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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: 17 de març de 2021 

Àrea: SECRETARIA 

Expedient núm. 1029-000009-2021 

 
Títol de l’acord: 
 
MOCIÓ PER UN CICLE DE CULTURA I ACTIVITATS AL CENTRE DEL POBLE  
 
Text de l’acord: 
 

MOCIÓ PER UN CICLE DE CULTURA I ACTIVITATS AL CENTRE DEL POBLE  
 
Entre els diversos reptes que té el municipi de Prats de Lluçanès hi ha el de la 
dinamització econòmica, social i cultural del municipi. S’ha treballat en diferents 
plans i etapes, però degut a la situació de crisi sanitària, social, econòmica i 
emocional (entre altres factors) s’ha vist aturada. 
 
Atenent que és imprescindible que l’Ajuntament contribueixi a pal·liar aquestes 
crisis, i que una forma pot ser la que es proposa en aquesta moció. 
 
Tenint com a prioritat un centre del poble amb l’immens repte de dinamització 
comercial i econòmica; sabent que a Prats de Lluçanès es comercialitza qualitat, 
proximitat, bon tracte. Tenint en compte que hi ha iniciatives culturals i molt talent 
al poble, comarca i país. 
 
Atesa l’arribada del temps primaveral, millors temperatures per estar al carrer i, 
esperem, que una situació millor de la pandèmia de la COVID-19, 
 
Per aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM a 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER: Donar suport a l’equip de govern amb la programació que porten a 
terme i elaborar una programació de primavera i estiu, que serveixi de 
dinamització social, cultural i econòmica, ubicada al centre de la població, al 
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costat dels comerços (Plaça de l’Església, Plaça Nova, Plaça de l’U d’octubre, 
Passeig del Lluçanès). 
 
SEGON: relacionar els esdeveniments com el mercat setmanal, la Setmana Santa 
(Pasqua, Rams), Obrim de Nit, campanya de comerç, Fira de Sant Jaume... i 
planificar la programació proposada a l’acord primer. 
 
TERCER: adaptar la programació a la seguretat sanitària que el moment 
requereixi. 
 
QUART: fer arribar aquests acords a botigues i comerços del municipi, així com a 
entitats socials i culturals del municipi. 
  
 
 
 
Jordi Bruch Franch 
Alcalde 
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