
L’Ajuntament ha aprovat un pressupost de 2.679.390,82 euros pel 2021 per fer 
front a la realitat social i econòmica de la pandèmia amb els vots a favor de 
Junts per Prats i Movem Prats i en contra d'ERC Prats i el RAP.

Tal i com ha explicat l’alcalde, Jordi Bruch, s’ha treballat per reformular els 
comptes municipals per l’any vinent per tal d’afrontar els nous reptes socials i 
econòmics sorgits de la crisi provocada per la pandèmia i aconseguir així un 
poble actiu, on viure i treballar.

Entre les modificacions destaquen 367.126 euros en inversions per millores de 
seguretat i convivència, accessibilitat, sostenibilitat, patrimoni i paisatge urbà i 
una nova partida de mesures de reimpuls econòmic i social per ajudar les 
persones més afectades, empreses, autònoms i activitats en situació de risc.

Prats aprova un 
pressupost de 
prop de 
2.680.000 euros 
per fer front a la 
pandèmia

El camí educatiu i zona de 
lleure a l’avinguda de Rafael 
Casanova guanya els 
pressupostos participatius

La Fira de Santa Llúcia es 
reconverteix en un mercat 
amb productes de Nadal i 
productors de proximitat
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Prats convoca el primer concurs 
de versions del “Fum, fum, fum”
Una de les nadales més interpretades 
a l’actualitat, amb traduccions a 
diverses llengües, és el “25 de 
desembre” que coneixem amb el 
nom de “Fum, fum, fum”, una cançó 
que, com moltes altres de la mateixa 
tipologia, se’n desconeix l’origen, 
però de la qual Prats de Lluçanès 
n’és el bressol.
 
Amb l’objectiu de fer costat al 
sector cultural tan afectat per la 
pandèmia, l’Ajuntament de Prats de 
Lluçanès i Òmnium Cultural Osona-El 
Lluçanès convoquen el primer 
concurs de versions d’aquesta 
nadala popular i vinculada a la 
història del poble.
 
El concurs està obert a la 
participació de grups i solistes de 
tota Catalunya i a amateurs, que 
podran presentar les seves propostes 
en dues categories diferents: la millor 
versió professional de grups i solistes, 
premiada amb 600 euros i la gravació 
del videoclip a Prats i la millor versió 
amateur premiada amb 150 euros. 
Les persones que hi participin cal 
que s’inscriguin al web 
fumfumfum.pratsdellucanes.cat. El 
període d’inscripcions finalitza el 10 
de desembre de 2020.

Prats acollirà la segona edició de 
la Mostra de Pessebres als locals 
buits del carrer Major
El carrer Major de Prats es tornarà a 
omplir aquestes festes de Nadal de 
pessebres i tradició amb la celebració 
de la segona edició de la Mostra de 
Pessebres als locals buits del 
carrer Major. 
 
Totes les persones interessades en 
participar-hi han de confirmar la 
seva participació escrivint a 
festes@pratsdellucanes.cat abans 
del dijous, dia 26 de novembre de 
2020, dia inclòs. Els artistes també 
hauran de posar nom al pessebre i 
escriure una breu sinopsi explicant 
l’obra per poder-ne editar un 
díptic-plànol promocional. Aquesta 
informació s’haurà de fer arribar a 
festes@pratsdellucanes.cat abans de 
l’1 de desembre de 2020, dia inclòs. 
Les persones participants rebran un 
obsequi de productors locals. Podeu 
consultar les bases al web de 
l'Ajuntament.

L'Ajuntament invertirà 26.700 euros 
en millorar l'enllumenat públic
El pressupost pel 2021 inclou una 
partida de 26.700 euros per millorar 
la xarxa d'enllumenat públic als 
carrers Major, Orient, Barcelona, 
Mossèn Jaume Mugosa, Pica 
d'Estats i plaça Catalunya.

Finalitza la primera fase dels 
vestidors de la zona esportiva 
L'Ajuntament ja ha realitzat el 
pagament total de la primera fase de 
construcció dels vestidors de la zona 
esportiva. El cost total de l'obra ha 
estat d'1.045.980 euros, finançat a 
través de 734.172,13 euros aportats 
pels recursos propis municipals i 
311.807,94 euros de la subvenció 
de la Diputació de Barcelona. 
 

El consistori es replanteja ara la 
segona fase de millora i adequació 
de la sala de màquines i preveu la 
construcció d'un accés des de 
l'exterior fins a la sala de màquines 
per valor de 9.000 euros, també 
s’invertiran 10.776 euros en millores 
en aquest espai.

Ajuts econòmics per rehabilitar 
habitatges desocupats per 
destinar-los al lloguer
Fins al 31 de desembre les persones 
propietàries d'habitatges 
desocupats que vulguin 
rehabilitar-los per destinar-los al 
lloguer es poden adherir a la línia de 
subvencions creada per l'Ajuntament 
amb l'objectiu de fer créixer el mercat 
d'habitatges al poble.

L'empresa Trazia s'encarregarà de 
la redacció del projecte de 
rehabilitació del Teatre Orient
Trazia és l'empresa guanyadora del 
concurs del projecte de rehabilitació 
del Teatre Orient de Prats. Des de 
l'equip de govern ja s'han fet els 
primers contactes amb els arquitectes 
que treballen en la creació d'un 
primer esbós, on també s’inclouran 
les aportacions fetes per la 
ciutadania i entitats a través del 
procés participatiu "Fem el teu teatre".
 
Segons explica el regidor de 
Cultura, Jordi Batriu, "el preu total de 
l'adjudicació  és de 23.884,14 euros i 
entre d'altres condicions, demana 
preservar elements protegits tant de 
de la façana com de l'interior." A 
banda de la funció de sala de teatre i 
equipament cultural, el projecte 
també contempla que es mantingui la 
funció del bar.
 
El nou Teatre Orient formarà part 
d'una illa cultural al bell mig del poble 
que ajudarà a reactivar l'activitat 
cultural i associativa a la capital del 
Lluçanès.

Nou espai al web on es faciliten 
tots els ajuts econòmics que 
ofereix l'Ajuntament
L'Ajuntament ha creat l'espai web: 
ajuts.pratsdellucanes.cat on es 
poden consultar totes les ajudes, 
subvencions i bonificacions que 
ofereix l'Ajuntament de Prats de 
Lluçanès. 

Prats s’ha sumat als actes del Dia 
Mundial per a l’eliminació de la 
violència vers les dones
Prats de Lluçanès, s'ha bolcat un any 
més en la celebració dels actes 
entorn al 25 de novembre, Dia 
Mundial per a l’eliminació de la 
violència vers les dones. 
 
Coincidint amb el mateix dia 25 de 
novembre, es va celebrar la plantada 
de flors liles a les jardineres i 
parterres del municipi, així com la 
lectura del manifest davant de Cal 
Bach. També es va organitzar una 
enganxada d'adhesius per les 
papereres del poble amb la frase 
"Diposita aquí el teu masclisme". Així 
com activitats de conscienciació en 
línia, com el taller trivial 
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Prats acollirà la segona 
edició de la Mostra de 
Pessebres al carrer Major

anti-masclista organitzat per 
l'alumnat de l'Institut Castell del Quer 
i el taller de flors liles de paper. El 
darrer acte serà la proposta teatral i 
de debat "Interrail" de la companyia 
"Les Candidates" que tindrà lloc als 
Jardins de Ca l'Andreuet dissabte 28 
de novembre, a 2/4 de 6 de la tarda.
 
El Concurs d'Aparadors de Nadal 
celebra 40 anys
Amb l’arribada de les festes de Nadal 
se celebra la 40 edició del Concurs 
d’Aparadors de Nadal, obert a tots 
els comerços de Prats. La durada 
és del 13 de desembre al 6 de gener 
de 2020.

Mercat de Nadal a la plaça de 
l’Església
El Mercat de Nadal que començarà 
el dia de Santa Llúcia, amb l’edició 
excepcional de la Fira, s'allargarà el 
cap de setmana del 19 i 20 de 
desembre i els dies previs a Nadal, 
22, 23 i 24 de desembre. Estarà 
format per productors i elaboradors 
de proximitat i botigues del poble i 
omplirà d'ambient nadalenc i màgia 
tot el centre del poble.

La Unió de Botiguers celebrarà la 
campanya de Nadal amb el sorteig 
de tres vals de 500 euros que s’hi 
podrà optar comprant als 
establiments del poble.

12è Festival Itineràncies a Prats
Diumenge 6 de desembre se 
celebrarà la 12a edició del Festival 
Itineràncies a Prats amb la 
direcció artística d’Ada Vilaró. 

Enguany es programa tota una 
jornada cultural amb música i dansa 
als jardins de Cal Bach durant el 
matí. A la tarda, tindrà lloc l'acció 
artística "Llum en temps de 
foscor", a l'ermita de Sant Sebastià, 
que comptarà amb la participació 
dels nens i nenes de 6è de primària 
de l'escola Lluçanès i FEDAC. 
Finalment, a 2/4 de 7 de la tarda, a 
sala Polivalent tindrà lloc 
l'espectacle de circ i música amb la 
Cia. Pau Palau "Zloty".

Prats de Lluçanès aprova un pressupost pel 2021
per fer front a la pandèmia.
Es reformulen els comptes municipals per afrontar els nous reptes socials i econòmics
sorgits de la crisi i treballar per un poble actiu, on viure-hi i treballar-hi.

2.679.390,82 euros per
un poble actiu i afrontar
la crisi de la pandèmia

367.126 euros per millores de seguretat
i convivència, accessibilitat, sostenibilitat,
patrimoni i paisatge urbà.

Nova partida de mesures de reimpuls
econòmic i social per ajudar les persones més
afectades, empreses, autònoms i activitats en
situació de risc.

Es congelen els impostos i taxes per
no augmentar la càrrega fiscal a famílies
i teixit comercial i empresarial.

17% menys de
pressupost per
festes.

Primera partida
destinada a polítiques
d'Igualtat.

20% més pels
pressupostos
participatius i
habitatge.

5% més per a
educació.
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Prats convoca el primer concurs 
de versions del “Fum, fum, fum”
Una de les nadales més interpretades 
a l’actualitat, amb traduccions a 
diverses llengües, és el “25 de 
desembre” que coneixem amb el 
nom de “Fum, fum, fum”, una cançó 
que, com moltes altres de la mateixa 
tipologia, se’n desconeix l’origen, 
però de la qual Prats de Lluçanès 
n’és el bressol.
 
Amb l’objectiu de fer costat al 
sector cultural tan afectat per la 
pandèmia, l’Ajuntament de Prats de 
Lluçanès i Òmnium Cultural Osona-El 
Lluçanès convoquen el primer 
concurs de versions d’aquesta 
nadala popular i vinculada a la 
història del poble.
 
El concurs està obert a la 
participació de grups i solistes de 
tota Catalunya i a amateurs, que 
podran presentar les seves propostes 
en dues categories diferents: la millor 
versió professional de grups i solistes, 
premiada amb 600 euros i la gravació 
del videoclip a Prats i la millor versió 
amateur premiada amb 150 euros. 
Les persones que hi participin cal 
que s’inscriguin al web 
fumfumfum.pratsdellucanes.cat. El 
període d’inscripcions finalitza el 10 
de desembre de 2020.

Prats acollirà la segona edició de 
la Mostra de Pessebres als locals 
buits del carrer Major
El carrer Major de Prats es tornarà a 
omplir aquestes festes de Nadal de 
pessebres i tradició amb la celebració 
de la segona edició de la Mostra de 
Pessebres als locals buits del 
carrer Major. 
 
Totes les persones interessades en 
participar-hi han de confirmar la 
seva participació escrivint a 
festes@pratsdellucanes.cat abans 
del dijous, dia 26 de novembre de 
2020, dia inclòs. Els artistes també 
hauran de posar nom al pessebre i 
escriure una breu sinopsi explicant 
l’obra per poder-ne editar un 
díptic-plànol promocional. Aquesta 
informació s’haurà de fer arribar a 
festes@pratsdellucanes.cat abans de 
l’1 de desembre de 2020, dia inclòs. 
Les persones participants rebran un 
obsequi de productors locals. Podeu 
consultar les bases al web de 
l'Ajuntament.

L'Ajuntament invertirà 26.700 euros 
en millorar l'enllumenat públic
El pressupost pel 2021 inclou una 
partida de 26.700 euros per millorar 
la xarxa d'enllumenat públic als 
carrers Major, Orient, Barcelona, 
Mossèn Jaume Mugosa, Pica 
d'Estats i plaça Catalunya.

Finalitza la primera fase dels 
vestidors de la zona esportiva 
L'Ajuntament ja ha realitzat el 
pagament total de la primera fase de 
construcció dels vestidors de la zona 
esportiva. El cost total de l'obra ha 
estat d'1.045.980 euros, finançat a 
través de 734.172,13 euros aportats 
pels recursos propis municipals i 
311.807,94 euros de la subvenció 
de la Diputació de Barcelona. 
 

El consistori es replanteja ara la 
segona fase de millora i adequació 
de la sala de màquines i preveu la 
construcció d'un accés des de 
l'exterior fins a la sala de màquines 
per valor de 9.000 euros, també 
s’invertiran 10.776 euros en millores 
en aquest espai.

Ajuts econòmics per rehabilitar 
habitatges desocupats per 
destinar-los al lloguer
Fins al 31 de desembre les persones 
propietàries d'habitatges 
desocupats que vulguin 
rehabilitar-los per destinar-los al 
lloguer es poden adherir a la línia de 
subvencions creada per l'Ajuntament 
amb l'objectiu de fer créixer el mercat 
d'habitatges al poble.

Salutació

En condicions normals en aquesta 
salutació us parlaríem de les 
moltíssimes activitats previstes per 
la Fira de Santa Llúcia i les festes de 
Nadal. Enguany la pandèmia no ens 
permet celebrar la gran majoria 
d’esdeveniments massius i ens 
obliga a repensar-los de dalt a baix. I 
així ho he estem fent, i continuarem 
fent, perquè des de l’Ajuntament 
pensem que és més urgent que mai 
reactivar i estimular l’activitat 
econòmica, comercial, cultural i 
lúdica del nostre poble. 

De cara a les properes setmanes 
anunciarem noves ajudes i accions 
de promoció econòmica que 
reforcin la visibilitat del nostre teixit 
comercial, de la restauració i de les 
petites empreses i autònoms que 
volem que preservin la seva activitat 
a Prats de Lluçanès.

Tenim a punt campanyes i mesures 
de reactivació social i econòmica 
que s’aniran succeint des d’ara fins 
passades les festes per incentivar el 
consum local i de proximitat. I de 
cara l’any vinent tenim uns nous 
pressupostos, acabats d’aprovar, on 
contemplem una partida específica 
que es destinarà a activar noves 
línies d’ajut a les persones i 
activitats econòmiques més 
afectades per la pandèmia. 

L’equip de govern es compromet a 
adaptar i reajustar el pressupost, 
sempre que calgui, amb el 
romanent i els recursos propis quan 
el govern de l’Estat ens permeti 
fer-ho, tal com hem instat. 
Continuarem sent-hi sempre que 
faci falta per ajudar-vos a pal·liar la 
situació gens fàcil que estem vivint.

Gràcies per ser responsables i 
encarar amb optimisme els 
moments més adversos.

Alcalde, regidors i regidores de 
govern.

Les veus dels grups municipals

Al costat de les persones, ara més 
que mai.

La situació actual en la que estem 
immersos comporta que des del 
govern municipal s’hagin d’adaptar 
les accions i projectes de govern. 
Donem la màxima importància a 
seguir vetllant pel benestar de totes 
les persones. És cert, i percebut per 
la majoria del veïnat, que hi ha 
persones que estan vivint moments 
de dificultats, ja siguin econòmiques 
o socials.

Per aquest motiu, des del govern del 
consistori estem alerta en tot 
moment per donar resposta a cada 
situació, des de l’activació ràpida de 
recursos assistencials dels serveis 
socials fins al suport a empreses que 
s’han vist afectades per les mesures 
COVID. Tenint la mirada llarga, 
afrontant el dia a dia, ens en sortirem!

La COVID19 està canviant el nostre 
tarannà. No poder abraçar o fer 
carícies als nostres éssers estimats 
ens té perduts. I més quan estan en 
situació de necessitat.

No sabem ben bé que esperem, una 
normalitat que ja no serà, una vacuna 
que potser trigarà a arribar...

Malgrat tot, veiem el que passa al 
nostre voltant, les víctimes de 
violència masclista, la crisi econòmica, 
la corrupció de l'Estat, companys 
injustament tancats i exiliats, 
benzineres instaurades en zones de 
protecció natural i la possible 
ampliació de la gestora de residus 
Fumanya, de St. Martí d'Albars.

Seguim aquí i combatius, buscant 
com fer-nos sentir,   hi serem en les 
noves protesyes. Trobarem la 
manera.

L'empresa Trazia s'encarregarà de 
la redacció del projecte de 
rehabilitació del Teatre Orient
Trazia és l'empresa guanyadora del 
concurs del projecte de rehabilitació 
del Teatre Orient de Prats. Des de 
l'equip de govern ja s'han fet els 
primers contactes amb els arquitectes 
que treballen en la creació d'un 
primer esbós, on també s’inclouran 
les aportacions fetes per la 
ciutadania i entitats a través del 
procés participatiu "Fem el teu teatre".
 
Segons explica el regidor de 
Cultura, Jordi Batriu, "el preu total de 
l'adjudicació  és de 23.884,14 euros i 
entre d'altres condicions, demana 
preservar elements protegits tant de 
de la façana com de l'interior." A 
banda de la funció de sala de teatre i 
equipament cultural, el projecte 
també contempla que es mantingui la 
funció del bar.
 
El nou Teatre Orient formarà part 
d'una illa cultural al bell mig del poble 
que ajudarà a reactivar l'activitat 
cultural i associativa a la capital del 
Lluçanès.

Nou espai al web on es faciliten 
tots els ajuts econòmics que 
ofereix l'Ajuntament
L'Ajuntament ha creat l'espai web: 
ajuts.pratsdellucanes.cat on es 
poden consultar totes les ajudes, 
subvencions i bonificacions que 
ofereix l'Ajuntament de Prats de 
Lluçanès. 

Prats s’ha sumat als actes del Dia 
Mundial per a l’eliminació de la 
violència vers les dones
Prats de Lluçanès, s'ha bolcat un any 
més en la celebració dels actes 
entorn al 25 de novembre, Dia 
Mundial per a l’eliminació de la 
violència vers les dones. 
 
Coincidint amb el mateix dia 25 de 
novembre, es va celebrar la plantada 
de flors liles a les jardineres i 
parterres del municipi, així com la 
lectura del manifest davant de Cal 
Bach. També es va organitzar una 
enganxada d'adhesius per les 
papereres del poble amb la frase 
"Diposita aquí el teu masclisme". Així 
com activitats de conscienciació en 
línia, com el taller trivial 

No podem oblidar que aquesta 
maleïda pandèmia que estem patint 
els darrers mesos, ens ha trastocat 
les nostres vides en tots els sentits. 
Malauradament això no ha acabat i 
ens està condicionant els plans de 
futur de veïns i veïnes de Prats. Prova 
d'això, és la confecció del pressupost 
municipal de l'any vinent, on ens hem 
vist obligats a reformular-los per tal 
de donar resposta a les noves 
necessitats arran d'aquesta crisi. Ho 
hem fet amb responsabilitat, 
reforçant les polítiques d'ajut i suport 
als col·lectius que ho estant passant 
pitjor.

Els comptes municipals redueixen la 
despesa en partides que pensem 
que l'any vinent poden ser prescindi-
bles, com son les festes i congelen 
les taxes i els impostos per alleugerir 
els problemes econòmics de les 
famílies.

Ordenances fiscals
Vam votar-hi EN CONTRA perquè no 
tenen en compte l’afectació de la crisi. 
Calen bonificacions i rebaixes. 
L’Equip de Govern incrementen la 
pressió a l’activitat econòmica. 

Subvencions a bars i restaurants i 
establiments que han suspès 
l’activitat
Tota ajuda és benvinguda. 300€ és 
poc import quan es mantenen les 
despeses fixes i la falta d’ingressos. 
Els 420.000€ destinats a la compra de 
Ca l’Andreuet, (encara no en sabem 
l'ús), haurien permès incrementar els 
ajuts/subvencions a tots els sectors 
afectats i a persones vulnerables. 
És urgent fer efectiu el Pla de 
Reactivació Econòmica Local per 
afrontar la crisi econòmica i social 
que patim.

esquerra.cat/pratsdellucanes

anti-masclista organitzat per 
l'alumnat de l'Institut Castell del Quer 
i el taller de flors liles de paper. El 
darrer acte serà la proposta teatral i 
de debat "Interrail" de la companyia 
"Les Candidates" que tindrà lloc als 
Jardins de Ca l'Andreuet dissabte 28 
de novembre, a 2/4 de 6 de la tarda.
 
El Concurs d'Aparadors de Nadal 
celebra 40 anys
Amb l’arribada de les festes de Nadal 
se celebra la 40 edició del Concurs 
d’Aparadors de Nadal, obert a tots 
els comerços de Prats. La durada 
és del 13 de desembre al 6 de gener 
de 2020.

Mercat de Nadal a la plaça de 
l’Església
El Mercat de Nadal que començarà 
el dia de Santa Llúcia, amb l’edició 
excepcional de la Fira, s'allargarà el 
cap de setmana del 19 i 20 de 
desembre i els dies previs a Nadal, 
22, 23 i 24 de desembre. Estarà 
format per productors i elaboradors 
de proximitat i botigues del poble i 
omplirà d'ambient nadalenc i màgia 
tot el centre del poble.

La Unió de Botiguers celebrarà la 
campanya de Nadal amb el sorteig 
de tres vals de 500 euros que s’hi 
podrà optar comprant als 
establiments del poble.

12è Festival Itineràncies a Prats
Diumenge 6 de desembre se 
celebrarà la 12a edició del Festival 
Itineràncies a Prats amb la 
direcció artística d’Ada Vilaró. 

Enguany es programa tota una 
jornada cultural amb música i dansa 
als jardins de Cal Bach durant el 
matí. A la tarda, tindrà lloc l'acció 
artística "Llum en temps de 
foscor", a l'ermita de Sant Sebastià, 
que comptarà amb la participació 
dels nens i nenes de 6è de primària 
de l'escola Lluçanès i FEDAC. 
Finalment, a 2/4 de 7 de la tarda, a 
sala Polivalent tindrà lloc 
l'espectacle de circ i música amb la 
Cia. Pau Palau "Zloty".
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Prats convoca el primer concurs 
de versions del “Fum, fum, fum”
Una de les nadales més interpretades 
a l’actualitat, amb traduccions a 
diverses llengües, és el “25 de 
desembre” que coneixem amb el 
nom de “Fum, fum, fum”, una cançó 
que, com moltes altres de la mateixa 
tipologia, se’n desconeix l’origen, 
però de la qual Prats de Lluçanès 
n’és el bressol.
 
Amb l’objectiu de fer costat al 
sector cultural tan afectat per la 
pandèmia, l’Ajuntament de Prats de 
Lluçanès i Òmnium Cultural Osona-El 
Lluçanès convoquen el primer 
concurs de versions d’aquesta 
nadala popular i vinculada a la 
història del poble.
 
El concurs està obert a la 
participació de grups i solistes de 
tota Catalunya i a amateurs, que 
podran presentar les seves propostes 
en dues categories diferents: la millor 
versió professional de grups i solistes, 
premiada amb 600 euros i la gravació 
del videoclip a Prats i la millor versió 
amateur premiada amb 150 euros. 
Les persones que hi participin cal 
que s’inscriguin al web 
fumfumfum.pratsdellucanes.cat. El 
període d’inscripcions finalitza el 10 
de desembre de 2020.

Prats acollirà la segona edició de 
la Mostra de Pessebres als locals 
buits del carrer Major
El carrer Major de Prats es tornarà a 
omplir aquestes festes de Nadal de 
pessebres i tradició amb la celebració 
de la segona edició de la Mostra de 
Pessebres als locals buits del 
carrer Major. 
 
Totes les persones interessades en 
participar-hi han de confirmar la 
seva participació escrivint a 
festes@pratsdellucanes.cat abans 
del dijous, dia 26 de novembre de 
2020, dia inclòs. Els artistes també 
hauran de posar nom al pessebre i 
escriure una breu sinopsi explicant 
l’obra per poder-ne editar un 
díptic-plànol promocional. Aquesta 
informació s’haurà de fer arribar a 
festes@pratsdellucanes.cat abans de 
l’1 de desembre de 2020, dia inclòs. 
Les persones participants rebran un 
obsequi de productors locals. Podeu 
consultar les bases al web de 
l'Ajuntament.

L'Ajuntament invertirà 26.700 euros 
en millorar l'enllumenat públic
El pressupost pel 2021 inclou una 
partida de 26.700 euros per millorar 
la xarxa d'enllumenat públic als 
carrers Major, Orient, Barcelona, 
Mossèn Jaume Mugosa, Pica 
d'Estats i plaça Catalunya.

Finalitza la primera fase dels 
vestidors de la zona esportiva 
L'Ajuntament ja ha realitzat el 
pagament total de la primera fase de 
construcció dels vestidors de la zona 
esportiva. El cost total de l'obra ha 
estat d'1.045.980 euros, finançat a 
través de 734.172,13 euros aportats 
pels recursos propis municipals i 
311.807,94 euros de la subvenció 
de la Diputació de Barcelona. 
 

El consistori es replanteja ara la 
segona fase de millora i adequació 
de la sala de màquines i preveu la 
construcció d'un accés des de 
l'exterior fins a la sala de màquines 
per valor de 9.000 euros, també 
s’invertiran 10.776 euros en millores 
en aquest espai.

Ajuts econòmics per rehabilitar 
habitatges desocupats per 
destinar-los al lloguer
Fins al 31 de desembre les persones 
propietàries d'habitatges 
desocupats que vulguin 
rehabilitar-los per destinar-los al 
lloguer es poden adherir a la línia de 
subvencions creada per l'Ajuntament 
amb l'objectiu de fer créixer el mercat 
d'habitatges al poble.

La Fira de Santa Llúcia es 
reconverteix en un mercat ampliat 
segur amb productes de Nadal i 
productors de proximitat
Diumenge 13 de desembre se 
celebrarà una edició excepcional de 
la centenària Fira de Santa Llúcia, 
readaptant-se en format diferent a 
causa de la pandèmia. 

L'empresa Trazia s'encarregarà de 
la redacció del projecte de 
rehabilitació del Teatre Orient
Trazia és l'empresa guanyadora del 
concurs del projecte de rehabilitació 
del Teatre Orient de Prats. Des de 
l'equip de govern ja s'han fet els 
primers contactes amb els arquitectes 
que treballen en la creació d'un 
primer esbós, on també s’inclouran 
les aportacions fetes per la 
ciutadania i entitats a través del 
procés participatiu "Fem el teu teatre".
 
Segons explica el regidor de 
Cultura, Jordi Batriu, "el preu total de 
l'adjudicació  és de 23.884,14 euros i 
entre d'altres condicions, demana 
preservar elements protegits tant de 
de la façana com de l'interior." A 
banda de la funció de sala de teatre i 
equipament cultural, el projecte 
també contempla que es mantingui la 
funció del bar.
 
El nou Teatre Orient formarà part 
d'una illa cultural al bell mig del poble 
que ajudarà a reactivar l'activitat 
cultural i associativa a la capital del 
Lluçanès.

Nou espai al web on es faciliten 
tots els ajuts econòmics que 
ofereix l'Ajuntament
L'Ajuntament ha creat l'espai web: 
ajuts.pratsdellucanes.cat on es 
poden consultar totes les ajudes, 
subvencions i bonificacions que 
ofereix l'Ajuntament de Prats de 
Lluçanès. 

Prats s’ha sumat als actes del Dia 
Mundial per a l’eliminació de la 
violència vers les dones
Prats de Lluçanès, s'ha bolcat un any 
més en la celebració dels actes 
entorn al 25 de novembre, Dia 
Mundial per a l’eliminació de la 
violència vers les dones. 
 
Coincidint amb el mateix dia 25 de 
novembre, es va celebrar la plantada 
de flors liles a les jardineres i 
parterres del municipi, així com la 
lectura del manifest davant de Cal 
Bach. També es va organitzar una 
enganxada d'adhesius per les 
papereres del poble amb la frase 
"Diposita aquí el teu masclisme". Així 
com activitats de conscienciació en 
línia, com el taller trivial 

 
Segons detalla el regidor de Fires, Isaac Romero, la Fira de Santa Llúcia es 
convertirà, excepcionalment, en un mercat ampliat i segur de productes de 
Nadal i elaboradors i productors de proximitat, per tal de mantenir-ne 
l'essència i continuar visibilitzant la pagesia i l’essència del territori en la mesura 
del possible.
 
D'altra banda, se seguirà apostant per la visualització del sector eqüestre. En 
aquesta línia, divendres 11 de desembre, se celebrarà la Jornada tècnica en 
línia: "Rutes eqüestres, una oportunitat de desenvolupament turístic 
sostenible" on es presentarà el projecte de rutes eqüestres a Prats i al Lluçanès, 
nascut fa justament un any a les jornades tècniques de la Fira. Inscripcions 
gratuïtes al correu electrònic a fires@pratsdellucanes.cat o al 93 888 00 50.
 
A les portes de les festes de Nadal, la Fira enceta la programació nadalenca. 
Fins el dia de Reis es podrà visitar la segona mostra de Pessebres als locals 
buits del carrer Major. 
 
Prats també convoca la primera edició del concurs de versions de la nadala 
“Fum, Fum, Fum”, arrelada al nostre país gràcies al músic i pedagog pradenc 
Joaquim Pecanins. El concurs està obert a la participació de grups i solistes de 
tota Catalunya i a amateurs, que, fins el 10 de desembre, poden presentar les 
seves propostes al web fumfumfum.pratsdellucanes.cat. Els guanyadors es 
donaran a conèixer el diumenge de la Fira. 
 
També se celebraran un taller i un espectacle de circ per a tota la família, així 
com l'obra teatral "360 grams" d'Ada Vilaró, un espectacle poètic que fusiona 
paraula, cos i dansa. Finalment, els tallistes de fusta acostaran els seus treballs 
a través d'un vídeo demostratiu.
 
La programació es pot veure alterada en funció de com avanci la pandèmia i les 
mesures sanitàries vigents.

anti-masclista organitzat per 
l'alumnat de l'Institut Castell del Quer 
i el taller de flors liles de paper. El 
darrer acte serà la proposta teatral i 
de debat "Interrail" de la companyia 
"Les Candidates" que tindrà lloc als 
Jardins de Ca l'Andreuet dissabte 28 
de novembre, a 2/4 de 6 de la tarda.
 
El Concurs d'Aparadors de Nadal 
celebra 40 anys
Amb l’arribada de les festes de Nadal 
se celebra la 40 edició del Concurs 
d’Aparadors de Nadal, obert a tots 
els comerços de Prats. La durada 
és del 13 de desembre al 6 de gener 
de 2020.

Mercat de Nadal a la plaça de 
l’Església
El Mercat de Nadal que començarà 
el dia de Santa Llúcia, amb l’edició 
excepcional de la Fira, s'allargarà el 
cap de setmana del 19 i 20 de 
desembre i els dies previs a Nadal, 
22, 23 i 24 de desembre. Estarà 
format per productors i elaboradors 
de proximitat i botigues del poble i 
omplirà d'ambient nadalenc i màgia 
tot el centre del poble.

La Unió de Botiguers celebrarà la 
campanya de Nadal amb el sorteig 
de tres vals de 500 euros que s’hi 
podrà optar comprant als 
establiments del poble.

12è Festival Itineràncies a Prats
Diumenge 6 de desembre se 
celebrarà la 12a edició del Festival 
Itineràncies a Prats amb la 
direcció artística d’Ada Vilaró. 

Enguany es programa tota una 
jornada cultural amb música i dansa 
als jardins de Cal Bach durant el 
matí. A la tarda, tindrà lloc l'acció 
artística "Llum en temps de 
foscor", a l'ermita de Sant Sebastià, 
que comptarà amb la participació 
dels nens i nenes de 6è de primària 
de l'escola Lluçanès i FEDAC. 
Finalment, a 2/4 de 7 de la tarda, a 
sala Polivalent tindrà lloc 
l'espectacle de circ i música amb la 
Cia. Pau Palau "Zloty".
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Prats convoca el primer concurs 
de versions del “Fum, fum, fum”
Una de les nadales més interpretades 
a l’actualitat, amb traduccions a 
diverses llengües, és el “25 de 
desembre” que coneixem amb el 
nom de “Fum, fum, fum”, una cançó 
que, com moltes altres de la mateixa 
tipologia, se’n desconeix l’origen, 
però de la qual Prats de Lluçanès 
n’és el bressol.
 
Amb l’objectiu de fer costat al 
sector cultural tan afectat per la 
pandèmia, l’Ajuntament de Prats de 
Lluçanès i Òmnium Cultural Osona-El 
Lluçanès convoquen el primer 
concurs de versions d’aquesta 
nadala popular i vinculada a la 
història del poble.
 
El concurs està obert a la 
participació de grups i solistes de 
tota Catalunya i a amateurs, que 
podran presentar les seves propostes 
en dues categories diferents: la millor 
versió professional de grups i solistes, 
premiada amb 600 euros i la gravació 
del videoclip a Prats i la millor versió 
amateur premiada amb 150 euros. 
Les persones que hi participin cal 
que s’inscriguin al web 
fumfumfum.pratsdellucanes.cat. El 
període d’inscripcions finalitza el 10 
de desembre de 2020.

Prats acollirà la segona edició de 
la Mostra de Pessebres als locals 
buits del carrer Major
El carrer Major de Prats es tornarà a 
omplir aquestes festes de Nadal de 
pessebres i tradició amb la celebració 
de la segona edició de la Mostra de 
Pessebres als locals buits del 
carrer Major. 
 
Totes les persones interessades en 
participar-hi han de confirmar la 
seva participació escrivint a 
festes@pratsdellucanes.cat abans 
del dijous, dia 26 de novembre de 
2020, dia inclòs. Els artistes també 
hauran de posar nom al pessebre i 
escriure una breu sinopsi explicant 
l’obra per poder-ne editar un 
díptic-plànol promocional. Aquesta 
informació s’haurà de fer arribar a 
festes@pratsdellucanes.cat abans de 
l’1 de desembre de 2020, dia inclòs. 
Les persones participants rebran un 
obsequi de productors locals. Podeu 
consultar les bases al web de 
l'Ajuntament.

L'Ajuntament invertirà 26.700 euros 
en millorar l'enllumenat públic
El pressupost pel 2021 inclou una 
partida de 26.700 euros per millorar 
la xarxa d'enllumenat públic als 
carrers Major, Orient, Barcelona, 
Mossèn Jaume Mugosa, Pica 
d'Estats i plaça Catalunya.

Finalitza la primera fase dels 
vestidors de la zona esportiva 
L'Ajuntament ja ha realitzat el 
pagament total de la primera fase de 
construcció dels vestidors de la zona 
esportiva. El cost total de l'obra ha 
estat d'1.045.980 euros, finançat a 
través de 734.172,13 euros aportats 
pels recursos propis municipals i 
311.807,94 euros de la subvenció 
de la Diputació de Barcelona. 
 

El consistori es replanteja ara la 
segona fase de millora i adequació 
de la sala de màquines i preveu la 
construcció d'un accés des de 
l'exterior fins a la sala de màquines 
per valor de 9.000 euros, també 
s’invertiran 10.776 euros en millores 
en aquest espai.

Ajuts econòmics per rehabilitar 
habitatges desocupats per 
destinar-los al lloguer
Fins al 31 de desembre les persones 
propietàries d'habitatges 
desocupats que vulguin 
rehabilitar-los per destinar-los al 
lloguer es poden adherir a la línia de 
subvencions creada per l'Ajuntament 
amb l'objectiu de fer créixer el mercat 
d'habitatges al poble.

L'empresa Trazia s'encarregarà de 
la redacció del projecte de 
rehabilitació del Teatre Orient
Trazia és l'empresa guanyadora del 
concurs del projecte de rehabilitació 
del Teatre Orient de Prats. Des de 
l'equip de govern ja s'han fet els 
primers contactes amb els arquitectes 
que treballen en la creació d'un 
primer esbós, on també s’inclouran 
les aportacions fetes per la 
ciutadania i entitats a través del 
procés participatiu "Fem el teu teatre".
 
Segons explica el regidor de 
Cultura, Jordi Batriu, "el preu total de 
l'adjudicació  és de 23.884,14 euros i 
entre d'altres condicions, demana 
preservar elements protegits tant de 
de la façana com de l'interior." A 
banda de la funció de sala de teatre i 
equipament cultural, el projecte 
també contempla que es mantingui la 
funció del bar.
 
El nou Teatre Orient formarà part 
d'una illa cultural al bell mig del poble 
que ajudarà a reactivar l'activitat 
cultural i associativa a la capital del 
Lluçanès.

Nou espai al web on es faciliten 
tots els ajuts econòmics que 
ofereix l'Ajuntament
L'Ajuntament ha creat l'espai web: 
ajuts.pratsdellucanes.cat on es 
poden consultar totes les ajudes, 
subvencions i bonificacions que 
ofereix l'Ajuntament de Prats de 
Lluçanès. 

Prats s’ha sumat als actes del Dia 
Mundial per a l’eliminació de la 
violència vers les dones
Prats de Lluçanès, s'ha bolcat un any 
més en la celebració dels actes 
entorn al 25 de novembre, Dia 
Mundial per a l’eliminació de la 
violència vers les dones. 
 
Coincidint amb el mateix dia 25 de 
novembre, es va celebrar la plantada 
de flors liles a les jardineres i 
parterres del municipi, així com la 
lectura del manifest davant de Cal 
Bach. També es va organitzar una 
enganxada d'adhesius per les 
papereres del poble amb la frase 
"Diposita aquí el teu masclisme". Així 
com activitats de conscienciació en 
línia, com el taller trivial 

El camí educatiu i zona de lleure a 
l’avinguda de Rafael Casanova 
guanya els primers pressupostos 
participatius de Prats
La construcció del camí educatiu i 
zona de lleure a l'avinguda de Rafael 
Casanova ha estat la proposta 
guanyadora dels primers pressupostos 
participatius de Prats de Lluçanès que 
han tingut una participació del 
12,2% (278 vots). 

      661 545 638 (whatsapp)
www.pratsdellucanes.cat

Digues la
teva i estigues

al dia!

El regidor de Participació, Isaac Romero valora molt positivament els resultats de 
participació que afavoreixen la qualitat democràtica local, ja que destaca que la 
mitjana de participació a tot Catalunya és d'un 2% i a Prats, en aquesta primera 
edició s'ha aconseguit un 12,05% de participació. Així doncs, els 10.000 euros de 
la partida dels pressupostos s’invertiran en millorar la zona de passeig i crear 
una zona de jocs educatius a l’àrea verda de l’avinguda de Rafael Casanova, entre 
el carrer Mossèn Isidre Castells i d’en Mateu Garreta, que uneix el centre urbà amb 
la zona esportiva i escolar.

El segon projecte més valorat, amb 156, ha estat la proposta 1 sobre la il·luminació 
de passos de vianants. L'equip de govern es compromet a millorar progressivament 
la il·luminació dels passos de vianants de forma sostenible.

* Disposar
d’aquest butlletí

t’ha costat
21 cèntims

Tota la informació sobre el
coronavirus al poble i ajuts
econòmics la trobareu a
www.pratsdellucanes.cat.

anti-masclista organitzat per 
l'alumnat de l'Institut Castell del Quer 
i el taller de flors liles de paper. El 
darrer acte serà la proposta teatral i 
de debat "Interrail" de la companyia 
"Les Candidates" que tindrà lloc als 
Jardins de Ca l'Andreuet dissabte 28 
de novembre, a 2/4 de 6 de la tarda.
 
El Concurs d'Aparadors de Nadal 
celebra 40 anys
Amb l’arribada de les festes de Nadal 
se celebra la 40 edició del Concurs 
d’Aparadors de Nadal, obert a tots 
els comerços de Prats. La durada 
és del 13 de desembre al 6 de gener 
de 2020.

Mercat de Nadal a la plaça de 
l’Església
El Mercat de Nadal que començarà 
el dia de Santa Llúcia, amb l’edició 
excepcional de la Fira, s'allargarà el 
cap de setmana del 19 i 20 de 
desembre i els dies previs a Nadal, 
22, 23 i 24 de desembre. Estarà 
format per productors i elaboradors 
de proximitat i botigues del poble i 
omplirà d'ambient nadalenc i màgia 
tot el centre del poble.

La Unió de Botiguers celebrarà la 
campanya de Nadal amb el sorteig 
de tres vals de 500 euros que s’hi 
podrà optar comprant als 
establiments del poble.

12è Festival Itineràncies a Prats
Diumenge 6 de desembre se 
celebrarà la 12a edició del Festival 
Itineràncies a Prats amb la 
direcció artística d’Ada Vilaró. 

Enguany es programa tota una 
jornada cultural amb música i dansa 
als jardins de Cal Bach durant el 
matí. A la tarda, tindrà lloc l'acció 
artística "Llum en temps de 
foscor", a l'ermita de Sant Sebastià, 
que comptarà amb la participació 
dels nens i nenes de 6è de primària 
de l'escola Lluçanès i FEDAC. 
Finalment, a 2/4 de 7 de la tarda, a 
sala Polivalent tindrà lloc 
l'espectacle de circ i música amb la 
Cia. Pau Palau "Zloty".


