquesta crisi ho 
canviarà tot, i ens tocarà fer polítiques 
valentes, ambicioses per no deixar 
ningú enrere i repensar el model en 
què vivíem fins ara. Ara més que mai, 
les persones que tenim responsabili-
tats ens toca treballar al màxim per 
donar solucions per ara, i sobretot, 
pels mesos que venen.

Ens hem posat a disposició de l’Equip 
de Govern, i hem fet diverses aporta- 
cions, com dotar-nos d’un Pla de 
reactivació econòmica local, o 
reobrir el mercat, la deixalleria. Hem 
demanat també mesures fiscals i 
econòmiques, i fer un replantejament 
pressupostari, com per exemple 
repensar la inversió de 420.000€ en 3 
anys que suposa la compra de Ca 
l’Andreuet. Totes les aportacions i 
activitat a esquerra.cat/pratsdellucanes

Reiterem l’agraïment al personal del 
CAP i tot el personal sanitari en 
general, a les persones voluntàries 
que han contribuït a fer front a 
multitud de reptes i enviem una 
abraçada a persones i famílies 
afectades directament pel Covid-19.
Una felicitació també a tota la 
població que ha seguit amb les 
indicacions d’autoritats sanitàries i a 
animar a seguir-ho fent.

Per altra banda, en les properes setmanes també s’obrirà al públic el nou aparca-
ment de Cal Camalliga, amb una vintena de places, al carrer de la Reforma.
 
L’alcalde Jordi Bruch recorda que sumant-les a la seixantena de places creades a
l’aparcament de Cal Bernat i carrer Sant Pere, ja són prop de 100 els vehicles que
podran estacionar gratuïtament al centre de Prats.


