
Prats de Lluçanès ja té el full de ruta en l'àmbit cultural pels propers anys. Així 
ho va expressar el regidor de Cultura, Jordi Batriu a la sessió de presentació del 
Pla d'Acció Cultural (PAC), un document que realitza una diagnosi de la realitat 
cultural de Prats i determina per primera vegada les estratègies d'acció i els 
reptes de futur pels propers set anys. 

Durant els últims mesos, s'ha desenvolupat l'anàlisi documental i el treball de 
camp amb els agents culturals del municipi. La tasca s’ha dut a terme des de 
l’àrea de Cultura, amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

Posteriorment a l'aprovació del PAC al Ple, es preveu que es creï una comissió 
de seguiment del PAC formada per l'equip de govern i la resta de forces 
polítiques, agents culturals i persones interessades en el món de la cultura local. 
Paral·lelament es començarà a treballar en un Pla d'Acció per iniciar les primeres 
propostes de treball. 

Prats ja disposa 
del Pla d'Acció 
Cultural

El curs escolar engega de 
forma presencial a Prats

Prats celebrarà la segona 
edició de la Setmana de la 
Gent Gran
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DESTA
CATS

El curs escolar engega de forma 
presencial a Prats
519 infants i joves han començat 
aquest setembre el curs escolar als 
diferents centres educatius del poble.

L'escola bressol municipal La Pitota 
va engegar motors amb 30 infants, 
repartits en 4 grups estables. En els 
cursos de primària de l'Escola 
Lluçanès i la FEDAC han iniciat el 
curs amb 248 alumnes. Pel que fa a 
l'Institut Castell del Quer, han estat 
241 alumnes els que han començat a 
cursar ESO i 48 faran Batxillerat.

La regidora d'Educació, Vanessa 
Gómez, agraeix a tota la comunitat 
educativa i a les famílies la 
responsabilitat i el compromís 
davant les mesures sanitàries tenen 
l'objectiu de garantir uns serveis de 
qualitat i, al mateix temps, evitar els 
contagis.

Amb l'objectiu de mantenir els 
centres a punt per aquest inici de 
curs, durant les darreres setmanes, 
l'Ajuntament ha fet millores en 
algunes instal·lacions de l'Escola 
Lluçanès, com per exemple, 
l'adaptació de les fonts d'aigua amb 
pedals per evitar que s'hagin de 
manipular amb les mans, s'ha adaptat 
l'aula de Psicomotricitat d'Infantil com 
a aula normal i s'ha habilitat un armari 
exterior a un espai del pati interior, per 
poder-lo utilitzar com magatzem.  

Col·labora al recapte de llet i 
bolquers del Lluçanès 
Els dies 3, 4 i 5 d'octubre tindrà lloc 
el recapte de llet i bolquers pel 
Rebost del Lluçanès, el banc 
d'aliments que pro veeix tots els 
municipis del Lluçanès. Les persones 
que vulguin fer donacions, les podran 
fer als mateixos establiments 
comercials del poble.

S’incorporen el nou conserge de 
l’Escola Lluçanès i una 
treballadora de la brigada i 
jardineria
Durant les darreres setmanes s'han 
produït canvis en la plantilla 
municipal. S’han jubilat dues 
treballadores municipals: Fina Ribó, 
recepcionista durant 24 anys de les 
oficines de l’Ajuntament i Montse 
Ballús, que ha estat auxiliar de 
l’Escola Bressol La Pitota durant 10 
anys. Per altra banda, l'Albert 

Blanqué ha agafat una excedència 
de dos anys, després de 24 anys 
d’exercir com a conserge de l’Escola 
Lluçanès. En aquesta línia, ja ha 
començat a treballar el nou conserge 
de l’Escola Lluçanès, Jordi Aranda. 
També s’ha incorporat Georgina 
Sevilla, la nova treballadora de la 
brigada i jardineria.

Prats celebrarà la segona edició 
de la Setmana de la Gent Gran
Del 5 a l'11 d'octubre se celebrarà 
una nova edició de la Setmana de la 
Gent Gran al municipi. Enguany, a 
causa de la situació actual la major 
part dels actes es preveuen 
telemàtics, a través de la iniciativa 
Prats Sofà, al canal de Youtube de 
l'Ajuntament. Properament se’n 
donaran a conèixer tots els detalls.

Es renova la moqueta de la pista 
de pàdel
La pista de pàdel de Prats romandrà 
tancada fins a nou avís, per retirar 
la moqueta vella i fer la instal·lació 
de la nova moqueta. Per aquest 
motiu, ja no funciona l'espai de 
reserves d’aquesta instal·lació. 
S'informarà quan hagi finalitzat la 
millora i es reprengui el sistema de 
reserves.

Nou responsable per millorar el 
manteniment i gestió de la zona 
esportiva
El pradenc Mies Picas s'ocuparà de 
la gestió i el manteniment de les 
instal·lacions esportives i la sala 
polivalent municipal. La concessió 
ha estat adjudicada al pradenc Mies 
Picas per un període de dos anys, 
prorrogable a dos anys més. Picas 
substituirà David Jarque, responsable 
del manteniment de la zona durant 
els darrers anys.

S’habilita un espai web amb 
informació del coronavirus al poble 
Des de l’Ajuntament s’ha creat un 
espai al web municipal que recull 
tota la informació d'interès sobre el 
coronavirus al poble.

Primera sessió participativa de la 
Taula d'Igualtat
La Sala de Plens de l’Ajuntament va 
acollir la primera sessió de la Taula 
d’Igualtat de Prats, combinant el 
format presencial i telemàtic, amb 
càrrecs electes, entitats i ciutadania 
per avançar cap a un poble referent 
en polítiques d’Igualtat i que 
rebutja totes les violències 
masclistes i lgtbifòbiques, tal com 
exposa el regidor Isaac Romero. 

Prats redefineix la mobilitat al 
centre del poble
Prats ha implementat els canvis en 
la mobilitat al centre del poble, 
després del procés participatiu 
realitzat entre els mesos de maig i 
juny, tal com s’ha informat als veïns i 
veïnes de la zona. 

Els canvis més significatius són que 
el carrer Bruc passa a tenir doble 
sentit de circulació, per tal de 
descongestionar el carrer Sant Pere, 
i s’hi mantindrà la mateixa línia 
d’aparcaments com a hores d’ara.

També es modifica el sentit en dos 
carrers. D’una banda, el carrer de La 
Lira passa a ser en sentit de 
baixada, des del carrer Major fins al 
carrer Bruc; i per l’altra, al carrer 
Aragó s’hi pot accedir des del 
carrer de les Escoles cap al carrer 
de La Lira.

El carrer de la Reforma passa a ser 
de doble sentit, eliminant-se els 
aparcaments a la calçada. És per 
això que en aquest vial ja s’ha obert 
el nou aparcament públic i gratuït 
de Can Camalliga amb una vintena 
de places.

En menys d’un any, s’han creat un 
centenar de places d’aparcament 
gratuïtes al centre del poble.

S’instal·la un nou marcador al 
pavelló municipal
El pavelló municipal d’esports 
disposa des d’aquest mes d’un nou 
marcador de puntuació i temps. La 
totalitat del cost de l’aparell ha 
estat subvencionat a través d’un 
ajut de la Diputació de Barcelona. El 
marcador s'ha instal·lat en una nova 
ubicació, just a l'altra banda de la 
grada, el mig de la pista protegit amb 
una gàbia metàl·lica. L’aparell ja està 
a disposició de les entitats 
esportives. 

Jornades Europees del Patrimoni 
dedicades a la memòria històrica
El cap de setmana del 9, 10 i 11 
d'octubre se celebraran les Jornades 
Europees del Patrimoni arreu de 
Catalunya i a Prats, s'allargaran fins el 
15 d'octubre. En aquesta edició les 
activitats estaran centrades en la 
recuperació de la memòria 
històrica, i com a novetat, destaca la 
ruta guiada sobre 
col·lectivitzacions i confiscacions 
durant la Guerra Civil al municipi.

L’Ajuntament de Prats entre els 36 
més transparents de tot Catalunya
Prats de Lluçanès ha assolit per 
primer cop el 100% de compliment 
dels indicadors Infoparticipa a la 
transparència i qualitat de la 
comunicació pública.

L'alcalde Jordi Bruch, va recollir el 
Segell Infoparticipa 2019 a l'acte 
d'entrega al Rectorat de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

Dilluns 19 d'octubre es 
presentaran els primers 
pressupostos participatius
Del 20 d’octubre al 13 de 
novembre, els pradencs i 
pradenques podran fer les votacions 
als primers pressupostos 
participatius, amb una partida 
destinada de 10.000 euros. Dels 8 
projectes finalistes, se’n podran 
votar un màxim de 3, ordenant-los 
d’1 a 3 segons les prioritats: l’opció 1 
és la més prioritària i la 3, la menys 
important. 

Dilluns 19 d’octubre se celebrarà 
una sessió presencial i telemàtica 
per presentar els projectes i tot el 
procés a seguir per votar-los. Tant la 
informació dels projectes com les 
votacions es podran fer a la web 
participa.pratsdellucanes.cat. Les 
persones que no disposin d’internet 
podran votar a presencialment a 
Cal Bach en horari d’oficina. 

Prats rebutja la inhabilitació del 
president Quim Torra 
Dilluns 28 de setembre a les 7 de la 
tarda, desenes de persones es van 
aplegar seguint les mesures 
sanitàries, davant de Cal Bach per 
rebutjar la inhabilitació del 131è 
president de la Generalitat, Quim 
Torra per part del Tribunal Suprem.

A la concentració convocada per 
l’Ajuntament representants del 
consistori van llegir el manifest de 
rebuig a la decisió del Tribunal 
Suprem. 

Diada Nacional de Catalunya a Prats
Prats va viure una Diada Nacional de 
Catalunya adaptada a la situació 
actual. La jornada va començar a dos 
quarts d'una del migdia amb l’ofrena 
floral al monument a Rafael 
Casanova, acompanyada de la lectura 
del manifest a càrrec dels grups 
polítics amb representació municipal.
 
El monument ha estat restaurat 
recentment per la brigada municipal i 
ja torna a presidir una de les 
principals entrades al centre urbà. 

A la tarda, concretament a les 17:14h 
es va celebrar la tocada de 
campanes conjunta i simbòlica on 

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE PRATS DE LLUÇANÈS N.130

Disposar
d’aquest butlletí

t’ha costat
21 cèntims

      661 545 638 (whatsapp)
www.pratsdellucanes.cat

Digues la
teva i estigues

al dia! Ajuts per a la rehabilitació 
d’habitatges desocupats

van participar una vintena de voluntaris. Hi van participar sis esglésies que 
pertanyen a la parròquia de Prats: l’església parroquial de Sant Vicenç, el 
Santuari de Lourdes, l’església de Sant Andreu de Llanars, la Capella de la 
Bonasort, l’església de Santa Eulàlia de Pardines i la de Sant Martí de Merlès.

Tota la informació sobre el
coronavirus al poble i ajuts
econòmics la trobareu a
www.pratsdellucanes.cat.
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El curs escolar engega de forma 
presencial a Prats
519 infants i joves han començat 
aquest setembre el curs escolar als 
diferents centres educatius del poble.

L'escola bressol municipal La Pitota 
va engegar motors amb 30 infants, 
repartits en 4 grups estables. En els 
cursos de primària de l'Escola 
Lluçanès i la FEDAC han iniciat el 
curs amb 248 alumnes. Pel que fa a 
l'Institut Castell del Quer, han estat 
241 alumnes els que han començat a 
cursar ESO i 48 faran Batxillerat.

La regidora d'Educació, Vanessa 
Gómez, agraeix a tota la comunitat 
educativa i a les famílies la 
responsabilitat i el compromís 
davant les mesures sanitàries tenen 
l'objectiu de garantir uns serveis de 
qualitat i, al mateix temps, evitar els 
contagis.

Amb l'objectiu de mantenir els 
centres a punt per aquest inici de 
curs, durant les darreres setmanes, 
l'Ajuntament ha fet millores en 
algunes instal·lacions de l'Escola 
Lluçanès, com per exemple, 
l'adaptació de les fonts d'aigua amb 
pedals per evitar que s'hagin de 
manipular amb les mans, s'ha adaptat 
l'aula de Psicomotricitat d'Infantil com 
a aula normal i s'ha habilitat un armari 
exterior a un espai del pati interior, per 
poder-lo utilitzar com magatzem.  

Col·labora al recapte de llet i 
bolquers del Lluçanès 
Els dies 3, 4 i 5 d'octubre tindrà lloc 
el recapte de llet i bolquers pel 
Rebost del Lluçanès, el banc 
d'aliments que pro veeix tots els 
municipis del Lluçanès. Les persones 
que vulguin fer donacions, les podran 
fer als mateixos establiments 
comercials del poble.

S’incorporen el nou conserge de 
l’Escola Lluçanès i una 
treballadora de la brigada i 
jardineria
Durant les darreres setmanes s'han 
produït canvis en la plantilla 
municipal. S’han jubilat dues 
treballadores municipals: Fina Ribó, 
recepcionista durant 24 anys de les 
oficines de l’Ajuntament i Montse 
Ballús, que ha estat auxiliar de 
l’Escola Bressol La Pitota durant 10 
anys. Per altra banda, l'Albert 

Blanqué ha agafat una excedència 
de dos anys, després de 24 anys 
d’exercir com a conserge de l’Escola 
Lluçanès. En aquesta línia, ja ha 
començat a treballar el nou conserge 
de l’Escola Lluçanès, Jordi Aranda. 
També s’ha incorporat Georgina 
Sevilla, la nova treballadora de la 
brigada i jardineria.

Prats celebrarà la segona edició 
de la Setmana de la Gent Gran
Del 5 a l'11 d'octubre se celebrarà 
una nova edició de la Setmana de la 
Gent Gran al municipi. Enguany, a 
causa de la situació actual la major 
part dels actes es preveuen 
telemàtics, a través de la iniciativa 
Prats Sofà, al canal de Youtube de 
l'Ajuntament. Properament se’n 
donaran a conèixer tots els detalls.

Es renova la moqueta de la pista 
de pàdel
La pista de pàdel de Prats romandrà 
tancada fins a nou avís, per retirar 
la moqueta vella i fer la instal·lació 
de la nova moqueta. Per aquest 
motiu, ja no funciona l'espai de 
reserves d’aquesta instal·lació. 
S'informarà quan hagi finalitzat la 
millora i es reprengui el sistema de 
reserves.

Nou responsable per millorar el 
manteniment i gestió de la zona 
esportiva
El pradenc Mies Picas s'ocuparà de 
la gestió i el manteniment de les 
instal·lacions esportives i la sala 
polivalent municipal. La concessió 
ha estat adjudicada al pradenc Mies 
Picas per un període de dos anys, 
prorrogable a dos anys més. Picas 
substituirà David Jarque, responsable 
del manteniment de la zona durant 
els darrers anys.

S’habilita un espai web amb 
informació del coronavirus al poble 
Des de l’Ajuntament s’ha creat un 
espai al web municipal que recull 
tota la informació d'interès sobre el 
coronavirus al poble.

Primera sessió participativa de la 
Taula d'Igualtat
La Sala de Plens de l’Ajuntament va 
acollir la primera sessió de la Taula 
d’Igualtat de Prats, combinant el 
format presencial i telemàtic, amb 
càrrecs electes, entitats i ciutadania 
per avançar cap a un poble referent 
en polítiques d’Igualtat i que 
rebutja totes les violències 
masclistes i lgtbifòbiques, tal com 
exposa el regidor Isaac Romero. 

Salutació

El butlletí entrava a impremta quan 
hem conegut la inhabilitació del 
131è president de la Generalitat, 
Quim Torra. Des de l'Ajuntament 
rebutgem de forma rotunda i 
contundent la decisió del Tribunal 
Suprem, d'inhabilitar el nostre 
president, escollit democràticament 
pel Parlament de Catalunya 
mitjançant els nostres vots i després 
d'investidures fallides. Un cop més 
la justícia fa política i es situa per 
damunt de la democràcia. 

Des de Prats reiterem el nostre 
compromís en la República 
Catalana. Continuarem treballant 
per materialitzar l'estat català, un 
projecte que compta amb el suport 
majoritari de la població que ho ha 
expressat reiteradament a les urnes 
el 9 de novembre de 2014 i l'1 
d'octubre de 2017. 

Continuem estant al costat dels 
presos i preses, exiliats i exiliades i 
represaliats i represaliades polítiques.

La notícia clou un setembre, un mes 
que sempre havia estat engrescador 
per engegar nous projectes, però 
malauradament la pandèmia ens ha 
sotmès a la més gran incertesa que 
ens dificulta i molt, la represa de les 
activitats lúdiques, esportives, 
culturals o formatives. Ens tocarà 
afrontar una tardor gens fàcil, amb 
unes dades epidemiològiques poc 
esperançadores i que ens obligaran 
a anar encara amb més cura per tal 
de preservar la salut de tothom i 
evitar un nou confinament. Ens cal 
un esforç conjunt, implicant-nos-hi 
tots i totes per sortir tan aviat com 
sigui possible d'aquesta crisi. 

Fem-ho amb la màxima confiança i 
seguint les indicacions que ens 
faran arribar des del CAP, els centres 
educatius, els clubs esportius, entitats 
i des de l'Ajuntament i el Govern. 

Afrontem-ho de forma col·lectiva i 
solidària, igual que ho vàrem fer en 
els moments més complicats de la 
pandèmia. Un cop més, gràcies per 
la vostra responsabilitat i compromís.

Alcalde, regidors i regidores de 
govern

Ajuts per a la rehabilitació 
d’habitatges desocupats
El ple de l’Ajuntament de Prats celebrat 
el mes de setembre va aprovar una 
nova línia de subvencions per a 
actuacions de rehabilitació sobre 
habitatges desocupats que es 
destinin al lloguer a Prats. 
Concretament s’hi destinaran 5.000 
euros del pressupost vigent. Segons 
detalla el regidor d’Habitatge, Ferran 

Les veus dels grups municipals

Encetem els últims mesos de l’any 
vivint aquesta nova realitat marcada 
per la pandèmia. Des del grup 
municipal de Movem al govern, al 
peu del canó,  treballem per 
continuar donant serveis i resposta 
als ciutadans, adaptant-los a la 
situació actual. Ens cal dedicar-hi 
més esforços, i així ho fem. S’han 
pogut destinar més recursos en 
l’àmbit econòmic i social, per tal de 
poder donar resposta al moment que 
passem; tot i així, hauran de ser més i 
en aquesta línia treballarem. 

Avancem també en projectes que 
teníem encarrilats, com l’ajut per a la 
rehabilitació d’habitatges desocupats 
o el pla d’acollida per a persones que 
han escollit venir viure al municipi. I 
mentrestant, tenim els cinc sentits 
posats en ajustar l’acció de govern a 
les necessitats derivades de la 
COVID.

El setembre comença un nou curs 
escolar. Carregat d'aprenentatge per 
a tothom. Desitgem a tota la comuni-
tat educativa un bon inici de curs. 
Estem al vostre costat davant del 
context complicat i incert.  
 
Han sortit informacions que es 
demana que es congeli el Consell de 
la República fins després de les 
eleccions. Que ja tenim data per les 
noves eleccions? Quin és el motiu de 
la conveniència del refredament del 
Consell?

Des del RAP seguim, com hem fet 
fins ara, recomanant a tothom que 
s'inscrigui al Consell, perquè junts 
serem més forts. No estem d'acord 
en congelar-lo i volem que els grans 
partits deixin d'apropiar-se'l. El nostre 
desig de llibertat i de República és 
més fort si caminem junts.

Prats redefineix la mobilitat al 
centre del poble
Prats ha implementat els canvis en 
la mobilitat al centre del poble, 
després del procés participatiu 
realitzat entre els mesos de maig i 
juny, tal com s’ha informat als veïns i 
veïnes de la zona. 

Els canvis més significatius són que 
el carrer Bruc passa a tenir doble 
sentit de circulació, per tal de 
descongestionar el carrer Sant Pere, 
i s’hi mantindrà la mateixa línia 
d’aparcaments com a hores d’ara.

També es modifica el sentit en dos 
carrers. D’una banda, el carrer de La 
Lira passa a ser en sentit de 
baixada, des del carrer Major fins al 
carrer Bruc; i per l’altra, al carrer 
Aragó s’hi pot accedir des del 
carrer de les Escoles cap al carrer 
de La Lira.

El carrer de la Reforma passa a ser 
de doble sentit, eliminant-se els 
aparcaments a la calçada. És per 
això que en aquest vial ja s’ha obert 
el nou aparcament públic i gratuït 
de Can Camalliga amb una vintena 
de places.

En menys d’un any, s’han creat un 
centenar de places d’aparcament 
gratuïtes al centre del poble.

S’instal·la un nou marcador al 
pavelló municipal
El pavelló municipal d’esports 
disposa des d’aquest mes d’un nou 
marcador de puntuació i temps. La 
totalitat del cost de l’aparell ha 
estat subvencionat a través d’un 
ajut de la Diputació de Barcelona. El 
marcador s'ha instal·lat en una nova 
ubicació, just a l'altra banda de la 
grada, el mig de la pista protegit amb 
una gàbia metàl·lica. L’aparell ja està 
a disposició de les entitats 
esportives. 

Jornades Europees del Patrimoni 
dedicades a la memòria històrica
El cap de setmana del 9, 10 i 11 
d'octubre se celebraran les Jornades 
Europees del Patrimoni arreu de 
Catalunya i a Prats, s'allargaran fins el 
15 d'octubre. En aquesta edició les 
activitats estaran centrades en la 
recuperació de la memòria 
històrica, i com a novetat, destaca la 
ruta guiada sobre 
col·lectivitzacions i confiscacions 
durant la Guerra Civil al municipi.

L’Ajuntament de Prats entre els 36 
més transparents de tot Catalunya
Prats de Lluçanès ha assolit per 
primer cop el 100% de compliment 
dels indicadors Infoparticipa a la 
transparència i qualitat de la 
comunicació pública.

L'alcalde Jordi Bruch, va recollir el 
Segell Infoparticipa 2019 a l'acte 
d'entrega al Rectorat de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

Dilluns 19 d'octubre es 
presentaran els primers 
pressupostos participatius
Del 20 d’octubre al 13 de 
novembre, els pradencs i 
pradenques podran fer les votacions 
als primers pressupostos 
participatius, amb una partida 
destinada de 10.000 euros. Dels 8 
projectes finalistes, se’n podran 
votar un màxim de 3, ordenant-los 
d’1 a 3 segons les prioritats: l’opció 1 
és la més prioritària i la 3, la menys 
important. 

Dilluns 19 d’octubre se celebrarà 
una sessió presencial i telemàtica 
per presentar els projectes i tot el 
procés a seguir per votar-los. Tant la 
informació dels projectes com les 
votacions es podran fer a la web 
participa.pratsdellucanes.cat. Les 
persones que no disposin d’internet 
podran votar a presencialment a 
Cal Bach en horari d’oficina. 

Prats rebutja la inhabilitació del 
president Quim Torra 
Dilluns 28 de setembre a les 7 de la 
tarda, desenes de persones es van 
aplegar seguint les mesures 
sanitàries, davant de Cal Bach per 
rebutjar la inhabilitació del 131è 
president de la Generalitat, Quim 
Torra per part del Tribunal Suprem.

A la concentració convocada per 
l’Ajuntament representants del 
consistori van llegir el manifest de 
rebuig a la decisió del Tribunal 
Suprem. 

Després de setmanes de 
confinament i de moltes mesures 
excepcionals, poc a poc anem 
reprenent de nou el ritme "normal". 
Tot i que estem ben atents a 
l'evolució de la pandèmia,  des de fa 
dies estem treballant en la gestió de 
la crisi, i que principalment està 
enfocada a l'atenció de les persones 
més vulnerables i en reactivar el teixit 
empresarial, comercial i de serveis 
del poble.

L'Executiva local del Pdecat de Prats 
decideix donar suport al projecte del 
President Puigdemont. L'Assemblea 
local, per unanimitat va aprovar donar 
suport a la nova formació que liderarà 
el President Carles Puigdemont. Jordi 
Bruch, alcalde de Prats de Lluçanès i 
Jordi Batriu, com a president local del 
partit i altres regidors ja s'han afiliat a 
Junts per Catalunya.

Volem encoratjar a tota la comunitat 
educativa en l’inici d’aquest nou curs 
escolar, atípic, ple d’incerteses i que 
planteja grans reptes. Reiterem 
l’agraïment al personal del CAP i tot el 
personal sanitari en general i enviem 
una abraçada a persones i famílies 
afectades directament per la Covid-19.

Una felicitació també a tota la 
població que segueix amb les 
indicacions d’autoritats sanitàries i 
animem a seguir-ho fent.

Finalment, sis mesos després de 
l’inici de la pandèmia, i quinze des de 
l’inici de la legislatura, ens dotem d’un 
Pla de reactivació econòmica local. 
Ara caldrà fer-lo efectiu amb celeritat 
per cobrir les necessitats de la crisi 
econòmica i social que ja patim.

Totes les aportacions i activitat a 
esquerra.cat/pratsdellucanes

Chacón es finançarà el 15% de la reforma amb un màxim de 500€ per 
habitatge, amb l’objectiu de fer créixer el mercat d’habitatges a Prats i facilitar el 
lloguer al jovent del poble. Properament es donaran a conèixer les bases i 
terminis de sol·licitud dels ajuts. La sessió també va aprovar el reglament de la 
Taula de Pagesia i Món Rural, un organisme per reflexionar, debatre i treballar 
pel desenvolupament de l’activitat agrícola, ramadera i forestal de Prats. Així com 
també el reglament del Règim Interior del Centre de Dia Bonasort.

D’altra banda, es va presentar una modificació de crèdit, que com a punt 
destacat inclou la contractació d’una persona a través de la Fundació pel Suport 
Social Solidari que desenvoluparà les tasques de dinamitzador del Casal del 
Jovent. Actualment s’està redactant la plaça de dinamitzador del Casal i agent 
cívic per iniciar-ne el procés de selecció.

Les mocions aprovades van ser la de la revocació de drets penitenciaris de les 
preses i presos polítics, una moció per retirar els honors a Joan Carles I, una altra 
per l’activació del Pla Director d’enllumenat públic, totes presentades per ERC 
Prats i una darrera per la rebaixa de l’IVA, del RAP.


