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Campanya informativa d’estalvi i
eficiència energètica a les llars de
Prats
L’Ajuntament de Prats ha posat en
marxa una campanya informativa
per fomentar l’eficiència energètica
i aprendre a llegir les factures i els
contractes dels subministraments per
reduir costos.
El regidor de Comunicació i
Polítiques digitals, Isaac Romero,
subratlla que entre les píndoles
informatives que s’aniran difonent a
les xarxes i al whatsapp municipal
n’hi ha sobre trucs per gastar
menys i ser més sostenibles a casa,
informació sobre els drets
energètics i el bo social, consells
per entendre a llegir una factura de la
llum o del gas o per conèixer les
comercialitzadores d’energia
renovables que hi ha el mercat.
L’Agrobotiga, Anna Perruqueria i
l’Avi Ciscu, guanyadors del 41è
Concurs d’Aparadors de Nadal de
Prats
El jurat format per Cèlia Farré,
Mariona Font i Anna Munujos,
acompanyades de la tècnica de
comerç, Irene Palou, va avaluar els
dissenys dels aparadors dels
diferents comerços que van
participar a la 41a edició del
concurs d’aparadors de Nadal.

L’Agrobotiga va guanyar en la
categoria de l’aparador amb més
qualitat artística; el d’Anna
Perruqueria com l’aparador amb
més impacte comercial i l’aparador
de Nadal de l’Avi Ciscu va ser
l'escollit com el més sostenible i
respectuós amb el medi ambient. Els
guanyadors de cada categoria
s’emporten una experiència
gastronòmica i un lot de productes
del Lluçanès.
S'instal·len collarets per capturar
erugues de la processionària del pi
Durant les darreres setmanes, s'han
instal·lat tres collarets per capturar
erugues de la processionària del pi
al camp de futbol i al jardins de Cal
Bach. A través d'aquesta acció les
colònies no poden acabar el seu
desenvolupament a les coníferes.
D’aquesta manera, es fa un pas més
en el camí cap a la reducció de
productes fitosanitaris i l’aposta per
mètodes més respectuosos amb el
medi ambient.
Nou trimestre d’activitats a l’Espai
Social de la gent gran
Ha començat un nou trimestre a
l’Espai Social de la gent gran de
Prats amb un ventall d’activitats i
propostes per a tots els gustos. Entre
els tallers en trobem de destinats a la

La Cavalcada Reial porta la il·lusió als carrers de Prats
Somriures, màgia, il·lusió, música i colors van omplir tots els racons de Prats amb
la Cavalcada Reial. Melcior, Gaspar i Baltasar i el seu seguici reial de llums i
música van arribar a Prats pel cantó de Lurdes. A partir de les 6 de la tarda,
pradencs i pradenques de totes les edats van omplir els carrers del poble, per
esperar els Reis d’Orient, en un dels dies més especials de l’any.
Ses Majestats també van visitar les
persones usuàries de l'Espai Social
de la gent gran. La nit va acabar amb
els reis i patges visitant cases del
poble, on van repartir regals.
Des de l’Ajuntament agraïm a la
Comissió de Reis i a totes les
persones que van participar-hi, i fer
una vegada més, que la Cavalcada
fos tan lluïda i participada.

Digues la
teva i estigues
al dia!

661 545 638 (whatsapp)
www.pratsdellucanes.cat

salut, altres vinculats als hàbits
socials i personals, a la música, la
dansa o les labors. En són alguns
exemples el taller gimnàstica, ball en
línia, ioga, el taller de memòria.
Inscripcions al web
pratsdellucanes.cat/cursos o
presencialment a les oficines
municipals de Cal Bach en horari
habitual.
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EL SAFAREIG
BUTLLETÍ MUNICIPAL DE PRATS DE LLUÇANÈS N.138

Prats reivindicarà la memòria del
poble per Santa Àgata
Dissabte 5 de febrer, dia de Santa
Àgata, a les 12 del migdia tindrà lloc el
tradicional repic de campanes a la
plaça de l’Església per commemorar
la primera crema del poble per les
tropes de Felip V fa 307 anys.
A més, s’està acabant de detallar la
programació de les Xeres de Santa
Àgata, organitzades per la Casa de
l’Heura que se celebraran el mateix
dissabte dia 5 de febrer.
Prats es reivindica com a poble
lliure de violències masclistes i
LGTBIfòbiques

Prats de Lluçanès ha instal·lat dos
senyals identificatius contra la
violències masclistes i
LGTBIfòbiques en dues de les
entrades més concorregudes del
poble, a la recta del camp de futbol i
a la carretera de Sant Feliu Sasserra,
que connecten amb la C-62 i la C-25.
Segons detalla el regidor d'Igualtat,
Isaac Romero, la iniciativa és fruit
del treball conjunt de la Taula
d'Igualtat i és una acció més de
sensibilització per conscienciar d'una
xacra social que cal eradicar.

*

Tota la informació sobre el
coronavirus al poble i ajuts
econòmics la trobareu a
www.pratsdellucanes.cat.

Torna la
Trencadansa en
una Festa Major
de Sant Vicenç
participada i
segura

6 persones assassinades per
violència masclista i LGTBIfòbica
durant l’any 2022

Deixem enrere una altra Festa Major de Sant Vicenç, que ha apostat un any
més per una programació participada i per a tots els públics, on s’ha recuperat
l'essència de Sant Vicenç amb els elements de cultura popular que ens
defineixen com a poble.
El dia del patró Sant Vicenç, centenars de persones van seguir amb emoció i
plantant cara al fred la Trencadansa i els ballets de Sant Vicenç.
El pregó a càrrec de la Mercè Perernau i Borralleras o la Serenata a peu de
pista al pavelló municipal van ser alguns dels actes tradicionals més participats.
La nit de divendres, el protagonisme va ser per a l’espectacle ‘L’home orquestra’
interpretat per en Peyu que va exhaurir totes les entrades anticipades. La
programació es va completar amb el concert de Festa Major, la nit de versions
amb zona chill out al pavelló, el concert teatralitzat amb ‘2princesesbarbudes’ o
la inauguració de l’exposició del músic Joan Tomàs i Parés.

DESTA
CATS
Disposar
d’aquest butlletí
t’ha costat
21 cèntims

El vicepresident Puigneró
anuncia la finalització de
l'Eix del Lluçanès

Nous ajuts destinats a
empreses i establiments
comercials

Prats aprova licitar les obres
del nou Teatre Orient
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Salutació
Ha estat segurament, la Festa Major
més atípica i singular que recordem.
Més curta, amb limitacions, amb
aforaments limitats, mascaretes i
amb tots els actes adaptats als
protocols de seguretat. Tot i això,
podem estar ben satisfets de la
celebració perquè hem gaudit d'una
Festa Major segura i amb un
programa d'activitats divers i
altament participat.
La Festa Major de Sant Vicenç,
també ha servit per donar una mica
d'aire a les persones i entitats que
treballen perquè el poble mantingui
i preservi les seves festes al llarg de
l'any. Amb tota aquesta gent
comptem per, quan sigui el
moment, començar a pensar en la
propera edició i valorar en quins
aspectes hem de millorar o quins
altres s'han de revisar per continuar
definint un model de festes que,
cada vegada més, tingui en compte
la riquesa cultural i tradicional del
poble i alhora ofereixi activitats
pensades per tots els gustos i edats.
En aquests dies de joia i certa
gresca, des del Consistori volem
agrair als veïns i veïnes de Prats la
participació i responsabilitat en els
diferents actes organitzats. Tant
l'Ajuntament, com la Comissió de
Festes, estem molt contents per
haver pogut programar una sèrie
d'actes conjuntament amb les
entitats, a les quals volem agrair el
seu esforç i responsabilitat a l'hora
de planificar les actuacions.
Moltes felicitats i el reconeixement
públic per la vostra participació i
amb el desig que l'any vinent es
pugui celebrar com sempre.
Moltes gràcies a tothom!

Alcalde, regidors i regidores de
govern

www.pratsdellucanes.cat

Les veus dels grups municipals

per Prats

Un compromís
Des del grup municipal de Junts
teníem com a objectiu fer tot el
possible per desencallar el projecte
de finalització de l'Eix del Lluçanès en
el seu pas per Sagàs.
Després d'anys de reivindicació,
reunions i visites, hem aconseguit
l'esperat "compromís" perquè aquesta
obra de més de vuit milions d'euros
sigui una realitat. Tal com va assegurar el vicepresident Jordi Puigneró,
durant la seva visita a l'Ajuntament de
Prats, aquesta obra permetrà que els
veïns del Lluçanès tinguem uns
desplaçaments més segurs, més
còmodes i que ens faciliti l'arrelament
al territori. Des del grup de Junts,
volem agrair al vicepresident i el
Departament de Polítiques Digitals i
Territori, el recolzament rebut i per
haver donat resposta a una demanda
històrica del territori.

Primer de tot volem adreçar un
agraïment a totes les persones i
entitats que han fet possible aquesta
Festa Major de Sant Vicenç. Una
festa que, per les circumstàncies del
moment, ha necessitat més esforços
que mai per fer-la, però que l’hem
pogut gaudir. Desitgem que l’any que
ve, puguem recuperar la festa amb
tota la seva brillantor.
Encarem l’any amb projectes en
diversos àmbits, l’avenç en l’execució
del projecte del teatre Orient, el
desplegament del Pla de Salut local,
la nova convocatòria d’ajudes a
empreses i a l’habitatge -amb més
dotació econòmica per persona
beneficiària-, l’impuls de la comunitat
energètica, la dedicació de més
recursos a l’atenció a la gent gran i
als col·lectius més vulnerables, la
millora d’equipaments i espais
municipals, entre altres, marcaran
l’agenda d’aquest any.

Cal ser prudents en salut i al mateix
temps treballar pel present i pel futur.
I el futur són també el jovent. De
sobte s’han trobat mermada una
etapa importantíssima de la vida. És
per això que vam demanar
immediatament que, adaptat a les
circumstàncies, igual com s’ha fet en
altres franges d’edat, es busquessin
alternatives als actes i celebracions
de les festes de Nadal a Prats, i se'ls
reunís, demanés i proposés
contraofertes a les activitats que fins
fa un parell d’anys eren habituals en
aquestes dates.
No era complicat, només faltava una
mica d’empatia. No solucionem res
mirant cap a una altra banda i deixant
que les coses passin fent veure que
no ens n’adonem, sempre que no ens
molesti.
esquerra.cat/pratsdellucanes

Aquest dissabte vàrem rebre la
notícia que a finals del 2023 es
desencallarà el projecte de la variant
de Sagàs que completarà l'eix del
Lluçanès. Esperem que aquest fet
sigui una realitat, no com la promesa
de l'oficina d'atenció dels Mossos
que ara com ara encara esperem.
Ens preocupen, com a moltes
pradenques i pradencs, els continus
talls de subministrament elèctric i de
telefonia-internet, que massa sovint
ens afecten i no permeten aquest
desenvolupament tan necessari de
digitalització que promocionava
fermament el conseller de polítiques
digitals, Jordi Puigneró. Cal que tots
gaudim d'una solució ràpida. Us
animem a tots i totes de protegir el
català davant de les múltiples
agressions que està patint. Cal que
siguem ferms en el nostre propòsit,
cal tenir una llengua viva i actual.

La plaça Vella es converteix en un
homenatge a les puntaires de Prats
Durant la passada Festa Major de
Sant Vicenç, la plaça Vella va lluir
encara més amb l’acció artística que
va comptar amb el suport de
Konvent. Façanes i balcons es van
omplir de domassos cosits per les
puntaires de Prats i d’una fotografia
gegant i central captada per la
fotògrafa pradenca Montse
Argerich, com una forma
d’homenatge a totes aquestes
dones que a través de la seva traça i
mans creen autèntiques obres d’art.
Visita l'exposició 'Músic de tot cor.
Joan Tomàs i Parés (1896-1967)’ a
Cal Bach
Fins el 13 de febrer a la sala de Cal
Bach es pot visitar l'exposició del
músic Joan Tomàs i Parés,
inaugurada en el marc de la Festa
Major de Sant Vicenç que
commemora els 125 anys del
naixement del mestre Tomàs.
La mostra permet acostar-nos a la
vida i obra d'un músic molt actiu,
entregat incansablement a la cultura
del país. La seva aportació al
patrimoni cultural català és
insubstituïble, tant per la quantitat
com per la qualitat de la seva obra, a
través de l’estudi, la investigació i la
transmissió en classes, escrits,
conferències i concerts.
Nous ajuts econòmics per
rehabilitar habitatges desocupats
per destinar-los al lloguer
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès
convocarà per tercer any consecutiu
la línia d’ajuts per a actuacions de
rehabilitació sobre habitatges
desocupats que es destinin al
lloguer.
Segons detalla el regidor
d’Habitatge, Ferran Chacón ‘es
finançarà el 15% de la reforma amb
un màxim de 850 euros per habitatge,
augmentant la partida un 70%
respecte l’edició de l’any passat.’
L’objectiu dels ajuts econòmics és
reduir la presència d’immobles
desocupats al municipi i vetllar pel
bon estat de conservació i
manteniment del parc d’habitatges
del municipi. Properament es
donaran a conèixer les bases i el
termini de presentació de sol·licituds.

El vicepresident Puigneró anuncia la finalització de l'Eix del Lluçanès amb
la nova variant de Sagàs
Dissabte 22 de gener, dia de Sant
Vicenç, el vicepresident i conseller
de Polítiques Digitals i Territori,
Jordi Puigneró, va visitar Prats de
Lluçanès per anunciar la finalització
de l’eix del Lluçanès. Ho va fer
acompanyat de l’alcalde i de regidors
i regidores, en el marc de la Festa
Major de Sant Vicenç.
Segons va detallar, el departament de Territori impulsarà la finalització de l’Eix del
Lluçanès, la carretera C-62 que connecta el Lluçanès, Osona i el Berguedà i,
per tant, l’Eix del Llobregat amb l’Eix Transversal. Es treballa en la previsió que al
llarg de l’any 2022 s’actualitzi el projecte, que data del 2018, així com la seva
tramitació ambiental, amb la voluntat de licitar les obres a finals d’aquest mateix
any i iniciar-les a finals del 2023.
El projecte, que estima el valor de l’obra en poc més de 8 milions d’euros,
permetrà el desplaçament dels veïns del Lluçanès a treballar, amb seguretat i
comoditat, a les comarques del Berguedà i Osona, amb la qual cosa facilita
l’arrelament al territori. Aquesta acció és un dels grans objectius a assolir per
l’actual equip de govern, inclòs dins el pla d’actuació municipal.
Convocatòria d’una borsa de
personal dinamitzador sociocultural
L’Ajuntament de Prats ha obert una
borsa de personal dinamitzador
sociocultural. Es tracta d’un
contracte temporal parcial de 20
hores setmanals.
Les funcions a desenvolupar
inclouen vetllar pel correcte
funcionament del Casal del Jovent,
encarregar-se de la dinamització
sociocultural i foment de la
participació de diferents col·lectius,
organitzar i gestionar activitats,
programes i projectes destinats a
joves, entre d'altres.
El termini de presentació de
sol·licituds finalitza el 7 de febrer.
Podeu consultar les bases al web
pratsdellucanes.cat.
Prats aprova licitar les obres del
nou Teatre Orient
El primer ple de l’Ajuntament de Prats
d’aquest 2022 va aprovar l’expedient
de contractació de les obres de
rehabilitació del Teatre Orient per
valor d’1.214.619,99 euros. D’aquesta
manera doncs, l’Ajuntament fa un pas
més per tirar endavant un dels
principals projectes d’aquesta
legislatura.
Segons va detallar l’alcalde, Jordi
Bruch, amb els fons obtinguts del Pla

Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC) i la Diputació de Barcelona
es compta amb el 50% del cost de
les obres cobert, ja que suposen
més de 680.000 euros. Es preveu
que a partir del setembre comencin
els treballs de rehabilitació. El punt es
va aprovar amb les abstencions
d’ERC Prats i el RAP.
Prats crea noves convocatòries
d'ajuts a empreses i establiments
del poble
El ple del mes de gener es van
aprovar noves línies de
subvencions dirigides als comerços
i establiments del poble. 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.
La nova convocatòria estarà oberta a
tots els sectors comercials i
empresarials i s’hi destinaran 26.000
euros del pressupost.
L’objectiu d’aquests ajuts és crear
ocupació i incentivar la contractació
de personal a l’atur, afavorir i
promoure la modernització dels
establiments comercials i promoure
la implantació de noves activitats
empresarials al municipi. Properament
es donaran a conèixer les bases i el
termini de presentació de sol·licituds.

