
Prats activa el projecte de suport a 
l'autonomia per a les persones del 
poble amb necessitats socials
Aquest mes de febrer s'ha posat en 
marxa el projecte de suport a 
l'autonomia de les persones del 
poble amb necessitats socials, 
gestionat des de l'Àrea d’Acció Social 
de l’Ajuntament de Prats amb 
coordinació amb l’Àrea Bàsica de 
Salut Lluçanès i amb el suport de la 
Fundació La Caixa.

Segons exposa la regidora d'Acció 
Social, Montserrat Juvanteny, la 
voluntat d’aquest projecte és ampliar 
l'oferta dels serveis ja existents, com el 
Servei d’Atenció a Domiciliària o els 
del centre de dia, oferint un nou suport 
assistencial per cobrir una necessitat 
social existent en el context actual.

El projecte es fonamenta en promoure 
el manteniment de l’autonomia 
personal de les persones. S'inclouen 
accions de suport emocional, com 
acompanyament a passejar a una 
persona gran o amb mobilitat reduïda, 
activitats de psicomotricitat i 
d’estimulació cognitiva, conversa, 
suport per realitzar videotrucades 
amb familiars, tasques domèstiques o 
suport en la planificació, entre d'altres.

En cas de voler obtenir més 
informació del servei podeu contactar 
Centre de dia SAIAR Bonasort, al 
telèfon 938 56 03 15.

Celebració del Dia Internacional de 
la Dona a Prats
Dilluns 8 de març, Dia Internacional 
de la Dona, Prats se suma a 
reflexionar i reivindicar els drets de 
les dones i donar visibilitat a tota la 
lluita feta, i que encara queda per fer, 
per avançar cap a una societat més 
igualitària.

Des de l'Ajuntament s'anima a tota la 
ciutadania a participar a una 
iniciativa de reflexió conjunta 
marcada per la creativitat on també 
han participat infants i joves des 
dels centres educatius.

Durant tot el dilluns s’habilitarà un 
espai al passeig del Lluçanès on la 
ciutadania podrà penjar el seu cartell 
amb la frase “Ser dona vol dir…” 
acabada de forma lliure i creativa, 
formant un exposició col·lectiva 
sobre què implica ser dona.

Properament començarà la 
segona edició dels pressupostos 
participatius
En les properes setmanes, es 
donaran a conèixer tots els detalls 
sobre els segons pressupostos 
participatius de Prats, en què la 
ciutadania i entitats podran decidir la 
inversió de 12.000 euros del 
pressupost municipal.

El regidor de Participació, Isaac 
Romero, remarca que enguany 
augmenta en un 20% la partida 
destinada respecte a la primera 
edició.

Podran participar-hi totes les 
persones empadrones a Prats de 
Lluçanès, de 16 anys o més. També 
hi podran participar associacions i 
entitats inscrites al registres d’enti-
tats del poble. Totes elles podran fer 
propostes en l’àmbit d’actuació del
municipi.

L’Ajuntament concedeix prop de 
3.000 euros a empreses 
d’hostaleria, restauració i centres 
d’estètica
Deu empreses de Prats dedicades a 
les activitats d’hostaleria, restauració 
i centres d’estètica s’han beneficiat 

dels ajuts directes de fins a 300 
euros atorgats per l’Ajuntament.

Els ajuts, per un import total de 
2.984,84 euros, tenen l’objectiu 
d’ajudar econòmicament els sectors 
que van suspendre la seva activitat 
amb motiu de les mesures aprovades 
per la Generalitat per la contenció de 
la pandèmia a Catalunya. Aquests 
s’afegeixen als 10.689 euros que es 
van concedir durant l’any 2020, que 
es van atorgar a 29 empreses de la 
població.

Manteniment i esporga de l’arbrat 
de Prats
Durant els darrers mesos, la brigada 
municipal ha fet diferents 
actuacions referents a l'esporga de 
l'arbrat a diversos punts del poble, 
per tal d’aconseguir un creixement 
estructurat dels arbres, vetllar pel 
seu manteniment i bon estat. 

D’altra banda, conjuntament amb els 
serveis territorials de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, s'han 
esporgat els arbres de l'entrada sud 
del municipi, des de l'Espai 
d'Entitats fins a la cruïlla de la C-62, a 
l'alçada de la Serradora passant per 
Lurdes.

L'Ajuntament incorpora nou 
personal municipal
El consistori pradenc ha incorporat 
nou personal municipal arran dels 
darrers processos de contractació 
pública. Concretament, s'ha 
incorporat Carolina Cabrera com a 
mestra i directora de l'Escola 
Bressol La Pitota.

A partir de l’1 de març començarà a 
treballar el nou dinamitzador 
sociocultural i agent cívic, Guillem 
Oset. I també s’incorporarà Xavier 
Puigderrajols com a nou jardiner. 

També s’ha publicat el decret 
definitiu de les persones que han 
participat al procés de selecció de 
personal tècnic sociocultural i 
educatiu. En els propers dies es 
realitzarà la prova escrita del procés 
de selecció.

Prats commemora el Dia 
Internacional de lluita contra 
l’Homofòbia en l’Esport
L'Ajuntament i les entitats esportives 
de Prats s'han sumat en la celebració 
del Dia Internacional contra 
l'Homofòbia en l'Esport que es 
commemora el 19 de febrer.

Aquesta jornada té l’objectiu de 
garantir els drets de totes les 
persones a gaudir d’una pràctica 

esportiva lliure de qualsevol tipus de 
discriminació per raó d’orientació 
sexual, identitat de gènere o 
expressió de gènere.

Per tal de sensibilitzar a la població 
sobre aquesta data, l'Ajuntament va 
difondre un vídeo amb imatges dels 
nens i nenes dels centres escolars 
reivindicant la importància de poder 
viure la diversitat sexual i afectiva 
en plena llibertat en el món de l'esport.

També es va emetre una entrevista a 
les jugadores del Futbol Femení de 
Prats, conduïda per Jordi Borralleras. 
La podeu recuperar al canal de 
Youtube de l’Ajuntament.

S’habilita una parada de cavalls pel 
projecte de rutes eqüestres al 
Lluçanès
L’Ajuntament de Prats ja ha fet un 
primer pas amb l’aprovació de la 
cessió de terrenys per habilitar una 
parada de cavalls per les noves 
rutes eqüestres a uns terrenys al 
camí de les Torrenteres, al carrer Roca 
d’en Bras, prop de la font del Xambó.

El projecte de rutes eqüestres, que es 
va presentar a les jornades 
tècniques de Santa Llúcia, 
contempla la creació de rutes de 3 a 5 
dies per fer a cavall o amb carruatge, 
anomenades rutes Margarida. Una té 

sortida i arribada a Prats, una altra a 
Olost i també es treballa per fer realitat 
una ruta que recorri tot el Lluçanès. 
Perquè el projecte sigui una realitat en 
els propers mesos es treballarà en la 
implicació del sector turístic, 
allotjaments i restaurants i altres 
serveis com ferradors o veterinaris. El 
projecte està gestionat a través de 
Lluçanès Turisme. 

Prats declara 'persona non grata' 
el rei Felip VI
El ple de l’Ajuntament de Prats del 
mes de gener va aprovar una moció 
conjunta dels quatre grups amb 
representació municipal, Junts per 
Prats, Movem Prats, ERC Prats i el 
RAP, per declarar persona non grata 
a Felip VI de Borbó. D’aquesta 
manera, Prats és ja un municipi 
antimonàrquic i, en conseqüència, 
un municipi plenament democràtic i 
republicà.

Prats ja compta amb un Pla d'Acció 
Cultural
El passat ple del mes de gener va 
aprovar per unanimitat el Pla d’Acció 
Cultural, és a dir, el full de ruta en 
l’àmbit cultural pels propers anys al 
municipi. El document realitza una 
diagnosi de la realitat cultural de 
Prats i determina les estratègies 
d’acció i els reptes de futur pels 
propers set anys, tal i com explica el 
regidor de Cultura, Jordi Batriu.
El document ja es pot consultar al 
web municipal.

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, així com 
l'actualització setmanal de les 
dades de la Covid-19 al poble i al 
Lluçanès. L'enllaç on consultar 
aquesta informació és: 
pratsdellucanes.cat/coronavirus

Un 60,43% del cens electoral de Prats, 1.251 persones, van acudir a les urnes 
per votar a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer. A Prats 
també es van sol·licitar 93 vots per correu.
 
JUNTS va ser la força més votada amb 537 vots (43,87%), seguida per ERC amb 
339 vots (27,70%) i la CUP amb 123 vots (10,44%).

La resta de resultats van ser: el PSC amb 70 vots, PDeCAT: 53 vots, VOX: 29 vots, 
En Comú Podem: 25 vots, Ciutadans 13 vots, PP: 12 vots, PNC 4 vots, FNC 2 vots, 
Moviment Primàries: 2 vots, Partit Comunista: 1 vot, Izquierda en Positivo: 1 vot. 
Es van emetre 13 vots blancs i 27 vots nuls.

L’alcalde, Jordi Bruch, agraeix tant a les persones que van participar a les 
eleccions com a aquelles que van formar part de les quatre meses electorals 
del Pavelló municipal que van permetre exercir el dret de vot dels pradencs i 
pradenques.

Les forces 
independentistes 
obtenen més del 
86% dels vots a 
les eleccions al 
Parlament de 
Catalunya a Prats 
de Lluçanès 

L'Ajuntament incorpora nou 
personal municipal

Prats ja compta amb un
Pla d'Acció Cultural
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En marxa les actuacions per 
unir els jardins de la Farmàcia 
Vella amb els de Cal Bach



Prats activa el projecte de suport a 
l'autonomia per a les persones del 
poble amb necessitats socials
Aquest mes de febrer s'ha posat en 
marxa el projecte de suport a 
l'autonomia de les persones del 
poble amb necessitats socials, 
gestionat des de l'Àrea d’Acció Social 
de l’Ajuntament de Prats amb 
coordinació amb l’Àrea Bàsica de 
Salut Lluçanès i amb el suport de la 
Fundació La Caixa.

Segons exposa la regidora d'Acció 
Social, Montserrat Juvanteny, la 
voluntat d’aquest projecte és ampliar 
l'oferta dels serveis ja existents, com el 
Servei d’Atenció a Domiciliària o els 
del centre de dia, oferint un nou suport 
assistencial per cobrir una necessitat 
social existent en el context actual.

El projecte es fonamenta en promoure 
el manteniment de l’autonomia 
personal de les persones. S'inclouen 
accions de suport emocional, com 
acompanyament a passejar a una 
persona gran o amb mobilitat reduïda, 
activitats de psicomotricitat i 
d’estimulació cognitiva, conversa, 
suport per realitzar videotrucades 
amb familiars, tasques domèstiques o 
suport en la planificació, entre d'altres.

En cas de voler obtenir més 
informació del servei podeu contactar 
Centre de dia SAIAR Bonasort, al 
telèfon 938 56 03 15.

Celebració del Dia Internacional de 
la Dona a Prats
Dilluns 8 de març, Dia Internacional 
de la Dona, Prats se suma a 
reflexionar i reivindicar els drets de 
les dones i donar visibilitat a tota la 
lluita feta, i que encara queda per fer, 
per avançar cap a una societat més 
igualitària.

Des de l'Ajuntament s'anima a tota la 
ciutadania a participar a una 
iniciativa de reflexió conjunta 
marcada per la creativitat on també 
han participat infants i joves des 
dels centres educatius.

Durant tot el dilluns s’habilitarà un 
espai al passeig del Lluçanès on la 
ciutadania podrà penjar el seu cartell 
amb la frase “Ser dona vol dir…” 
acabada de forma lliure i creativa, 
formant un exposició col·lectiva 
sobre què implica ser dona.

Properament començarà la 
segona edició dels pressupostos 
participatius
En les properes setmanes, es 
donaran a conèixer tots els detalls 
sobre els segons pressupostos 
participatius de Prats, en què la 
ciutadania i entitats podran decidir la 
inversió de 12.000 euros del 
pressupost municipal.

El regidor de Participació, Isaac 
Romero, remarca que enguany 
augmenta en un 20% la partida 
destinada respecte a la primera 
edició.

Podran participar-hi totes les 
persones empadrones a Prats de 
Lluçanès, de 16 anys o més. També 
hi podran participar associacions i 
entitats inscrites al registres d’enti-
tats del poble. Totes elles podran fer 
propostes en l’àmbit d’actuació del
municipi.

L’Ajuntament concedeix prop de 
3.000 euros a empreses 
d’hostaleria, restauració i centres 
d’estètica
Deu empreses de Prats dedicades a 
les activitats d’hostaleria, restauració 
i centres d’estètica s’han beneficiat 

dels ajuts directes de fins a 300 
euros atorgats per l’Ajuntament.

Els ajuts, per un import total de 
2.984,84 euros, tenen l’objectiu 
d’ajudar econòmicament els sectors 
que van suspendre la seva activitat 
amb motiu de les mesures aprovades 
per la Generalitat per la contenció de 
la pandèmia a Catalunya. Aquests 
s’afegeixen als 10.689 euros que es 
van concedir durant l’any 2020, que 
es van atorgar a 29 empreses de la 
població.

Manteniment i esporga de l’arbrat 
de Prats
Durant els darrers mesos, la brigada 
municipal ha fet diferents 
actuacions referents a l'esporga de 
l'arbrat a diversos punts del poble, 
per tal d’aconseguir un creixement 
estructurat dels arbres, vetllar pel 
seu manteniment i bon estat. 

D’altra banda, conjuntament amb els 
serveis territorials de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, s'han 
esporgat els arbres de l'entrada sud 
del municipi, des de l'Espai 
d'Entitats fins a la cruïlla de la C-62, a 
l'alçada de la Serradora passant per 
Lurdes.

L'Ajuntament incorpora nou 
personal municipal
El consistori pradenc ha incorporat 
nou personal municipal arran dels 
darrers processos de contractació 
pública. Concretament, s'ha 
incorporat Carolina Cabrera com a 
mestra i directora de l'Escola 
Bressol La Pitota.

A partir de l’1 de març començarà a 
treballar el nou dinamitzador 
sociocultural i agent cívic, Guillem 
Oset. I també s’incorporarà Xavier 
Puigderrajols com a nou jardiner. 

També s’ha publicat el decret 
definitiu de les persones que han 
participat al procés de selecció de 
personal tècnic sociocultural i 
educatiu. En els propers dies es 
realitzarà la prova escrita del procés 
de selecció.

Prats commemora el Dia 
Internacional de lluita contra 
l’Homofòbia en l’Esport
L'Ajuntament i les entitats esportives 
de Prats s'han sumat en la celebració 
del Dia Internacional contra 
l'Homofòbia en l'Esport que es 
commemora el 19 de febrer.

Aquesta jornada té l’objectiu de 
garantir els drets de totes les 
persones a gaudir d’una pràctica 

esportiva lliure de qualsevol tipus de 
discriminació per raó d’orientació 
sexual, identitat de gènere o 
expressió de gènere.

Per tal de sensibilitzar a la població 
sobre aquesta data, l'Ajuntament va 
difondre un vídeo amb imatges dels 
nens i nenes dels centres escolars 
reivindicant la importància de poder 
viure la diversitat sexual i afectiva 
en plena llibertat en el món de l'esport.

També es va emetre una entrevista a 
les jugadores del Futbol Femení de 
Prats, conduïda per Jordi Borralleras. 
La podeu recuperar al canal de 
Youtube de l’Ajuntament.

S’habilita una parada de cavalls pel 
projecte de rutes eqüestres al 
Lluçanès
L’Ajuntament de Prats ja ha fet un 
primer pas amb l’aprovació de la 
cessió de terrenys per habilitar una 
parada de cavalls per les noves 
rutes eqüestres a uns terrenys al 
camí de les Torrenteres, al carrer Roca 
d’en Bras, prop de la font del Xambó.

El projecte de rutes eqüestres, que es 
va presentar a les jornades 
tècniques de Santa Llúcia, 
contempla la creació de rutes de 3 a 5 
dies per fer a cavall o amb carruatge, 
anomenades rutes Margarida. Una té 

sortida i arribada a Prats, una altra a 
Olost i també es treballa per fer realitat 
una ruta que recorri tot el Lluçanès. 
Perquè el projecte sigui una realitat en 
els propers mesos es treballarà en la 
implicació del sector turístic, 
allotjaments i restaurants i altres 
serveis com ferradors o veterinaris. El 
projecte està gestionat a través de 
Lluçanès Turisme. 

Prats declara 'persona non grata' 
el rei Felip VI
El ple de l’Ajuntament de Prats del 
mes de gener va aprovar una moció 
conjunta dels quatre grups amb 
representació municipal, Junts per 
Prats, Movem Prats, ERC Prats i el 
RAP, per declarar persona non grata 
a Felip VI de Borbó. D’aquesta 
manera, Prats és ja un municipi 
antimonàrquic i, en conseqüència, 
un municipi plenament democràtic i 
republicà.

Prats ja compta amb un Pla d'Acció 
Cultural
El passat ple del mes de gener va 
aprovar per unanimitat el Pla d’Acció 
Cultural, és a dir, el full de ruta en 
l’àmbit cultural pels propers anys al 
municipi. El document realitza una 
diagnosi de la realitat cultural de 
Prats i determina les estratègies 
d’acció i els reptes de futur pels 
propers set anys, tal i com explica el 
regidor de Cultura, Jordi Batriu.
El document ja es pot consultar al 
web municipal.

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, així com 
l'actualització setmanal de les 
dades de la Covid-19 al poble i al 
Lluçanès. L'enllaç on consultar 
aquesta informació és: 
pratsdellucanes.cat/coronavirus
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Salutació

Hem acabat un any dur, que ens ha 
deixat conseqüències tant a nivell 
social com econòmic. L'any 2020 hem 
hagut de destinar molt d'esforç a 
gestionar una situació desconeguda 
per a tots nosaltres, una pandèmia. 
Sabíem que seria una cursa de 
llarga durada, però ja li comencem a 
posar el peu al coll i és tant és 
important la prudència com també 
que no caiguem en el desànim.

L'epidèmia ha empitjorat les 
condicions de vida de moltes 
persones que necessiten un cop de 
mà i hem de fer el possible per 
ajudar-los. Com ja hem dit 
anteriorment,  no volem que ningú 
quedi enrere: cap família, cap 
autònom, cap empresa. És per això, 
que l'Ajuntament compta amb unes 
accions d'ajuda i orientació als 
ciutadans i ciutadanes, amb una 
atenció especial a les persones més 
vulnerables.  Qualsevol persona que 
necessiti ser atesa pot demanar cita 
prèvia al telèfon de serveis socials 
(938 560 100 de dilluns a divendres) 
o directament en l'apartat de Serveis 
Socials del web municipal. Al mateix 
temps, si teniu coneixement, entre el 
vostre entorn proper, d'alguna 
persona que pugui necessitar 
atenció, us agrairíem que ho 
poséssiu en coneixement dels 
serveis socials.

Al mateix temps, seguirem insistint 
en activar impulsos directes a les 
activitats econòmiques més 
castigades per la pandèmia. Des de 
l'Ajuntament s'estan estudiant noves 
línies d'ajuda destinades als sectors 
que han vist reduir dràsticament la 
seva activitat i els seus ingressos 
com a conseqüència de l'epidèmia.

Ara el que convé és tenir confiança 
en la recerca i l'avenç de les vacunes 
i d'un tractament eficaç que ens 
doni garanties per recuperar la 
nostra activitat habitual el més aviat 
possible.

Esperem, de tot cor, que us sigui de 
gran ajut.

Alcalde, regidors i regidores de 
govern.

Les veus dels grups municipals

Des del govern municipal continuem 
avançant en els projectes per la 
millora del benestar de les persones. 
Aquest mes fem un pas més 
ampliant els serveis socials i s’inicia 
el programa de suport a l’autonomia i 
molt properament veurà a la llum la 
guia d’acollida per a les persones 
nouvingudes. A més a més, tindrem 
una nova convocatòria d’ajuts per a 
la reforma d’habitatges i mentrestant, 
estem treballant en la dinamització i 
programa d’impuls del Casal del 
Jovent i l’Espai Social de la gent gran.
Volem acabar esmentant el bon 
resultat que les forces independen-
tistes han obtingut al nostre poble a 
les eleccions del 14F, amb més del 
86 % dels vots. Una vegada més 
Prats ha mostrat la seva veu a favor 
l’autodeterminació del nostre país.

Ara que s’ha acabat la campanya 
compartim una reflexió. De què ens 
serveix si no es parla dels temes que 
ens preocupen? Què farem amb la 
cultura? I la sanitat? Quin pressupost 
es destinarà a investigació? Com 
protegirem el català?... Estem cansats 
de discursos buits! Escoltem la ràdio 
o la televisió i llegim notícies. Només 
veiem discrepàncies entre els partits,
sense ganes de fer un front comú. 
Votem per convicció, no per il·lusió!

Parlem de participació? 53,3% a 
Catalunya, la més baixa de la història. 
A Prats de Lluçanès 60,43%, 26 
punts menys que el 2017. Reflexio-
nem! Exigim a ERC, Junts per 
Catalunya i la CUP que amb els 74 
diputats que tenen formin un govern 
independentista.

La situació complicada arrel de la 
pandèmia ens exigeix molta prudèn- 
cia, per això ens esforcem a gestionar 
de la millor manera els recursos que 
tenim al nostre abast. Ens veureu 
poques vegades a fer retrets, però no 
podem passar per alt que encara 
patim el desgavell de l'últim any 
d'ERC a l'Ajuntament de Prats.

La partida de Festes va enfilar-se a 
97.000€ (21.300€ més del previst) i 
les obres dels vestidors del camp de 
futbol van sobrepassar 1.045.000€ 
(180.812,59€ més del previst). El fet 
és que el grup d'ERC, no perd ocasió 
per qüestionar les inversions de 
l'actual equip de govern i no és capaç 
de donar una resposta convincent 
que justifiqui tal desori econòmic que 
va suposar el seu pas per 
l'ajuntament. 

ERC al Ple:  Vam presentar mocions 
sobre telecomunicacions, rescat de 
l’AP2 i l’AP7, i salut mental i 
emocional, vam preguntar, entre 
d’altres, sobre les baixes de 
treballadors (5) i vam resumir les 
aportacions que ens hauria agradat fer 
al Pla d’Acció Cultural. 

Presentació de “Dona i poder” de 
Jenn Díaz: Diumenge 24 de gener 
vam conversar amb l’autora sobre 
com les dones accedeixen al poder i 
com poden actuar per aconseguir 
feminitzar els espais de decisió. 

Després dels resultats de les 
Eleccions del 14 de febrer, Esquerra 
Republicana de Catalunya li 
correspon liderar un govern progres-
sista, que posi al centre les persones, 
l’amnistia i l’autodeterminació. Gràcies 
a tots els que ens heu fet confiança.
esquerra.cat/pratsdellucanes

per Prats
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Prats activa el projecte de suport a 
l'autonomia per a les persones del 
poble amb necessitats socials
Aquest mes de febrer s'ha posat en 
marxa el projecte de suport a 
l'autonomia de les persones del 
poble amb necessitats socials, 
gestionat des de l'Àrea d’Acció Social 
de l’Ajuntament de Prats amb 
coordinació amb l’Àrea Bàsica de 
Salut Lluçanès i amb el suport de la 
Fundació La Caixa.

Segons exposa la regidora d'Acció 
Social, Montserrat Juvanteny, la 
voluntat d’aquest projecte és ampliar 
l'oferta dels serveis ja existents, com el 
Servei d’Atenció a Domiciliària o els 
del centre de dia, oferint un nou suport 
assistencial per cobrir una necessitat 
social existent en el context actual.

El projecte es fonamenta en promoure 
el manteniment de l’autonomia 
personal de les persones. S'inclouen 
accions de suport emocional, com 
acompanyament a passejar a una 
persona gran o amb mobilitat reduïda, 
activitats de psicomotricitat i 
d’estimulació cognitiva, conversa, 
suport per realitzar videotrucades 
amb familiars, tasques domèstiques o 
suport en la planificació, entre d'altres.

En cas de voler obtenir més 
informació del servei podeu contactar 
Centre de dia SAIAR Bonasort, al 
telèfon 938 56 03 15.

Celebració del Dia Internacional de 
la Dona a Prats
Dilluns 8 de març, Dia Internacional 
de la Dona, Prats se suma a 
reflexionar i reivindicar els drets de 
les dones i donar visibilitat a tota la 
lluita feta, i que encara queda per fer, 
per avançar cap a una societat més 
igualitària.

Des de l'Ajuntament s'anima a tota la 
ciutadania a participar a una 
iniciativa de reflexió conjunta 
marcada per la creativitat on també 
han participat infants i joves des 
dels centres educatius.

Durant tot el dilluns s’habilitarà un 
espai al passeig del Lluçanès on la 
ciutadania podrà penjar el seu cartell 
amb la frase “Ser dona vol dir…” 
acabada de forma lliure i creativa, 
formant un exposició col·lectiva 
sobre què implica ser dona.

Properament començarà la 
segona edició dels pressupostos 
participatius
En les properes setmanes, es 
donaran a conèixer tots els detalls 
sobre els segons pressupostos 
participatius de Prats, en què la 
ciutadania i entitats podran decidir la 
inversió de 12.000 euros del 
pressupost municipal.

El regidor de Participació, Isaac 
Romero, remarca que enguany 
augmenta en un 20% la partida 
destinada respecte a la primera 
edició.

Podran participar-hi totes les 
persones empadrones a Prats de 
Lluçanès, de 16 anys o més. També 
hi podran participar associacions i 
entitats inscrites al registres d’enti-
tats del poble. Totes elles podran fer 
propostes en l’àmbit d’actuació del
municipi.

L’Ajuntament concedeix prop de 
3.000 euros a empreses 
d’hostaleria, restauració i centres 
d’estètica
Deu empreses de Prats dedicades a 
les activitats d’hostaleria, restauració 
i centres d’estètica s’han beneficiat 

dels ajuts directes de fins a 300 
euros atorgats per l’Ajuntament.

Els ajuts, per un import total de 
2.984,84 euros, tenen l’objectiu 
d’ajudar econòmicament els sectors 
que van suspendre la seva activitat 
amb motiu de les mesures aprovades 
per la Generalitat per la contenció de 
la pandèmia a Catalunya. Aquests 
s’afegeixen als 10.689 euros que es 
van concedir durant l’any 2020, que 
es van atorgar a 29 empreses de la 
població.

Manteniment i esporga de l’arbrat 
de Prats
Durant els darrers mesos, la brigada 
municipal ha fet diferents 
actuacions referents a l'esporga de 
l'arbrat a diversos punts del poble, 
per tal d’aconseguir un creixement 
estructurat dels arbres, vetllar pel 
seu manteniment i bon estat. 

D’altra banda, conjuntament amb els 
serveis territorials de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, s'han 
esporgat els arbres de l'entrada sud 
del municipi, des de l'Espai 
d'Entitats fins a la cruïlla de la C-62, a 
l'alçada de la Serradora passant per 
Lurdes.

En marxa les actuacions per unir 
els jardins de la Farmàcia Vella 
amb els de Cal Bach
A finals del 2019 l'equip de govern va 
decidir adquirir la finca de Ca 
l’Andreuet o Farmàcia Vella, després 
d'arribar a un acord amb els antics 
propietaris. Això ja va quedar reflectit 
en els pressupostos del 2020 amb les 
partides pressupostàries correspo-
nents a la compra i a l'adequació per 
la unificació dels dos espais.

L'Ajuntament incorpora nou 
personal municipal
El consistori pradenc ha incorporat 
nou personal municipal arran dels 
darrers processos de contractació 
pública. Concretament, s'ha 
incorporat Carolina Cabrera com a 
mestra i directora de l'Escola 
Bressol La Pitota.

A partir de l’1 de març començarà a 
treballar el nou dinamitzador 
sociocultural i agent cívic, Guillem 
Oset. I també s’incorporarà Xavier 
Puigderrajols com a nou jardiner. 

També s’ha publicat el decret 
definitiu de les persones que han 
participat al procés de selecció de 
personal tècnic sociocultural i 
educatiu. En els propers dies es 
realitzarà la prova escrita del procés 
de selecció.

Prats commemora el Dia 
Internacional de lluita contra 
l’Homofòbia en l’Esport
L'Ajuntament i les entitats esportives 
de Prats s'han sumat en la celebració 
del Dia Internacional contra 
l'Homofòbia en l'Esport que es 
commemora el 19 de febrer.

Aquesta jornada té l’objectiu de 
garantir els drets de totes les 
persones a gaudir d’una pràctica 

esportiva lliure de qualsevol tipus de 
discriminació per raó d’orientació 
sexual, identitat de gènere o 
expressió de gènere.

Per tal de sensibilitzar a la població 
sobre aquesta data, l'Ajuntament va 
difondre un vídeo amb imatges dels 
nens i nenes dels centres escolars 
reivindicant la importància de poder 
viure la diversitat sexual i afectiva 
en plena llibertat en el món de l'esport.

També es va emetre una entrevista a 
les jugadores del Futbol Femení de 
Prats, conduïda per Jordi Borralleras. 
La podeu recuperar al canal de 
Youtube de l’Ajuntament.

S’habilita una parada de cavalls pel 
projecte de rutes eqüestres al 
Lluçanès
L’Ajuntament de Prats ja ha fet un 
primer pas amb l’aprovació de la 
cessió de terrenys per habilitar una 
parada de cavalls per les noves 
rutes eqüestres a uns terrenys al 
camí de les Torrenteres, al carrer Roca 
d’en Bras, prop de la font del Xambó.

El projecte de rutes eqüestres, que es 
va presentar a les jornades 
tècniques de Santa Llúcia, 
contempla la creació de rutes de 3 a 5 
dies per fer a cavall o amb carruatge, 
anomenades rutes Margarida. Una té 

Des de finals del 2020 i inicis d'aquest 2021, s'han realitzat tasques d'adequació 
dels Jardins de Cal Bach i Cal Andreuet que consisteixen en construir uns lavabos 
públics i un petit magatzem als mateixos jardins, així com un escenari fix, obrint el 
ventall de possibilitats per programar cultura com ja es contempla en el nou Pla 
d’Acció Cultural del municipi.

Per a la unificació dels dos espais s'ha construït una rampa d’accés per eliminar 
les barreres arquitectòniques i avançar cap a un poble més inclusiu.

Al mateix temps, s'ha renovat el clavegueram per solventar-ne les deficiències.
També es procedirà a canviar de lloc la pèrgola vegetal que estava situada als 
Jardins de Cal Bach i es traslladarà damunt dels nous lavabos. 

La Farmàcia Vella, doncs, serà un dels equipaments claus en el que ha de ser la 
nova illa cultural al centre del poble, a tocar del nou Teatre Orient.

sortida i arribada a Prats, una altra a 
Olost i també es treballa per fer realitat 
una ruta que recorri tot el Lluçanès. 
Perquè el projecte sigui una realitat en 
els propers mesos es treballarà en la 
implicació del sector turístic, 
allotjaments i restaurants i altres 
serveis com ferradors o veterinaris. El 
projecte està gestionat a través de 
Lluçanès Turisme. 

Prats declara 'persona non grata' 
el rei Felip VI
El ple de l’Ajuntament de Prats del 
mes de gener va aprovar una moció 
conjunta dels quatre grups amb 
representació municipal, Junts per 
Prats, Movem Prats, ERC Prats i el 
RAP, per declarar persona non grata 
a Felip VI de Borbó. D’aquesta 
manera, Prats és ja un municipi 
antimonàrquic i, en conseqüència, 
un municipi plenament democràtic i 
republicà.

Prats ja compta amb un Pla d'Acció 
Cultural
El passat ple del mes de gener va 
aprovar per unanimitat el Pla d’Acció 
Cultural, és a dir, el full de ruta en 
l’àmbit cultural pels propers anys al 
municipi. El document realitza una 
diagnosi de la realitat cultural de 
Prats i determina les estratègies 
d’acció i els reptes de futur pels 
propers set anys, tal i com explica el 
regidor de Cultura, Jordi Batriu.
El document ja es pot consultar al 
web municipal.

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, així com 
l'actualització setmanal de les 
dades de la Covid-19 al poble i al 
Lluçanès. L'enllaç on consultar 
aquesta informació és: 
pratsdellucanes.cat/coronavirus
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A l’abril s’iniciarà la construcció 
del camí educatiu i zona de lleure 
de l’avinguda de Rafael Casanova
La proposta guanyadora dels primers 
pressupostos participatius de Prats 
va ser la creació del camí educatiu i 
zona de lleure a l'avinguda de Rafael 
Casanova. Es preveu que el projecte 
comenci a prendre forma a partir del 
mes d'abril.

L'empresa encarregada de la 
construcció del projecte és Milanta: 
materials creatius per a l'educació. 
Paral·lelament a les obres del camí 
educatiu, des de la brigada i jardineria 
també s'instal·larà una tanca verda al 
voltant del nou camí.

      661 545 638 (whatsapp)
www.pratsdellucanes.cat

Digues la
teva i estigues

al dia! * 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.

Prats activa el projecte de suport a 
l'autonomia per a les persones del 
poble amb necessitats socials
Aquest mes de febrer s'ha posat en 
marxa el projecte de suport a 
l'autonomia de les persones del 
poble amb necessitats socials, 
gestionat des de l'Àrea d’Acció Social 
de l’Ajuntament de Prats amb 
coordinació amb l’Àrea Bàsica de 
Salut Lluçanès i amb el suport de la 
Fundació La Caixa.

Segons exposa la regidora d'Acció 
Social, Montserrat Juvanteny, la 
voluntat d’aquest projecte és ampliar 
l'oferta dels serveis ja existents, com el 
Servei d’Atenció a Domiciliària o els 
del centre de dia, oferint un nou suport 
assistencial per cobrir una necessitat 
social existent en el context actual.

El projecte es fonamenta en promoure 
el manteniment de l’autonomia 
personal de les persones. S'inclouen 
accions de suport emocional, com 
acompanyament a passejar a una 
persona gran o amb mobilitat reduïda, 
activitats de psicomotricitat i 
d’estimulació cognitiva, conversa, 
suport per realitzar videotrucades 
amb familiars, tasques domèstiques o 
suport en la planificació, entre d'altres.

En cas de voler obtenir més 
informació del servei podeu contactar 
Centre de dia SAIAR Bonasort, al 
telèfon 938 56 03 15.

Celebració del Dia Internacional de 
la Dona a Prats
Dilluns 8 de març, Dia Internacional 
de la Dona, Prats se suma a 
reflexionar i reivindicar els drets de 
les dones i donar visibilitat a tota la 
lluita feta, i que encara queda per fer, 
per avançar cap a una societat més 
igualitària.

Des de l'Ajuntament s'anima a tota la 
ciutadania a participar a una 
iniciativa de reflexió conjunta 
marcada per la creativitat on també 
han participat infants i joves des 
dels centres educatius.

Durant tot el dilluns s’habilitarà un 
espai al passeig del Lluçanès on la 
ciutadania podrà penjar el seu cartell 
amb la frase “Ser dona vol dir…” 
acabada de forma lliure i creativa, 
formant un exposició col·lectiva 
sobre què implica ser dona.

Properament començarà la 
segona edició dels pressupostos 
participatius
En les properes setmanes, es 
donaran a conèixer tots els detalls 
sobre els segons pressupostos 
participatius de Prats, en què la 
ciutadania i entitats podran decidir la 
inversió de 12.000 euros del 
pressupost municipal.

El regidor de Participació, Isaac 
Romero, remarca que enguany 
augmenta en un 20% la partida 
destinada respecte a la primera 
edició.

Podran participar-hi totes les 
persones empadrones a Prats de 
Lluçanès, de 16 anys o més. També 
hi podran participar associacions i 
entitats inscrites al registres d’enti-
tats del poble. Totes elles podran fer 
propostes en l’àmbit d’actuació del
municipi.

L’Ajuntament concedeix prop de 
3.000 euros a empreses 
d’hostaleria, restauració i centres 
d’estètica
Deu empreses de Prats dedicades a 
les activitats d’hostaleria, restauració 
i centres d’estètica s’han beneficiat 

dels ajuts directes de fins a 300 
euros atorgats per l’Ajuntament.

Els ajuts, per un import total de 
2.984,84 euros, tenen l’objectiu 
d’ajudar econòmicament els sectors 
que van suspendre la seva activitat 
amb motiu de les mesures aprovades 
per la Generalitat per la contenció de 
la pandèmia a Catalunya. Aquests 
s’afegeixen als 10.689 euros que es 
van concedir durant l’any 2020, que 
es van atorgar a 29 empreses de la 
població.

Manteniment i esporga de l’arbrat 
de Prats
Durant els darrers mesos, la brigada 
municipal ha fet diferents 
actuacions referents a l'esporga de 
l'arbrat a diversos punts del poble, 
per tal d’aconseguir un creixement 
estructurat dels arbres, vetllar pel 
seu manteniment i bon estat. 

D’altra banda, conjuntament amb els 
serveis territorials de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, s'han 
esporgat els arbres de l'entrada sud 
del municipi, des de l'Espai 
d'Entitats fins a la cruïlla de la C-62, a 
l'alçada de la Serradora passant per 
Lurdes.

L'Ajuntament incorpora nou 
personal municipal
El consistori pradenc ha incorporat 
nou personal municipal arran dels 
darrers processos de contractació 
pública. Concretament, s'ha 
incorporat Carolina Cabrera com a 
mestra i directora de l'Escola 
Bressol La Pitota.

A partir de l’1 de març començarà a 
treballar el nou dinamitzador 
sociocultural i agent cívic, Guillem 
Oset. I també s’incorporarà Xavier 
Puigderrajols com a nou jardiner. 

També s’ha publicat el decret 
definitiu de les persones que han 
participat al procés de selecció de 
personal tècnic sociocultural i 
educatiu. En els propers dies es 
realitzarà la prova escrita del procés 
de selecció.

Prats commemora el Dia 
Internacional de lluita contra 
l’Homofòbia en l’Esport
L'Ajuntament i les entitats esportives 
de Prats s'han sumat en la celebració 
del Dia Internacional contra 
l'Homofòbia en l'Esport que es 
commemora el 19 de febrer.

Aquesta jornada té l’objectiu de 
garantir els drets de totes les 
persones a gaudir d’una pràctica 

esportiva lliure de qualsevol tipus de 
discriminació per raó d’orientació 
sexual, identitat de gènere o 
expressió de gènere.

Per tal de sensibilitzar a la població 
sobre aquesta data, l'Ajuntament va 
difondre un vídeo amb imatges dels 
nens i nenes dels centres escolars 
reivindicant la importància de poder 
viure la diversitat sexual i afectiva 
en plena llibertat en el món de l'esport.

També es va emetre una entrevista a 
les jugadores del Futbol Femení de 
Prats, conduïda per Jordi Borralleras. 
La podeu recuperar al canal de 
Youtube de l’Ajuntament.

S’habilita una parada de cavalls pel 
projecte de rutes eqüestres al 
Lluçanès
L’Ajuntament de Prats ja ha fet un 
primer pas amb l’aprovació de la 
cessió de terrenys per habilitar una 
parada de cavalls per les noves 
rutes eqüestres a uns terrenys al 
camí de les Torrenteres, al carrer Roca 
d’en Bras, prop de la font del Xambó.

El projecte de rutes eqüestres, que es 
va presentar a les jornades 
tècniques de Santa Llúcia, 
contempla la creació de rutes de 3 a 5 
dies per fer a cavall o amb carruatge, 
anomenades rutes Margarida. Una té 

sortida i arribada a Prats, una altra a 
Olost i també es treballa per fer realitat 
una ruta que recorri tot el Lluçanès. 
Perquè el projecte sigui una realitat en 
els propers mesos es treballarà en la 
implicació del sector turístic, 
allotjaments i restaurants i altres 
serveis com ferradors o veterinaris. El 
projecte està gestionat a través de 
Lluçanès Turisme. 

Prats declara 'persona non grata' 
el rei Felip VI
El ple de l’Ajuntament de Prats del 
mes de gener va aprovar una moció 
conjunta dels quatre grups amb 
representació municipal, Junts per 
Prats, Movem Prats, ERC Prats i el 
RAP, per declarar persona non grata 
a Felip VI de Borbó. D’aquesta 
manera, Prats és ja un municipi 
antimonàrquic i, en conseqüència, 
un municipi plenament democràtic i 
republicà.

Prats ja compta amb un Pla d'Acció 
Cultural
El passat ple del mes de gener va 
aprovar per unanimitat el Pla d’Acció 
Cultural, és a dir, el full de ruta en 
l’àmbit cultural pels propers anys al 
municipi. El document realitza una 
diagnosi de la realitat cultural de 
Prats i determina les estratègies 
d’acció i els reptes de futur pels 
propers set anys, tal i com explica el 
regidor de Cultura, Jordi Batriu.
El document ja es pot consultar al 
web municipal.

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, així com 
l'actualització setmanal de les 
dades de la Covid-19 al poble i al 
Lluçanès. L'enllaç on consultar 
aquesta informació és: 
pratsdellucanes.cat/coronavirus


