
Els passos de vianants, que uneixen el carrer 5 de febrer amb l'avinguda de 
Rafael Casanova i el que enllaça Cal Bach amb el carrer de Sant Marçal, ja són 
més visibles.

L'acció s'aplicarà en gairebé una desena de passos vianants del centre del 
poble per millorar-ne la visibilitat amb una il·luminació més sostenible, amb 
lluminàries LED.

Les millores aplicades són fruit del compromís de l'equip de govern perquè 
s'implementi la segona opció més votada en els primers pressupostos 
participatius de l’any 2020 i que també es recull en el pla d'acció de govern.
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Espai lúdic intergeneracional 
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Prats presenta 40 idees per la 
segona edició dels pressupostos 
participatius
La ciutadania i entitats de Prats han 
presentat un total de 40 propostes 
durant la fase de presentació 
d’idees de la segona edició dels 
pressupostos participatius.

Així ho van detallar el regidor de 
Participació, Isaac Romero, i la 
tècnica de l’àrea, Angelina Soler, a 
la taula de debat i diàleg celebrada el 
13 d’abril on es van donar a conèixer 
la quarantena de propostes formula-
des pel poble.

Durant la sessió es van presentar i 
concretar algunes de les idees 
compartides que passaran a la 
següent fase durant els mesos d’abril, 
maig i juny, quan el personal tècnic 
elaborarà els projectes tècnics.

A més, durant aquest període es durà 
a terme el filtratge de les propostes 
per tal que compleixin els criteris de 
viabilitat econòmica i tècnica.

Isaac Romero agraeix i valora molt 
positivament que s’hagi més que 
duplicat el nombre d’idees proposa-
des respecte la primera edició.

S’ha fet una enquesta participativa 
per recollir idees per les Festes de 
Sant Joan i els Elois
Durant aquest mes d’abril, des de 
l’Ajuntament de Prats s’ha creat una 
enquesta oberta a tota la ciutadania i 
entitats per tal de recollir idees per 
les properes Festes de Sant Joan i 
els Elois, que hauran d’estar adapta-
des a la pandèmia. S’hi ha pogut 
participar per Internet, de forma 
presencial a Cal Bach i també de 
forma presencial al mercat dels 
diumenges. 

Properament es donaran a conèixer 
les idees rebudes per tal que puguin 
incorporar-se al model de les Festes de 
Sant Joan i els Elois tenint en compte 
que puguin ser viables i no alterin 
la tradició i essència de les festes.

Es construeix el camí educatiu de 
l'avinguda de Rafael Casanova
El passat mes de març va començar 
l'adequació del camí educatiu i zona 
de lleure de l'avinguda de Rafael 
Casanova, la proposta guanyadora 
dels primers pressupostos 

participatius de Prats que uneix el 
centre del poble amb la zona escolar i 
esportiva amb un nou espai d'apre-
nentatge i punt de trobada de 
diferents generacions. 

El projecte, treballat i consensuat per 
l'AMPA de l'Escola Lluçanès i 
l'Ajuntament, es donarà per acabat 
amb la instal·lació d'una tanca verda 
per garantir la seguretat de l'espai i 
les persones que l'utilitzen. 

Prats ja disposa d'un agent cívic
Des del passat mes de març, el poble 
ja disposa d'un agent cívic que vetlla 
perquè es compleixin les normes de 
convivència i l'ús cívic dels espais 
públics del poble, assegurant que se 
segueixen les ordenances vigents.
 
Guillem Oset és la persona que ha 
guanyat el procés públic de selecció. 
El primer agent cívic del poble està 
treballant en promoure el civisme i 
desenvolupar les tasques de 
prevenció de conflictes, així com la 
recerca de la conscienciació i el 
foment dels comportaments cívics 
mitjançant la informació, la 
pedagogia, l'advertència i quan sigui 
necessari, el requeriment.

Tornen les passejades saludables 
del cicle ‘El Lluçanès cap als 100’
Durant aquests mesos d'abril i maig 
se celebren les rutes saludables del 
cicle de passejades ‘El Lluçanès cap 
als 100’. Les properes sortides estan 

programades pels dies 23 i 30 d’abril, 
14 i 21 de maig. Es tracta de rutes 
per a la gent gran d'entre 6 i 8 km 
per a persones acostumades a 
caminar. 

Per participar-hi cal inscripció 
prèvia al web www.pratsdellucanes.-
cat/cursos o presencialment a 
l’Ajuntament de Prats. El projecte 
està organitzat per l’Ajuntament de 
Prats i el Consorci del Lluçanès.

Espai lúdic intergeneracional a la 
plaça dels Països Catalans
Al llarg de les properes setmanes es 
milloraran les instal·lacions de la 
plaça dels Països Catalans per 
fomentar l'espai públic amb punts de 
trobada intergeneracionals. Es 
reorganitzarà el parc infantil i s'hi 
traslladarà el parc lúdic per a gent 
gran que actualment es troba a la 
placeta del Centre de Dia, a continua-
ció de la plaça de l'U d'Octubre. 

També es millorarà l'enjardinament 
de les jardineres que hi ha a les 
places per continuar embellint el 
poble. 

La renovada plaça segueix la línia 
del nou camí educatiu, projecte 
guanyador dels primers pressupostos 
participatius, i que converteix en un 
espai de trobada intergeneracional, 
d'interrelació i aprenentatge el camí 
que uneix el nucli urbà amb la zona 
escolar i esportiva.

L’Ajuntament de Prats és un dels 
36 més transparents de tot 
Catalunya
Prats de Lluçanès revalida per segon 
any consecutiu el 100% de compli-
ment dels indicadors del Segell 
Infoparticipa que avalen la transpa- 
rència i la qualitat de la comunicació 
pública. D’aquesta manera s’han 
obtingut els 52 indicadors establerts 
pel Laboratori de Periodisme i 
Comunicació per a la Ciutadania 
Plural (LPCCP) de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB).

Prats de Lluçanès està entre els 36 
municipis, dels 947 que hi ha a 
Catalunya, que ha obtingut la major 
puntuació dels guardons i un dels 3 
únics municipis de les comarques 
d’Osona i Lluçanès en aconseguir-lo.

Primer pas per la reforma de la 
Plaça Nova 
La plaça Nova, una de les zones més 
concorregudes del poble i més 
cèntriques, requereix un replanteja-
ment per disminuir-ne les barreres 
arquitectòniques i convertir-la en un 
espai més amable. És per això, que 
en els pressupostos d'enguany hi 
consta una partida de 24.000 euros 
per poder redactar el projecte de 
reforma.
 
Properament es farà una reunió amb 
veïnat, establiments i persones 
que tinguin locals o pisos a la 

plaça i se seguirà amb un procés 
participatiu per tal que sigui un 
espai que reculli al màxim les idees 
del poble. D'aquesta manera, 
s'encara aquesta nova transformació 
de l'espai públic seguint promovent la 
participació.

Piscina municipal més inclusiva
Aquest estiu la piscina municipal 
estrenarà la rampa d'accés per fer 
més fàcil el bany a les persones amb 
diversitat funcional, gent gran, infants 
i persones més vulnerables.

Tothom, sense excepcions, podrà 
gaudir de l'accés a la zona de bany de 
la piscina lliure de barreres arqui-
tectòniques. Es preveu que els 
treballs de construcció de la rampa 
s'iniciïn en les properes setmanes.

Cal recordar que des de la temporada 
passada l'accés, tant a les instal·la-
cions com a la zona de les piscina,  ja 
es disposa d'una rampa accessible 
per la zona enjardinada per facilitar la 
mobilitat. S'avança, doncs, cap a un 
poble més inclusiu.

Més neteja d'embornals
La brigada municipal ha iniciat les 
feines de neteja, manteniment i 
conservació de la xarxa d'embornals 
dels carrers del poble. L'objectiu és 
deixar-los totalment nets de la 
brutícia que s'hi ha anat acumulant al 
llarg dels anys per prevenir 
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Primer pas per la reforma de 
la Plaça Nova

problemes que poden suposar les 
possibles pluges o tempestes. La 
tasca feta per la brigada evitarà que 
s'embussin i que facin la seva funció 
satisfactòriament.

Pla intern d'Igualtat de 
l'Ajuntament de Prats
L'Ajuntament de Prats està ultimant la 
redacció del pla intern d'Igualtat per 
disposar d'una administració que 
fomenti la igualtat i que sigui més 
inclusiu. El pla, redactat per la 
Diputació de Barcelona, es traduirà 
en diverses accions i formacions 
perquè es garanteixi la igualtat en les 
diferents àrees municipals.
 
Paral·lelament, la Taula d'Igualtat que 
es va crear fa un any continua les seves 
trobades periòdiques per treballar 
conjuntament les programacions i 
detectar possibles necessitats.
  
El regidor d'Igualtat, Isaac Romero, 
recorda que les persones que vulguin 
formar part de la taula poden escriure 
a igualtat@pratsdellucanes.cat i 
anima a participar en els actes que 
tindran lloc el proper 17 de maig, Dia 
Internacional contra la LGTBIfòbia.

Prats, oficina de tramitació i 
recollida de l'IDCat
L'Ajuntament de Prats de Lluçanès 
serà una de les oficines de Catalunya 
on es podrà sol·licitar presencial-
ment, i recollir, l'IDCat.
  
L'IdCAT és un identificador digital 
emès per l'Agència Catalana de 
Certificació (CATCert), que permet 
firmar i encriptar correus electrònics, 
firmar formularis web i documents 
electrònics i tramitar diverses 
gestions en les diverses administra-
cions públiques.
 
El regidor de Comunicació, Isaac 
Romero, remarca que es continuen 
fent passos per accelerar la digita-
lització, fomentar l’apoderament 
digital, i avançar cap a una adminis-
tració més moderna que permeti 
faciliti fer els tràmits còmodament 
des de casa.
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Prats presenta 40 idees per la 
segona edició dels pressupostos 
participatius
La ciutadania i entitats de Prats han 
presentat un total de 40 propostes 
durant la fase de presentació 
d’idees de la segona edició dels 
pressupostos participatius.

Així ho van detallar el regidor de 
Participació, Isaac Romero, i la 
tècnica de l’àrea, Angelina Soler, a 
la taula de debat i diàleg celebrada el 
13 d’abril on es van donar a conèixer 
la quarantena de propostes formula-
des pel poble.

Durant la sessió es van presentar i 
concretar algunes de les idees 
compartides que passaran a la 
següent fase durant els mesos d’abril, 
maig i juny, quan el personal tècnic 
elaborarà els projectes tècnics.

A més, durant aquest període es durà 
a terme el filtratge de les propostes 
per tal que compleixin els criteris de 
viabilitat econòmica i tècnica.

Isaac Romero agraeix i valora molt 
positivament que s’hagi més que 
duplicat el nombre d’idees proposa-
des respecte la primera edició.

S’ha fet una enquesta participativa 
per recollir idees per les Festes de 
Sant Joan i els Elois
Durant aquest mes d’abril, des de 
l’Ajuntament de Prats s’ha creat una 
enquesta oberta a tota la ciutadania i 
entitats per tal de recollir idees per 
les properes Festes de Sant Joan i 
els Elois, que hauran d’estar adapta-
des a la pandèmia. S’hi ha pogut 
participar per Internet, de forma 
presencial a Cal Bach i també de 
forma presencial al mercat dels 
diumenges. 

Properament es donaran a conèixer 
les idees rebudes per tal que puguin 
incorporar-se al model de les Festes de 
Sant Joan i els Elois tenint en compte 
que puguin ser viables i no alterin 
la tradició i essència de les festes.

Es construeix el camí educatiu de 
l'avinguda de Rafael Casanova
El passat mes de març va començar 
l'adequació del camí educatiu i zona 
de lleure de l'avinguda de Rafael 
Casanova, la proposta guanyadora 
dels primers pressupostos 

participatius de Prats que uneix el 
centre del poble amb la zona escolar i 
esportiva amb un nou espai d'apre-
nentatge i punt de trobada de 
diferents generacions. 

El projecte, treballat i consensuat per 
l'AMPA de l'Escola Lluçanès i 
l'Ajuntament, es donarà per acabat 
amb la instal·lació d'una tanca verda 
per garantir la seguretat de l'espai i 
les persones que l'utilitzen. 

Prats ja disposa d'un agent cívic
Des del passat mes de març, el poble 
ja disposa d'un agent cívic que vetlla 
perquè es compleixin les normes de 
convivència i l'ús cívic dels espais 
públics del poble, assegurant que se 
segueixen les ordenances vigents.
 
Guillem Oset és la persona que ha 
guanyat el procés públic de selecció. 
El primer agent cívic del poble està 
treballant en promoure el civisme i 
desenvolupar les tasques de 
prevenció de conflictes, així com la 
recerca de la conscienciació i el 
foment dels comportaments cívics 
mitjançant la informació, la 
pedagogia, l'advertència i quan sigui 
necessari, el requeriment.

Tornen les passejades saludables 
del cicle ‘El Lluçanès cap als 100’
Durant aquests mesos d'abril i maig 
se celebren les rutes saludables del 
cicle de passejades ‘El Lluçanès cap 
als 100’. Les properes sortides estan 

programades pels dies 23 i 30 d’abril, 
14 i 21 de maig. Es tracta de rutes 
per a la gent gran d'entre 6 i 8 km 
per a persones acostumades a 
caminar. 

Per participar-hi cal inscripció 
prèvia al web www.pratsdellucanes.-
cat/cursos o presencialment a 
l’Ajuntament de Prats. El projecte 
està organitzat per l’Ajuntament de 
Prats i el Consorci del Lluçanès.

Espai lúdic intergeneracional a la 
plaça dels Països Catalans
Al llarg de les properes setmanes es 
milloraran les instal·lacions de la 
plaça dels Països Catalans per 
fomentar l'espai públic amb punts de 
trobada intergeneracionals. Es 
reorganitzarà el parc infantil i s'hi 
traslladarà el parc lúdic per a gent 
gran que actualment es troba a la 
placeta del Centre de Dia, a continua-
ció de la plaça de l'U d'Octubre. 

També es millorarà l'enjardinament 
de les jardineres que hi ha a les 
places per continuar embellint el 
poble. 

La renovada plaça segueix la línia 
del nou camí educatiu, projecte 
guanyador dels primers pressupostos 
participatius, i que converteix en un 
espai de trobada intergeneracional, 
d'interrelació i aprenentatge el camí 
que uneix el nucli urbà amb la zona 
escolar i esportiva.

Salutació

Treballem perquè Prats no s'aturi

Fa just un any que la Covid-19 es va 
començar a estendre a casa nostra. 
Ningú preveia la magnitud del que 
ha passat i no ens imaginàvem que 
s'acabaria derivant en una crisi 
sanitària, social i econòmica que 
canviaria les nostres vides. No 
sabíem a què ens enfrontàvem 
realment i, dia a dia, ens vam haver 
d'adaptar i de decidir el més ràpid 
possible com gestionar una situació 
gens fàcil.

Ajuntament, treballadors i 
treballadores públiques, personal 
sanitari i assistencial i de serveis 
essencials, comerços, empreses i 
moltíssimes persones anònimes 
vàrem treballar plegats en una única 
direcció amb la mateixa prioritat: 
estar al costat dels pradencs i les 
pradenques.

Un any després tornem a agrair a 
tothom la predisposció, compromís i 
responsabilitat. Som un poble 
solidari, valent i molt compromès 
que sabem cuidar-nos, i cuida la 
resta, quan les dificultats són 
extremes i adverses. 
 
Podem dir que hem superat el 
primer any de pandèmia i ara toca 
analitzar diversos escenaris per fer 
front als estralls i establir projectes 
de futur. Des del govern municipal 
continuem treballant des de les 
diverses regidories per transformar 
el pobles amb una visió sensible 
amb persones i col·lectius més 
vulnerables. Hem de poder-los 
garantir una sortida real d'aquesta 
crisi.

Vetllar per la salut és una prioritat, 
però també hem de pensar en tot 
allò que ens ha de permetre seguir 
tirant endavant el nostre poble, 
d'una forma equilibrada i sostenible, 
i que tothom tingui la possibilitat de 
treballar, malgrat les adversitats. 

Alcalde, regidors i regidores de 
govern.

Les veus dels grups municipals

Aquestes darreres setmanes s’estan 
portant a terme diverses iniciatives 
participatives, on els pradencs i 
pradenques hi podem dir la nostra. 
S’han iniciat els pressupostos 
participatius i una enquesta 
participativa per recollir idees per les 
Festes de Sant Joan i els Elois, que 
caldrà adaptar a la pandèmia.

La població més jove té l’oportunitat 
de participar en l’enquesta 
impulsada pel Consorci que servirà 
per redactar el pla de Joventut del 
Lluçanès, que ha de marcar les 
polítiques de joventut a la comarca.

Des de Movem Prats us animem a 
participar activament en aquestes 
accions participatives impulsades.

Des del RAP hem proposat crear un 
pas de vianants per poder travessar 
amb seguretat la carretera B-432 a 
l'alçada de la pista de pàdel i crear 
una vorera lateral paral·lela al camp 
de futbol per fer un pas segur de 
vianants i bicicletes. Aquest pas ha 
d’incloure una millora de senyals 
lumínics de velocitat i de pas de 
vianants a l’entrada al poble per 
advertir als vehicles. La vorera lateral 
cal protegir-la amb baranes de fusta i 
fer-hi un paviment transitable.

Recordem que les propostes del RAP 
als pressupostos participatius del 
2020, una rampa d’accessibilitat a la 
piscina i l’adequació del camí dels 
vestidors a la piscina són inversions 
del pressupost general 2021 de 
l'Ajuntament de Prats.

L’Ajuntament de Prats és un dels 
36 més transparents de tot 
Catalunya
Prats de Lluçanès revalida per segon 
any consecutiu el 100% de compli-
ment dels indicadors del Segell 
Infoparticipa que avalen la transpa- 
rència i la qualitat de la comunicació 
pública. D’aquesta manera s’han 
obtingut els 52 indicadors establerts 
pel Laboratori de Periodisme i 
Comunicació per a la Ciutadania 
Plural (LPCCP) de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB).

Prats de Lluçanès està entre els 36 
municipis, dels 947 que hi ha a 
Catalunya, que ha obtingut la major 
puntuació dels guardons i un dels 3 
únics municipis de les comarques 
d’Osona i Lluçanès en aconseguir-lo.

Primer pas per la reforma de la 
Plaça Nova 
La plaça Nova, una de les zones més 
concorregudes del poble i més 
cèntriques, requereix un replanteja-
ment per disminuir-ne les barreres 
arquitectòniques i convertir-la en un 
espai més amable. És per això, que 
en els pressupostos d'enguany hi 
consta una partida de 24.000 euros 
per poder redactar el projecte de 
reforma.
 
Properament es farà una reunió amb 
veïnat, establiments i persones 
que tinguin locals o pisos a la 

plaça i se seguirà amb un procés 
participatiu per tal que sigui un 
espai que reculli al màxim les idees 
del poble. D'aquesta manera, 
s'encara aquesta nova transformació 
de l'espai públic seguint promovent la 
participació.

Piscina municipal més inclusiva
Aquest estiu la piscina municipal 
estrenarà la rampa d'accés per fer 
més fàcil el bany a les persones amb 
diversitat funcional, gent gran, infants 
i persones més vulnerables.

Tothom, sense excepcions, podrà 
gaudir de l'accés a la zona de bany de 
la piscina lliure de barreres arqui-
tectòniques. Es preveu que els 
treballs de construcció de la rampa 
s'iniciïn en les properes setmanes.

Cal recordar que des de la temporada 
passada l'accés, tant a les instal·la-
cions com a la zona de les piscina,  ja 
es disposa d'una rampa accessible 
per la zona enjardinada per facilitar la 
mobilitat. S'avança, doncs, cap a un 
poble més inclusiu.

Més neteja d'embornals
La brigada municipal ha iniciat les 
feines de neteja, manteniment i 
conservació de la xarxa d'embornals 
dels carrers del poble. L'objectiu és 
deixar-los totalment nets de la 
brutícia que s'hi ha anat acumulant al 
llarg dels anys per prevenir 

Transformem el poble 
L'objectiu és fer de Prats un poble 
inclusiu, transformador, compromès i 
sostenible per contribuir a millorar la 
vida de les persones que hi vivim. És 
per això, que en els propers dies, 
s'iniciarà les trobades amb els veins i 
veines per començar el procés de 
reforma de la Plaça Nova. Es tracta 
d'un projecte que vol donar 
dinamisme al centre de la vila i 
millorar l'accessibilitat i la seguretat 
en aquest punt tant concorregut. 

Per altra banda, el projecte de 
reforma i posada en funcionament 
del nou Cafè-Teatre Orient segueix 
avançant i ben aviat ja se'n 
coneixeran els detalls de com serà 
aquest equipament que ha de 
vertebrar el sistema cultural local. 

Oficina del DARPA: Vam proposar 
un treball conjunt d’Ajuntament i 
serveis territorials d’agricultura per 
reactivar els serveis de l’oficina 
d’atenció ciutadana.

Ca l’Andreuet: A la inversió de 
420.000€ en 3 anys de la compra, cal 
sumar-hi factures per valor de 
36.418,91€. Falta almenys la despesa 
en jardineria i el cost del temps dedicat 
pels treballadors de l’Ajuntament.

ERC al Ple: Vam presentar mocions 
en suport de les entitats; per un cicle 
cultural i d’activitats al centre; i, 
conjuntament, una moció pel 
reconeixement dels drets de les 
persones trans* i en suport d’una llei 
trans estatal.

Presentació de ‘En defensa pròpia’, 
de Joan Tardà: Vam presentar el 
llibre amb l’autor i l’Andreu Pujol.

problemes que poden suposar les 
possibles pluges o tempestes. La 
tasca feta per la brigada evitarà que 
s'embussin i que facin la seva funció 
satisfactòriament.

Pla intern d'Igualtat de 
l'Ajuntament de Prats
L'Ajuntament de Prats està ultimant la 
redacció del pla intern d'Igualtat per 
disposar d'una administració que 
fomenti la igualtat i que sigui més 
inclusiu. El pla, redactat per la 
Diputació de Barcelona, es traduirà 
en diverses accions i formacions 
perquè es garanteixi la igualtat en les 
diferents àrees municipals.
 
Paral·lelament, la Taula d'Igualtat que 
es va crear fa un any continua les seves 
trobades periòdiques per treballar 
conjuntament les programacions i 
detectar possibles necessitats.
  
El regidor d'Igualtat, Isaac Romero, 
recorda que les persones que vulguin 
formar part de la taula poden escriure 
a igualtat@pratsdellucanes.cat i 
anima a participar en els actes que 
tindran lloc el proper 17 de maig, Dia 
Internacional contra la LGTBIfòbia.

Prats, oficina de tramitació i 
recollida de l'IDCat
L'Ajuntament de Prats de Lluçanès 
serà una de les oficines de Catalunya 
on es podrà sol·licitar presencial-
ment, i recollir, l'IDCat.
  
L'IdCAT és un identificador digital 
emès per l'Agència Catalana de 
Certificació (CATCert), que permet 
firmar i encriptar correus electrònics, 
firmar formularis web i documents 
electrònics i tramitar diverses 
gestions en les diverses administra-
cions públiques.
 
El regidor de Comunicació, Isaac 
Romero, remarca que es continuen 
fent passos per accelerar la digita-
lització, fomentar l’apoderament 
digital, i avançar cap a una adminis-
tració més moderna que permeti 
faciliti fer els tràmits còmodament 
des de casa.

per Prats
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Prats presenta 40 idees per la 
segona edició dels pressupostos 
participatius
La ciutadania i entitats de Prats han 
presentat un total de 40 propostes 
durant la fase de presentació 
d’idees de la segona edició dels 
pressupostos participatius.

Així ho van detallar el regidor de 
Participació, Isaac Romero, i la 
tècnica de l’àrea, Angelina Soler, a 
la taula de debat i diàleg celebrada el 
13 d’abril on es van donar a conèixer 
la quarantena de propostes formula-
des pel poble.

Durant la sessió es van presentar i 
concretar algunes de les idees 
compartides que passaran a la 
següent fase durant els mesos d’abril, 
maig i juny, quan el personal tècnic 
elaborarà els projectes tècnics.

A més, durant aquest període es durà 
a terme el filtratge de les propostes 
per tal que compleixin els criteris de 
viabilitat econòmica i tècnica.

Isaac Romero agraeix i valora molt 
positivament que s’hagi més que 
duplicat el nombre d’idees proposa-
des respecte la primera edició.

S’ha fet una enquesta participativa 
per recollir idees per les Festes de 
Sant Joan i els Elois
Durant aquest mes d’abril, des de 
l’Ajuntament de Prats s’ha creat una 
enquesta oberta a tota la ciutadania i 
entitats per tal de recollir idees per 
les properes Festes de Sant Joan i 
els Elois, que hauran d’estar adapta-
des a la pandèmia. S’hi ha pogut 
participar per Internet, de forma 
presencial a Cal Bach i també de 
forma presencial al mercat dels 
diumenges. 

Properament es donaran a conèixer 
les idees rebudes per tal que puguin 
incorporar-se al model de les Festes de 
Sant Joan i els Elois tenint en compte 
que puguin ser viables i no alterin 
la tradició i essència de les festes.

Es construeix el camí educatiu de 
l'avinguda de Rafael Casanova
El passat mes de març va començar 
l'adequació del camí educatiu i zona 
de lleure de l'avinguda de Rafael 
Casanova, la proposta guanyadora 
dels primers pressupostos 

participatius de Prats que uneix el 
centre del poble amb la zona escolar i 
esportiva amb un nou espai d'apre-
nentatge i punt de trobada de 
diferents generacions. 

El projecte, treballat i consensuat per 
l'AMPA de l'Escola Lluçanès i 
l'Ajuntament, es donarà per acabat 
amb la instal·lació d'una tanca verda 
per garantir la seguretat de l'espai i 
les persones que l'utilitzen. 

Prats ja disposa d'un agent cívic
Des del passat mes de març, el poble 
ja disposa d'un agent cívic que vetlla 
perquè es compleixin les normes de 
convivència i l'ús cívic dels espais 
públics del poble, assegurant que se 
segueixen les ordenances vigents.
 
Guillem Oset és la persona que ha 
guanyat el procés públic de selecció. 
El primer agent cívic del poble està 
treballant en promoure el civisme i 
desenvolupar les tasques de 
prevenció de conflictes, així com la 
recerca de la conscienciació i el 
foment dels comportaments cívics 
mitjançant la informació, la 
pedagogia, l'advertència i quan sigui 
necessari, el requeriment.

Tornen les passejades saludables 
del cicle ‘El Lluçanès cap als 100’
Durant aquests mesos d'abril i maig 
se celebren les rutes saludables del 
cicle de passejades ‘El Lluçanès cap 
als 100’. Les properes sortides estan 

programades pels dies 23 i 30 d’abril, 
14 i 21 de maig. Es tracta de rutes 
per a la gent gran d'entre 6 i 8 km 
per a persones acostumades a 
caminar. 

Per participar-hi cal inscripció 
prèvia al web www.pratsdellucanes.-
cat/cursos o presencialment a 
l’Ajuntament de Prats. El projecte 
està organitzat per l’Ajuntament de 
Prats i el Consorci del Lluçanès.

Espai lúdic intergeneracional a la 
plaça dels Països Catalans
Al llarg de les properes setmanes es 
milloraran les instal·lacions de la 
plaça dels Països Catalans per 
fomentar l'espai públic amb punts de 
trobada intergeneracionals. Es 
reorganitzarà el parc infantil i s'hi 
traslladarà el parc lúdic per a gent 
gran que actualment es troba a la 
placeta del Centre de Dia, a continua-
ció de la plaça de l'U d'Octubre. 

També es millorarà l'enjardinament 
de les jardineres que hi ha a les 
places per continuar embellint el 
poble. 

La renovada plaça segueix la línia 
del nou camí educatiu, projecte 
guanyador dels primers pressupostos 
participatius, i que converteix en un 
espai de trobada intergeneracional, 
d'interrelació i aprenentatge el camí 
que uneix el nucli urbà amb la zona 
escolar i esportiva.

Focs de Sant Isidre
L'Ajuntament de Prats de Lluçanès 
convida a encendre fogueres de 
Sant Isidre el proper 14 de maig, en 
els punts habituals, si les mesures 
sanitàries ho permeten.
 
Uns focs que s'hauran de portar a 
terme evitant aglomeracions i 
mantenint les mesures (mascareta, 
higiene de mans, distància sanitària i 

L’Ajuntament de Prats és un dels 
36 més transparents de tot 
Catalunya
Prats de Lluçanès revalida per segon 
any consecutiu el 100% de compli-
ment dels indicadors del Segell 
Infoparticipa que avalen la transpa- 
rència i la qualitat de la comunicació 
pública. D’aquesta manera s’han 
obtingut els 52 indicadors establerts 
pel Laboratori de Periodisme i 
Comunicació per a la Ciutadania 
Plural (LPCCP) de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB).

Prats de Lluçanès està entre els 36 
municipis, dels 947 que hi ha a 
Catalunya, que ha obtingut la major 
puntuació dels guardons i un dels 3 
únics municipis de les comarques 
d’Osona i Lluçanès en aconseguir-lo.

Primer pas per la reforma de la 
Plaça Nova 
La plaça Nova, una de les zones més 
concorregudes del poble i més 
cèntriques, requereix un replanteja-
ment per disminuir-ne les barreres 
arquitectòniques i convertir-la en un 
espai més amable. És per això, que 
en els pressupostos d'enguany hi 
consta una partida de 24.000 euros 
per poder redactar el projecte de 
reforma.
 
Properament es farà una reunió amb 
veïnat, establiments i persones 
que tinguin locals o pisos a la 

plaça i se seguirà amb un procés 
participatiu per tal que sigui un 
espai que reculli al màxim les idees 
del poble. D'aquesta manera, 
s'encara aquesta nova transformació 
de l'espai públic seguint promovent la 
participació.

Piscina municipal més inclusiva
Aquest estiu la piscina municipal 
estrenarà la rampa d'accés per fer 
més fàcil el bany a les persones amb 
diversitat funcional, gent gran, infants 
i persones més vulnerables.

Tothom, sense excepcions, podrà 
gaudir de l'accés a la zona de bany de 
la piscina lliure de barreres arqui-
tectòniques. Es preveu que els 
treballs de construcció de la rampa 
s'iniciïn en les properes setmanes.

Cal recordar que des de la temporada 
passada l'accés, tant a les instal·la-
cions com a la zona de les piscina,  ja 
es disposa d'una rampa accessible 
per la zona enjardinada per facilitar la 
mobilitat. S'avança, doncs, cap a un 
poble més inclusiu.

Més neteja d'embornals
La brigada municipal ha iniciat les 
feines de neteja, manteniment i 
conservació de la xarxa d'embornals 
dels carrers del poble. L'objectiu és 
deixar-los totalment nets de la 
brutícia que s'hi ha anat acumulant al 
llarg dels anys per prevenir 

respectant al màxim les bombolles) i sense celebrar els tradicionals sopars 
veïnals i reduint al màxim la mobilitat entre fogueres.

No serà la tradicional revetlla de Sant Isidre que es va poder viure amb total 
normalitat l'any 2019 però gràcies a la col·laboració dels pradencs i pradenques, 
de ben segur, serà molt millor que la que no es va poder portar a terme l'any 
passat. 

L'equip de govern anima a la gent a publicar les fotografies de les seves 
fogueres per fer-les més visibles i facilitar que les persones del poble les puguin 
veure sense moure's de la seva zona.

problemes que poden suposar les 
possibles pluges o tempestes. La 
tasca feta per la brigada evitarà que 
s'embussin i que facin la seva funció 
satisfactòriament.

Pla intern d'Igualtat de 
l'Ajuntament de Prats
L'Ajuntament de Prats està ultimant la 
redacció del pla intern d'Igualtat per 
disposar d'una administració que 
fomenti la igualtat i que sigui més 
inclusiu. El pla, redactat per la 
Diputació de Barcelona, es traduirà 
en diverses accions i formacions 
perquè es garanteixi la igualtat en les 
diferents àrees municipals.
 
Paral·lelament, la Taula d'Igualtat que 
es va crear fa un any continua les seves 
trobades periòdiques per treballar 
conjuntament les programacions i 
detectar possibles necessitats.
  
El regidor d'Igualtat, Isaac Romero, 
recorda que les persones que vulguin 
formar part de la taula poden escriure 
a igualtat@pratsdellucanes.cat i 
anima a participar en els actes que 
tindran lloc el proper 17 de maig, Dia 
Internacional contra la LGTBIfòbia.

Prats, oficina de tramitació i 
recollida de l'IDCat
L'Ajuntament de Prats de Lluçanès 
serà una de les oficines de Catalunya 
on es podrà sol·licitar presencial-
ment, i recollir, l'IDCat.
  
L'IdCAT és un identificador digital 
emès per l'Agència Catalana de 
Certificació (CATCert), que permet 
firmar i encriptar correus electrònics, 
firmar formularis web i documents 
electrònics i tramitar diverses 
gestions en les diverses administra-
cions públiques.
 
El regidor de Comunicació, Isaac 
Romero, remarca que es continuen 
fent passos per accelerar la digita-
lització, fomentar l’apoderament 
digital, i avançar cap a una adminis-
tració més moderna que permeti 
faciliti fer els tràmits còmodament 
des de casa.
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Prats presenta 40 idees per la 
segona edició dels pressupostos 
participatius
La ciutadania i entitats de Prats han 
presentat un total de 40 propostes 
durant la fase de presentació 
d’idees de la segona edició dels 
pressupostos participatius.

Així ho van detallar el regidor de 
Participació, Isaac Romero, i la 
tècnica de l’àrea, Angelina Soler, a 
la taula de debat i diàleg celebrada el 
13 d’abril on es van donar a conèixer 
la quarantena de propostes formula-
des pel poble.

Durant la sessió es van presentar i 
concretar algunes de les idees 
compartides que passaran a la 
següent fase durant els mesos d’abril, 
maig i juny, quan el personal tècnic 
elaborarà els projectes tècnics.

A més, durant aquest període es durà 
a terme el filtratge de les propostes 
per tal que compleixin els criteris de 
viabilitat econòmica i tècnica.

Isaac Romero agraeix i valora molt 
positivament que s’hagi més que 
duplicat el nombre d’idees proposa-
des respecte la primera edició.

S’ha fet una enquesta participativa 
per recollir idees per les Festes de 
Sant Joan i els Elois
Durant aquest mes d’abril, des de 
l’Ajuntament de Prats s’ha creat una 
enquesta oberta a tota la ciutadania i 
entitats per tal de recollir idees per 
les properes Festes de Sant Joan i 
els Elois, que hauran d’estar adapta-
des a la pandèmia. S’hi ha pogut 
participar per Internet, de forma 
presencial a Cal Bach i també de 
forma presencial al mercat dels 
diumenges. 

Properament es donaran a conèixer 
les idees rebudes per tal que puguin 
incorporar-se al model de les Festes de 
Sant Joan i els Elois tenint en compte 
que puguin ser viables i no alterin 
la tradició i essència de les festes.

Es construeix el camí educatiu de 
l'avinguda de Rafael Casanova
El passat mes de març va començar 
l'adequació del camí educatiu i zona 
de lleure de l'avinguda de Rafael 
Casanova, la proposta guanyadora 
dels primers pressupostos 

participatius de Prats que uneix el 
centre del poble amb la zona escolar i 
esportiva amb un nou espai d'apre-
nentatge i punt de trobada de 
diferents generacions. 

El projecte, treballat i consensuat per 
l'AMPA de l'Escola Lluçanès i 
l'Ajuntament, es donarà per acabat 
amb la instal·lació d'una tanca verda 
per garantir la seguretat de l'espai i 
les persones que l'utilitzen. 

Prats ja disposa d'un agent cívic
Des del passat mes de març, el poble 
ja disposa d'un agent cívic que vetlla 
perquè es compleixin les normes de 
convivència i l'ús cívic dels espais 
públics del poble, assegurant que se 
segueixen les ordenances vigents.
 
Guillem Oset és la persona que ha 
guanyat el procés públic de selecció. 
El primer agent cívic del poble està 
treballant en promoure el civisme i 
desenvolupar les tasques de 
prevenció de conflictes, així com la 
recerca de la conscienciació i el 
foment dels comportaments cívics 
mitjançant la informació, la 
pedagogia, l'advertència i quan sigui 
necessari, el requeriment.

Tornen les passejades saludables 
del cicle ‘El Lluçanès cap als 100’
Durant aquests mesos d'abril i maig 
se celebren les rutes saludables del 
cicle de passejades ‘El Lluçanès cap 
als 100’. Les properes sortides estan 

programades pels dies 23 i 30 d’abril, 
14 i 21 de maig. Es tracta de rutes 
per a la gent gran d'entre 6 i 8 km 
per a persones acostumades a 
caminar. 

Per participar-hi cal inscripció 
prèvia al web www.pratsdellucanes.-
cat/cursos o presencialment a 
l’Ajuntament de Prats. El projecte 
està organitzat per l’Ajuntament de 
Prats i el Consorci del Lluçanès.

Espai lúdic intergeneracional a la 
plaça dels Països Catalans
Al llarg de les properes setmanes es 
milloraran les instal·lacions de la 
plaça dels Països Catalans per 
fomentar l'espai públic amb punts de 
trobada intergeneracionals. Es 
reorganitzarà el parc infantil i s'hi 
traslladarà el parc lúdic per a gent 
gran que actualment es troba a la 
placeta del Centre de Dia, a continua-
ció de la plaça de l'U d'Octubre. 

També es millorarà l'enjardinament 
de les jardineres que hi ha a les 
places per continuar embellint el 
poble. 

La renovada plaça segueix la línia 
del nou camí educatiu, projecte 
guanyador dels primers pressupostos 
participatius, i que converteix en un 
espai de trobada intergeneracional, 
d'interrelació i aprenentatge el camí 
que uneix el nucli urbà amb la zona 
escolar i esportiva.

L’Ajuntament de Prats és un dels 
36 més transparents de tot 
Catalunya
Prats de Lluçanès revalida per segon 
any consecutiu el 100% de compli-
ment dels indicadors del Segell 
Infoparticipa que avalen la transpa- 
rència i la qualitat de la comunicació 
pública. D’aquesta manera s’han 
obtingut els 52 indicadors establerts 
pel Laboratori de Periodisme i 
Comunicació per a la Ciutadania 
Plural (LPCCP) de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB).

Prats de Lluçanès està entre els 36 
municipis, dels 947 que hi ha a 
Catalunya, que ha obtingut la major 
puntuació dels guardons i un dels 3 
únics municipis de les comarques 
d’Osona i Lluçanès en aconseguir-lo.

Primer pas per la reforma de la 
Plaça Nova 
La plaça Nova, una de les zones més 
concorregudes del poble i més 
cèntriques, requereix un replanteja-
ment per disminuir-ne les barreres 
arquitectòniques i convertir-la en un 
espai més amable. És per això, que 
en els pressupostos d'enguany hi 
consta una partida de 24.000 euros 
per poder redactar el projecte de 
reforma.
 
Properament es farà una reunió amb 
veïnat, establiments i persones 
que tinguin locals o pisos a la 

plaça i se seguirà amb un procés 
participatiu per tal que sigui un 
espai que reculli al màxim les idees 
del poble. D'aquesta manera, 
s'encara aquesta nova transformació 
de l'espai públic seguint promovent la 
participació.

Piscina municipal més inclusiva
Aquest estiu la piscina municipal 
estrenarà la rampa d'accés per fer 
més fàcil el bany a les persones amb 
diversitat funcional, gent gran, infants 
i persones més vulnerables.

Tothom, sense excepcions, podrà 
gaudir de l'accés a la zona de bany de 
la piscina lliure de barreres arqui-
tectòniques. Es preveu que els 
treballs de construcció de la rampa 
s'iniciïn en les properes setmanes.

Cal recordar que des de la temporada 
passada l'accés, tant a les instal·la-
cions com a la zona de les piscina,  ja 
es disposa d'una rampa accessible 
per la zona enjardinada per facilitar la 
mobilitat. S'avança, doncs, cap a un 
poble més inclusiu.

Més neteja d'embornals
La brigada municipal ha iniciat les 
feines de neteja, manteniment i 
conservació de la xarxa d'embornals 
dels carrers del poble. L'objectiu és 
deixar-los totalment nets de la 
brutícia que s'hi ha anat acumulant al 
llarg dels anys per prevenir 

Membres de l'Ajuntament es 
reuneixen amb la direcció de la 
Universitat de Vic i la FUB
Aquest mes d'abril l'alcalde de Prats, 
Jordi Bruch, i la regidora, Montserrat 
Juvanteny, es van reunir amb el rector 
de la Universitat de Vic, Josep Eladi 
Baños, el director general de la 
Fundació Universitària Balmes 
(FUB), Joan Turró, i el vicerector de la 
Universitat, Jordi Collet, per desplegar 
projectes de col·laboració i 
establir sinèrgies entre el poble i els 
centres educatius per potenciar 
l'essència del poble i del territori del 
Lluçanès.

      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.

problemes que poden suposar les 
possibles pluges o tempestes. La 
tasca feta per la brigada evitarà que 
s'embussin i que facin la seva funció 
satisfactòriament.

Pla intern d'Igualtat de 
l'Ajuntament de Prats
L'Ajuntament de Prats està ultimant la 
redacció del pla intern d'Igualtat per 
disposar d'una administració que 
fomenti la igualtat i que sigui més 
inclusiu. El pla, redactat per la 
Diputació de Barcelona, es traduirà 
en diverses accions i formacions 
perquè es garanteixi la igualtat en les 
diferents àrees municipals.
 
Paral·lelament, la Taula d'Igualtat que 
es va crear fa un any continua les seves 
trobades periòdiques per treballar 
conjuntament les programacions i 
detectar possibles necessitats.
  
El regidor d'Igualtat, Isaac Romero, 
recorda que les persones que vulguin 
formar part de la taula poden escriure 
a igualtat@pratsdellucanes.cat i 
anima a participar en els actes que 
tindran lloc el proper 17 de maig, Dia 
Internacional contra la LGTBIfòbia.

Prats, oficina de tramitació i 
recollida de l'IDCat
L'Ajuntament de Prats de Lluçanès 
serà una de les oficines de Catalunya 
on es podrà sol·licitar presencial-
ment, i recollir, l'IDCat.
  
L'IdCAT és un identificador digital 
emès per l'Agència Catalana de 
Certificació (CATCert), que permet 
firmar i encriptar correus electrònics, 
firmar formularis web i documents 
electrònics i tramitar diverses 
gestions en les diverses administra-
cions públiques.
 
El regidor de Comunicació, Isaac 
Romero, remarca que es continuen 
fent passos per accelerar la digita-
lització, fomentar l’apoderament 
digital, i avançar cap a una adminis-
tració més moderna que permeti 
faciliti fer els tràmits còmodament 
des de casa.


