
Prats va celebrar una jornada d’actes per reflexionar i reivindicar els drets de 
les dones per avançar cap a una societat més igualitària, amb motiu de la 
celebració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.
 
Entre els actes destacats es van presentar les futures accions en matèria 
d’igualtat i es va celebrar el cercle de diàleg sobre els usos dels temps i les cures.

Es va organitzar l’Espai Lila a la sala de Cal Bach amb contes, jocs i llibres 
coeducatius per jugar i aprendre. La jornada va tancar amb un espai participatiu 
i el concert de Mar Pujol.

El mateix dimarts 8 de març, la façana del consistori es va il·luminar de color lila i 
es va llegir el manifest del Dia de les Dones. 

Prats reflexiona i 
reivindica el 8 de 
març, Dia de les 
Dones

Oberta la convocatòria 
d’ajuts per empreses i 
establiments

Prats celebrarà la primera 
Setmana de la Salut

18 persones assassinades per
violència masclista i LGTBIfòbica 
durant l’any 2022
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DESTA
CATS

Isaac Romero i Casals renúncia a 
l’acta de regidor de l’Ajuntament 
de Prats
El regidor d’Igualtat, Participació, 
Comunicació i Polítiques Digitals, 
Isaac Romero, ha renunciat al seu 
càrrec de regidor de l’Ajuntament de 
Prats de Lluçanès, després de tres 
anys de servei en l’actual mandat 
municipal.

En el discurs exposat al ple 
municipal, Romero va afirmar que es 
tracta d’una decisió voluntària: ‘Fa 
tres anys vaig decidir formar part de 
la política municipal i tal com vaig 
decidir entrar, ara opto per sortir-ne. 
No ho faig ni per motius de salut, ni 
per motius professionals. Els contres 
pesen més que els pros i per 
coherència el millor és deixar-ho.’

Romero es va mostrar convençut i 
esperançat perquè segueixin tirant 
endavant els projectes municipals 
engegats des de les diferents àrees. 
Al mateix temps, va agrair a l'alcalde, 
companys i companyes de govern i 
regidors i regidores de l'oposició els 
aprenentatges, consensos i acords 
aconseguits de forma conjunta.

El relleu com a membre del grup 
municipal de Junts per Prats l’agafarà 
Heribert Grifell, que prendrà 
possessió del càrrec al proper ple.

Prats se suma a la campanya de 
suport per la població d’Ucraïna
L’Ajuntament se suma a la campanya 
d’emergència del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament 
davant del conflicte a Ucraïna. 
S’aconsella prioritzar les 
aportacions econòmiques 
engegades per les entitats 
especialitzades, com el Fons Català 
de Cooperació i Creu Roja. Si vols 
facilitar allotjament, escriu a 
comiteacollida.igualtat@gencat.cat 
o truca al telèfon 012.

Actes de Setmana Santa
Del 10 al 18 d'abril Prats organitzarà 
diverses propostes per celebrar la 
Setmana Santa amb els actes 
tradicionals al capdavant. A banda 
dels actes litúrgics, tindran lloc els 
balls de bastons a càrrec dels 
Bastoners Estelladors de Prats i 
l'exposició del poeta Josep Riera. 
Consultar la programació a part amb 
tots els actes.

Prats celebrarà la primera 
Setmana de la Salut
Del 4 al 10 d'abril s’organitzarà la 
primera edició de la Setmana de la 
Salut al poble amb diverses activitats, 
tallers i xerrades per informar, 
prevenir i fomentar sobre els hàbits 
saludables i l’activitat física entre la 
ciutadania. 

La mateixa setmana, es posarà en 
marxa el bicibús a les escoles del 
poble amb l’objectiu de promoure el 
canvi cap a una mobilitat sostenible 
davant l'emergència climàtica, adquirir 
noves habilitats i més autonomia 
personal. El cap de setmana del 9 i 10 
d'abril també  tindrà lloc la donació 
de sang a l'Espai. Veure programes a 
part amb tots els actes.

Diada de Sant Jordi a Prats
Divendres 22 d’abril tindrà lloc el 
Sant Jordi escolar que en els últims 
dos anys no s’ha pogut celebrar a 
causa de la pandèmia. Per a l’ocasió, 
tal com explica el regidor de 
Cultura, Jordi Batriu, s’està 
treballant amb la proposta de 
Certamen Literari que es plantejarà 
en un nou format, incentivant la 

participació a través de l’escriptura 
inclusiva i de gènere.

Dissabte 23 d’abril, se celebrarà la 
diada de Sant Jordi amb les 
habituals parades de flors i llibres 
pels carrers del poble. A més a més, 
durant el mateix cap de setmana, 
tindrà lloc el musical organitzat per 
l’Institut Castell del Quer a la sala 
Polivalent municipal.

Neix la Sinèrgika, una comunitat
de coworkers i emprenedors/es a 
l’Espai
El passat mes de febrer, un grup 
d’emprenedors/es de diferents perfils 
es van trobar a l’espai de coworking 
per iniciar la primera de vàries 
trobades d’una nova comunitat que 
ha nascut a Prats: La Sinèrgika.La 
comunitat neix amb l’objectiu de 
generar sinergies, xarxa i compartir 
coneixement i experiències entre els 
emprenedors que en formen part.

La propera sessió dinamitzada serà 
dimecres 30 de març a les 6 de la 
tarda a l’Espai de Prats. Si ets 
emprenedor/a i t’interessa el projecte, 
posa’t en contacte amb l’Ajuntament.
 

Prats acull un curs de coneixement 
de l'entorn per facilitar la integració 
de persones nouvingudes
Aquest mes de març ha començat el 
curs de coneixement de l'entorn a 
Prats de Lluçanès del Servei de 
primera Acollida al Lluçanès, 
organitzat pel Consorci i els 
ajuntaments del territori. Amb aquest 
mòdul es pretén fomentar una millor 
integració i adaptació de les 
persones nouvingudes a Prats, tant a 
nivell personal com professional.

Oberta la nova convocatòria 
d’ajuts a empreses, comerços i 
establiments
L’Ajuntament de Prats obra una nova 
convocatòria de subvencions 
dirigides als comerços i 
establiments del poble. Segons 
detalla l’alcalde Jordi Bruch, la 
convocatòria està oberta a tots els 
sectors comercials i empresarials i 
s’hi destinen 26.000 euros del 
pressupost municipal.

Com en els darrers anys, 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 nous establiments. 
La convocatòria està oberta fins al 
30 de novembre o fins que 
s’exhaureixi el crèdit disponible.

En la darrera convocatòria se’n van 
beneficiar 12 empreses del poble. 
Les bases es poden consultar al web 
pratsdellucanes.cat i es poden tramitar 
a través de la seu electrònica.

Prats ofereix ajuts econòmics per 
rehabilitar habitatges desocupats 
per destinar-los al lloguer
L'Ajuntament convoca per tercer any 
consecutiu la línia d'ajuts per a 
actuacions de rehabilitació sobre 
habitatges desocupats de Prats de 
Lluçanès que es destinin al lloguer.

En poden ser beneficiàries totes les 
persones que siguin propietàries 
d'habitatges ubicats al municipi, que 
hagin reformat un habitatge per 
arrendament i efectivament, l'hagin 
arrendat durant l'any 2022.

Les persones interessades poden 
presentar les sol·licituds fins a finals 
d'aquest any, al registre d'entrada de 
l'Ajuntament de Prats de Lluçanès. 
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El bicibús arriba a Prats

Més informació al web 
ajuts.pratsdellucanes.cat, al telèfon 
93 856 00 01 o al correu electrònic 
ajuntament@pratsdellucanes.cat.

Els carrers de Prats brillen amb la 
rua de Carnestoltes
Diumenge 27 de febrer, Prats va viure 
una jornada de festa i disbauxa 
amb la celebració del Carnestoltes. 
Carrosses i comparses formades per 
petits i grans van omplir els carrers 
del poble. En acabar el recorregut, a 
la plaça Vella, es va fer el pregó a 
càrrec de la  Reina Carnestoltes i 
l’entrega de premis a les comparses i 
carrosses inscrites a la ruta.

Prats presenta les futures accions 
en matèria d’igualtat  
Diumenge 6 de març en el marc 
d’actes del Dia Internacional de la 
Dona, des de la regidoria d’Igualtat 
de Prats es van presentar les 
principals accions en matèria 
d’igualtat que s’aniran desplegant al 
municipi durant aquest any 2022.

Segons va detallar el regidor 
d’Igualtat, Isaac Romero, per una 
banda, el consistori treballarà per 
continuar impulsant el Pla Intern 
d’Igualtat amb la difusió i formació a 
la plantilla de personal municipal i als 
membres de l’equip de govern.

A més, es vetllarà per fer un ús de 
llenguatge no sexista, amb una guia 
de recomanacions, pautes i criteris. 
També es crearà el protocol en 
prevenció, detecció i abordatge de 
l’assetjament per raó de sexe o 
orientació sexual i se seguiran 
celebrant les trobades de la Taula 
d’Igualtat del municipi.

Per altra banda, també es preveuen 
un seguit d’accions i propostes 
destinades a la ciutadania. Entre les 
accions, s’inclou el disseny del Pla 
Local d’Igualtat, la creació d’un 
whatsapp de consultes totalment 
confidencial al telèfon 633 19 88 21 o 
la creació d’un espai de diàleg 
grupal per fomentar l’apoderament 
dinamitzat per Helena Vilà.
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Isaac Romero i Casals renúncia a 
l’acta de regidor de l’Ajuntament 
de Prats
El regidor d’Igualtat, Participació, 
Comunicació i Polítiques Digitals, 
Isaac Romero, ha renunciat al seu 
càrrec de regidor de l’Ajuntament de 
Prats de Lluçanès, després de tres 
anys de servei en l’actual mandat 
municipal.

En el discurs exposat al ple 
municipal, Romero va afirmar que es 
tracta d’una decisió voluntària: ‘Fa 
tres anys vaig decidir formar part de 
la política municipal i tal com vaig 
decidir entrar, ara opto per sortir-ne. 
No ho faig ni per motius de salut, ni 
per motius professionals. Els contres 
pesen més que els pros i per 
coherència el millor és deixar-ho.’

Romero es va mostrar convençut i 
esperançat perquè segueixin tirant 
endavant els projectes municipals 
engegats des de les diferents àrees. 
Al mateix temps, va agrair a l'alcalde, 
companys i companyes de govern i 
regidors i regidores de l'oposició els 
aprenentatges, consensos i acords 
aconseguits de forma conjunta.

El relleu com a membre del grup 
municipal de Junts per Prats l’agafarà 
Heribert Grifell, que prendrà 
possessió del càrrec al proper ple.

Prats se suma a la campanya de 
suport per la població d’Ucraïna
L’Ajuntament se suma a la campanya 
d’emergència del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament 
davant del conflicte a Ucraïna. 
S’aconsella prioritzar les 
aportacions econòmiques 
engegades per les entitats 
especialitzades, com el Fons Català 
de Cooperació i Creu Roja. Si vols 
facilitar allotjament, escriu a 
comiteacollida.igualtat@gencat.cat 
o truca al telèfon 012.

Actes de Setmana Santa
Del 10 al 18 d'abril Prats organitzarà 
diverses propostes per celebrar la 
Setmana Santa amb els actes 
tradicionals al capdavant. A banda 
dels actes litúrgics, tindran lloc els 
balls de bastons a càrrec dels 
Bastoners Estelladors de Prats i 
l'exposició del poeta Josep Riera. 
Consultar la programació a part amb 
tots els actes.

Prats celebrarà la primera 
Setmana de la Salut
Del 4 al 10 d'abril s’organitzarà la 
primera edició de la Setmana de la 
Salut al poble amb diverses activitats, 
tallers i xerrades per informar, 
prevenir i fomentar sobre els hàbits 
saludables i l’activitat física entre la 
ciutadania. 

La mateixa setmana, es posarà en 
marxa el bicibús a les escoles del 
poble amb l’objectiu de promoure el 
canvi cap a una mobilitat sostenible 
davant l'emergència climàtica, adquirir 
noves habilitats i més autonomia 
personal. El cap de setmana del 9 i 10 
d'abril també  tindrà lloc la donació 
de sang a l'Espai. Veure programes a 
part amb tots els actes.

Diada de Sant Jordi a Prats
Divendres 22 d’abril tindrà lloc el 
Sant Jordi escolar que en els últims 
dos anys no s’ha pogut celebrar a 
causa de la pandèmia. Per a l’ocasió, 
tal com explica el regidor de 
Cultura, Jordi Batriu, s’està 
treballant amb la proposta de 
Certamen Literari que es plantejarà 
en un nou format, incentivant la 

participació a través de l’escriptura 
inclusiva i de gènere.

Dissabte 23 d’abril, se celebrarà la 
diada de Sant Jordi amb les 
habituals parades de flors i llibres 
pels carrers del poble. A més a més, 
durant el mateix cap de setmana, 
tindrà lloc el musical organitzat per 
l’Institut Castell del Quer a la sala 
Polivalent municipal.

Neix la Sinèrgika, una comunitat
de coworkers i emprenedors/es a 
l’Espai
El passat mes de febrer, un grup 
d’emprenedors/es de diferents perfils 
es van trobar a l’espai de coworking 
per iniciar la primera de vàries 
trobades d’una nova comunitat que 
ha nascut a Prats: La Sinèrgika.La 
comunitat neix amb l’objectiu de 
generar sinergies, xarxa i compartir 
coneixement i experiències entre els 
emprenedors que en formen part.

La propera sessió dinamitzada serà 
dimecres 30 de març a les 6 de la 
tarda a l’Espai de Prats. Si ets 
emprenedor/a i t’interessa el projecte, 
posa’t en contacte amb l’Ajuntament.
 

Salutació

Desenes de veïns i veïnes de Prats 
de Lluçanès han instal·lat sistemes 
de plaques fotovoltaiques per 
l'autoconsum elèctric a les seves 
llars i d'aquesta manera s'han pogut 
bonificar fins a un 50% de l'Impost 
de Béns i Immobles (IBI). En aquest 
mateix sentit, diversos equipaments 
municipals ja funcionen amb 
plaques fotovoltaiques per tal d'anar 
reduint la dependència dels residus 
fòssils, com es el cas de l'Escola 
Lluçanès on el projecte ja està en 
ple funcionament, o del Casal del 
Jovent i l'Escola Bressol La Pitota, on 
els propers mesos també serà una 
realitat. Properament també 
s'instal·larà una caldera de Biomassa 
a la zona escolar gràcies a una 
subvenció del fons europeu FEDER i 
també s'estan enllestint els estudis 
per renovar progressivament les 
antigues lluminàries de la via pública 
i del camp de futbol per poder-les 
substituir per lluminàries amb 
tecnologia LED.
 
Aquests exemples, son una mostra 
més que estem davant d'una crisi 
climàtica que canviarà el model i les 
maneres de fer com a societat. 
Tothom, sectors econòmics, 
ciutadania i les administracions 
tenim el repte de transformar el 
poble i les nostres llars per 
adaptar-nos a aquesta nova situació 
per poder fer front amb garanties a 
l'emergència climàtica.
 
L'Ajuntament, que ha de ser una part 
important d'aquest canvi, està posant 
sobre la taula propostes d'eficiència 
energètica i una economia més 
sostenible, per tal d'avançar i treballar 
per fer possible l'energia verda i 
renovable que volem. És per això, 
que també s'està impulsant la 
constitució d'una comunitat 
energètica en forma de cooperativa 
que afavoreixi l'autoconsum 
fotovoltaic i l'estalvi energètic de tots 
els veïns i veïnes que en vulguin 
formar part. Volem que Prats de 
Lluçanès sigui ambiciós i referent en 
aquesta transformació energètica 
que ens arriba i és per això que 
animem a tota la ciutadania a 
sumar-se als canvis.  
 
Alcalde, regidors i regidores de 
govern

Les veus dels grups municipals

Durant les darreres setmanes s’han 
pogut anar reprenent activitats que 
havien quedat pendents per la situació 
pandèmica. Amb les condicions més 
favorables, el calendari sembla que 
torna a una certa normalitat.

El mes que ve, per primera vegada es 
celebra la setmana de la salut. El 
treball conjunt de les diverses 
regidories i agents de salut ha 
permès tenir un programa d’activitats 
adreçat a diversos col·lectius de la 
població. Aquesta setmana, també 
servirà per presentar el pla de salut 
local. Us convidem a participar-hi!

Des de l’equip de govern estem 
treballant conjuntament amb els 
municipis afectats per poder 
recuperar els serveis d’urgències 
nocturn entre setmana i mantenir els 
serveis que tenim de l’Àrea Bàsica de 
Salut del Lluçanès.

Volem agrair la solidaritat de les 
pradenques i els pradencs amb el 
poble ucraïnès. Com cada any hem 
celebrat el 8 de març reivindicant la 
importància de la dona en tots els 
àmbits i rebutjant tots els tipus de 
violència exercida pel patriarcat. 
Seguirem en lluita per aconseguir la 
igualtat en tots els àmbits. 

Voldríem expressar la nostra 
preocupació per l'electoralisme que 
detectem les últimes setmanes entre 
els grups municipals. Encara falten 
catorze mesos per les eleccions i 
veiem articles i entrevistes dels 
representants polítics majoritaris i 
ens fa témer que la força de la 
campanya electoral ja l'han 
començat. Creiem que encara no és 
el moment. A Prats hi ha temes molt 
més importants que les eleccions del 
maig de l’any 2023.

Prats acull un curs de coneixement 
de l'entorn per facilitar la integració 
de persones nouvingudes
Aquest mes de març ha començat el 
curs de coneixement de l'entorn a 
Prats de Lluçanès del Servei de 
primera Acollida al Lluçanès, 
organitzat pel Consorci i els 
ajuntaments del territori. Amb aquest 
mòdul es pretén fomentar una millor 
integració i adaptació de les 
persones nouvingudes a Prats, tant a 
nivell personal com professional.

Oberta la nova convocatòria 
d’ajuts a empreses, comerços i 
establiments
L’Ajuntament de Prats obra una nova 
convocatòria de subvencions 
dirigides als comerços i 
establiments del poble. Segons 
detalla l’alcalde Jordi Bruch, la 
convocatòria està oberta a tots els 
sectors comercials i empresarials i 
s’hi destinen 26.000 euros del 
pressupost municipal.

Com en els darrers anys, 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 nous establiments. 
La convocatòria està oberta fins al 
30 de novembre o fins que 
s’exhaureixi el crèdit disponible.

En la darrera convocatòria se’n van 
beneficiar 12 empreses del poble. 
Les bases es poden consultar al web 
pratsdellucanes.cat i es poden tramitar 
a través de la seu electrònica.

Prats ofereix ajuts econòmics per 
rehabilitar habitatges desocupats 
per destinar-los al lloguer
L'Ajuntament convoca per tercer any 
consecutiu la línia d'ajuts per a 
actuacions de rehabilitació sobre 
habitatges desocupats de Prats de 
Lluçanès que es destinin al lloguer.

En poden ser beneficiàries totes les 
persones que siguin propietàries 
d'habitatges ubicats al municipi, que 
hagin reformat un habitatge per 
arrendament i efectivament, l'hagin 
arrendat durant l'any 2022.

Les persones interessades poden 
presentar les sol·licituds fins a finals 
d'aquest any, al registre d'entrada de 
l'Ajuntament de Prats de Lluçanès. 

A Prats de Lluçanès, s'han destinat 
diverses ajudes a les famílies i 
empreses més afectades per la crisi, 
amb dotacions econòmiques i 
subvencions de tota mena per 
acompanyar les persones i 
aconseguir una societat que ha de 
ser més equilibrada i justa. 
L'Ajuntament és l'administració més 
propera als ciutadans i aquesta crisi 
sanitària, econòmica i social ens ha 
ensenyat que s'ha de posar a l'abast 
de la ciutadania els recursos 
adequats per no deixar ningú enrere. 
És per això, que el govern municipal 
ha destinat una nova partida 
econòmica de 26.000€ per ajudar a 
pal·liar els estralls de la crisi. Ja sigui 
en forma de bonificacions o ajudes, 
prop d'una desena d'accions ja estan 
a disposició de la ciutadania.

El Lluçanès ha d'esdevenir comarca 
D’ençà del 26 de juliol del 2015 han 
passat moltes coses. No desistim, tot 
i que aquest mandat sembla que el 
Consorci del Lluçanès ha renunciat a 
cohesionar la comarca. Hem conclòs 
al llarg d’anys, també i sobretot 
gràcies a la Plataforma "El Lluçanès 
és comarca", que afrontem els reptes 
de futur millor conjuntament.
 
La ciutadania vam fer l’esforç de la 
consulta complint els requisits. Des 
d'aquell 26 de juliol s'hi ha treballat. 
Ara amb un govern estable a la 
Generalitat, liderat per ERC, vam 
reunir-nos amb l'Oficina parlamen-
tària per fer la petició d’oficialització.
 
Seguirem al costat de l'alcalde de 
Prats, del President del Consorci, dels 
electes i de la ciutadania per aquest 
objectiu. Vam votar i s'ha de donar 
compliment als resultats.

Més informació al web 
ajuts.pratsdellucanes.cat, al telèfon 
93 856 00 01 o al correu electrònic 
ajuntament@pratsdellucanes.cat.

Els carrers de Prats brillen amb la 
rua de Carnestoltes
Diumenge 27 de febrer, Prats va viure 
una jornada de festa i disbauxa 
amb la celebració del Carnestoltes. 
Carrosses i comparses formades per 
petits i grans van omplir els carrers 
del poble. En acabar el recorregut, a 
la plaça Vella, es va fer el pregó a 
càrrec de la  Reina Carnestoltes i 
l’entrega de premis a les comparses i 
carrosses inscrites a la ruta.

Prats presenta les futures accions 
en matèria d’igualtat  
Diumenge 6 de març en el marc 
d’actes del Dia Internacional de la 
Dona, des de la regidoria d’Igualtat 
de Prats es van presentar les 
principals accions en matèria 
d’igualtat que s’aniran desplegant al 
municipi durant aquest any 2022.

Segons va detallar el regidor 
d’Igualtat, Isaac Romero, per una 
banda, el consistori treballarà per 
continuar impulsant el Pla Intern 
d’Igualtat amb la difusió i formació a 
la plantilla de personal municipal i als 
membres de l’equip de govern.

A més, es vetllarà per fer un ús de 
llenguatge no sexista, amb una guia 
de recomanacions, pautes i criteris. 
També es crearà el protocol en 
prevenció, detecció i abordatge de 
l’assetjament per raó de sexe o 
orientació sexual i se seguiran 
celebrant les trobades de la Taula 
d’Igualtat del municipi.

Per altra banda, també es preveuen 
un seguit d’accions i propostes 
destinades a la ciutadania. Entre les 
accions, s’inclou el disseny del Pla 
Local d’Igualtat, la creació d’un 
whatsapp de consultes totalment 
confidencial al telèfon 633 19 88 21 o 
la creació d’un espai de diàleg 
grupal per fomentar l’apoderament 
dinamitzat per Helena Vilà.
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Isaac Romero i Casals renúncia a 
l’acta de regidor de l’Ajuntament 
de Prats
El regidor d’Igualtat, Participació, 
Comunicació i Polítiques Digitals, 
Isaac Romero, ha renunciat al seu 
càrrec de regidor de l’Ajuntament de 
Prats de Lluçanès, després de tres 
anys de servei en l’actual mandat 
municipal.

En el discurs exposat al ple 
municipal, Romero va afirmar que es 
tracta d’una decisió voluntària: ‘Fa 
tres anys vaig decidir formar part de 
la política municipal i tal com vaig 
decidir entrar, ara opto per sortir-ne. 
No ho faig ni per motius de salut, ni 
per motius professionals. Els contres 
pesen més que els pros i per 
coherència el millor és deixar-ho.’

Romero es va mostrar convençut i 
esperançat perquè segueixin tirant 
endavant els projectes municipals 
engegats des de les diferents àrees. 
Al mateix temps, va agrair a l'alcalde, 
companys i companyes de govern i 
regidors i regidores de l'oposició els 
aprenentatges, consensos i acords 
aconseguits de forma conjunta.

El relleu com a membre del grup 
municipal de Junts per Prats l’agafarà 
Heribert Grifell, que prendrà 
possessió del càrrec al proper ple.

Prats se suma a la campanya de 
suport per la població d’Ucraïna
L’Ajuntament se suma a la campanya 
d’emergència del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament 
davant del conflicte a Ucraïna. 
S’aconsella prioritzar les 
aportacions econòmiques 
engegades per les entitats 
especialitzades, com el Fons Català 
de Cooperació i Creu Roja. Si vols 
facilitar allotjament, escriu a 
comiteacollida.igualtat@gencat.cat 
o truca al telèfon 012.

Actes de Setmana Santa
Del 10 al 18 d'abril Prats organitzarà 
diverses propostes per celebrar la 
Setmana Santa amb els actes 
tradicionals al capdavant. A banda 
dels actes litúrgics, tindran lloc els 
balls de bastons a càrrec dels 
Bastoners Estelladors de Prats i 
l'exposició del poeta Josep Riera. 
Consultar la programació a part amb 
tots els actes.

Prats celebrarà la primera 
Setmana de la Salut
Del 4 al 10 d'abril s’organitzarà la 
primera edició de la Setmana de la 
Salut al poble amb diverses activitats, 
tallers i xerrades per informar, 
prevenir i fomentar sobre els hàbits 
saludables i l’activitat física entre la 
ciutadania. 

La mateixa setmana, es posarà en 
marxa el bicibús a les escoles del 
poble amb l’objectiu de promoure el 
canvi cap a una mobilitat sostenible 
davant l'emergència climàtica, adquirir 
noves habilitats i més autonomia 
personal. El cap de setmana del 9 i 10 
d'abril també  tindrà lloc la donació 
de sang a l'Espai. Veure programes a 
part amb tots els actes.

Diada de Sant Jordi a Prats
Divendres 22 d’abril tindrà lloc el 
Sant Jordi escolar que en els últims 
dos anys no s’ha pogut celebrar a 
causa de la pandèmia. Per a l’ocasió, 
tal com explica el regidor de 
Cultura, Jordi Batriu, s’està 
treballant amb la proposta de 
Certamen Literari que es plantejarà 
en un nou format, incentivant la 

participació a través de l’escriptura 
inclusiva i de gènere.

Dissabte 23 d’abril, se celebrarà la 
diada de Sant Jordi amb les 
habituals parades de flors i llibres 
pels carrers del poble. A més a més, 
durant el mateix cap de setmana, 
tindrà lloc el musical organitzat per 
l’Institut Castell del Quer a la sala 
Polivalent municipal.

Neix la Sinèrgika, una comunitat
de coworkers i emprenedors/es a 
l’Espai
El passat mes de febrer, un grup 
d’emprenedors/es de diferents perfils 
es van trobar a l’espai de coworking 
per iniciar la primera de vàries 
trobades d’una nova comunitat que 
ha nascut a Prats: La Sinèrgika.La 
comunitat neix amb l’objectiu de 
generar sinergies, xarxa i compartir 
coneixement i experiències entre els 
emprenedors que en formen part.

La propera sessió dinamitzada serà 
dimecres 30 de març a les 6 de la 
tarda a l’Espai de Prats. Si ets 
emprenedor/a i t’interessa el projecte, 
posa’t en contacte amb l’Ajuntament.
 

Prats acull un curs de coneixement 
de l'entorn per facilitar la integració 
de persones nouvingudes
Aquest mes de març ha començat el 
curs de coneixement de l'entorn a 
Prats de Lluçanès del Servei de 
primera Acollida al Lluçanès, 
organitzat pel Consorci i els 
ajuntaments del territori. Amb aquest 
mòdul es pretén fomentar una millor 
integració i adaptació de les 
persones nouvingudes a Prats, tant a 
nivell personal com professional.

Oberta la nova convocatòria 
d’ajuts a empreses, comerços i 
establiments
L’Ajuntament de Prats obra una nova 
convocatòria de subvencions 
dirigides als comerços i 
establiments del poble. Segons 
detalla l’alcalde Jordi Bruch, la 
convocatòria està oberta a tots els 
sectors comercials i empresarials i 
s’hi destinen 26.000 euros del 
pressupost municipal.

Com en els darrers anys, 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 nous establiments. 
La convocatòria està oberta fins al 
30 de novembre o fins que 
s’exhaureixi el crèdit disponible.

En la darrera convocatòria se’n van 
beneficiar 12 empreses del poble. 
Les bases es poden consultar al web 
pratsdellucanes.cat i es poden tramitar 
a través de la seu electrònica.

Prats ofereix ajuts econòmics per 
rehabilitar habitatges desocupats 
per destinar-los al lloguer
L'Ajuntament convoca per tercer any 
consecutiu la línia d'ajuts per a 
actuacions de rehabilitació sobre 
habitatges desocupats de Prats de 
Lluçanès que es destinin al lloguer.

En poden ser beneficiàries totes les 
persones que siguin propietàries 
d'habitatges ubicats al municipi, que 
hagin reformat un habitatge per 
arrendament i efectivament, l'hagin 
arrendat durant l'any 2022.

Les persones interessades poden 
presentar les sol·licituds fins a finals 
d'aquest any, al registre d'entrada de 
l'Ajuntament de Prats de Lluçanès. 

Més informació al web 
ajuts.pratsdellucanes.cat, al telèfon 
93 856 00 01 o al correu electrònic 
ajuntament@pratsdellucanes.cat.

Els carrers de Prats brillen amb la 
rua de Carnestoltes
Diumenge 27 de febrer, Prats va viure 
una jornada de festa i disbauxa 
amb la celebració del Carnestoltes. 
Carrosses i comparses formades per 
petits i grans van omplir els carrers 
del poble. En acabar el recorregut, a 
la plaça Vella, es va fer el pregó a 
càrrec de la  Reina Carnestoltes i 
l’entrega de premis a les comparses i 
carrosses inscrites a la ruta.

Prats presenta les futures accions 
en matèria d’igualtat  
Diumenge 6 de març en el marc 
d’actes del Dia Internacional de la 
Dona, des de la regidoria d’Igualtat 
de Prats es van presentar les 
principals accions en matèria 
d’igualtat que s’aniran desplegant al 
municipi durant aquest any 2022.

Segons va detallar el regidor 
d’Igualtat, Isaac Romero, per una 
banda, el consistori treballarà per 
continuar impulsant el Pla Intern 
d’Igualtat amb la difusió i formació a 
la plantilla de personal municipal i als 
membres de l’equip de govern.

A més, es vetllarà per fer un ús de 
llenguatge no sexista, amb una guia 
de recomanacions, pautes i criteris. 
També es crearà el protocol en 
prevenció, detecció i abordatge de 
l’assetjament per raó de sexe o 
orientació sexual i se seguiran 
celebrant les trobades de la Taula 
d’Igualtat del municipi.

Per altra banda, també es preveuen 
un seguit d’accions i propostes 
destinades a la ciutadania. Entre les 
accions, s’inclou el disseny del Pla 
Local d’Igualtat, la creació d’un 
whatsapp de consultes totalment 
confidencial al telèfon 633 19 88 21 o 
la creació d’un espai de diàleg 
grupal per fomentar l’apoderament 
dinamitzat per Helena Vilà.

Prats aprova el Pla Mancomunat de Joventut i les noves normes 
d’organització de La Pitota
El ple de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès d’aquest mes de març va aprovar el 
Pla Mancomunat de Joventut 2022-2025 entre el consistori pradenc i el 
Consorci del Lluçanès. També va prosperar la pròrroga del conveni del Centre 
de Dia SAIAR Bonasort.

La modificació de les normes d’organització i funcionament de l’escola 
bressol municipal La Pitota també es van aprovar i ara ja inclouen la regulació 
durant l’hora de menjador i altres canvis.

A la sessió es va oficialitzar la renúncia del regidor d’Igualtat, Participació, 
Comunicació i Polítiques Digitals, Isaac Romero.

Pel que fa a l’apartat de mocions, se’n van presentar cinc. La primera moció 
conjunta referent a la implantació d'un servei de salut trans* itinerant a la 
regió sanitària de la Catalunya Central i la segona per declarar els municipis i 
les comunitats cuidadores.

El grup ERC Prats va presentar una moció contra la bretxa salarial i una en 
favor de la connectivitat a tot el terme municipal, aprovades per unanimitat. La 
tercera en favor de la renovació de la gespa artificial del camp de futbol no va

prosperar amb els vots a favor d’ERC
Prats i el RAP i en contra de Junts per
Prats i Movem Prats. Des de l’equip
de govern es va argumentar que les
millores a la zona esportiva van més
enllà de només el canvi de gespa i
que s’han fet adequacions i millores i
se’n preveuen continuar fent a la zona. 
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Isaac Romero i Casals renúncia a 
l’acta de regidor de l’Ajuntament 
de Prats
El regidor d’Igualtat, Participació, 
Comunicació i Polítiques Digitals, 
Isaac Romero, ha renunciat al seu 
càrrec de regidor de l’Ajuntament de 
Prats de Lluçanès, després de tres 
anys de servei en l’actual mandat 
municipal.

En el discurs exposat al ple 
municipal, Romero va afirmar que es 
tracta d’una decisió voluntària: ‘Fa 
tres anys vaig decidir formar part de 
la política municipal i tal com vaig 
decidir entrar, ara opto per sortir-ne. 
No ho faig ni per motius de salut, ni 
per motius professionals. Els contres 
pesen més que els pros i per 
coherència el millor és deixar-ho.’

Romero es va mostrar convençut i 
esperançat perquè segueixin tirant 
endavant els projectes municipals 
engegats des de les diferents àrees. 
Al mateix temps, va agrair a l'alcalde, 
companys i companyes de govern i 
regidors i regidores de l'oposició els 
aprenentatges, consensos i acords 
aconseguits de forma conjunta.

El relleu com a membre del grup 
municipal de Junts per Prats l’agafarà 
Heribert Grifell, que prendrà 
possessió del càrrec al proper ple.

Prats se suma a la campanya de 
suport per la població d’Ucraïna
L’Ajuntament se suma a la campanya 
d’emergència del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament 
davant del conflicte a Ucraïna. 
S’aconsella prioritzar les 
aportacions econòmiques 
engegades per les entitats 
especialitzades, com el Fons Català 
de Cooperació i Creu Roja. Si vols 
facilitar allotjament, escriu a 
comiteacollida.igualtat@gencat.cat 
o truca al telèfon 012.

Actes de Setmana Santa
Del 10 al 18 d'abril Prats organitzarà 
diverses propostes per celebrar la 
Setmana Santa amb els actes 
tradicionals al capdavant. A banda 
dels actes litúrgics, tindran lloc els 
balls de bastons a càrrec dels 
Bastoners Estelladors de Prats i 
l'exposició del poeta Josep Riera. 
Consultar la programació a part amb 
tots els actes.

Prats celebrarà la primera 
Setmana de la Salut
Del 4 al 10 d'abril s’organitzarà la 
primera edició de la Setmana de la 
Salut al poble amb diverses activitats, 
tallers i xerrades per informar, 
prevenir i fomentar sobre els hàbits 
saludables i l’activitat física entre la 
ciutadania. 

La mateixa setmana, es posarà en 
marxa el bicibús a les escoles del 
poble amb l’objectiu de promoure el 
canvi cap a una mobilitat sostenible 
davant l'emergència climàtica, adquirir 
noves habilitats i més autonomia 
personal. El cap de setmana del 9 i 10 
d'abril també  tindrà lloc la donació 
de sang a l'Espai. Veure programes a 
part amb tots els actes.

Diada de Sant Jordi a Prats
Divendres 22 d’abril tindrà lloc el 
Sant Jordi escolar que en els últims 
dos anys no s’ha pogut celebrar a 
causa de la pandèmia. Per a l’ocasió, 
tal com explica el regidor de 
Cultura, Jordi Batriu, s’està 
treballant amb la proposta de 
Certamen Literari que es plantejarà 
en un nou format, incentivant la 

participació a través de l’escriptura 
inclusiva i de gènere.

Dissabte 23 d’abril, se celebrarà la 
diada de Sant Jordi amb les 
habituals parades de flors i llibres 
pels carrers del poble. A més a més, 
durant el mateix cap de setmana, 
tindrà lloc el musical organitzat per 
l’Institut Castell del Quer a la sala 
Polivalent municipal.

Neix la Sinèrgika, una comunitat
de coworkers i emprenedors/es a 
l’Espai
El passat mes de febrer, un grup 
d’emprenedors/es de diferents perfils 
es van trobar a l’espai de coworking 
per iniciar la primera de vàries 
trobades d’una nova comunitat que 
ha nascut a Prats: La Sinèrgika.La 
comunitat neix amb l’objectiu de 
generar sinergies, xarxa i compartir 
coneixement i experiències entre els 
emprenedors que en formen part.

La propera sessió dinamitzada serà 
dimecres 30 de març a les 6 de la 
tarda a l’Espai de Prats. Si ets 
emprenedor/a i t’interessa el projecte, 
posa’t en contacte amb l’Ajuntament.
 

Prats acull un curs de coneixement 
de l'entorn per facilitar la integració 
de persones nouvingudes
Aquest mes de març ha començat el 
curs de coneixement de l'entorn a 
Prats de Lluçanès del Servei de 
primera Acollida al Lluçanès, 
organitzat pel Consorci i els 
ajuntaments del territori. Amb aquest 
mòdul es pretén fomentar una millor 
integració i adaptació de les 
persones nouvingudes a Prats, tant a 
nivell personal com professional.

Oberta la nova convocatòria 
d’ajuts a empreses, comerços i 
establiments
L’Ajuntament de Prats obra una nova 
convocatòria de subvencions 
dirigides als comerços i 
establiments del poble. Segons 
detalla l’alcalde Jordi Bruch, la 
convocatòria està oberta a tots els 
sectors comercials i empresarials i 
s’hi destinen 26.000 euros del 
pressupost municipal.

Com en els darrers anys, 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 nous establiments. 
La convocatòria està oberta fins al 
30 de novembre o fins que 
s’exhaureixi el crèdit disponible.

En la darrera convocatòria se’n van 
beneficiar 12 empreses del poble. 
Les bases es poden consultar al web 
pratsdellucanes.cat i es poden tramitar 
a través de la seu electrònica.

Prats ofereix ajuts econòmics per 
rehabilitar habitatges desocupats 
per destinar-los al lloguer
L'Ajuntament convoca per tercer any 
consecutiu la línia d'ajuts per a 
actuacions de rehabilitació sobre 
habitatges desocupats de Prats de 
Lluçanès que es destinin al lloguer.

En poden ser beneficiàries totes les 
persones que siguin propietàries 
d'habitatges ubicats al municipi, que 
hagin reformat un habitatge per 
arrendament i efectivament, l'hagin 
arrendat durant l'any 2022.

Les persones interessades poden 
presentar les sol·licituds fins a finals 
d'aquest any, al registre d'entrada de 
l'Ajuntament de Prats de Lluçanès. 

      661 545 638 (whatsapp)
www.pratsdellucanes.cat

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.

Més informació al web 
ajuts.pratsdellucanes.cat, al telèfon 
93 856 00 01 o al correu electrònic 
ajuntament@pratsdellucanes.cat.

Els carrers de Prats brillen amb la 
rua de Carnestoltes
Diumenge 27 de febrer, Prats va viure 
una jornada de festa i disbauxa 
amb la celebració del Carnestoltes. 
Carrosses i comparses formades per 
petits i grans van omplir els carrers 
del poble. En acabar el recorregut, a 
la plaça Vella, es va fer el pregó a 
càrrec de la  Reina Carnestoltes i 
l’entrega de premis a les comparses i 
carrosses inscrites a la ruta.

Prats presenta les futures accions 
en matèria d’igualtat  
Diumenge 6 de març en el marc 
d’actes del Dia Internacional de la 
Dona, des de la regidoria d’Igualtat 
de Prats es van presentar les 
principals accions en matèria 
d’igualtat que s’aniran desplegant al 
municipi durant aquest any 2022.

Segons va detallar el regidor 
d’Igualtat, Isaac Romero, per una 
banda, el consistori treballarà per 
continuar impulsant el Pla Intern 
d’Igualtat amb la difusió i formació a 
la plantilla de personal municipal i als 
membres de l’equip de govern.

A més, es vetllarà per fer un ús de 
llenguatge no sexista, amb una guia 
de recomanacions, pautes i criteris. 
També es crearà el protocol en 
prevenció, detecció i abordatge de 
l’assetjament per raó de sexe o 
orientació sexual i se seguiran 
celebrant les trobades de la Taula 
d’Igualtat del municipi.

Per altra banda, també es preveuen 
un seguit d’accions i propostes 
destinades a la ciutadania. Entre les 
accions, s’inclou el disseny del Pla 
Local d’Igualtat, la creació d’un 
whatsapp de consultes totalment 
confidencial al telèfon 633 19 88 21 o 
la creació d’un espai de diàleg 
grupal per fomentar l’apoderament 
dinamitzat per Helena Vilà.

El bicibús arriba a Prats de Lluçanès
Aquest curs, els infants l’escola Lluçanès i FEDAC Prats podran gaudir del 
projecte del Bicibús, impulsat des de l’Ajuntament conjuntament amb les 
escoles i les AFES dels centres i l’entitat Canvis en Cadena. La iniciativa vol 
promoure el canvi d’hàbits en la mobilitat del poble i, més concretament, dels 
infants que van a escola. El projecte es posarà en marxa divendres 8 d’abril, 
coincidint amb la Setmana de la Salut.

Un Bicibús és un grup d’infants que van cap a l’escola en bicicleta, acompanyats 
de persones adultes i realitzant un recorregut definit, amb parades concretes 
i horaris de pas.

Segons detalla la regidora d'Educació, Vanessa Gómez, cada divendres, 
infants de l’escola Lluçanès i l’escola FEDAC, acompanyats dels seus familiars 
o persones motors, arribaran pedalant
fins a l’escola. Amb el suport d’una
APP, les famílies podran apuntar els
seus infants i les persones
acompanyants a les parades i horaris
determinats.

Podeu trobar tota la informació a
www.bicibus.cat/prats.


