
Amb 195 vots la il·luminació del tram del camí del cementiri cap al Santuari de 
Lurdes ha estat la proposta guanyadora de la segona edició dels pressupostos 
participatius de Prats de Lluçanès.

Així doncs, els 12.000 euros s’invertiran en la seva totalitat a il·luminar el camí 
que uneix el cementiri amb Lurdes. Es preveu que es col·loquin fanals 
d’eficiència energètica en un tram que té una llargada d’uns 300 metres.

Els pressupostos participatius d’enguany han tingut una participació del 15,3% 
(355 vots), un resultat que el regidor de Participació, Isaac Romero, valora 
molt positivament, ja que han comptat amb una participació de 3 punts més 
respecte a la primera edició (12,2%).

Il·luminar el camí 
del cementiri cap 
a Lurdes, opció 
guanyadora dels 
segons pressupos- 
tos participatius 
de Prats

Prats va celebrar la Diada 
Nacional de Catalunya amb 
la tradicional ofrena floral

La sala de Cal Bach acull 
l’exposició amb motiu dels 
60 anys d’Òmnium Cultural

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

El 9 i 10 d’octubre tornen les 
Jornades Europees del Patrimoni 
Un any més, Prats se suma a les 
Jornades Europees del Patrimoni 
que enguany arriben a la 30a edició i 
se celebraran el cap de setmana del 
9 i 10 d'octubre. Dissabte 9 d'octubre, 
a les 10 del matí, s’organitzarà una 
ruta del carlisme a Prats que anirà 
conduïda per Cooltur Turisme 
Cultural. Properament s'obriran les 
inscripcions per participar-hi.

Diumenge 10 d'octubre es 
presentarà el llibre Els Galceran de 
Prats de Lluçanès. Idealistes, herois o 
bandolers? de Joan Anton Abellán, 
editat per l'Ajuntament amb la 
col·laboració de Cal Siller. La 
presentació tindrà lloc a ¾ d’1 del 
migdia a la plaça de l’Església i 
comptarà amb la presència de l'autor 
i dues col·laboracions.

Prats avança en la creació del Pla 
Intern d’Igualtat 
L’Ajuntament està impulsant la 
redacció del Pla Intern d’Igualtat, un 
document que ha de recollir 
l’estratègia orientada a millorar i 
equilibrar la situació dels treballadors 
i treballadores del consistori.

A principis d’any, es va entrevistar i 
recollir la informació i opinions del 
personal de l'ajuntament i a partir 
d’aquí, s’ha elaborat una diagnosi de 
la situació actual. Amb l’objectiu de 
començar a treballar les polítiques de 
gènere, s’ha iniciat una formació per 
començar a tirar endavant les 
accions que s’han plantejat en la 
diagnosi per tal d’assolir la igualtat 
d’oportunitats entre tota la plantilla i 
contribuir a la sensibilització i a la 
transformació social.

El pla ha de permetre anar 
incorporant mesures de canvi a 
l’Ajuntament, en primer lloc i després 
a la ciutadania, renovant conductes, 
actituds i formes de relacionar‐se per 
tal de contribuir en la construcció 
d’un nou model social.

L’elaboració del pla compta amb el 
suport de la Diputació de Barcelona i 
la consultora Quotidiana.

Prats aprova la creació de botigues 
model pop-up per dinamitzar els 
locals buits 
El ple de l'Ajuntament de Prats 

d'aquest mes de setembre va aprovar 
la creació de botigues model 
pop-up, és a dir, activitats de venda 
temporal de productes de proximitat i 
artesans d’una durada màxima de 
dos mesos.

La regidora de Comerç, Montserrat 
Juvanteny, va detallar que la mesura 
servirà per dinamitzar i omplir de 
forma temporal els locals buits, oferir 
oportunitats a productors del territori 
i ampliar l'oferta comercial del poble.

El Ple també va nomenar Elisenda 
Plana com a nova jutgessa de pau i 
Joan Ferrer com a jutge suplent.

Va prosperar una modificació de 
crèdit per import de 65.976,50 
euros que inclou, entre d'altres, la 
insonorització del buc d'assaig del 
Casal del Jovent i la reforma i 
manteniment d'equipaments del 
municipi.

A la sessió, Glòria Borralleras va 
prendre possessió del càrrec com a 
nova regidora d'ERC Prats, en 
substitució d'Isaac Peraire que va 
formalitzar la seva renúncia al darrer 
ple municipal. 

El grup d'ERC Prats va presentar tres 
mocions que van ser aprovades per 
unanimitat. Una primera per a la 
trobada de regidors i regidores i 
alcaldes i alcaldesses del Lluçanès. 
En segon lloc, una moció per a 
l'activació de la Taula de Pagesia i 
Món Rural i la tercera per al retorn a 
l'IVA reduït del 10% del sector de la 
perruqueria, barberia i estètica.

La sala de Cal Bach acull 
l’exposició amb motiu dels 60 anys 
d’Òmnium Cultural 
Fins el 12 d’octubre a la Sala de Cal 
Bach de Prats es pot veure 
l’exposició que commemora els 60 
anys d’Òmnium Cultural i el 50è 
aniversari de la primera assemblea 
general de socis d’Òmnium Osona i 
Lluçanès. 

La mostra que s’ha creat per 
commemorar aquesta doble 
efemèride explica els moments claus 
de la història d’Òmnium des de la 
seva fundació i fins a l’actualitat.

Els horaris d’obertura al públic són: 
de dilluns a divendres de 9 a 1 del 

migdia i els dissabtes i diumenges de 
10 del matí a 2 del migdia.

La masia de Galobardes va acollir 
el concert de l’Intrús 2021 a Prats 
El diumenge 12 de setembre, la 
masia de Galobardes de Prats va 
acollir el concert de ‘Dones en vers’, 
un espectacle de música, poesia i 
reivindicació en clau femenina que va 
captivar a la seixantena d’assistents 
que van gaudir-ne.

Com en cada concert, es va obsequiar 
a una de les persones assistents amb 
un lot de productes locals de 
l'associació Lluçanès a Taula.
 
El Cicle ‘Intrús. Jazz pel forat del pany’ 
és una iniciativa de l’Escola de 
Música i Arts del Lluçanès i del 
Consorci del Lluçanès.

Podeu consultar la resta de de 
concerts al web: 
www.llucanes.cat/intrus

Es posa en marxa l'Escola Motriu i 
Esportiva de Prats al pavelló 
municipal 
El mes d'octubre començarà el 
primer curs de l'Escola Motriu i 
Esportiva de Prats nascuda amb 
l'objectiu d'acostar l'esport als infants 
i joves del Lluçanès.

Durant aquest primer any es crearan 
dos grup, el primer dirigit a infants 
de P3, P4 i P5 i un segon grup per a 
infants de 1r i 2n de primària. 

Les activitats tindran lloc al Pavelló 
d'Esports de Prats durant dos dies a 
la setmana.

El període d'inscripcions ja està obert 
al web de l'Ajuntament: 
www.pratsdellucanes.cat.

Segueix avançant el Pla Local de 
Salut de Prats 
Entre els mesos de juliol i agost, 343 
persones han participat a la consulta 
participativa del Pla Local de Salut 
de Prats per tal de donar la seva 
opinió sobre les necessitats i 
problemàtiques en l’àmbit de salut 
del poble.

La problemàtica que més preocupa a 
les persones que hi van participar és 
l’envelliment de la població i de les 
persones grans que viuen soles, en 
segon lloc, les conductes de risc, 
incloent l’assetjament i addiccions en 

adolescents i en tercera posició les 
conductes incíviques.

Es preveu que a finals d’aquest mes 
de setembre es reuneixi de nou el 
grup motor del Pla Local de Salut 
format per col·lectius de diversos 
àmbits. A partir d’aquí, es definiran 
les accions concretes a desenvolupar 
en el període 2022-2025.

La regidora d’Acció Social, 
Montserrat Juvanteny, agraeix la 
implicació de totes les persones que 
hi han participat i que han ajudat a 
detectar les necessitats en salut dels 
pradencs i pradenques.

573 infants i joves comencen el 
curs escolar a Prats 
Dilluns 13 de setembre va començar 
el curs escolar 2021-2022. A Prats 
ho van fer 573 infants i joves dels 
diferents centres educatius del poble.

L’escola bressol municipal La Pitota 
va engegar motors amb 40 infants, 
repartits en 3 grups estables. 
L’Escola Lluçanès i FEDAC Prats ho 
van fer amb 239 alumnes. Pel que fa a 
l’Institut Castell del Quer, han estat 
240 alumnes els que han començat a 
cursar ESO i 54 Batxillerat.

La regidora d’Educació, Vanessa 
Gómez, desitja un molt bon inici de 
curs a tota la comunitat educativa i 
dona les gràcies a les famílies i 
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El ‘Fes-te l’Agost’ tanca
amb èxit de públic la seva 
17a edició

docents per la responsabilitat i el 
compromís davant les mesures 
sanitàries que tenen l’objectiu de 
garantir uns serveis de qualitat.

Millores de manteniment a 
l’Escola Lluçanès 
Amb l’objectiu de mantenir els 
centres a punt per aquest inici de 
curs, durant les darreres setmanes, 
l’Ajuntament ha fet millores a les 
instal·lacions de l’Escola Lluçanès. 
S’ha instal·lat una nova porta lateral 
amb porter automàtic, s’ha arranjat el 
pati frontal i el sorral amb sorra 
nova. A més, també s’ha fet el 
manteniment d’alguns elements 
interiors com armaris i prestatges i 
també es preveu que s’hi instal·lin 
plaques solars. 

Finalitza el Pla d’Informació i 
Vigilància contra incendis 
Forestals 
Durant aquest estiu, el Pla 
d’Informació i Vigilància contra 
incendis Forestals (PVI) s’ha 
desenvolupat sense incidències al 
municipi de Prats de forma conjunta 
amb l’Ajuntament, l’Agrupació de 
Defensa Forestal del Lluçanès 
(ADF) i la Diputació de Barcelona.
 
Tal com exposa el regidor de Món 
Rural, Josep Vilà, l’operatiu format 
per un vehicle i dos informadors es va 
iniciar el 18 de juny i ha estat 
compartit amb les poblacions d’Olost, 
Oristà, Perafita i Sant Martí d’Albars.

L’operatiu ha efectuat 113 
actuacions, 103 de les quals de 
conscienciació, 3 de detecció o 
revisió en línies elèctriques i punts 
d’aigua i dues més en accions de 
protecció del medi ambient, com per 
exemple abocaments al medi.+
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El 9 i 10 d’octubre tornen les 
Jornades Europees del Patrimoni 
Un any més, Prats se suma a les 
Jornades Europees del Patrimoni 
que enguany arriben a la 30a edició i 
se celebraran el cap de setmana del 
9 i 10 d'octubre. Dissabte 9 d'octubre, 
a les 10 del matí, s’organitzarà una 
ruta del carlisme a Prats que anirà 
conduïda per Cooltur Turisme 
Cultural. Properament s'obriran les 
inscripcions per participar-hi.

Diumenge 10 d'octubre es 
presentarà el llibre Els Galceran de 
Prats de Lluçanès. Idealistes, herois o 
bandolers? de Joan Anton Abellán, 
editat per l'Ajuntament amb la 
col·laboració de Cal Siller. La 
presentació tindrà lloc a ¾ d’1 del 
migdia a la plaça de l’Església i 
comptarà amb la presència de l'autor 
i dues col·laboracions.

Prats avança en la creació del Pla 
Intern d’Igualtat 
L’Ajuntament està impulsant la 
redacció del Pla Intern d’Igualtat, un 
document que ha de recollir 
l’estratègia orientada a millorar i 
equilibrar la situació dels treballadors 
i treballadores del consistori.

A principis d’any, es va entrevistar i 
recollir la informació i opinions del 
personal de l'ajuntament i a partir 
d’aquí, s’ha elaborat una diagnosi de 
la situació actual. Amb l’objectiu de 
començar a treballar les polítiques de 
gènere, s’ha iniciat una formació per 
començar a tirar endavant les 
accions que s’han plantejat en la 
diagnosi per tal d’assolir la igualtat 
d’oportunitats entre tota la plantilla i 
contribuir a la sensibilització i a la 
transformació social.

El pla ha de permetre anar 
incorporant mesures de canvi a 
l’Ajuntament, en primer lloc i després 
a la ciutadania, renovant conductes, 
actituds i formes de relacionar‐se per 
tal de contribuir en la construcció 
d’un nou model social.

L’elaboració del pla compta amb el 
suport de la Diputació de Barcelona i 
la consultora Quotidiana.

Prats aprova la creació de botigues 
model pop-up per dinamitzar els 
locals buits 
El ple de l'Ajuntament de Prats 

d'aquest mes de setembre va aprovar 
la creació de botigues model 
pop-up, és a dir, activitats de venda 
temporal de productes de proximitat i 
artesans d’una durada màxima de 
dos mesos.

La regidora de Comerç, Montserrat 
Juvanteny, va detallar que la mesura 
servirà per dinamitzar i omplir de 
forma temporal els locals buits, oferir 
oportunitats a productors del territori 
i ampliar l'oferta comercial del poble.

El Ple també va nomenar Elisenda 
Plana com a nova jutgessa de pau i 
Joan Ferrer com a jutge suplent.

Va prosperar una modificació de 
crèdit per import de 65.976,50 
euros que inclou, entre d'altres, la 
insonorització del buc d'assaig del 
Casal del Jovent i la reforma i 
manteniment d'equipaments del 
municipi.

A la sessió, Glòria Borralleras va 
prendre possessió del càrrec com a 
nova regidora d'ERC Prats, en 
substitució d'Isaac Peraire que va 
formalitzar la seva renúncia al darrer 
ple municipal. 

El grup d'ERC Prats va presentar tres 
mocions que van ser aprovades per 
unanimitat. Una primera per a la 
trobada de regidors i regidores i 
alcaldes i alcaldesses del Lluçanès. 
En segon lloc, una moció per a 
l'activació de la Taula de Pagesia i 
Món Rural i la tercera per al retorn a 
l'IVA reduït del 10% del sector de la 
perruqueria, barberia i estètica.

La sala de Cal Bach acull 
l’exposició amb motiu dels 60 anys 
d’Òmnium Cultural 
Fins el 12 d’octubre a la Sala de Cal 
Bach de Prats es pot veure 
l’exposició que commemora els 60 
anys d’Òmnium Cultural i el 50è 
aniversari de la primera assemblea 
general de socis d’Òmnium Osona i 
Lluçanès. 

La mostra que s’ha creat per 
commemorar aquesta doble 
efemèride explica els moments claus 
de la història d’Òmnium des de la 
seva fundació i fins a l’actualitat.

Els horaris d’obertura al públic són: 
de dilluns a divendres de 9 a 1 del 

migdia i els dissabtes i diumenges de 
10 del matí a 2 del migdia.

La masia de Galobardes va acollir 
el concert de l’Intrús 2021 a Prats 
El diumenge 12 de setembre, la 
masia de Galobardes de Prats va 
acollir el concert de ‘Dones en vers’, 
un espectacle de música, poesia i 
reivindicació en clau femenina que va 
captivar a la seixantena d’assistents 
que van gaudir-ne.

Com en cada concert, es va obsequiar 
a una de les persones assistents amb 
un lot de productes locals de 
l'associació Lluçanès a Taula.
 
El Cicle ‘Intrús. Jazz pel forat del pany’ 
és una iniciativa de l’Escola de 
Música i Arts del Lluçanès i del 
Consorci del Lluçanès.

Podeu consultar la resta de de 
concerts al web: 
www.llucanes.cat/intrus

Salutació

Aquest setembre ha començat un 
nou curs escolar. Un curs que ha 
arrencat amb l'esperança 
d'aconseguir la màxima normalitat 
possible i poder assolir la igualtat 
d'oportunitats i una societat més 
cohesionada. Un nou curs al que 
ens caldrà sumar esforços per 
poder reforçar els serveis públics 
més essencials com són els centres 
educatius del nostre poble. 
 
Per aquest motiu, el govern de Prats 
de Lluçanès aposta per estar al 
costat dels projectes escolars del 
poble, situant l'educació com un 
dels aspectes prioritaris i 
transversals en les polítiques del pla 
de govern. 
 
És per això que des d'aquest mes 
de setembre ja s'està treballant i 
dissenyant els pressupostos i les 
ordenances fiscals de l'any vinent. 
Uns pressupostos que procurarem 
que vagin cap a la direcció 
adequada, que no és cap altra que 
l'impuls i la recuperació econòmica i 
ajudar els sectors sectors més 
vulnerables i aquells que s'han vist 
més afectats per la pandèmia. 
 
En aquesta mateixa línia, l'educació, 
com a peça fonamental en un estat 
del benestar, ha de fer-se un lloc 
important en els pressupostos per 
poder disposar dels recursos 
necessaris i així poder incidir i 
contribuir en l'avenç de la comunitat 
educativa de Prats de Lluçanès. 
 
Com a administració de proximitat, 
tenim la vocació de donar suport a 
tota la comunitat educativa dins les 
nostres competències. Volem 
completar la gran tasca que fan els 
centres educatius de Prats perquè 
ningú es quedi enrere. 
 
Un cop més, volem agrair l'esforç de 
les famílies, l'alumnat i docents que 
hi treballen. Us desitgem un bon 
curs escolar! 
 
Alcalde, regidors i regidores de 
govern

Les veus dels grups municipals

Nou curs, nous reptes, nous 
projectes
El setembre és un mes de canvis. 
Algunes persones acaben les vacances, 
la canalla comença l’escola, el jovent 
l’institut, o la universitat... i tot va tornant 
a una rutina més o menys habitual.

Aquest any, al nostre poble, això s’ha 
accentuat. Hi ha persones 
emprenedores que han decidit 
començar el seu projecte donant 
continuïtat a negocis i altres que estan 
en constant evolució per adaptar-los a 
noves oportunitats. Els volem desitjar 
un èxit rotund i reconèixer la seva 
valentia. Com ja sabeu, estem a la 
vostra disposició.

Per últim, també volem desitjar un bon 
curs escolar als centres educatius del 
municipi, som un poble afortunat per 
l’oferta formativa que tenim. Estem al 
vostre costat.

Des del RAP, us desitgem a totes les 
famílies una bona entrada de curs i 
que la COVID ja no sigui un entre-
banc tan gran com fins ara, gràcies a 
la feina dels mestres i educadors i de 
tota la comunitat educativa.
 
Hem estat presents a la Diada. Hem 
vist el poble català de nou als carrers, 
amb mascareta, reivindicatius com 
sempre. Exigim la independència!! 
Lluitarem i guanyarem!!

Felicitem la proposta guanyadora 
dels pressupostos participatius del 
2021. És de ben segur que tots 
gaudirem de la il·luminació caminant 
entre Lourdes i el cementiri.

Ens amoïna que sigui difícil d’animar a 
la gent del poble a participar-hi. Creiem 
que l’equip de govern hauria d’analitzar 
els motius pels quals la participació ha 
estat similar a la del 2020.

Es posa en marxa l'Escola Motriu i 
Esportiva de Prats al pavelló 
municipal 
El mes d'octubre començarà el 
primer curs de l'Escola Motriu i 
Esportiva de Prats nascuda amb 
l'objectiu d'acostar l'esport als infants 
i joves del Lluçanès.

Durant aquest primer any es crearan 
dos grup, el primer dirigit a infants 
de P3, P4 i P5 i un segon grup per a 
infants de 1r i 2n de primària. 

Les activitats tindran lloc al Pavelló 
d'Esports de Prats durant dos dies a 
la setmana.

El període d'inscripcions ja està obert 
al web de l'Ajuntament: 
www.pratsdellucanes.cat.

Segueix avançant el Pla Local de 
Salut de Prats 
Entre els mesos de juliol i agost, 343 
persones han participat a la consulta 
participativa del Pla Local de Salut 
de Prats per tal de donar la seva 
opinió sobre les necessitats i 
problemàtiques en l’àmbit de salut 
del poble.

La problemàtica que més preocupa a 
les persones que hi van participar és 
l’envelliment de la població i de les 
persones grans que viuen soles, en 
segon lloc, les conductes de risc, 
incloent l’assetjament i addiccions en 

adolescents i en tercera posició les 
conductes incíviques.

Es preveu que a finals d’aquest mes 
de setembre es reuneixi de nou el 
grup motor del Pla Local de Salut 
format per col·lectius de diversos 
àmbits. A partir d’aquí, es definiran 
les accions concretes a desenvolupar 
en el període 2022-2025.

La regidora d’Acció Social, 
Montserrat Juvanteny, agraeix la 
implicació de totes les persones que 
hi han participat i que han ajudat a 
detectar les necessitats en salut dels 
pradencs i pradenques.

573 infants i joves comencen el 
curs escolar a Prats 
Dilluns 13 de setembre va començar 
el curs escolar 2021-2022. A Prats 
ho van fer 573 infants i joves dels 
diferents centres educatius del poble.

L’escola bressol municipal La Pitota 
va engegar motors amb 40 infants, 
repartits en 3 grups estables. 
L’Escola Lluçanès i FEDAC Prats ho 
van fer amb 239 alumnes. Pel que fa a 
l’Institut Castell del Quer, han estat 
240 alumnes els que han començat a 
cursar ESO i 54 Batxillerat.

La regidora d’Educació, Vanessa 
Gómez, desitja un molt bon inici de 
curs a tota la comunitat educativa i 
dona les gràcies a les famílies i 

En benefici dels pradencs i 
pradenques ens pertoca 
confeccionar unes ordenances i un 
pressupost municipal 2022 que ens 
segueixi dibuixant el futur del nostre 
municipi. Des de Junts apostem per 
seguir mantenint una política de 
rebaixa d'impostos, sense que això 
comprometi les finances municipals. 
Volem prioritzar les inversions en tot 
allò que faci referència a la 
recuperació econòmica i l'ajuda a 
les persones més vulnerables.
 
Aquests dos eixos han de permetre 
desenvolupar els projectes que tenim 
a tocar. La reforma del nou Teatre 
Orient, el projecte de la plaça Nova, 
renovar les ajudes a les  persones, 
establiments i empreses afectades 
per la pandèmia, seguir desplegant 
l'administració digital, polítiques 
d'igualtat i avançar cap a un poble 
més sostenible.

Visita del Senador Josep Maria 
Reniu a Prats: Aquest setembre el 
senador d’ERC Josep M. Reniu va 
reunir-se a l’Espai amb l’equip d’ERC 
Prats de Lluçanès on, a més d’expo-
sar la tasca al Senat, vam tractar 
temes que afecten el municipi: 
habitatge, energies renovables, talls 
de llum, connectivitat, coworking.
 
Piscina municipal: Assabentats del 
seu tancament a partir del 6 de 
setembre, essent un servei públic, 
vam sol·licitar per instància a l’Equip 
de govern (JuntsxPrats i Movem) que 
es mantingués oberta almenys fins el 
12 de setembre. Celebrem la 
rectificació i la reobertura.
 
Diada Nacional: Com cada any per la 
Diada hem assistit als actes de Prats i 
a l’acte unitari del Lluçanès, a Perafita.

esquerra.cat/pratsdellucanes

docents per la responsabilitat i el 
compromís davant les mesures 
sanitàries que tenen l’objectiu de 
garantir uns serveis de qualitat.

Millores de manteniment a 
l’Escola Lluçanès 
Amb l’objectiu de mantenir els 
centres a punt per aquest inici de 
curs, durant les darreres setmanes, 
l’Ajuntament ha fet millores a les 
instal·lacions de l’Escola Lluçanès. 
S’ha instal·lat una nova porta lateral 
amb porter automàtic, s’ha arranjat el 
pati frontal i el sorral amb sorra 
nova. A més, també s’ha fet el 
manteniment d’alguns elements 
interiors com armaris i prestatges i 
també es preveu que s’hi instal·lin 
plaques solars. 

Finalitza el Pla d’Informació i 
Vigilància contra incendis 
Forestals 
Durant aquest estiu, el Pla 
d’Informació i Vigilància contra 
incendis Forestals (PVI) s’ha 
desenvolupat sense incidències al 
municipi de Prats de forma conjunta 
amb l’Ajuntament, l’Agrupació de 
Defensa Forestal del Lluçanès 
(ADF) i la Diputació de Barcelona.
 
Tal com exposa el regidor de Món 
Rural, Josep Vilà, l’operatiu format 
per un vehicle i dos informadors es va 
iniciar el 18 de juny i ha estat 
compartit amb les poblacions d’Olost, 
Oristà, Perafita i Sant Martí d’Albars.

L’operatiu ha efectuat 113 
actuacions, 103 de les quals de 
conscienciació, 3 de detecció o 
revisió en línies elèctriques i punts 
d’aigua i dues més en accions de 
protecció del medi ambient, com per 
exemple abocaments al medi.+
 

per Prats
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El 9 i 10 d’octubre tornen les 
Jornades Europees del Patrimoni 
Un any més, Prats se suma a les 
Jornades Europees del Patrimoni 
que enguany arriben a la 30a edició i 
se celebraran el cap de setmana del 
9 i 10 d'octubre. Dissabte 9 d'octubre, 
a les 10 del matí, s’organitzarà una 
ruta del carlisme a Prats que anirà 
conduïda per Cooltur Turisme 
Cultural. Properament s'obriran les 
inscripcions per participar-hi.

Diumenge 10 d'octubre es 
presentarà el llibre Els Galceran de 
Prats de Lluçanès. Idealistes, herois o 
bandolers? de Joan Anton Abellán, 
editat per l'Ajuntament amb la 
col·laboració de Cal Siller. La 
presentació tindrà lloc a ¾ d’1 del 
migdia a la plaça de l’Església i 
comptarà amb la presència de l'autor 
i dues col·laboracions.

Prats avança en la creació del Pla 
Intern d’Igualtat 
L’Ajuntament està impulsant la 
redacció del Pla Intern d’Igualtat, un 
document que ha de recollir 
l’estratègia orientada a millorar i 
equilibrar la situació dels treballadors 
i treballadores del consistori.

A principis d’any, es va entrevistar i 
recollir la informació i opinions del 
personal de l'ajuntament i a partir 
d’aquí, s’ha elaborat una diagnosi de 
la situació actual. Amb l’objectiu de 
començar a treballar les polítiques de 
gènere, s’ha iniciat una formació per 
començar a tirar endavant les 
accions que s’han plantejat en la 
diagnosi per tal d’assolir la igualtat 
d’oportunitats entre tota la plantilla i 
contribuir a la sensibilització i a la 
transformació social.

El pla ha de permetre anar 
incorporant mesures de canvi a 
l’Ajuntament, en primer lloc i després 
a la ciutadania, renovant conductes, 
actituds i formes de relacionar‐se per 
tal de contribuir en la construcció 
d’un nou model social.

L’elaboració del pla compta amb el 
suport de la Diputació de Barcelona i 
la consultora Quotidiana.

Prats aprova la creació de botigues 
model pop-up per dinamitzar els 
locals buits 
El ple de l'Ajuntament de Prats 

d'aquest mes de setembre va aprovar 
la creació de botigues model 
pop-up, és a dir, activitats de venda 
temporal de productes de proximitat i 
artesans d’una durada màxima de 
dos mesos.

La regidora de Comerç, Montserrat 
Juvanteny, va detallar que la mesura 
servirà per dinamitzar i omplir de 
forma temporal els locals buits, oferir 
oportunitats a productors del territori 
i ampliar l'oferta comercial del poble.

El Ple també va nomenar Elisenda 
Plana com a nova jutgessa de pau i 
Joan Ferrer com a jutge suplent.

Va prosperar una modificació de 
crèdit per import de 65.976,50 
euros que inclou, entre d'altres, la 
insonorització del buc d'assaig del 
Casal del Jovent i la reforma i 
manteniment d'equipaments del 
municipi.

A la sessió, Glòria Borralleras va 
prendre possessió del càrrec com a 
nova regidora d'ERC Prats, en 
substitució d'Isaac Peraire que va 
formalitzar la seva renúncia al darrer 
ple municipal. 

El grup d'ERC Prats va presentar tres 
mocions que van ser aprovades per 
unanimitat. Una primera per a la 
trobada de regidors i regidores i 
alcaldes i alcaldesses del Lluçanès. 
En segon lloc, una moció per a 
l'activació de la Taula de Pagesia i 
Món Rural i la tercera per al retorn a 
l'IVA reduït del 10% del sector de la 
perruqueria, barberia i estètica.

La sala de Cal Bach acull 
l’exposició amb motiu dels 60 anys 
d’Òmnium Cultural 
Fins el 12 d’octubre a la Sala de Cal 
Bach de Prats es pot veure 
l’exposició que commemora els 60 
anys d’Òmnium Cultural i el 50è 
aniversari de la primera assemblea 
general de socis d’Òmnium Osona i 
Lluçanès. 

La mostra que s’ha creat per 
commemorar aquesta doble 
efemèride explica els moments claus 
de la història d’Òmnium des de la 
seva fundació i fins a l’actualitat.

Els horaris d’obertura al públic són: 
de dilluns a divendres de 9 a 1 del 

migdia i els dissabtes i diumenges de 
10 del matí a 2 del migdia.

La masia de Galobardes va acollir 
el concert de l’Intrús 2021 a Prats 
El diumenge 12 de setembre, la 
masia de Galobardes de Prats va 
acollir el concert de ‘Dones en vers’, 
un espectacle de música, poesia i 
reivindicació en clau femenina que va 
captivar a la seixantena d’assistents 
que van gaudir-ne.

Com en cada concert, es va obsequiar 
a una de les persones assistents amb 
un lot de productes locals de 
l'associació Lluçanès a Taula.
 
El Cicle ‘Intrús. Jazz pel forat del pany’ 
és una iniciativa de l’Escola de 
Música i Arts del Lluçanès i del 
Consorci del Lluçanès.

Podeu consultar la resta de de 
concerts al web: 
www.llucanes.cat/intrus

L
E

Es posa en marxa l'Escola Motriu i 
Esportiva de Prats al pavelló 
municipal 
El mes d'octubre començarà el 
primer curs de l'Escola Motriu i 
Esportiva de Prats nascuda amb 
l'objectiu d'acostar l'esport als infants 
i joves del Lluçanès.

Durant aquest primer any es crearan 
dos grup, el primer dirigit a infants 
de P3, P4 i P5 i un segon grup per a 
infants de 1r i 2n de primària. 

Les activitats tindran lloc al Pavelló 
d'Esports de Prats durant dos dies a 
la setmana.

El període d'inscripcions ja està obert 
al web de l'Ajuntament: 
www.pratsdellucanes.cat.

Segueix avançant el Pla Local de 
Salut de Prats 
Entre els mesos de juliol i agost, 343 
persones han participat a la consulta 
participativa del Pla Local de Salut 
de Prats per tal de donar la seva 
opinió sobre les necessitats i 
problemàtiques en l’àmbit de salut 
del poble.

La problemàtica que més preocupa a 
les persones que hi van participar és 
l’envelliment de la població i de les 
persones grans que viuen soles, en 
segon lloc, les conductes de risc, 
incloent l’assetjament i addiccions en 

adolescents i en tercera posició les 
conductes incíviques.

Es preveu que a finals d’aquest mes 
de setembre es reuneixi de nou el 
grup motor del Pla Local de Salut 
format per col·lectius de diversos 
àmbits. A partir d’aquí, es definiran 
les accions concretes a desenvolupar 
en el període 2022-2025.

La regidora d’Acció Social, 
Montserrat Juvanteny, agraeix la 
implicació de totes les persones que 
hi han participat i que han ajudat a 
detectar les necessitats en salut dels 
pradencs i pradenques.

573 infants i joves comencen el 
curs escolar a Prats 
Dilluns 13 de setembre va començar 
el curs escolar 2021-2022. A Prats 
ho van fer 573 infants i joves dels 
diferents centres educatius del poble.

L’escola bressol municipal La Pitota 
va engegar motors amb 40 infants, 
repartits en 3 grups estables. 
L’Escola Lluçanès i FEDAC Prats ho 
van fer amb 239 alumnes. Pel que fa a 
l’Institut Castell del Quer, han estat 
240 alumnes els que han començat a 
cursar ESO i 54 Batxillerat.

La regidora d’Educació, Vanessa 
Gómez, desitja un molt bon inici de 
curs a tota la comunitat educativa i 
dona les gràcies a les famílies i 

docents per la responsabilitat i el 
compromís davant les mesures 
sanitàries que tenen l’objectiu de 
garantir uns serveis de qualitat.

Millores de manteniment a 
l’Escola Lluçanès 
Amb l’objectiu de mantenir els 
centres a punt per aquest inici de 
curs, durant les darreres setmanes, 
l’Ajuntament ha fet millores a les 
instal·lacions de l’Escola Lluçanès. 
S’ha instal·lat una nova porta lateral 
amb porter automàtic, s’ha arranjat el 
pati frontal i el sorral amb sorra 
nova. A més, també s’ha fet el 
manteniment d’alguns elements 
interiors com armaris i prestatges i 
també es preveu que s’hi instal·lin 
plaques solars. 

Finalitza el Pla d’Informació i 
Vigilància contra incendis 
Forestals 
Durant aquest estiu, el Pla 
d’Informació i Vigilància contra 
incendis Forestals (PVI) s’ha 
desenvolupat sense incidències al 
municipi de Prats de forma conjunta 
amb l’Ajuntament, l’Agrupació de 
Defensa Forestal del Lluçanès 
(ADF) i la Diputació de Barcelona.
 
Tal com exposa el regidor de Món 
Rural, Josep Vilà, l’operatiu format 
per un vehicle i dos informadors es va 
iniciar el 18 de juny i ha estat 
compartit amb les poblacions d’Olost, 
Oristà, Perafita i Sant Martí d’Albars.

L’operatiu ha efectuat 113 
actuacions, 103 de les quals de 
conscienciació, 3 de detecció o 
revisió en línies elèctriques i punts 
d’aigua i dues més en accions de 
protecció del medi ambient, com per 
exemple abocaments al medi.+
 

El ‘Fes-te l’Agost’ tanca amb èxit 
de públic la seva 17a edició
Un any més, durant el passat mes 
d'agost Prats va gaudir del cicle 
gratuït de concerts de petit format 
dels divendres al vespre, el 'Fes-te 
l'Agost'.

El cartell d'enguany comptava amb 
actuacions tant d’artistes locals com 
propostes emergents d’arreu del 
territori que van aconseguir atraure 
un bon nombre d’assistents, més 
de 680 en el total dels cinc 
concerts que es van celebrar als 
renovats jardins de Cal Bach.

El regidor de Cultura, Jordi Batriu, 
valora molt positivament el salt 
endavant que ha fet el cicle. A l’edició 
d’enguany hi ha hagut un increment 
en la qualitat de les actuacions, 
que ha comportat una bona resposta 
de públic malgrat les circumstàncies 
derivades de la pandèmia.
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El 9 i 10 d’octubre tornen les 
Jornades Europees del Patrimoni 
Un any més, Prats se suma a les 
Jornades Europees del Patrimoni 
que enguany arriben a la 30a edició i 
se celebraran el cap de setmana del 
9 i 10 d'octubre. Dissabte 9 d'octubre, 
a les 10 del matí, s’organitzarà una 
ruta del carlisme a Prats que anirà 
conduïda per Cooltur Turisme 
Cultural. Properament s'obriran les 
inscripcions per participar-hi.

Diumenge 10 d'octubre es 
presentarà el llibre Els Galceran de 
Prats de Lluçanès. Idealistes, herois o 
bandolers? de Joan Anton Abellán, 
editat per l'Ajuntament amb la 
col·laboració de Cal Siller. La 
presentació tindrà lloc a ¾ d’1 del 
migdia a la plaça de l’Església i 
comptarà amb la presència de l'autor 
i dues col·laboracions.

Prats avança en la creació del Pla 
Intern d’Igualtat 
L’Ajuntament està impulsant la 
redacció del Pla Intern d’Igualtat, un 
document que ha de recollir 
l’estratègia orientada a millorar i 
equilibrar la situació dels treballadors 
i treballadores del consistori.

A principis d’any, es va entrevistar i 
recollir la informació i opinions del 
personal de l'ajuntament i a partir 
d’aquí, s’ha elaborat una diagnosi de 
la situació actual. Amb l’objectiu de 
començar a treballar les polítiques de 
gènere, s’ha iniciat una formació per 
començar a tirar endavant les 
accions que s’han plantejat en la 
diagnosi per tal d’assolir la igualtat 
d’oportunitats entre tota la plantilla i 
contribuir a la sensibilització i a la 
transformació social.

El pla ha de permetre anar 
incorporant mesures de canvi a 
l’Ajuntament, en primer lloc i després 
a la ciutadania, renovant conductes, 
actituds i formes de relacionar‐se per 
tal de contribuir en la construcció 
d’un nou model social.

L’elaboració del pla compta amb el 
suport de la Diputació de Barcelona i 
la consultora Quotidiana.

Prats aprova la creació de botigues 
model pop-up per dinamitzar els 
locals buits 
El ple de l'Ajuntament de Prats 

d'aquest mes de setembre va aprovar 
la creació de botigues model 
pop-up, és a dir, activitats de venda 
temporal de productes de proximitat i 
artesans d’una durada màxima de 
dos mesos.

La regidora de Comerç, Montserrat 
Juvanteny, va detallar que la mesura 
servirà per dinamitzar i omplir de 
forma temporal els locals buits, oferir 
oportunitats a productors del territori 
i ampliar l'oferta comercial del poble.

El Ple també va nomenar Elisenda 
Plana com a nova jutgessa de pau i 
Joan Ferrer com a jutge suplent.

Va prosperar una modificació de 
crèdit per import de 65.976,50 
euros que inclou, entre d'altres, la 
insonorització del buc d'assaig del 
Casal del Jovent i la reforma i 
manteniment d'equipaments del 
municipi.

A la sessió, Glòria Borralleras va 
prendre possessió del càrrec com a 
nova regidora d'ERC Prats, en 
substitució d'Isaac Peraire que va 
formalitzar la seva renúncia al darrer 
ple municipal. 

El grup d'ERC Prats va presentar tres 
mocions que van ser aprovades per 
unanimitat. Una primera per a la 
trobada de regidors i regidores i 
alcaldes i alcaldesses del Lluçanès. 
En segon lloc, una moció per a 
l'activació de la Taula de Pagesia i 
Món Rural i la tercera per al retorn a 
l'IVA reduït del 10% del sector de la 
perruqueria, barberia i estètica.

La sala de Cal Bach acull 
l’exposició amb motiu dels 60 anys 
d’Òmnium Cultural 
Fins el 12 d’octubre a la Sala de Cal 
Bach de Prats es pot veure 
l’exposició que commemora els 60 
anys d’Òmnium Cultural i el 50è 
aniversari de la primera assemblea 
general de socis d’Òmnium Osona i 
Lluçanès. 

La mostra que s’ha creat per 
commemorar aquesta doble 
efemèride explica els moments claus 
de la història d’Òmnium des de la 
seva fundació i fins a l’actualitat.

Els horaris d’obertura al públic són: 
de dilluns a divendres de 9 a 1 del 

migdia i els dissabtes i diumenges de 
10 del matí a 2 del migdia.

La masia de Galobardes va acollir 
el concert de l’Intrús 2021 a Prats 
El diumenge 12 de setembre, la 
masia de Galobardes de Prats va 
acollir el concert de ‘Dones en vers’, 
un espectacle de música, poesia i 
reivindicació en clau femenina que va 
captivar a la seixantena d’assistents 
que van gaudir-ne.

Com en cada concert, es va obsequiar 
a una de les persones assistents amb 
un lot de productes locals de 
l'associació Lluçanès a Taula.
 
El Cicle ‘Intrús. Jazz pel forat del pany’ 
és una iniciativa de l’Escola de 
Música i Arts del Lluçanès i del 
Consorci del Lluçanès.

Podeu consultar la resta de de 
concerts al web: 
www.llucanes.cat/intrus

Es posa en marxa l'Escola Motriu i 
Esportiva de Prats al pavelló 
municipal 
El mes d'octubre començarà el 
primer curs de l'Escola Motriu i 
Esportiva de Prats nascuda amb 
l'objectiu d'acostar l'esport als infants 
i joves del Lluçanès.

Durant aquest primer any es crearan 
dos grup, el primer dirigit a infants 
de P3, P4 i P5 i un segon grup per a 
infants de 1r i 2n de primària. 

Les activitats tindran lloc al Pavelló 
d'Esports de Prats durant dos dies a 
la setmana.

El període d'inscripcions ja està obert 
al web de l'Ajuntament: 
www.pratsdellucanes.cat.

Segueix avançant el Pla Local de 
Salut de Prats 
Entre els mesos de juliol i agost, 343 
persones han participat a la consulta 
participativa del Pla Local de Salut 
de Prats per tal de donar la seva 
opinió sobre les necessitats i 
problemàtiques en l’àmbit de salut 
del poble.

La problemàtica que més preocupa a 
les persones que hi van participar és 
l’envelliment de la població i de les 
persones grans que viuen soles, en 
segon lloc, les conductes de risc, 
incloent l’assetjament i addiccions en 

adolescents i en tercera posició les 
conductes incíviques.

Es preveu que a finals d’aquest mes 
de setembre es reuneixi de nou el 
grup motor del Pla Local de Salut 
format per col·lectius de diversos 
àmbits. A partir d’aquí, es definiran 
les accions concretes a desenvolupar 
en el període 2022-2025.

La regidora d’Acció Social, 
Montserrat Juvanteny, agraeix la 
implicació de totes les persones que 
hi han participat i que han ajudat a 
detectar les necessitats en salut dels 
pradencs i pradenques.

573 infants i joves comencen el 
curs escolar a Prats 
Dilluns 13 de setembre va començar 
el curs escolar 2021-2022. A Prats 
ho van fer 573 infants i joves dels 
diferents centres educatius del poble.

L’escola bressol municipal La Pitota 
va engegar motors amb 40 infants, 
repartits en 3 grups estables. 
L’Escola Lluçanès i FEDAC Prats ho 
van fer amb 239 alumnes. Pel que fa a 
l’Institut Castell del Quer, han estat 
240 alumnes els que han començat a 
cursar ESO i 54 Batxillerat.

La regidora d’Educació, Vanessa 
Gómez, desitja un molt bon inici de 
curs a tota la comunitat educativa i 
dona les gràcies a les famílies i 
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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.

docents per la responsabilitat i el 
compromís davant les mesures 
sanitàries que tenen l’objectiu de 
garantir uns serveis de qualitat.

Millores de manteniment a 
l’Escola Lluçanès 
Amb l’objectiu de mantenir els 
centres a punt per aquest inici de 
curs, durant les darreres setmanes, 
l’Ajuntament ha fet millores a les 
instal·lacions de l’Escola Lluçanès. 
S’ha instal·lat una nova porta lateral 
amb porter automàtic, s’ha arranjat el 
pati frontal i el sorral amb sorra 
nova. A més, també s’ha fet el 
manteniment d’alguns elements 
interiors com armaris i prestatges i 
també es preveu que s’hi instal·lin 
plaques solars. 

Finalitza el Pla d’Informació i 
Vigilància contra incendis 
Forestals 
Durant aquest estiu, el Pla 
d’Informació i Vigilància contra 
incendis Forestals (PVI) s’ha 
desenvolupat sense incidències al 
municipi de Prats de forma conjunta 
amb l’Ajuntament, l’Agrupació de 
Defensa Forestal del Lluçanès 
(ADF) i la Diputació de Barcelona.
 
Tal com exposa el regidor de Món 
Rural, Josep Vilà, l’operatiu format 
per un vehicle i dos informadors es va 
iniciar el 18 de juny i ha estat 
compartit amb les poblacions d’Olost, 
Oristà, Perafita i Sant Martí d’Albars.

L’operatiu ha efectuat 113 
actuacions, 103 de les quals de 
conscienciació, 3 de detecció o 
revisió en línies elèctriques i punts 
d’aigua i dues més en accions de 
protecció del medi ambient, com per 
exemple abocaments al medi.+
 

Prats va celebrar la Diada Nacional de Catalunya amb la tradicional ofrena 
floral
Dissabte 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, Prats va celebrar la 
tradicional ofrena floral i la lectura del manifest davant del monument de 
Rafael de Casanova. S'hi van aplegar representants polítics, representants de les 
diverses entitats del poble i diversos pradencs i pradenques.

L'acte va finalitzar amb el Cant dels 
Segadors i el Cant de la Senyera a 
càrrec de la Coral Sant Jordi de Prats.
 
Diumenge 12 de setembre, membres 
de l’equip de govern van participar a 
l'acte unitari de la Diada al 
Lluçanès, a Perafita amb l’ofrena 
floral al monòlit de Jaume Puig.


