
Del 23 al 25 de juliol, Prats va gaudir de la Fira de Sant Jaume on es van posar en 
valor els hàbits saludables i la proximitat amb tallers per a tothom i la segona 
jornada tècnica de la fira centrada en la salut i la nutrició.

Firaires, elaboradors i productors del territori van omplir el centre del poble 
amb les seves parades. Pradencs i visitants van viure un matí de Fira concorregut 
i farcit d'activitats, com els tallers als jardins de Cal Bach o la impressionant 
festa bastonera de rècord que va aplegar colles d'arreu del territori.

Un altre dels eixos principals va ser la programació 'Escenes, cultura al carrer' 
organitzada pel Festival Itineràncies d'estiu que va omplir de circ i cultura els 
jardins de la Farmàcia Vella, el concert de Marala o la proposta de circ del 
projecte Pobles de Circ a la plaça Vella van arrodonir la programació.

Les mesures sanitàries van impedir celebrar el Tastaqmarca i els tallers 
gastronòmics, que tornaven amb un format més sostenible i apostant pel
residu zero.

La Fira de Sant 
Jaume es renova 
potenciant els 
hàbits saludables 
i la cultura al 
carrer

Torna el 'Fes-te l'Agost',
el cicle musical de petit 
format de Prats

Nova jornada de donació de 
sang a l’agost

48 persones assassinades per 
violència masclista i LGTBIfòbica 
durant l’any 2021
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DESTA
CATS

Prats aprova noves convocatòries 
d’ajuts a empreses i establiments 
del poble
El ple de l'Ajuntament de Prats de 
juliol va aprovar noves 
convocatòries d’ajuts a empreses i 
establiments del municipi. S’hi 
destinaran 26.000 euros del 
pressupost. Els ajuts es divideixen en 
tres tipologies: subvencions per a la 
modernització d’establiments, al 
foment de l’ocupació i per a la 
creació de noves empreses. 
Properament es donaran a conèixer 
les bases i el termini de presentació 
de sol·licituds.

La sessió també va aprovar el 
reglament de la Comissió del 
Nomenclàtor per iniciar la 
feminització de vies i espais públics 
del poble. 

Al ple també es va donar compte de 
la modificació de regidories del 
consistori. El regidor Jordi Batriu 
incorpora la regidoria de Festes, 
passant a ser regidor de Cultura, 
Turisme i Festes. El regidor Josep 
Vilà, incorpora l’àrea de Fires i és a 
partir d’ara el regidor d’Esports, Món 
rural, Fires i Entitats. Finalment, Isaac 
Romero és el regidor d’Igualtat, 
Participació, Comunicació i Polítiques 
Digitals, les dues primeres de nova 
creació en aquest mandat.

També es va formalitzar la renúncia 
de l’acta del regidor d’ERC Prats, 
Isaac Peraire. El seu lloc l’ocuparà a 
partir del proper ple Glòria Borralleras 
que serà la nova regidora del grup 
municipal quan prengui possessió.

Es presenta la diagnosi del que 
serà el Pla Local de Salut
Durant els darrers mesos s’ha 
treballat en la diagnosi del Pla Local 
de Salut per detectar les fortaleses i 
mancances de salut del municipi i 
millorar així la salut dels pradencs i 
pradenques. El procés s'ha dut a 
terme amb la participació d'entitats 
i grups de persones que han 
col.laborat per fer aquest anàlisi i 
seguiment de la salut del poble.
 
Aquesta diagnosi es va presentar 
públicament el dia 27 de juliol. La 
regidora d'Acció Social, 
Montserrat Juvanteny, destaca que, 
‘és important poder tenir una 
diagnosi on hem detectat les 

necessitats i copsat també les 
fortaleses que tenim per encarar la 
part final del pla que determinarà les 
accions i les planificarà’. Alhora, la 
regidora, també vol agrair a totes les 
persones que hi han col·laborat a 
fer-ho possible.

Properament, s'obrirà un procés de 
participació ciutadana per tal de 
continuar amb la segona part del pla, 
la que definirà i calendaritzarà les 
accions a emprendre.
 
Ja pots votar a la segona edició 
dels pressupostos participatius
Fins el 31 d’agost, les persones 
majors de 16 anys empadronades 
a Prats poden votar entre les 11 
propostes que han sorgit des de la 
ciutadania.

Totes les persones empadronades al 
poble i majors de 16 anys poden 
votar entre els 11 projectes 
finalistes dels pressupostos 
participatius, fins al dimarts 31 
d’agost. El pressupost assignat per 
poder dur-les a terme és de 12.000 
euros, 2.000 euros més que en la 
primera edició.

Com puc votar?
Podran votar les persones de 16 anys 
o més que es trobin empadronades a 
Prats de Lluçanès fins al 31 d’agost, 
dia inclòs.

La votació es pot fer per internet a 
participacio.pratsdellucanes.cat 

on es poden consultar totes les 
propostes detalles. També podeu 
omplir la butlleta que trobareu dins 
d’aquest Safareig i dipositar-la en un 
dels punts de votació presencials, és 
a dir a Cal Bach, en horari d’oficina i 
cada diumenge a la parada de 
turisme al mercat.

Jornada de donació de sang a 
Prats
Prats de Lluçanès acollirà dissabte 
14 d'agost i diumenge 15 la 
campanya de donació de sang a 
L’Espai. Els horaris que s’establiran 
són els següents: dissabte 14: de 10 
a 2 i de 5 a 9 del vespre; diumenge 
15: de 10 a 2 del migdia.

Cal reservar cita prèvia des del web 
donarsang.gencat.cat o a través del 
telèfon d’atenció al donant 
935573566.

La regidora d’Acció Social, 
Montserrat Juvanteny, anima als 
pradencs i pradenques i gent del 
Lluçanès a participar-hi per tal de 
garantir així els tractaments de les 
properes setmanes.

Concentració unitària contra la 
LGTBIfòbia
El passat 7 de juliol, davant de Cal 
Bach es va celebrar la concentració  
de rebuig i condemna per 
l'assassinat de Samuel, el jove de la 
Corunya. Prats i tot el Lluçanès es va 
plantar per dir prou a la violència 
LGTBIfòbica.

Torna el 'Fes-te l'Agost', el cicle 
musical de petit format de Prats
Arriba l’agost i els jardins de Cal 
Bach de Prats estan preparats per 
acollir les nits de divendres a la fresca 
amb actuacions musicals gratuïtes 
en una nova edició del 'Fes-te 
l’agost'.
 
Aquest any des de l’àrea de Cultura 
es fa una aposta centrant la 
programació amb música, amb 
propostes emergents i d'alt nivell i 
amb propostes locals i del territori.

Com a principal novetat, aquesta 
edició avança un cap de setmana la 
programació i s'inicia el proper 
divendres 30 de juliol a les 8 del 
vespre amb la cantada final del 
EnCANTs, una trobada oberta on es 
cantaran les cançons apreses als 
tallers 'Encants del Món' i on es 
convida a tothom a cantar.
 
La programació continuarà el primer 
divendres d'agost, dia 6 amb la 
proposta d'Anna Andreu que ens 
transportarà per un sender de 
pop-folk càlid i emotiu, acompanyat 
de la violinista Marina Arrufat a la 
bateria.
 
El divendres 13 d’agost serà el torn 
de Ferran Orriols (Nyandú) que 
anunciarà el seu projecte en solitari, 
on no hi faltaran la guitarra clàssica i 
la veu. 

Els dos germans empordanesos Rusó 
i Ian Sala actuaran el dia 20 d'agost 
amb la seva proposta de folk de 
sirena a través de cançons poètiques 
i arranjaments de dues guitarres.

El pradenc Manel Bartrons tancarà 
la 17a edició del cicle el 27 d'agost 
amb la presentació del seu primer 
disc 'Y el verso cae al alma', nascut 
durant el confinament. 

Per complir amb la normativa vigent, 
l'aforament als Jardins de Cal Bach 
serà limitat. Tal i com detalla el 
regidor de Cultura, Jordi Batriu, 
caldrà reservar les entrades 
gratuïtament a través del web 
entrades.pratsdellucanes.cat o 
presencialment a Cal Bach.

Hi haurà un control d'accés a 
l'entrada de l'espai on es facilitarà gel 
hidroalcohòlic. Recordem que l'ús de 
la mascareta serà obligatori durant 
els espectacles encara que les 
cadires mantinguin les distàncies 
sanitàries. En cas de pluja 
l’esdeveniment quedarà suspès.

L'Intrús 2021 farà parada a Prats el 
setembre
Prats de Lluçanès serà una de les 
cites del calendari de l'Intrús 2021, 
el cicle de concerts en espais 
patrimonials del Lluçanès organitzat 
des de l'Escola de Música i Arts del 
Lluçanès. 
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En marxa les votacions
de la segona edició dels 
pressupostos participatius

L'escenari que acollirà la proposta de 
l'Intrús serà la Masia de Galobardes 
el diumenge 12 de setembre. El 
concert serà a les 12 del migdia.

Properament es donarà a conèixer 
tota la programació i la venda 
d'entrades al web 
www.llucanes.cat/intrus/.

David Gomis i Glòria Ambrós, 
guanyadors del 9è Concurs 
Instagram de les Festes de Sant 
Joan i els Elois
Prop d’una quarantena de fotografies 
van participar al 9è Concurs 
d’Instagram de les Festes de Sant 
Joan i els Elois d’enguany. Les 
instantànies correctament 
etiquetades amb 
#SantJoaniElois2021 i 
#PratsdeLluçanès i que seguien i 
mencionaven el perfil
@pratsdellucanes optaven a guanyar 
el primer o el segon premi del 
concurs.

El jurat, format pels fotògrafs locals 
Martí Font i Xavier Navarro han 
escollit les imatges guanyadores que 
visibilitzin l’essència de les festes. 
Així doncs, David Gomis 
(@elsacerdot) és el guanyador del 1r 
premi i Glòria Ambrós 
(@glorioambe) és la guanyadora del 
2n premi.

En marxa una nova edició del 
Voluntariat Jove de Prats
Durant tot aquest mes de juliol, una 
quinzena de nois i noies participen 
al projecte del Voluntariat Jove de 
Prats de Lluçanès, tots els dimarts, 
dijous i divendres, de 10 a 1 del 
migdia.

Des de l’àrea de Joventut s’ha 
plantejat una programació molt 
variada amb activitats ambientals, 
esportives, culturals i artístiques.
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Prats aprova noves convocatòries 
d’ajuts a empreses i establiments 
del poble
El ple de l'Ajuntament de Prats de 
juliol va aprovar noves 
convocatòries d’ajuts a empreses i 
establiments del municipi. S’hi 
destinaran 26.000 euros del 
pressupost. Els ajuts es divideixen en 
tres tipologies: subvencions per a la 
modernització d’establiments, al 
foment de l’ocupació i per a la 
creació de noves empreses. 
Properament es donaran a conèixer 
les bases i el termini de presentació 
de sol·licituds.

La sessió també va aprovar el 
reglament de la Comissió del 
Nomenclàtor per iniciar la 
feminització de vies i espais públics 
del poble. 

Al ple també es va donar compte de 
la modificació de regidories del 
consistori. El regidor Jordi Batriu 
incorpora la regidoria de Festes, 
passant a ser regidor de Cultura, 
Turisme i Festes. El regidor Josep 
Vilà, incorpora l’àrea de Fires i és a 
partir d’ara el regidor d’Esports, Món 
rural, Fires i Entitats. Finalment, Isaac 
Romero és el regidor d’Igualtat, 
Participació, Comunicació i Polítiques 
Digitals, les dues primeres de nova 
creació en aquest mandat.

També es va formalitzar la renúncia 
de l’acta del regidor d’ERC Prats, 
Isaac Peraire. El seu lloc l’ocuparà a 
partir del proper ple Glòria Borralleras 
que serà la nova regidora del grup 
municipal quan prengui possessió.

Es presenta la diagnosi del que 
serà el Pla Local de Salut
Durant els darrers mesos s’ha 
treballat en la diagnosi del Pla Local 
de Salut per detectar les fortaleses i 
mancances de salut del municipi i 
millorar així la salut dels pradencs i 
pradenques. El procés s'ha dut a 
terme amb la participació d'entitats 
i grups de persones que han 
col.laborat per fer aquest anàlisi i 
seguiment de la salut del poble.
 
Aquesta diagnosi es va presentar 
públicament el dia 27 de juliol. La 
regidora d'Acció Social, 
Montserrat Juvanteny, destaca que, 
‘és important poder tenir una 
diagnosi on hem detectat les 

necessitats i copsat també les 
fortaleses que tenim per encarar la 
part final del pla que determinarà les 
accions i les planificarà’. Alhora, la 
regidora, també vol agrair a totes les 
persones que hi han col·laborat a 
fer-ho possible.

Properament, s'obrirà un procés de 
participació ciutadana per tal de 
continuar amb la segona part del pla, 
la que definirà i calendaritzarà les 
accions a emprendre.
 
Ja pots votar a la segona edició 
dels pressupostos participatius
Fins el 31 d’agost, les persones 
majors de 16 anys empadronades 
a Prats poden votar entre les 11 
propostes que han sorgit des de la 
ciutadania.

Totes les persones empadronades al 
poble i majors de 16 anys poden 
votar entre els 11 projectes 
finalistes dels pressupostos 
participatius, fins al dimarts 31 
d’agost. El pressupost assignat per 
poder dur-les a terme és de 12.000 
euros, 2.000 euros més que en la 
primera edició.

Com puc votar?
Podran votar les persones de 16 anys 
o més que es trobin empadronades a 
Prats de Lluçanès fins al 31 d’agost, 
dia inclòs.

La votació es pot fer per internet a 
participacio.pratsdellucanes.cat 

on es poden consultar totes les 
propostes detalles. També podeu 
omplir la butlleta que trobareu dins 
d’aquest Safareig i dipositar-la en un 
dels punts de votació presencials, és 
a dir a Cal Bach, en horari d’oficina i 
cada diumenge a la parada de 
turisme al mercat.

Jornada de donació de sang a 
Prats
Prats de Lluçanès acollirà dissabte 
14 d'agost i diumenge 15 la 
campanya de donació de sang a 
L’Espai. Els horaris que s’establiran 
són els següents: dissabte 14: de 10 
a 2 i de 5 a 9 del vespre; diumenge 
15: de 10 a 2 del migdia.

Cal reservar cita prèvia des del web 
donarsang.gencat.cat o a través del 
telèfon d’atenció al donant 
935573566.

La regidora d’Acció Social, 
Montserrat Juvanteny, anima als 
pradencs i pradenques i gent del 
Lluçanès a participar-hi per tal de 
garantir així els tractaments de les 
properes setmanes.

Concentració unitària contra la 
LGTBIfòbia
El passat 7 de juliol, davant de Cal 
Bach es va celebrar la concentració  
de rebuig i condemna per 
l'assassinat de Samuel, el jove de la 
Corunya. Prats i tot el Lluçanès es va 
plantar per dir prou a la violència 
LGTBIfòbica.

Salutació

Amb la millora de la crisi sanitària es 
van flexibilitzar moltes mesures i 
vàrem poder gaudir d'unes Festes 
de Sant Joan i els Elois segures i 
altament participades. Sense 
confinament, amb menys 
restriccions i amb més persones 
vacunades, sentíem la necessitat de 
trobar-nos a les places, carrers i 
espais públics per poder, entre 
d'altres. tornar a ballar el nostre 
estimat Contrapàs. Com a pradencs 
i pradenques ens hem de felicitar 
per haver-ho fet d'una forma festiva i 
alhora responsable. 
 
Malgrat que la pandèmia segueix, 
tenim per endavant un estiu que 
esperem que podeu gaudiu amb 
família i amistats. S'acosten unes 
setmanes de bones temperatures 
on s'incrementa l'ús de l'espai 
públic i on cal, més que mai, que 
com a poble responsable que som, 
tinguem cura d'aquest indret 
privilegiat on vivim. 
 
Darrerament, haureu vist que 
l'Ajuntament ha intensificat la 
campanya de civisme per buscar la 
complicitat de la ciutadania per 
sumar esforços a l'hora de reclamar 
a les persones incíviques que no 
embrutin ni malmetin el poble. Prats 
de Lluçanès, es mereix tenir uns 
carrers i un entorn digne, on tothom 
pugui jugar, viure i relacionar-se. El 
poble, no es mereix que per desidia 
d'alguns es destrossi el mobiliari 
urbà i patrimonial o s'aboquin  
residus en qualsevol indret. 
 
Des d'aquest consistori ens hem 
marcat com a prioritat combatre 
l'incivisme perquè, tot i que sigui 
cosa ‘d'uns pocs’, genera molèsties 
al conjunt de la ciutadania. Ens 
agradaria que ens hi 
acompanyéssiu i que junts 
aconseguim un poble més net, més 
cívic, més acollidor i més amable. 
 
Us proposem que ho intentem, val 
molt la pena!
 
Alcalde, regidors i regidores de 
govern

Les veus dels grups municipals

Les pradenques i els pradencs, en les 
properes setmanes, tindrem a la 
nostra disposició diversos processos 
de participació, per definir entre tots 
projectes de futur pel nostre poble. 
Us animem a participar-ne.
Els pressupostos participatius. En 
aquesta segona edició compta amb 
11 propostes de diversos àmbits que 
s’han proposat entre el veïnat del 
municipi.
Consulta sobre el Pla local de salut. 
La voluntat és consensuar i prioritzar 
les accions en matèria de salut, que 
es desenvoluparan al municipi en els 
propers anys per tal de promoure una 
societat més saludable.
Consulta sobre les activitats per a 
la gent gran. L’objectiu és copsar les 
preferències de la gent gran del 
municipi i elaborar un programa 
d’activitats que respongui a les seves 
necessitats per fomentar un 
envelliment actiu de la població.

La proposta del RAP “PAS DE 
VIANANTS” no quedarà inclosa dins 
dels Pressupostos Participatius 2021, 
però seguirem buscant la manera per 
fer-ho possible. Volem un accés 
segur per a totes i tots!

Estem molt contents que una de les 
nostres propostes dels Pressupostos 
Participatius del 2020 sigui una realitat 
aquest any a la piscina de Prats. L’equip 
de govern la va trobar necessària i va 
incloure-la dins del pressupost 
municipal. Ara ja és una realitat!

Esperem que tots la pugueu gaudir i 
que aviat l’ajuntament hi posi una 
barana de seguretat i uns senyals 
perquè es respecti el seu ús. 

Després d’un any atípic ens 
mereixem unes vacances que ens 
ajudin a desconnectar. Des del RAP, 
us desitgem un bon estiu!

Torna el 'Fes-te l'Agost', el cicle 
musical de petit format de Prats
Arriba l’agost i els jardins de Cal 
Bach de Prats estan preparats per 
acollir les nits de divendres a la fresca 
amb actuacions musicals gratuïtes 
en una nova edició del 'Fes-te 
l’agost'.
 
Aquest any des de l’àrea de Cultura 
es fa una aposta centrant la 
programació amb música, amb 
propostes emergents i d'alt nivell i 
amb propostes locals i del territori.

Com a principal novetat, aquesta 
edició avança un cap de setmana la 
programació i s'inicia el proper 
divendres 30 de juliol a les 8 del 
vespre amb la cantada final del 
EnCANTs, una trobada oberta on es 
cantaran les cançons apreses als 
tallers 'Encants del Món' i on es 
convida a tothom a cantar.
 
La programació continuarà el primer 
divendres d'agost, dia 6 amb la 
proposta d'Anna Andreu que ens 
transportarà per un sender de 
pop-folk càlid i emotiu, acompanyat 
de la violinista Marina Arrufat a la 
bateria.
 
El divendres 13 d’agost serà el torn 
de Ferran Orriols (Nyandú) que 
anunciarà el seu projecte en solitari, 
on no hi faltaran la guitarra clàssica i 
la veu. 

Els dos germans empordanesos Rusó 
i Ian Sala actuaran el dia 20 d'agost 
amb la seva proposta de folk de 
sirena a través de cançons poètiques 
i arranjaments de dues guitarres.

El pradenc Manel Bartrons tancarà 
la 17a edició del cicle el 27 d'agost 
amb la presentació del seu primer 
disc 'Y el verso cae al alma', nascut 
durant el confinament. 

Per complir amb la normativa vigent, 
l'aforament als Jardins de Cal Bach 
serà limitat. Tal i com detalla el 
regidor de Cultura, Jordi Batriu, 
caldrà reservar les entrades 
gratuïtament a través del web 
entrades.pratsdellucanes.cat o 
presencialment a Cal Bach.

Hi haurà un control d'accés a 
l'entrada de l'espai on es facilitarà gel 
hidroalcohòlic. Recordem que l'ús de 
la mascareta serà obligatori durant 
els espectacles encara que les 
cadires mantinguin les distàncies 
sanitàries. En cas de pluja 
l’esdeveniment quedarà suspès.

L'Intrús 2021 farà parada a Prats el 
setembre
Prats de Lluçanès serà una de les 
cites del calendari de l'Intrús 2021, 
el cicle de concerts en espais 
patrimonials del Lluçanès organitzat 
des de l'Escola de Música i Arts del 
Lluçanès. 
 

Ara fa dos anys agafàvem el 
compromís davant de tots vosaltres 
de servir el poble des del govern 
municipal. Prats volia un canvi, i hem 
treballat de valent per fer-lo possible.

Pel mig, una pandèmia que ens ha 
obligat a tots a remar contra corrent i 
podem dir amb orgull que Prats ha 
estat un referent a l'hora de donar 
una resposta ràpida a la crisi de la 
covid. I mentre responíem a 
l'emergència més immediata, hem 
tirat endavant promeses tan 
ambicioses com ara la baixada 
d'impostos, l'endreça en la circulació 
als carrers del poble o posar fil a 
l'agulla a la reforma del teatre Orient i 
de la plaça Nova.

Dos anys més tard, tenim les ganes i 
les piles carregades per acabar 
complint amb la feina que ens vau 
encarregar. 

Festes de Sant Joan i els Elois: Vam 
fer arribar a l’Equip de govern un 
seguit de propostes. Haguéssim 
preferit una major programació 
d’actes al centre del poble, al costat 
de botigues i restauració per contri-
buir a la seva recuperació. També de 
la passada i el contrapàs fent ús 
d’estratègies de test massius, d’acord 
amb Salut. En tot cas esperem que 
hagueu pogut gaudir-ne.
 
Relleu: L’Isaac Peraire Soler ha estat 
nomenat Director de l’Agència de 
Residus de Catalunya, per aquest 
motiu al Ple de juliol renuncia a l’acta 
de regidor. En el seu lloc entrarà a 
formar part del nostre grup municipal 
la Glòria Borralleras Soler. Endavant! 

Agraïm a tothom que segueix amb 
les indicacions sanitàries i animem a 
seguir-ho fent. 
esquerra.cat/pratsdellucanes

L'escenari que acollirà la proposta de 
l'Intrús serà la Masia de Galobardes 
el diumenge 12 de setembre. El 
concert serà a les 12 del migdia.

Properament es donarà a conèixer 
tota la programació i la venda 
d'entrades al web 
www.llucanes.cat/intrus/.

David Gomis i Glòria Ambrós, 
guanyadors del 9è Concurs 
Instagram de les Festes de Sant 
Joan i els Elois
Prop d’una quarantena de fotografies 
van participar al 9è Concurs 
d’Instagram de les Festes de Sant 
Joan i els Elois d’enguany. Les 
instantànies correctament 
etiquetades amb 
#SantJoaniElois2021 i 
#PratsdeLluçanès i que seguien i 
mencionaven el perfil
@pratsdellucanes optaven a guanyar 
el primer o el segon premi del 
concurs.

El jurat, format pels fotògrafs locals 
Martí Font i Xavier Navarro han 
escollit les imatges guanyadores que 
visibilitzin l’essència de les festes. 
Així doncs, David Gomis 
(@elsacerdot) és el guanyador del 1r 
premi i Glòria Ambrós 
(@glorioambe) és la guanyadora del 
2n premi.

En marxa una nova edició del 
Voluntariat Jove de Prats
Durant tot aquest mes de juliol, una 
quinzena de nois i noies participen 
al projecte del Voluntariat Jove de 
Prats de Lluçanès, tots els dimarts, 
dijous i divendres, de 10 a 1 del 
migdia.

Des de l’àrea de Joventut s’ha 
plantejat una programació molt 
variada amb activitats ambientals, 
esportives, culturals i artístiques.

per Prats
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Prats aprova noves convocatòries 
d’ajuts a empreses i establiments 
del poble
El ple de l'Ajuntament de Prats de 
juliol va aprovar noves 
convocatòries d’ajuts a empreses i 
establiments del municipi. S’hi 
destinaran 26.000 euros del 
pressupost. Els ajuts es divideixen en 
tres tipologies: subvencions per a la 
modernització d’establiments, al 
foment de l’ocupació i per a la 
creació de noves empreses. 
Properament es donaran a conèixer 
les bases i el termini de presentació 
de sol·licituds.

La sessió també va aprovar el 
reglament de la Comissió del 
Nomenclàtor per iniciar la 
feminització de vies i espais públics 
del poble. 

Al ple també es va donar compte de 
la modificació de regidories del 
consistori. El regidor Jordi Batriu 
incorpora la regidoria de Festes, 
passant a ser regidor de Cultura, 
Turisme i Festes. El regidor Josep 
Vilà, incorpora l’àrea de Fires i és a 
partir d’ara el regidor d’Esports, Món 
rural, Fires i Entitats. Finalment, Isaac 
Romero és el regidor d’Igualtat, 
Participació, Comunicació i Polítiques 
Digitals, les dues primeres de nova 
creació en aquest mandat.

També es va formalitzar la renúncia 
de l’acta del regidor d’ERC Prats, 
Isaac Peraire. El seu lloc l’ocuparà a 
partir del proper ple Glòria Borralleras 
que serà la nova regidora del grup 
municipal quan prengui possessió.

Es presenta la diagnosi del que 
serà el Pla Local de Salut
Durant els darrers mesos s’ha 
treballat en la diagnosi del Pla Local 
de Salut per detectar les fortaleses i 
mancances de salut del municipi i 
millorar així la salut dels pradencs i 
pradenques. El procés s'ha dut a 
terme amb la participació d'entitats 
i grups de persones que han 
col.laborat per fer aquest anàlisi i 
seguiment de la salut del poble.
 
Aquesta diagnosi es va presentar 
públicament el dia 27 de juliol. La 
regidora d'Acció Social, 
Montserrat Juvanteny, destaca que, 
‘és important poder tenir una 
diagnosi on hem detectat les 

necessitats i copsat també les 
fortaleses que tenim per encarar la 
part final del pla que determinarà les 
accions i les planificarà’. Alhora, la 
regidora, també vol agrair a totes les 
persones que hi han col·laborat a 
fer-ho possible.

Properament, s'obrirà un procés de 
participació ciutadana per tal de 
continuar amb la segona part del pla, 
la que definirà i calendaritzarà les 
accions a emprendre.
 
Ja pots votar a la segona edició 
dels pressupostos participatius
Fins el 31 d’agost, les persones 
majors de 16 anys empadronades 
a Prats poden votar entre les 11 
propostes que han sorgit des de la 
ciutadania.

Totes les persones empadronades al 
poble i majors de 16 anys poden 
votar entre els 11 projectes 
finalistes dels pressupostos 
participatius, fins al dimarts 31 
d’agost. El pressupost assignat per 
poder dur-les a terme és de 12.000 
euros, 2.000 euros més que en la 
primera edició.

Com puc votar?
Podran votar les persones de 16 anys 
o més que es trobin empadronades a 
Prats de Lluçanès fins al 31 d’agost, 
dia inclòs.

La votació es pot fer per internet a 
participacio.pratsdellucanes.cat 

on es poden consultar totes les 
propostes detalles. També podeu 
omplir la butlleta que trobareu dins 
d’aquest Safareig i dipositar-la en un 
dels punts de votació presencials, és 
a dir a Cal Bach, en horari d’oficina i 
cada diumenge a la parada de 
turisme al mercat.

Jornada de donació de sang a 
Prats
Prats de Lluçanès acollirà dissabte 
14 d'agost i diumenge 15 la 
campanya de donació de sang a 
L’Espai. Els horaris que s’establiran 
són els següents: dissabte 14: de 10 
a 2 i de 5 a 9 del vespre; diumenge 
15: de 10 a 2 del migdia.

Cal reservar cita prèvia des del web 
donarsang.gencat.cat o a través del 
telèfon d’atenció al donant 
935573566.

La regidora d’Acció Social, 
Montserrat Juvanteny, anima als 
pradencs i pradenques i gent del 
Lluçanès a participar-hi per tal de 
garantir així els tractaments de les 
properes setmanes.

Concentració unitària contra la 
LGTBIfòbia
El passat 7 de juliol, davant de Cal 
Bach es va celebrar la concentració  
de rebuig i condemna per 
l'assassinat de Samuel, el jove de la 
Corunya. Prats i tot el Lluçanès es va 
plantar per dir prou a la violència 
LGTBIfòbica.

L
E

Torna el 'Fes-te l'Agost', el cicle 
musical de petit format de Prats
Arriba l’agost i els jardins de Cal 
Bach de Prats estan preparats per 
acollir les nits de divendres a la fresca 
amb actuacions musicals gratuïtes 
en una nova edició del 'Fes-te 
l’agost'.
 
Aquest any des de l’àrea de Cultura 
es fa una aposta centrant la 
programació amb música, amb 
propostes emergents i d'alt nivell i 
amb propostes locals i del territori.

Com a principal novetat, aquesta 
edició avança un cap de setmana la 
programació i s'inicia el proper 
divendres 30 de juliol a les 8 del 
vespre amb la cantada final del 
EnCANTs, una trobada oberta on es 
cantaran les cançons apreses als 
tallers 'Encants del Món' i on es 
convida a tothom a cantar.
 
La programació continuarà el primer 
divendres d'agost, dia 6 amb la 
proposta d'Anna Andreu que ens 
transportarà per un sender de 
pop-folk càlid i emotiu, acompanyat 
de la violinista Marina Arrufat a la 
bateria.
 
El divendres 13 d’agost serà el torn 
de Ferran Orriols (Nyandú) que 
anunciarà el seu projecte en solitari, 
on no hi faltaran la guitarra clàssica i 
la veu. 

Els dos germans empordanesos Rusó 
i Ian Sala actuaran el dia 20 d'agost 
amb la seva proposta de folk de 
sirena a través de cançons poètiques 
i arranjaments de dues guitarres.

El pradenc Manel Bartrons tancarà 
la 17a edició del cicle el 27 d'agost 
amb la presentació del seu primer 
disc 'Y el verso cae al alma', nascut 
durant el confinament. 

Per complir amb la normativa vigent, 
l'aforament als Jardins de Cal Bach 
serà limitat. Tal i com detalla el 
regidor de Cultura, Jordi Batriu, 
caldrà reservar les entrades 
gratuïtament a través del web 
entrades.pratsdellucanes.cat o 
presencialment a Cal Bach.

Hi haurà un control d'accés a 
l'entrada de l'espai on es facilitarà gel 
hidroalcohòlic. Recordem que l'ús de 
la mascareta serà obligatori durant 
els espectacles encara que les 
cadires mantinguin les distàncies 
sanitàries. En cas de pluja 
l’esdeveniment quedarà suspès.

L'Intrús 2021 farà parada a Prats el 
setembre
Prats de Lluçanès serà una de les 
cites del calendari de l'Intrús 2021, 
el cicle de concerts en espais 
patrimonials del Lluçanès organitzat 
des de l'Escola de Música i Arts del 
Lluçanès. 
 

L'escenari que acollirà la proposta de 
l'Intrús serà la Masia de Galobardes 
el diumenge 12 de setembre. El 
concert serà a les 12 del migdia.

Properament es donarà a conèixer 
tota la programació i la venda 
d'entrades al web 
www.llucanes.cat/intrus/.

David Gomis i Glòria Ambrós, 
guanyadors del 9è Concurs 
Instagram de les Festes de Sant 
Joan i els Elois
Prop d’una quarantena de fotografies 
van participar al 9è Concurs 
d’Instagram de les Festes de Sant 
Joan i els Elois d’enguany. Les 
instantànies correctament 
etiquetades amb 
#SantJoaniElois2021 i 
#PratsdeLluçanès i que seguien i 
mencionaven el perfil
@pratsdellucanes optaven a guanyar 
el primer o el segon premi del 
concurs.

El jurat, format pels fotògrafs locals 
Martí Font i Xavier Navarro han 
escollit les imatges guanyadores que 
visibilitzin l’essència de les festes. 
Així doncs, David Gomis 
(@elsacerdot) és el guanyador del 1r 
premi i Glòria Ambrós 
(@glorioambe) és la guanyadora del 
2n premi.

En marxa una nova edició del 
Voluntariat Jove de Prats
Durant tot aquest mes de juliol, una 
quinzena de nois i noies participen 
al projecte del Voluntariat Jove de 
Prats de Lluçanès, tots els dimarts, 
dijous i divendres, de 10 a 1 del 
migdia.

Des de l’àrea de Joventut s’ha 
plantejat una programació molt 
variada amb activitats ambientals, 
esportives, culturals i artístiques.

Èxit de les Festes de Sant Joan i els Elois
Prats de Lluçanès va gaudir d’unes Festes de Sant Joan i els Elois segures, 
adaptades a la normativa vigent i amb èxit d’organització i públic.

El poble es va bolcar en participar i formar part de tots els actes programats per 
les persones i entitats que les fan possibles amb responsabilitat i compromís. La 
programació es va adaptar i consensuar a contracorrent amb les diferents 
entitats implicades, els grups polítics i la Generalitat.

Enguany es van recuperar alguns dels actes més esperats com la ballada del 
Contrapàs a la plaça Vella i a la plaça Nova el dia dels Elois, les curses dels Elois 

al camí de l'ermita de Sant Sebastià, 
l'ambient festiu de la Txaranga 
Tximeletak o l'encesa del petardàs i 
l'arribada de la Flama del Canigó.

A més, també es van celebrar 
concerts i activitats culturals i 
familiars al centre del poble, com a la 
plaça Vella o als jardins de la 
Farmàcia Vella.
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Prats aprova noves convocatòries 
d’ajuts a empreses i establiments 
del poble
El ple de l'Ajuntament de Prats de 
juliol va aprovar noves 
convocatòries d’ajuts a empreses i 
establiments del municipi. S’hi 
destinaran 26.000 euros del 
pressupost. Els ajuts es divideixen en 
tres tipologies: subvencions per a la 
modernització d’establiments, al 
foment de l’ocupació i per a la 
creació de noves empreses. 
Properament es donaran a conèixer 
les bases i el termini de presentació 
de sol·licituds.

La sessió també va aprovar el 
reglament de la Comissió del 
Nomenclàtor per iniciar la 
feminització de vies i espais públics 
del poble. 

Al ple també es va donar compte de 
la modificació de regidories del 
consistori. El regidor Jordi Batriu 
incorpora la regidoria de Festes, 
passant a ser regidor de Cultura, 
Turisme i Festes. El regidor Josep 
Vilà, incorpora l’àrea de Fires i és a 
partir d’ara el regidor d’Esports, Món 
rural, Fires i Entitats. Finalment, Isaac 
Romero és el regidor d’Igualtat, 
Participació, Comunicació i Polítiques 
Digitals, les dues primeres de nova 
creació en aquest mandat.

També es va formalitzar la renúncia 
de l’acta del regidor d’ERC Prats, 
Isaac Peraire. El seu lloc l’ocuparà a 
partir del proper ple Glòria Borralleras 
que serà la nova regidora del grup 
municipal quan prengui possessió.

Es presenta la diagnosi del que 
serà el Pla Local de Salut
Durant els darrers mesos s’ha 
treballat en la diagnosi del Pla Local 
de Salut per detectar les fortaleses i 
mancances de salut del municipi i 
millorar així la salut dels pradencs i 
pradenques. El procés s'ha dut a 
terme amb la participació d'entitats 
i grups de persones que han 
col.laborat per fer aquest anàlisi i 
seguiment de la salut del poble.
 
Aquesta diagnosi es va presentar 
públicament el dia 27 de juliol. La 
regidora d'Acció Social, 
Montserrat Juvanteny, destaca que, 
‘és important poder tenir una 
diagnosi on hem detectat les 

necessitats i copsat també les 
fortaleses que tenim per encarar la 
part final del pla que determinarà les 
accions i les planificarà’. Alhora, la 
regidora, també vol agrair a totes les 
persones que hi han col·laborat a 
fer-ho possible.

Properament, s'obrirà un procés de 
participació ciutadana per tal de 
continuar amb la segona part del pla, 
la que definirà i calendaritzarà les 
accions a emprendre.
 
Ja pots votar a la segona edició 
dels pressupostos participatius
Fins el 31 d’agost, les persones 
majors de 16 anys empadronades 
a Prats poden votar entre les 11 
propostes que han sorgit des de la 
ciutadania.

Totes les persones empadronades al 
poble i majors de 16 anys poden 
votar entre els 11 projectes 
finalistes dels pressupostos 
participatius, fins al dimarts 31 
d’agost. El pressupost assignat per 
poder dur-les a terme és de 12.000 
euros, 2.000 euros més que en la 
primera edició.

Com puc votar?
Podran votar les persones de 16 anys 
o més que es trobin empadronades a 
Prats de Lluçanès fins al 31 d’agost, 
dia inclòs.

La votació es pot fer per internet a 
participacio.pratsdellucanes.cat 

on es poden consultar totes les 
propostes detalles. També podeu 
omplir la butlleta que trobareu dins 
d’aquest Safareig i dipositar-la en un 
dels punts de votació presencials, és 
a dir a Cal Bach, en horari d’oficina i 
cada diumenge a la parada de 
turisme al mercat.

Jornada de donació de sang a 
Prats
Prats de Lluçanès acollirà dissabte 
14 d'agost i diumenge 15 la 
campanya de donació de sang a 
L’Espai. Els horaris que s’establiran 
són els següents: dissabte 14: de 10 
a 2 i de 5 a 9 del vespre; diumenge 
15: de 10 a 2 del migdia.

Cal reservar cita prèvia des del web 
donarsang.gencat.cat o a través del 
telèfon d’atenció al donant 
935573566.

La regidora d’Acció Social, 
Montserrat Juvanteny, anima als 
pradencs i pradenques i gent del 
Lluçanès a participar-hi per tal de 
garantir així els tractaments de les 
properes setmanes.

Concentració unitària contra la 
LGTBIfòbia
El passat 7 de juliol, davant de Cal 
Bach es va celebrar la concentració  
de rebuig i condemna per 
l'assassinat de Samuel, el jove de la 
Corunya. Prats i tot el Lluçanès es va 
plantar per dir prou a la violència 
LGTBIfòbica.

Torna el 'Fes-te l'Agost', el cicle 
musical de petit format de Prats
Arriba l’agost i els jardins de Cal 
Bach de Prats estan preparats per 
acollir les nits de divendres a la fresca 
amb actuacions musicals gratuïtes 
en una nova edició del 'Fes-te 
l’agost'.
 
Aquest any des de l’àrea de Cultura 
es fa una aposta centrant la 
programació amb música, amb 
propostes emergents i d'alt nivell i 
amb propostes locals i del territori.

Com a principal novetat, aquesta 
edició avança un cap de setmana la 
programació i s'inicia el proper 
divendres 30 de juliol a les 8 del 
vespre amb la cantada final del 
EnCANTs, una trobada oberta on es 
cantaran les cançons apreses als 
tallers 'Encants del Món' i on es 
convida a tothom a cantar.
 
La programació continuarà el primer 
divendres d'agost, dia 6 amb la 
proposta d'Anna Andreu que ens 
transportarà per un sender de 
pop-folk càlid i emotiu, acompanyat 
de la violinista Marina Arrufat a la 
bateria.
 
El divendres 13 d’agost serà el torn 
de Ferran Orriols (Nyandú) que 
anunciarà el seu projecte en solitari, 
on no hi faltaran la guitarra clàssica i 
la veu. 

Els dos germans empordanesos Rusó 
i Ian Sala actuaran el dia 20 d'agost 
amb la seva proposta de folk de 
sirena a través de cançons poètiques 
i arranjaments de dues guitarres.

El pradenc Manel Bartrons tancarà 
la 17a edició del cicle el 27 d'agost 
amb la presentació del seu primer 
disc 'Y el verso cae al alma', nascut 
durant el confinament. 

Per complir amb la normativa vigent, 
l'aforament als Jardins de Cal Bach 
serà limitat. Tal i com detalla el 
regidor de Cultura, Jordi Batriu, 
caldrà reservar les entrades 
gratuïtament a través del web 
entrades.pratsdellucanes.cat o 
presencialment a Cal Bach.

Hi haurà un control d'accés a 
l'entrada de l'espai on es facilitarà gel 
hidroalcohòlic. Recordem que l'ús de 
la mascareta serà obligatori durant 
els espectacles encara que les 
cadires mantinguin les distàncies 
sanitàries. En cas de pluja 
l’esdeveniment quedarà suspès.

L'Intrús 2021 farà parada a Prats el 
setembre
Prats de Lluçanès serà una de les 
cites del calendari de l'Intrús 2021, 
el cicle de concerts en espais 
patrimonials del Lluçanès organitzat 
des de l'Escola de Música i Arts 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.

L'escenari que acollirà la proposta de 
l'Intrús serà la Masia de Galobardes 
el diumenge 12 de setembre. El 
concert serà a les 12 del migdia.

Properament es donarà a conèixer 
tota la programació i la venda 
d'entrades al web 
www.llucanes.cat/intrus/.

David Gomis i Glòria Ambrós, 
guanyadors del 9è Concurs 
Instagram de les Festes de Sant 
Joan i els Elois
Prop d’una quarantena de fotografies 
van participar al 9è Concurs 
d’Instagram de les Festes de Sant 
Joan i els Elois d’enguany. Les 
instantànies correctament 
etiquetades amb 
#SantJoaniElois2021 i 
#PratsdeLluçanès i que seguien i 
mencionaven el perfil
@pratsdellucanes optaven a guanyar 
el primer o el segon premi del 
concurs.

El jurat, format pels fotògrafs locals 
Martí Font i Xavier Navarro han 
escollit les imatges guanyadores que 
visibilitzin l’essència de les festes. 
Així doncs, David Gomis 
(@elsacerdot) és el guanyador del 1r 
premi i Glòria Ambrós 
(@glorioambe) és la guanyadora del 
2n premi.

En marxa una nova edició del 
Voluntariat Jove de Prats
Durant tot aquest mes de juliol, una 
quinzena de nois i noies participen 
al projecte del Voluntariat Jove de 
Prats de Lluçanès, tots els dimarts, 
dijous i divendres, de 10 a 1 del 
migdia.

Des de l’àrea de Joventut s’ha 
plantejat una programació molt 
variada amb activitats ambientals, 
esportives, culturals i artístiques.

Prats millora diversos camins 
forestals
En les darreres setmanes, s'han 
portat a terme les actuacions 
previstes al Pla de Prevenció 
d'Incendis Forestals corresponents 
a l’any 2021. 
 
S’ha fet el manteniment del camí de 
Serra-Seca i el manteniment de la 
plataforma i vegetació del camí de la 
Coma del Forn a a les Rases, passant pel forn de calç del Coll de la Creueta.
 
Aquestes són actuacions de conservació de la infraestructura estratègica de 
prevenció d'incendis forestals, subvencionades per la Diputació de Barcelona i 
consensuades també amb l'ADF del Lluçanès.


