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Unanimitat Aprovat Per 11 Vots A Favor 

(Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon 

Gost, Isaac Peraire Soler, Isaac Romero 

Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch Franch, 

Josep Vila Sucarrats, Montserrat Boladeres 

Bach, Montserrat Juvanteny Canal, Pere Vila 

Vilalta, Vanessa Gomez Pedragosa) 

SESSIÓ ORDINÀRIA 

PLE 

Data: 21 de juliol de 2021 

Àrea: SECRETARIA 

Expedient núm. 1029-000018-2021 

 
Títol de l’acord: 
 
MOCIÓ PER A LA DINAMITZACIÓ DE L'ESPAI ERC 
 
Text de l’acord: 

 
MOCIÓ PER A LA DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI ERC 
 
El poble de Prats de Lluçanès compta amb L’ESPAI, un equipament que suma sales de 
reunions, actes i espai de treball compartit.  
 
La pandèmia de la Covid-19 i les accions per aturar els seus contagis ha afectat també l’ús 
dels equipaments municipals en general, per les restriccions que se n’han derivat, i 
L’Espai en concret. 
 
L’ESPAI és un lloc dissenyat i construït de tal manera que té diferents potencialitats.  
 
Tenint en compte que hi ha empreses i administracions que han generat opcions de fer 
teletreball. Al mateix temps que hi pot haver persones que no tinguin bé el propi 
habitatge per a fer aquest teletreball. 
 
Coneixedors que caldria ajudar a reactivar l’acció de les entitats del municipi, que donen 
vida al poble i que mica en mica han de poder recuperar la normalitat. 
 
Fent evident que cal de mantenir sempre les mesures que s’indiquin segons la situació de 
la pandèmia. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM a Prats de 
Lluçanès proposa l’adopció dels següents acords:  
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PRIMER. Elaborar per part de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès una estratègia de 
dinamització de L’ESPAI.  
 
SEGON. Pensar els usos que pot tenir i posar-los en funcionament.  
 
TERCER. Compartir anàlisi i estratègia amb el Consorci del Lluçanès, amb ARCA o altres 
entitats o administracions que poden ajudar en aquest objectiu.  
 
QUART. Fer una campanya de comunicació per a posar a disposició de persones, entitats i 
empreses aquest equipament.  
  
 
 
 
Jordi Bruch Franch 
Alcalde 
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