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EL SAFAREIG
BUTLLETÍ MUNICIPAL DE PRATS DE LLUÇANÈS N.140

Propera obertura
de l'oficina de
recollida de
denúncies dels
Mossos d'Esquadra
a Prats

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

A partir del dimarts 7 de juny, Prats disposarà ja de la nova oficina dels Mossos
d'Esquadra per fer denúncies i consultes als agents presencialment. Així ho ha
confirmat la direcció de la Comissaria de Vic, després de mesos de treball
coordinat, fruit de la petició feta per l’equip de govern i altres alcaldies del
Lluçanès per donar servei a la població i a tota la comarca.
La nova oficina situada als baixos de l'edifici de l'ajuntament vell, a la plaça
Nova, obrirà el primer dimarts de mes, entre les 8 i les 11 del matí i el tercer
dimarts de mes, entre 2/4 de 12 i 2/4 de 2 del migdia. El servei s’inicia com
a prova pilot i podrà veure’s ampliat properament.
S'aconsegueix així una demanda històrica del Lluçanès que evitarà el
desplaçament dels veïns i veïnes a comissaries de les capitals de comarca més
properes. I conjuntament amb la patrulla de proximitat, augmentarà la seguretat
ciutadana al municipi i a la comarca.

DESTA
CATS

Compte enrere per les
esperades Festes de Sant
Joan i els Elois

Emotiva jornada de
memòria històrica

Prats revalida el Segell
Infoparticipa per vuitè any
consecutiu
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Salutació
Tenim el privilegi de gaudir d'un
clima fantàstic i d'una entorn
paisatgístic únic i extraordinari com
és el Lluçanès. Atractius naturals
que necessiten, però, que
l'administració tracti amb cura, i que
complementi amb propostes
culturals, esportives i familiars per a
tota la ciutadania.
És per això, que per als propers
mesos presentem una àmplia oferta
que abraça multitud d'activitats
culturals i festives com el Cap de
Setmana Jove, el 5è aniversari de
l’EMAL, la Cinquagesma, les Festes
dels Barris o les més que esperades
Festes de Sant Joan i els Elois, entre
moltes altres. També volem fer
especial esment la programació que
fa referència al foment de l'esport i la
salut, com és la Setmana de la
Natura o els esdeveniments més de
caire econòmic i turístic com és el
TastaQMarca o la centenària Fira de
Sant Jaume. Entremig de tot això, no
cal oblidar les nombroses activitats
que les associacions i entitats locals
ens tenen preparades i que també
en fem esment en aquest Safareig.
Per tant, les pàgines que teniu entre
les mans intenten oferir una visió del
conjunt dels programes del
consistori amb la voluntat de
contribuir a l'impuls a l'activitat del
teixit econòmic i social de Prats de
Lluçanès.
Esperem que gaudiu i participeu de
les activitats.
Alcalde, regidors i regidores de
govern

Les veus dels grups municipals

per Prats

En un dels mandats més complexos
que s'hauran viscut en les darreres
dècades – pandèmia, crisi econòmica
i social, conflictes bèl·lics...- des de
l'equip de govern s'estan promovent
accions d'abast per seguir afrontant
els reptes de present i futur. És el cas
d'alguns projectes estratègics, com la
reforma del Teatre Orient, que passat
l'estiu s'iniciaran les obres i serà la
primera pedra d'una transformació
cultural, social i urbanística de primer
ordre, que juntament amb l'adquisició
de la Farmàcia Vella permetrà la
creació d'un eix cultural vertebrador
al centre del poble. I al costat d'això, i
de la gestió diària feta amb cura,
s'està treballant amb projectes tan
rellevants com la reforma de la Plaça
Nova o millores de seguretat a la
zona esportiva, entre altres.

Isaac Romero deixa l’ajuntament
Agraïm la seva dedicació. Els motius:
"els contres pesen més que els pros".
L'alcalde i equip de govern haurien
d'explicar-ho.

Ha començat el bon temps i l’agenda
dels propers mesos ve carregada
d’activitats variades per a tots els
gustos. Això fa, també, que tinguem i
mantinguem un poble viu. Des de
Movem volem agrair a totes les
persones i entitats que hi ha al darrera,
sense elles, no seria possible.
Esperem que en gaudiu molt!

Aquest any aportarem tres propostes
pels pressupostos participatius. La
reforma de la plaça Onze de
Setembre per tal de guanyar espai
pels vianants i arranjar la font i el fanal.

També volem destacar que
properament presentarem la primera
acció de Benestar Emocional
Comunitari. D’ara, fins a final d’any se
n’aniran fent de diverses destinades a
diferents col·lectius.
Com ja hem anat informant, s’han fet
reunions amb les persones usuàries
del Casal del Jovent i el Centre de dia.
S’han detectat propostes de millora
dels serveis i les instal·lacions, algunes
d’elles ja s’han anat realitzant i d’altres
es faran en breu.

La biblioteca tancada (símptoma
del desgavell, i una vergonya)
L’equip de govern ha anat tard i tenim
dos serveis tancats per una causa
previsible com la jubilació.
JUNTS i MOVEM voten no a aplicar
mesures de seguretat al camp de
futbol i a canviar-ne la gespa
Vam demanar detectar les
mancances i aplicar les
modificacions per garantir la
seguretat de jugadors i usuaris. Junts
i Movem van votar-hi en contra
perquè és una actuació que tenen
planificada però no es contempla al
pressupost municipal 2022.

Substituir la tanca actual que
protegeix la caiguda d’alçada de les
Tres Fonts, per una barana que
permeti la visualització del conjunt
històric.
I tornarem a presentar la proposta de
pas de vianants que va de la zona
esportiva al Grau ja que és més que
necessària. Ha estat molt ben
considerada per les pradenques i els
pradencs i ens han demanat que es
faci realitat.
Us animem que un any més
participeu i feu les vostres
aportacions en aquests pressupostos
participatius.
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Art i productes locals ompliran de
vida els locals buits del poble
Dissabte 4 de juny els locals buits
de Prats s’ompliran d’intervencions
artístiques, espectacles i tastos de
proximitat amb la celebració de la
primera edició del projecte ‘Art i
productes locals’ amb la
participació de productors locals i
Konvent. Les propostes artístiques
quedaran exposades als diferents
espais durant tot el mes de juny.
L'Ajuntament dona suport al
projecte de masoveria urbana
Des del consistori es dona suport al
programa de masoveria urbana,
promogut des del Consell Comarcal
d’Osona i el Consorci del Lluçanès,
amb l’objectiu de facilitar l’accés a
l’habitatge i incentivar el manteniment
i reforma dels habitatges que
necessitin conservació.

Prats aprova l’adjudicació de les
obres de rehabilitació del Teatre
Orient
El ple del mes de maig va aprovar
l’adjudicació de les obres del Teatre
Orient a l’empresa Construccions
Ferrer, S.A per import d’1.003.818,17
euros. D’aquesta manera doncs,
l’Ajuntament fa un pas més per tirar endavant un dels principals projectes
d’aquesta legislatura, tal com va exposar l’alcalde, Jordi Bruch: ‘Estem contents
de que tiri endavant un dels projectes més importants de l’equip de govern, iniciat
a través d’un procés participatiu obert a tota la ciutadania’. El punt es va aprovar
amb el vots a favor de Junts per Prats i Movem i l’abstenció d’ERC i el RAP.
A la sessió també es van aprovar per unanimitat els criteris d’adjudicació de
places de l’Escola Bressol La Pitota, les festes locals pel 2023 i la segona
modificació de crèdit de l’any.
A l'apartat de mocions se'n van presentar i aprovar un total de tres. Una moció
d’ERC Prats en favor de la recuperació del servei d’urgències de l’ABS del
Lluçanès. Una segona moció conjunta per aclarir els fets de l’espionatge contra
el moviment independentista català i una tercera moció del RAP per renovar la
defensa de la llengua catalana.

Si sou propietaris d’un habitatge
en desús i us voleu adherir al
programa per donar-li vida de nou, no
dubteu a demanar informació a
l’Ajuntament de Prats i us
informarem dels passos a seguir.

Finalment, l'alcalde Jordi Bruch, va fer un prec al grup d'ERC Prats demanant que
no es difonguessin notícies falses, en relació a la notícia que l'equip de govern no
vol prendre mesures de seguretat al camp de futbol. Bruch, va detallar les
accions de seguretat que s'han portat a terme i les que es preveuen realitzar
properament, entre elles, la substitució de la gespa.

Nova edició del Cap de Setmana Jove
Des de l’àrea de Joventut i el Casal
del Jovent es programen diverses
activitats per celebrar el Cap de
Setmana Jove de Prats de Lluçanès
els dies 27, 28 i 29 de maig.
Entre ells, destaquen la pintada del
mural sobre la igualtat, un
espectacle de circ i beat box, taller
de circ i equilibris i el sopar jove
amb concert a càrrec de Clara &
Pagavino.

Compte enrere per les esperades
Festes de Sant Joan i els Elois
Amb l’arribada del bon temps,
comencem a sentir ben a prop les
Festes de Sant Joan i els Elois.
Enguany, del 6 a 10 de juny se
celebraran les Festes dels Barris amb
la participació dels barris dels
Capgrossos, les Sargantanes, els
Llangardaixos, els Escuraossos i les
Salamandres. Es preparen els
tradicionals jocs de cucanya i
activitats festives i culturals
juntament amb l'elecció de les
pubilles i els hereus.

Accions de benestar emocional
comunitari
Des de l'àrea d'Acció Social de
l'Ajuntament s'ha començat a
treballar amb l'equip de l'Àrea Bàsica
de Salut del Lluçanès per posar en
marxa diferents accions de
benestar emocional comunitari.
Segons detalla la regidora,
Montserrat Juvanteny, la primera
proposta serà una xerrada
informativa el proper 8 de juny
destinada a persones cuidadores. I
de cara al setembre s’iniciarà una
formació per aquest col·lectiu i tallers
de benestar emocional per a la gent
gran. També es treballarà la salut
emocional amb els jove a través del
tècnic de Joventut del Lluçanès.

El cap de setmana previ a les Festes,
Prats acollirà el 5è aniversari de
l’Escola de Música i Arts del
Lluçanès, així com la trobada
gegantera i la 25a trobada de
puntaires.
I del 23 al 26 de juny, viurem ja amb
tota l’esplendor els actes de les
Festes de Sant Joan i els Elois, un
testimoni molt viu de la tradició dels
traginers del poble. L'encesa del
Petardàs, el Contrapàs, la Passada,
les curses dels Elois i les diverses
propostes musicals i festives ompliran
de tradició, festa i emoció el poble.

Properament rebreu a les vostres
cases el programa detallat amb tots
els actes. També podeu consultar la
programació al web
santjoanielois.pratsdellucanes.cat.
Heribert Grifell, nou regidor de
Comunicació i Participació
Durant el ple ordinari del mes de
maig, va prendre possessió del
càrrec de regidor, Heribert Grifell
Costa que assumirà a partir d'ara les
regidories de Comunicació i
Participació. L’alcalde Jordi Bruch, va
donar la benvinguda a Grifell en
aquesta nova etapa. Pel que fa a la
regidoria d'Igualtat l’assumirà la
regidora Vanessa Gómez que és a
partir d'ara regidora d'Hisenda,
Educació, Sostenibilitat i Igualtat.
Revetlla de Sant Isidre amb
l'encesa de fogueres i sopars als
barris
Dissabte 14 de maig, vigília de Sant
Isidre, el poble va tornar a celebrar el
costum d'encendre fogueres fetes
amb tot tipus d'estris recollits pel
veïnat i masies. També es van
recuperar els sopars entre veïns i
veïnes i el llançament de petards.
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El poble de Prats presenta 26
propostes pels pressupostos
participatius
La ciutadania i entitats de Prats han
presentat un total de 26 propostes
durant la fase de presentació
d’idees de la tercera edició dels
pressupostos participatius de Prats
de Lluçanès.
Durant les properes setmanes les
propostes rebudes es validaran,
s’acceptaran, milloraran o rebutjaran
a través de la taula de propostes. A
més, durant aquest període es durà a
terme el filtratge de les propostes per
tal que compleixin els criteris de
viabilitat econòmica i tècnica.
Tot a punt per l’obertura de la
piscina municipal
El cap de setmana de l'11 i el 12 de
juny s'obrirà la piscina municipal,
com a cap de setmana excepcional.
A partir del dissabte 18 de juny i
fins l'11 de setembre el servei obrirà
amb normalitat cada dia de la
setmana, de 10 del matí a 8 del
vespre. Els dies 24 i 25 de juny,
coincidint amb la Festa Major hi
haurà portes obertes i l'entrada serà
gratuïta per a tothom.
Durant les darreres setmanes s'hi
han fet diverses millores, com el
replantat de gespa, s'han instal·lat

més zones d'ombra i para-sols i han
continuat les millores a la sala de
màquines.
Concurs de gossos pastors a Prats
El cap de setmana de l'11 i 12 de juny,
se celebrarà el Concurs de gossos
d'Atura al Soler de n'Hug de Prats
de Lluçanès. L'entrada és gratuïta i
s'hi podrà accedir a partir de les 8 del
matí.
Prats tornarà a gaudir de l’aplec de
la Cinquagesma
Per la segona Pasqua, el dilluns 6 de
juny, la Pedra Dreta acull l’aplec i el
ball de la Cinquagesma. Se celebrarà
el berenar, actuacions musicals i fi de
festa amb un grup d'acordionistes.
L’acte, començarà a les 5 de la tarda
i està organitzat per l’entitat Dansa i
Tradició i l’Ajuntament, amb la
col·laboració de l’Escola de Música i
Arts del Lluçanès.
Prats celebra la Setmana de la
Natura
Del 28 de maig al 5 de juny,
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès se
suma als actes de la Setmana de la
Natura amb l’objectiu de promoure
accions a favor de la conservació de
la natura, tal com recorda la regidora
de Sostenibilitat, Vanessa Gómez.
Se celebraran activitats als centres
educatius com la construcció d’un

Emotiva jornada de memòria històrica
Dissabte 30 d’abril Prats de Lluçanès
va homenatjar la pradenca Roser
Fluvià, supervivent del camp de
concentració de Ravensbrück, amb la
instal·lació d’un nou plafó dels Espais
de Memòria Democràtica de
Catalunya, situat a la casa natal de
Fluvià, al carrer de la Resclosa, 13.
Per altra banda, la Sala Polivalent va acollir l’estrena del documental “Una
generació de silenci. La repressió franquista a Prats de Lluçanès” a càrrec
de les autores Roser Reixach, Anna Gorchs i Pep Pujol. L’estrena va tenir molt
bona acollida i va aplegar 220 persones entre les dues sessions.
També es va obrir l’exposició “El camp de concentració per a dones de
Ravensbrück” a l’Espai Social de la gent gran.

Digues la
teva i estigues
al dia!

661 545 638 (whatsapp)
www.pratsdellucanes.cat

hotel d’insectes a càrrec d’ADEFFA,
l’alliberació de marietes per afavorir el
control de plagues o la neteja de
l'entorn.
També s’organitzarà un taller de
connexió amb la natura, la
presentació del llibre ‘Roses a la
literatura catalana’ de Núria
Comesòlibes, les jornades de
jardineria i paisatgisme amb
Konvent i l’exposició ‘L'esperit del
paisatge. Imaginari de camins i
matolls’ de l’artista Montse Noguera.
Prats revalida el Segell
Infoparticipa per vuitè any
consecutiu
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès ha
revalidat per vuitè any consecutiu el
Segell Infoparticipa a la qualitat i
transparència de la comunicació
pública local amb un 96% de
compliment dels índexs que valora la
Universitat Autònoma de Barcelona.
L’alcalde, Jordi Bruch, valora molt
positivament l’obtenció d’aquest
segell any rere any i remarca que és
una mostra de l’aposta per millorar la
transparència i la qualitat de la
informació pública.
L’Ajuntament treballa per acostar
el teatre als centres educatius
Durant aquest curs escolar, des de
l'àrea d'Educació i Cultura de
l'Ajuntament, s'ha treballat perquè els
infants de l'escola Lluçanès,
l’escola FEDAC i l’escola Bressol
La Pitota, poguessin gaudir d'una
programació teatral amb diverses
funcions escolars. D'aquesta forma,
es democratitza l'accés a la cultura
en horari lectiu i s'aposta per les arts
escèniques.
Es milloren camins forestals
Han finalitzat les obres de
manteniment de la plataforma i
vegetació del camí del Marçal fins a
enllaçar amb el camí de la
Coromina i la vegetació del camí de
Serra-Seca, amb l’objectiu de fer-los
transitables i segurs per la prevenció
i extinció d’incendis forestals.

*

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

Disposar
d’aquest butlletí
t’ha costat
21 cèntims

