
El ple de l’Ajuntament de Prats d’aquest mes de novembre va aprovar un 
pressupost de 4.011.571 euros pel 2022 per fer front a la realitat social i 
econòmica i en millores del patrimoni en forma d’inversions amb una partida 
d’1.495.651 euros. Els comptes es van aprovar amb el suport de Junts per 
Prats i Movem Prats i els vots en contra d’ERC i el RAP.

L'alcalde, Jordi Bruch, declara que es tracta d’uns comptes municipals fidels a la 
realitat per seguir treballant per un poble actiu: ‘Són uns pressupostos 
ambiciosos que van amb concordança amb la congelació de taxes i impostos. 
L’objectiu és disminuir la pressió fiscal a la ciutadania i empreses del poble.’

La construcció del nou Teatre Orient és la inversió més destacada del 
pressupost on s’hi destinarà 1.214.617 euros. Entre les altres partides hi consta 
l'últim pagament de la compra de la Farmàcia Vella, ajuts al teixit empresarial i un 
augment del 20% de la partida dels pressupostos participatius.

Prats aprova un 
pressupost 
ambiciós de més 
de 4 milions 
d’euros

Els locals buits del carrer 
Major s’ompliran amb la 3a 
Mostra de Pessebres

Prats ja té el primer Pla 
Intern d'Igualtat

70 persones assassinades per 
violència masclista i LGTBIfòbica 
durant l’any 2021
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Instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a l'escola Lluçanès
L'escola Lluçanès compta amb una 
novetat energètica, ja que en les 
darreres setmanes s'hi han instal·lat 
uns 66 panells fotovoltaics. 
Aquestes plaques suposen un estalvi 
d'emissions contaminants de 20,51 
TCO2 l'any.
 
Així doncs, segons explica la 
regidora de Sostenibilitat, Vanessa 
Gómez, amb aquesta instal·lació, 
Prats fa un pas més cap a la 
sobirania energètica i la potenciació 
d'energies renovables.

Prats viu una jornada reivindicativa 
i de sensibilització pel 25N
Entitats i col·lectius del poble van 
participar a la programació variada 
promoguda per la Taula d'Igualtat 
de Prats amb motiu del 25N, Dia 
Internacional contra la violència vers 
les dones. 

Entre els actes es va organitzar un 
taller d’elaboració d’espelmes, a 
l’Espai Social de la Gent Gran, es va 
projectar una pel·lícula de temàtica 
de violència masclista, i es va 
celebrar un taller d’autodefensa per 
a dones de 14 anys o més a l’Espai. 

A les 8 del vespre, davant de Cal 
Bach, va tenir lloc l’acte més 
institucional amb la lectura del 
manifest del 25N i la il·luminació 
de la façana de color lila. 

El regidor d’Igualtat, Isaac Romero, 
explica que amb una jornada com 
aquesta es vol avançar i conscienciar 
a tothom sobre l’existent xacra social 
que cal eradicar. Per això, s’està 
treballant i fent pedagogia en 
diferents àmbits.

Prats es reivindica com un poble 
lliure de violències masclistes i 
LGTBIfòbiques i ho farà instal·lant 
dos senyals identificatius en dues 
de les entrades més concorregudes 
del poble. Es preveu que la 
instal·lació es faci en les properes 
setmanes.

Prats ja compta amb un Pla Local 
de Salut
L’Ajuntament de Prats, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona, i la 
col·laboració d’agents públics i 
privats han implulsat la redacció del 

Pla Local de Salut. Aquest pla 
d’acció va estar aprovat a la sessió 
del ple ordinari de novembre.

Així doncs, Prats ja compta amb el 
document que identifica els reptes 
principals i estableix les accions que 
es duran a terme durant els propers 
quatre anys (2022-2025), en matèria 
de salut pública.

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.

Torna el 'Juguem a Prats' per 
aquestes festes de Nadal
Els dies 27, 28 i 29 de desembre 
torna una nova edició del saló de joc i 
entreteniment 'Juguem a Prats' al 
Pavelló municipal.

L’edició d’enguany comptarà amb un 
espai d'inflables, la zona de tallers i 
com a novetat, s'incorporaran 
activitats gratuïtes a l'exterior.

Prats aposta per la masoveria 
urbana
L’Ajuntament de Prats aposta per 
promoure la masoveria urbana com 
una de les vies per garantir el dret a 
l’habitatge. Aquest projecte que 
s’està desplegant pel Lluçanès i 
Osona és una fórmula que pot tenir 
bons resultats al municipi, segons 
declara el regidor d’Habitatge, 
Ferran Chacón.

L’Ajuntament fa una crida per buscar 
persones propietaries d’immobles 
interessades en el projecte. El 
consistori pradenc, a través del tècnic 
del Consorci del Lluçanès, oferirà 
assessorament i informació a les 
persones interessades.

Aquest Nadal engalanar balcons, 
espais exteriors i aparadors té premi
L’Ajuntament de Prats convoca la 
segona edició del concurs de 
balcons i espais visibles a l’exterior 
de Nadal per particulars.

Hi poden participar tots els domicilis 
de Prats. Les persones interessades 
han de confirmar la seva participació 
escrivint a 
comunicacio@pratsdellucanes.cat 
abans del divendres, dia 13 de 
desembre de 2021, dia inclòs.

S’atorgarà un premi a la millor 
ornamentació que reflecteixi les 
tradicions catalanes nadalenques i 
un premi a l’ornamentació més 
sostenible i respectuosa amb el 
medi ambient. 

Així mateix, s’ha convocat la 41a 
edició del Concurs d’Aparadors de 
Nadal. La durada del concurs serà de 
l'11 de desembre al 6 de gener de 
2022. 

S’atorgaran tres premis: l'aparador 
amb més qualitat artística, l'aparador 
més sostenible i respectuós amb el 
medi ambient i l'aparador amb més 
impacte comercial.

Nova tanca a la piscina municipal
La nova tanca de la piscina ja és 
una realitat. Després que un temporal 
enderroqués el mur anterior a l’estiu, 
s’ha optat per construir un nou 
tancat que ha de garantir la seguretat, 
tant de qui fa servir la piscina, com 
per qui hi passeja pel voltant.

Prats ja té el primer Pla Intern 
d'Igualtat 
L'Ajuntament de Prats ha impulsat la 
redacció del Pla Intern d'Igualtat, un 
document que recull l'estratègia 
orientada a millorar i equilibrar la 
situació dels treballadors i treballadores 
del consistori. El document es va 
aprovar per unanimitat a la sessió 
ordinària del ple de novembre.

Tal com declara el regidor d'Igualtat, 
Isaac Romero, el pla neix del 
compromís del consistori amb les 
polítiques de gènere i amb el 
propòsit de promoure la igualtat 
d'oportunitats entre tota la plantilla i 
també contribuir a la sensibilització 
i a la transformació social.

El pla ha de permetre anar 
incorporant mesures de canvi a 
l'Ajuntament a quatre anys vista. La 
seva elaboració compta amb el 
suport de la Diputació de Barcelona i 
la consultora Quotidiana.

Exposició sobre la repressió 
franquista a Prats
Fins l'1 de desembre, a la sala de Cal 
Bach, es pot visitar l'exposició 
'Desenterrant la memòria. Primers 
anys de la repressió franquista a 
Prats de Lluçanès' creada per Anna 
Gorchs i Roser Reixach. L'horari de 
vista és de dilluns a divendres de 9 a 
1 i els caps de setmana de 10 a 2 del 
migdia.

2n concurs de versions del ‘Fum, 
fum, fum’
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès i 
Òmnium Cultural Osona-El Lluçanès 
convoquen el segon concurs de 
versions de la popular nadala el ‘25 
de desembre’ que coneixem amb el 
nom de ‘Fum, fum, fum’ i que està 
vinculada a la història del poble.
 
S'hi podrà participar en dues 
categories diferents: la millor versió 
de grups i solistes, premiada amb 
500 euros i la gravació del videoclip a 
Prats i la millor versió coral premiada 
amb 500 euros i l'actuació a Prats.

Les persones que hi participin cal 
que s’inscriguin al web 
fumfumfum.pratsdellucanes.cat. El 
període d’inscripcions finalitza el 9 
de desembre de 2021.

Els locals buits del carrer Major 
s’ompliran amb la 3a Mostra de 
Pessebres
El carrer Major de Prats es tornarà a 
omplir aquestes festes de Nadal de 
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Neix l'arbre dels records al 
cementiri municipal

pessebres i tradició amb la 
celebració de la tercera edició de la 
Mostra de Pessebres als locals 
buits del carrer Major. 
 
Els artistes que hi vulguin participar 
han de posar nom al pessebre i 
escriure una breu sinopsi explicant 
l’obra. Aquesta informació s’ha de fer 
arribar a festes@pratsdellucanes.cat 
abans de l’1 de desembre de 2021, 
dia inclòs.

S’ha reobert el Casal del Jovent de 
Prats 
De dilluns a divendres de 4 a 2/4 
de 8 de la tarda, el jovent de Prats 
pot tornar a gaudir de les instal·lacions 
i activitats del Casal del Jovent.

A més, aquest novembre s'ha 
incorporat la nova dinamitzadora de 
Joventut de Prats que s'encarregarà 
de les tasques de coordinació amb 
els i les joves i la preparació 
d'activitats del Casal.

Canvis en l’ordenació del carrer 
Nou de Prats per millorar la 
seguretat del veïnat
L’equip de govern i el veïnat de la 
zona del carrer Nou es van reunir per 
tractar diverses problemàtiques 
detectades i buscar solucions 
conjuntes per tal d’afavorir la 
convivència i seguretat en aquest 
punt del poble.
 
Amb l'objectiu de garantir la 
seguretat i comoditat dels vianants 
s’ha marcat una línia de pas central 
a tot el carrer per tal de prohibir 
l’aparcament de vehicles. S’ha 
senyalitzat el vial de rodadura, s’hi 
ha incorporat recordatoris de 
reducció de velocitat a 30km/h i 
senyals d’stop. 

Visita de la delegada del Govern a 
la Catalunya Central
La delegada del govern a la 
Catalunya Central, Rosa Vestit, va 
visitar l'ajuntament de Prats, 
acompanyada de l’alcalde i regidors 
de govern. A la trobada es van tractar 
diversos temes d'interès municipal.
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Instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a l'escola Lluçanès
L'escola Lluçanès compta amb una 
novetat energètica, ja que en les 
darreres setmanes s'hi han instal·lat 
uns 66 panells fotovoltaics. 
Aquestes plaques suposen un estalvi 
d'emissions contaminants de 20,51 
TCO2 l'any.
 
Així doncs, segons explica la 
regidora de Sostenibilitat, Vanessa 
Gómez, amb aquesta instal·lació, 
Prats fa un pas més cap a la 
sobirania energètica i la potenciació 
d'energies renovables.

Prats viu una jornada reivindicativa 
i de sensibilització pel 25N
Entitats i col·lectius del poble van 
participar a la programació variada 
promoguda per la Taula d'Igualtat 
de Prats amb motiu del 25N, Dia 
Internacional contra la violència vers 
les dones. 

Entre els actes es va organitzar un 
taller d’elaboració d’espelmes, a 
l’Espai Social de la Gent Gran, es va 
projectar una pel·lícula de temàtica 
de violència masclista, i es va 
celebrar un taller d’autodefensa per 
a dones de 14 anys o més a l’Espai. 

A les 8 del vespre, davant de Cal 
Bach, va tenir lloc l’acte més 
institucional amb la lectura del 
manifest del 25N i la il·luminació 
de la façana de color lila. 

El regidor d’Igualtat, Isaac Romero, 
explica que amb una jornada com 
aquesta es vol avançar i conscienciar 
a tothom sobre l’existent xacra social 
que cal eradicar. Per això, s’està 
treballant i fent pedagogia en 
diferents àmbits.

Prats es reivindica com un poble 
lliure de violències masclistes i 
LGTBIfòbiques i ho farà instal·lant 
dos senyals identificatius en dues 
de les entrades més concorregudes 
del poble. Es preveu que la 
instal·lació es faci en les properes 
setmanes.

Prats ja compta amb un Pla Local 
de Salut
L’Ajuntament de Prats, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona, i la 
col·laboració d’agents públics i 
privats han implulsat la redacció del 

Pla Local de Salut. Aquest pla 
d’acció va estar aprovat a la sessió 
del ple ordinari de novembre.

Així doncs, Prats ja compta amb el 
document que identifica els reptes 
principals i estableix les accions que 
es duran a terme durant els propers 
quatre anys (2022-2025), en matèria 
de salut pública.

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.

Torna el 'Juguem a Prats' per 
aquestes festes de Nadal
Els dies 27, 28 i 29 de desembre 
torna una nova edició del saló de joc i 
entreteniment 'Juguem a Prats' al 
Pavelló municipal.

L’edició d’enguany comptarà amb un 
espai d'inflables, la zona de tallers i 
com a novetat, s'incorporaran 
activitats gratuïtes a l'exterior.

Prats aposta per la masoveria 
urbana
L’Ajuntament de Prats aposta per 
promoure la masoveria urbana com 
una de les vies per garantir el dret a 
l’habitatge. Aquest projecte que 
s’està desplegant pel Lluçanès i 
Osona és una fórmula que pot tenir 
bons resultats al municipi, segons 
declara el regidor d’Habitatge, 
Ferran Chacón.

L’Ajuntament fa una crida per buscar 
persones propietaries d’immobles 
interessades en el projecte. El 
consistori pradenc, a través del tècnic 
del Consorci del Lluçanès, oferirà 
assessorament i informació a les 
persones interessades.

Aquest Nadal engalanar balcons, 
espais exteriors i aparadors té premi
L’Ajuntament de Prats convoca la 
segona edició del concurs de 
balcons i espais visibles a l’exterior 
de Nadal per particulars.

Hi poden participar tots els domicilis 
de Prats. Les persones interessades 
han de confirmar la seva participació 
escrivint a 
comunicacio@pratsdellucanes.cat 
abans del divendres, dia 13 de 
desembre de 2021, dia inclòs.

S’atorgarà un premi a la millor 
ornamentació que reflecteixi les 
tradicions catalanes nadalenques i 
un premi a l’ornamentació més 
sostenible i respectuosa amb el 
medi ambient. 

Així mateix, s’ha convocat la 41a 
edició del Concurs d’Aparadors de 
Nadal. La durada del concurs serà de 
l'11 de desembre al 6 de gener de 
2022. 

S’atorgaran tres premis: l'aparador 
amb més qualitat artística, l'aparador 
més sostenible i respectuós amb el 
medi ambient i l'aparador amb més 
impacte comercial.

Salutació

En aquest Safareig, volem 
anunciar-vos un pla d'inversions 
d'un milió i mig  d'euros per 
executar més d'una desena 
d'actuacions en els propers mesos. 
Les inversions que presentem no 
són a l'atzar, sinó que busquen 
solucions als problemes actuals i 
van en benefici de Prats i dels seus 
veïns i veïnes, i busquen invertir en 
la millora dels serveis, del patrimoni, 
de la cultura, de la seguretat o de 
l'atenció a les persones. Totes 
aquestes inversions s'emmarquen 
dins la recent aprovació del 
pressupost municipals per l'any 
vinent i formen part dels 
compromisos adquirits amb la 
ciutadania i que es reflecteixen en el 
pla de govern.  
 
Veient les xifres, a ningú se li 
escaparà que estem davant d'uns 
comptes ambiciosos i expansius per 
tal que l'Ajuntament sigui un dels 
motors de la recuperació davant la 
crisi social i econòmica a la que ens 
enfrontem. És per això que 
invertirem més que mai i reforçarem 
totes les àrees estratègiques 
perquè, al mateix temps, ens 
permeti seguir mantenint la qualitat 
dels serveis municipals sense 
augmentar la pressió fiscal de la 
ciutadania.
 
Ara és l'hora d'encarar una nova 
etapa i mirar el futur amb nous 
projectes il·lusionadors com la 
reforma del Teatre Orient i de la 
casa residència Museu Soldevila, o 
la renovació dels ajuts al teixit 
empresarial i per accedir a 
l'habitatge. També és l'hora de 
millorar l'enjardinament del poble, 
vetllar per l'arranjament dels centres 
educatius i equipaments esportius, 
o fer realitat la futura oficina de 
Turisme a la Farmàcia Vella.

 
Alcalde, regidors i regidores de 
govern

Les veus dels grups municipals

Encarem la recta final de l’any 
avançant en nous projectes. Al darrer 
ple vam aprovar el Pla de Salut local, 
una pauta de treball pels propers 4 
anys en matèria de salut pública. El 
seu resultat és, una vegada més, la 
mostra que sumant esforços entre 
administracions i societat civil, 
s’aconsegueix arribar més lluny.

Des d’aquest mes també comptem 
amb un pla de dinamització del Casal 
de Jovent, per donar el millor servei 
des d’aquest equipament juvenil. Per 
fer-ho possible hi ha participat el jovent 
que ha pogut donar la seva opinió en 
quins usos i serveis ha de tenir.

Volem donar les gràcies a totes les 
persones que han col·laborat en 
aquests dos projectes.

Per acabar, us volem desitjar que 
passeu unes bones festes de Nadal.

En el ple del 17 de novembre vam 
presentar tres mocions que són 
preocupacions del nostre poble i 
reptes de futur.

La primera, aprovada per unanimitat, 
pel català en visible regressió, que 
necessita urgentment que tots el 
defensem i siguem conscients de 
l'embat que tenim al davant, cal ser 
forts, per l’estima al nostre país. La 
segona reincideix en accessos 
segurs als camins que ens envolten. 
La tercera per l'inici del Pla Local de 
Transició energètica, importantíssim 
pel futur de tots. Aquestes dues 
mocions, l’equip de govern ens 
comenta que hi està treballant, 
esperem que en poc temps veiem la 
seva evolució.

Des del RAP, us desitgem a totes les 
famílies unes Bones festes i entrada 
d'any.

Nova tanca a la piscina municipal
La nova tanca de la piscina ja és 
una realitat. Després que un temporal 
enderroqués el mur anterior a l’estiu, 
s’ha optat per construir un nou 
tancat que ha de garantir la seguretat, 
tant de qui fa servir la piscina, com 
per qui hi passeja pel voltant.

Prats ja té el primer Pla Intern 
d'Igualtat 
L'Ajuntament de Prats ha impulsat la 
redacció del Pla Intern d'Igualtat, un 
document que recull l'estratègia 
orientada a millorar i equilibrar la 
situació dels treballadors i treballadores 
del consistori. El document es va 
aprovar per unanimitat a la sessió 
ordinària del ple de novembre.

Tal com declara el regidor d'Igualtat, 
Isaac Romero, el pla neix del 
compromís del consistori amb les 
polítiques de gènere i amb el 
propòsit de promoure la igualtat 
d'oportunitats entre tota la plantilla i 
també contribuir a la sensibilització 
i a la transformació social.

El pla ha de permetre anar 
incorporant mesures de canvi a 
l'Ajuntament a quatre anys vista. La 
seva elaboració compta amb el 
suport de la Diputació de Barcelona i 
la consultora Quotidiana.

Exposició sobre la repressió 
franquista a Prats
Fins l'1 de desembre, a la sala de Cal 
Bach, es pot visitar l'exposició 
'Desenterrant la memòria. Primers 
anys de la repressió franquista a 
Prats de Lluçanès' creada per Anna 
Gorchs i Roser Reixach. L'horari de 
vista és de dilluns a divendres de 9 a 
1 i els caps de setmana de 10 a 2 del 
migdia.

2n concurs de versions del ‘Fum, 
fum, fum’
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès i 
Òmnium Cultural Osona-El Lluçanès 
convoquen el segon concurs de 
versions de la popular nadala el ‘25 
de desembre’ que coneixem amb el 
nom de ‘Fum, fum, fum’ i que està 
vinculada a la història del poble.
 
S'hi podrà participar en dues 
categories diferents: la millor versió 
de grups i solistes, premiada amb 
500 euros i la gravació del videoclip a 
Prats i la millor versió coral premiada 
amb 500 euros i l'actuació a Prats.

Les persones que hi participin cal 
que s’inscriguin al web 
fumfumfum.pratsdellucanes.cat. El 
període d’inscripcions finalitza el 9 
de desembre de 2021.

Els locals buits del carrer Major 
s’ompliran amb la 3a Mostra de 
Pessebres
El carrer Major de Prats es tornarà a 
omplir aquestes festes de Nadal de 

Un pressupost per a la recuperació 
econòmica i social
Una gestió eficient del pressupost 
municipal ens ha permès millorar 
serveis i també crear-ne de nous 
sense augmentar la pressió fiscal i els 
impostos a la ciutadania al llarg dels 
més de dos anys que portem a  
govern. Tot i la disminució 
d’ingressos que això suposa per 
l’Ajuntament, el govern de Prats de 
Lluçanès congelem una vegada més 
tots els impostos i taxes municipals 
per l’any vinent. Una mesura presa 
tenint en compte la crisi econòmica i 
social fruit de la pandèmia que tant 
afecta als nuclis familiars com al teixit 
econòmic i social del poble.

Des de Junts volem que Prats compti 
amb serveis i equipaments de qualitat  
sense que repercuteixi a les butxaques 
dels pradencs i pradenques en uns 
temps gens fàcils.

ERC Prats de Lluçanès vam organit-
zar un any més les Jornades per la 
Memòria Històrica en que per segon 
any, conjuntament amb la resta de 
grups municipals amb representació 
a l’Ajuntament, es va homenatjar al 
President Companys en l’aniversari 
del seu afusellament.

Vam projectar el documental 
“Milicianes” i vam conversar amb 
l’historiador Gonzalo Berger.

Vam cloure els actes amb una visita 
guiada pels Espais de Memòria amb 
Raül Romeva, conseller d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i 
Transparència de la Generalitat de 
Catalunya, destituït el 28 d’octubre de 
2017 pel govern de l’estat espanyol 
en aplicació de l’article 155 de la 
Constitució espanyola de 1978.

esquerra.cat/pratsdellucanes

pessebres i tradició amb la 
celebració de la tercera edició de la 
Mostra de Pessebres als locals 
buits del carrer Major. 
 
Els artistes que hi vulguin participar 
han de posar nom al pessebre i 
escriure una breu sinopsi explicant 
l’obra. Aquesta informació s’ha de fer 
arribar a festes@pratsdellucanes.cat 
abans de l’1 de desembre de 2021, 
dia inclòs.

S’ha reobert el Casal del Jovent de 
Prats 
De dilluns a divendres de 4 a 2/4 
de 8 de la tarda, el jovent de Prats 
pot tornar a gaudir de les instal·lacions 
i activitats del Casal del Jovent.

A més, aquest novembre s'ha 
incorporat la nova dinamitzadora de 
Joventut de Prats que s'encarregarà 
de les tasques de coordinació amb 
els i les joves i la preparació 
d'activitats del Casal.

Canvis en l’ordenació del carrer 
Nou de Prats per millorar la 
seguretat del veïnat
L’equip de govern i el veïnat de la 
zona del carrer Nou es van reunir per 
tractar diverses problemàtiques 
detectades i buscar solucions 
conjuntes per tal d’afavorir la 
convivència i seguretat en aquest 
punt del poble.
 
Amb l'objectiu de garantir la 
seguretat i comoditat dels vianants 
s’ha marcat una línia de pas central 
a tot el carrer per tal de prohibir 
l’aparcament de vehicles. S’ha 
senyalitzat el vial de rodadura, s’hi 
ha incorporat recordatoris de 
reducció de velocitat a 30km/h i 
senyals d’stop. 

Visita de la delegada del Govern a 
la Catalunya Central
La delegada del govern a la 
Catalunya Central, Rosa Vestit, va 
visitar l'ajuntament de Prats, 
acompanyada de l’alcalde i regidors 
de govern. A la trobada es van tractar 
diversos temes d'interès municipal.

per Prats
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Instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a l'escola Lluçanès
L'escola Lluçanès compta amb una 
novetat energètica, ja que en les 
darreres setmanes s'hi han instal·lat 
uns 66 panells fotovoltaics. 
Aquestes plaques suposen un estalvi 
d'emissions contaminants de 20,51 
TCO2 l'any.
 
Així doncs, segons explica la 
regidora de Sostenibilitat, Vanessa 
Gómez, amb aquesta instal·lació, 
Prats fa un pas més cap a la 
sobirania energètica i la potenciació 
d'energies renovables.

Prats viu una jornada reivindicativa 
i de sensibilització pel 25N
Entitats i col·lectius del poble van 
participar a la programació variada 
promoguda per la Taula d'Igualtat 
de Prats amb motiu del 25N, Dia 
Internacional contra la violència vers 
les dones. 

Entre els actes es va organitzar un 
taller d’elaboració d’espelmes, a 
l’Espai Social de la Gent Gran, es va 
projectar una pel·lícula de temàtica 
de violència masclista, i es va 
celebrar un taller d’autodefensa per 
a dones de 14 anys o més a l’Espai. 

A les 8 del vespre, davant de Cal 
Bach, va tenir lloc l’acte més 
institucional amb la lectura del 
manifest del 25N i la il·luminació 
de la façana de color lila. 

El regidor d’Igualtat, Isaac Romero, 
explica que amb una jornada com 
aquesta es vol avançar i conscienciar 
a tothom sobre l’existent xacra social 
que cal eradicar. Per això, s’està 
treballant i fent pedagogia en 
diferents àmbits.

Prats es reivindica com un poble 
lliure de violències masclistes i 
LGTBIfòbiques i ho farà instal·lant 
dos senyals identificatius en dues 
de les entrades més concorregudes 
del poble. Es preveu que la 
instal·lació es faci en les properes 
setmanes.

Prats ja compta amb un Pla Local 
de Salut
L’Ajuntament de Prats, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona, i la 
col·laboració d’agents públics i 
privats han implulsat la redacció del 

Pla Local de Salut. Aquest pla 
d’acció va estar aprovat a la sessió 
del ple ordinari de novembre.

Així doncs, Prats ja compta amb el 
document que identifica els reptes 
principals i estableix les accions que 
es duran a terme durant els propers 
quatre anys (2022-2025), en matèria 
de salut pública.

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.

Torna el 'Juguem a Prats' per 
aquestes festes de Nadal
Els dies 27, 28 i 29 de desembre 
torna una nova edició del saló de joc i 
entreteniment 'Juguem a Prats' al 
Pavelló municipal.

L’edició d’enguany comptarà amb un 
espai d'inflables, la zona de tallers i 
com a novetat, s'incorporaran 
activitats gratuïtes a l'exterior.

Prats aposta per la masoveria 
urbana
L’Ajuntament de Prats aposta per 
promoure la masoveria urbana com 
una de les vies per garantir el dret a 
l’habitatge. Aquest projecte que 
s’està desplegant pel Lluçanès i 
Osona és una fórmula que pot tenir 
bons resultats al municipi, segons 
declara el regidor d’Habitatge, 
Ferran Chacón.

L’Ajuntament fa una crida per buscar 
persones propietaries d’immobles 
interessades en el projecte. El 
consistori pradenc, a través del tècnic 
del Consorci del Lluçanès, oferirà 
assessorament i informació a les 
persones interessades.

Aquest Nadal engalanar balcons, 
espais exteriors i aparadors té premi
L’Ajuntament de Prats convoca la 
segona edició del concurs de 
balcons i espais visibles a l’exterior 
de Nadal per particulars.

Hi poden participar tots els domicilis 
de Prats. Les persones interessades 
han de confirmar la seva participació 
escrivint a 
comunicacio@pratsdellucanes.cat 
abans del divendres, dia 13 de 
desembre de 2021, dia inclòs.

S’atorgarà un premi a la millor 
ornamentació que reflecteixi les 
tradicions catalanes nadalenques i 
un premi a l’ornamentació més 
sostenible i respectuosa amb el 
medi ambient. 

Així mateix, s’ha convocat la 41a 
edició del Concurs d’Aparadors de 
Nadal. La durada del concurs serà de 
l'11 de desembre al 6 de gener de 
2022. 

S’atorgaran tres premis: l'aparador 
amb més qualitat artística, l'aparador 
més sostenible i respectuós amb el 
medi ambient i l'aparador amb més 
impacte comercial.

L
E

Nova tanca a la piscina municipal
La nova tanca de la piscina ja és 
una realitat. Després que un temporal 
enderroqués el mur anterior a l’estiu, 
s’ha optat per construir un nou 
tancat que ha de garantir la seguretat, 
tant de qui fa servir la piscina, com 
per qui hi passeja pel voltant.

Prats ja té el primer Pla Intern 
d'Igualtat 
L'Ajuntament de Prats ha impulsat la 
redacció del Pla Intern d'Igualtat, un 
document que recull l'estratègia 
orientada a millorar i equilibrar la 
situació dels treballadors i treballadores 
del consistori. El document es va 
aprovar per unanimitat a la sessió 
ordinària del ple de novembre.

Tal com declara el regidor d'Igualtat, 
Isaac Romero, el pla neix del 
compromís del consistori amb les 
polítiques de gènere i amb el 
propòsit de promoure la igualtat 
d'oportunitats entre tota la plantilla i 
també contribuir a la sensibilització 
i a la transformació social.

El pla ha de permetre anar 
incorporant mesures de canvi a 
l'Ajuntament a quatre anys vista. La 
seva elaboració compta amb el 
suport de la Diputació de Barcelona i 
la consultora Quotidiana.

Exposició sobre la repressió 
franquista a Prats
Fins l'1 de desembre, a la sala de Cal 
Bach, es pot visitar l'exposició 
'Desenterrant la memòria. Primers 
anys de la repressió franquista a 
Prats de Lluçanès' creada per Anna 
Gorchs i Roser Reixach. L'horari de 
vista és de dilluns a divendres de 9 a 
1 i els caps de setmana de 10 a 2 del 
migdia.

2n concurs de versions del ‘Fum, 
fum, fum’
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès i 
Òmnium Cultural Osona-El Lluçanès 
convoquen el segon concurs de 
versions de la popular nadala el ‘25 
de desembre’ que coneixem amb el 
nom de ‘Fum, fum, fum’ i que està 
vinculada a la història del poble.
 
S'hi podrà participar en dues 
categories diferents: la millor versió 
de grups i solistes, premiada amb 
500 euros i la gravació del videoclip a 
Prats i la millor versió coral premiada 
amb 500 euros i l'actuació a Prats.

Les persones que hi participin cal 
que s’inscriguin al web 
fumfumfum.pratsdellucanes.cat. El 
període d’inscripcions finalitza el 9 
de desembre de 2021.

Els locals buits del carrer Major 
s’ompliran amb la 3a Mostra de 
Pessebres
El carrer Major de Prats es tornarà a 
omplir aquestes festes de Nadal de 

pessebres i tradició amb la 
celebració de la tercera edició de la 
Mostra de Pessebres als locals 
buits del carrer Major. 
 
Els artistes que hi vulguin participar 
han de posar nom al pessebre i 
escriure una breu sinopsi explicant 
l’obra. Aquesta informació s’ha de fer 
arribar a festes@pratsdellucanes.cat 
abans de l’1 de desembre de 2021, 
dia inclòs.

S’ha reobert el Casal del Jovent de 
Prats 
De dilluns a divendres de 4 a 2/4 
de 8 de la tarda, el jovent de Prats 
pot tornar a gaudir de les instal·lacions 
i activitats del Casal del Jovent.

A més, aquest novembre s'ha 
incorporat la nova dinamitzadora de 
Joventut de Prats que s'encarregarà 
de les tasques de coordinació amb 
els i les joves i la preparació 
d'activitats del Casal.

Canvis en l’ordenació del carrer 
Nou de Prats per millorar la 
seguretat del veïnat
L’equip de govern i el veïnat de la 
zona del carrer Nou es van reunir per 
tractar diverses problemàtiques 
detectades i buscar solucions 
conjuntes per tal d’afavorir la 
convivència i seguretat en aquest 
punt del poble.
 
Amb l'objectiu de garantir la 
seguretat i comoditat dels vianants 
s’ha marcat una línia de pas central 
a tot el carrer per tal de prohibir 
l’aparcament de vehicles. S’ha 
senyalitzat el vial de rodadura, s’hi 
ha incorporat recordatoris de 
reducció de velocitat a 30km/h i 
senyals d’stop. 

Visita de la delegada del Govern a 
la Catalunya Central
La delegada del govern a la 
Catalunya Central, Rosa Vestit, va 
visitar l'ajuntament de Prats, 
acompanyada de l’alcalde i regidors 
de govern. A la trobada es van tractar 
diversos temes d'interès municipal.

L'espai, situat al camí de les Torrenteres, al carrer Roca d’en Bras, prop de la 
font del Xambó, ha de ser el punt de partida d’un nou model de turisme 
sostenible, el de les rutes eqüestres de Prats i del Lluçanès.

Les rutes no se senyalitzen sobre el terreny sinó que estan creades amb tracks 
que es preveu que es puguin consultar i descarregar a la web de turisme del 
Lluçanès. A més, ressegueixen camins històrics del Lluçanès.
 
Perquè sigui una realitat cal la implicació del sector turístic, allotjaments i 
restaurants i altres serveis com ferradors o veterinaris. I s’han de preveure espais 
pel descans dels animals, com el de Prats que ben aviat serà una realitat.

Comencen les obres d'adequació 
del punt d’allotjament d'animals de 
les rutes eqüestres
Aquest mes de novembre han 
començat les obres d'adequació del 
punt d’allotjament dels cavalls i/o 
carruatges de les rutes eqüestres 
del Lluçanès.
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Instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a l'escola Lluçanès
L'escola Lluçanès compta amb una 
novetat energètica, ja que en les 
darreres setmanes s'hi han instal·lat 
uns 66 panells fotovoltaics. 
Aquestes plaques suposen un estalvi 
d'emissions contaminants de 20,51 
TCO2 l'any.
 
Així doncs, segons explica la 
regidora de Sostenibilitat, Vanessa 
Gómez, amb aquesta instal·lació, 
Prats fa un pas més cap a la 
sobirania energètica i la potenciació 
d'energies renovables.

Prats viu una jornada reivindicativa 
i de sensibilització pel 25N
Entitats i col·lectius del poble van 
participar a la programació variada 
promoguda per la Taula d'Igualtat 
de Prats amb motiu del 25N, Dia 
Internacional contra la violència vers 
les dones. 

Entre els actes es va organitzar un 
taller d’elaboració d’espelmes, a 
l’Espai Social de la Gent Gran, es va 
projectar una pel·lícula de temàtica 
de violència masclista, i es va 
celebrar un taller d’autodefensa per 
a dones de 14 anys o més a l’Espai. 

A les 8 del vespre, davant de Cal 
Bach, va tenir lloc l’acte més 
institucional amb la lectura del 
manifest del 25N i la il·luminació 
de la façana de color lila. 

El regidor d’Igualtat, Isaac Romero, 
explica que amb una jornada com 
aquesta es vol avançar i conscienciar 
a tothom sobre l’existent xacra social 
que cal eradicar. Per això, s’està 
treballant i fent pedagogia en 
diferents àmbits.

Prats es reivindica com un poble 
lliure de violències masclistes i 
LGTBIfòbiques i ho farà instal·lant 
dos senyals identificatius en dues 
de les entrades més concorregudes 
del poble. Es preveu que la 
instal·lació es faci en les properes 
setmanes.

Prats ja compta amb un Pla Local 
de Salut
L’Ajuntament de Prats, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona, i la 
col·laboració d’agents públics i 
privats han implulsat la redacció del 

Pla Local de Salut. Aquest pla 
d’acció va estar aprovat a la sessió 
del ple ordinari de novembre.

Així doncs, Prats ja compta amb el 
document que identifica els reptes 
principals i estableix les accions que 
es duran a terme durant els propers 
quatre anys (2022-2025), en matèria 
de salut pública.

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.

Torna el 'Juguem a Prats' per 
aquestes festes de Nadal
Els dies 27, 28 i 29 de desembre 
torna una nova edició del saló de joc i 
entreteniment 'Juguem a Prats' al 
Pavelló municipal.

L’edició d’enguany comptarà amb un 
espai d'inflables, la zona de tallers i 
com a novetat, s'incorporaran 
activitats gratuïtes a l'exterior.

Prats aposta per la masoveria 
urbana
L’Ajuntament de Prats aposta per 
promoure la masoveria urbana com 
una de les vies per garantir el dret a 
l’habitatge. Aquest projecte que 
s’està desplegant pel Lluçanès i 
Osona és una fórmula que pot tenir 
bons resultats al municipi, segons 
declara el regidor d’Habitatge, 
Ferran Chacón.

L’Ajuntament fa una crida per buscar 
persones propietaries d’immobles 
interessades en el projecte. El 
consistori pradenc, a través del tècnic 
del Consorci del Lluçanès, oferirà 
assessorament i informació a les 
persones interessades.

Aquest Nadal engalanar balcons, 
espais exteriors i aparadors té premi
L’Ajuntament de Prats convoca la 
segona edició del concurs de 
balcons i espais visibles a l’exterior 
de Nadal per particulars.

Hi poden participar tots els domicilis 
de Prats. Les persones interessades 
han de confirmar la seva participació 
escrivint a 
comunicacio@pratsdellucanes.cat 
abans del divendres, dia 13 de 
desembre de 2021, dia inclòs.

S’atorgarà un premi a la millor 
ornamentació que reflecteixi les 
tradicions catalanes nadalenques i 
un premi a l’ornamentació més 
sostenible i respectuosa amb el 
medi ambient. 

Així mateix, s’ha convocat la 41a 
edició del Concurs d’Aparadors de 
Nadal. La durada del concurs serà de 
l'11 de desembre al 6 de gener de 
2022. 

S’atorgaran tres premis: l'aparador 
amb més qualitat artística, l'aparador 
més sostenible i respectuós amb el 
medi ambient i l'aparador amb més 
impacte comercial.

Nova tanca a la piscina municipal
La nova tanca de la piscina ja és 
una realitat. Després que un temporal 
enderroqués el mur anterior a l’estiu, 
s’ha optat per construir un nou 
tancat que ha de garantir la seguretat, 
tant de qui fa servir la piscina, com 
per qui hi passeja pel voltant.

Prats ja té el primer Pla Intern 
d'Igualtat 
L'Ajuntament de Prats ha impulsat la 
redacció del Pla Intern d'Igualtat, un 
document que recull l'estratègia 
orientada a millorar i equilibrar la 
situació dels treballadors i treballadores 
del consistori. El document es va 
aprovar per unanimitat a la sessió 
ordinària del ple de novembre.

Tal com declara el regidor d'Igualtat, 
Isaac Romero, el pla neix del 
compromís del consistori amb les 
polítiques de gènere i amb el 
propòsit de promoure la igualtat 
d'oportunitats entre tota la plantilla i 
també contribuir a la sensibilització 
i a la transformació social.

El pla ha de permetre anar 
incorporant mesures de canvi a 
l'Ajuntament a quatre anys vista. La 
seva elaboració compta amb el 
suport de la Diputació de Barcelona i 
la consultora Quotidiana.

Exposició sobre la repressió 
franquista a Prats
Fins l'1 de desembre, a la sala de Cal 
Bach, es pot visitar l'exposició 
'Desenterrant la memòria. Primers 
anys de la repressió franquista a 
Prats de Lluçanès' creada per Anna 
Gorchs i Roser Reixach. L'horari de 
vista és de dilluns a divendres de 9 a 
1 i els caps de setmana de 10 a 2 del 
migdia.

2n concurs de versions del ‘Fum, 
fum, fum’
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès i 
Òmnium Cultural Osona-El Lluçanès 
convoquen el segon concurs de 
versions de la popular nadala el ‘25 
de desembre’ que coneixem amb el 
nom de ‘Fum, fum, fum’ i que està 
vinculada a la història del poble.
 
S'hi podrà participar en dues 
categories diferents: la millor versió 
de grups i solistes, premiada amb 
500 euros i la gravació del videoclip a 
Prats i la millor versió coral premiada 
amb 500 euros i l'actuació a Prats.

Les persones que hi participin cal 
que s’inscriguin al web 
fumfumfum.pratsdellucanes.cat. El 
període d’inscripcions finalitza el 9 
de desembre de 2021.

Els locals buits del carrer Major 
s’ompliran amb la 3a Mostra de 
Pessebres
El carrer Major de Prats es tornarà a 
omplir aquestes festes de Nadal de 
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pessebres i tradició amb la 
celebració de la tercera edició de la 
Mostra de Pessebres als locals 
buits del carrer Major. 
 
Els artistes que hi vulguin participar 
han de posar nom al pessebre i 
escriure una breu sinopsi explicant 
l’obra. Aquesta informació s’ha de fer 
arribar a festes@pratsdellucanes.cat 
abans de l’1 de desembre de 2021, 
dia inclòs.

S’ha reobert el Casal del Jovent de 
Prats 
De dilluns a divendres de 4 a 2/4 
de 8 de la tarda, el jovent de Prats 
pot tornar a gaudir de les instal·lacions 
i activitats del Casal del Jovent.

A més, aquest novembre s'ha 
incorporat la nova dinamitzadora de 
Joventut de Prats que s'encarregarà 
de les tasques de coordinació amb 
els i les joves i la preparació 
d'activitats del Casal.

Canvis en l’ordenació del carrer 
Nou de Prats per millorar la 
seguretat del veïnat
L’equip de govern i el veïnat de la 
zona del carrer Nou es van reunir per 
tractar diverses problemàtiques 
detectades i buscar solucions 
conjuntes per tal d’afavorir la 
convivència i seguretat en aquest 
punt del poble.
 
Amb l'objectiu de garantir la 
seguretat i comoditat dels vianants 
s’ha marcat una línia de pas central 
a tot el carrer per tal de prohibir 
l’aparcament de vehicles. S’ha 
senyalitzat el vial de rodadura, s’hi 
ha incorporat recordatoris de 
reducció de velocitat a 30km/h i 
senyals d’stop. 

Visita de la delegada del Govern a 
la Catalunya Central
La delegada del govern a la 
Catalunya Central, Rosa Vestit, va 
visitar l'ajuntament de Prats, 
acompanyada de l’alcalde i regidors 
de govern. A la trobada es van tractar 
diversos temes d'interès municipal.

Neix l'arbre dels records al 
cementiri municipal
Prats va inaugurar l'arbre dels 
records, un nou espai al cementiri 
municipal per guardar memòria dels 
nadons que van morir durant la 
gestació o poc després de néixer.

Fins ara els familiars no disposaven 
de cap espai de record, i a través de 
l’Associació Little Stars de la 
Catalunya Central, l’Ajuntament ha 
impulsat la creació d’aquest indret 
per disposar d’un espai per recordar 
els nadons de mort gestacional o 
perinatal.

L'acte va comptar amb la música de 
l'Escola de Música i Arts del 
Lluçanès i l’enlairament de globus 
biodegradables de color blanc. A 
l'espai s’hi ha plantat una olivera i 
també hi consta una placa amb el 
lema de l’associació Little Stars: ‘No 
cal que sigui fosc per veure petites 
estrelles.’


