
Prats de Lluçanès i rodalies han respost amb èxit un any més a la convocatòria de 
la mostra gastronòmica del Lluçanès, el TastaQmarca, i la Fira de Sant Jaume.

Els tastos dels restauradors del Lluçanès van omplir el vespre del dissabte 23 
de juliol als Jardins de la Farmàcia Vella. Olors, sabors, colors i la música del grup 
'Sicuta Versions' van concentrar centenars de persones en aquesta nova 
ubicació.

Diumenge 24 de juliol, carrers i places van aplegar parades d’artesania, firaires, 
productes del Lluçanès, entitats, botigues al carrer i mercat setmanal amb la 
Fira de Sant Jaume. La cultura popular va ser més viva que mai amb la celebració 
de la 30a Festa Bastonera amb colles bastoneres d’arreu de les comarques 
centrals. La jornada va tancar amb el ball folk amb Eraball i l'espectacle de circ 
familiar 'Mira't' de Circ Pànic a la plaça Vella.

Territori, 
gastronomia i 
tradició retornen 
amb força a la Fira 
de Sant Jaume i el 
TastaQmarca

Finalitza el Voluntariat Jove 
d'aquest estiu

Tot a punt per la 18a
edició del cicle musical 
'Fes-te l'Agost'

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

EL SAFAREIG
Juliol de 2022. Número 52 www.pratsdellucanes.cat

DESTA
CATS

Mesures de gestió i limitació de 
consum d’aigua a Prats
L’Ajuntament demana la col·laboració 
ciutadana per fer un consum 
responsable de l’aigua davant l’estat 
de prealerta per sequera a Catalunya, 
provocat pel descens continuat de 
les reserves, lligat a la manca de 
pluges.

Des del 22 de juliol el consistori va 
aprovar diverses restriccions.
Està prohibit: 
· Reg o neteja de vials, carrers i 
  voreres, de caràcter públic o privat.
· Omplir fonts i llacs ornamentals, de 
  caràcter públic o privat.
· Fonts per al consum humà que no  
  disposin d’elements automàtics de 
  tancament.
· Neteja amb mànega de qualsevol  
  classe de vehicles (exceptuant les  
  efectuades per empreses 
  dedicades a aquesta activitat).
· Reg de jardins, horts, arbres, zones 
  verdes i esportives, de caràcter 
  privat.
· Omplir piscines, excepte la reposició 
  de l’aigua evaporada, la neteja de 
  filtres i per garantir la qualitat 
  sanitària de l’aigua

S'informarà de l'aixecament o 
incorporació de noves mesures a 
través dels canals habituals. 

L’Ajuntament enquesta el comerç 
local per conèixer i analitzar les 
seves necessitats
El consistori de Prats, amb la 
col·laboració de la Diputació de 
Barcelona, ha fet arribar als 
comerços i establiments una 
enquesta per conèixer l'estat i 
necessitats del comerç local i els 
seus reptes de futur. Aquesta acció 
s’inclou dins l’estudi engegat fa uns 
mesos per analitzar la situació del 
comerç del municipi i establir línies 
d'actuació que contribueixin a la 
dinamització comercial. 

Finalitza el Voluntariat Jove 
d'aquest estiu
Durant aquest mes de juliol, set 
joves de Prats han format part del 
Voluntariat Jove, organitzat des de la 
regidoria de Joventut i el Casal del 
Jovent.

Els i les joves van participar a 
activitats intergeneracionals 
acompanyant els infants de La 

Pitota a la piscina o visitant la gent 
gran del Centre de Dia SAIAR 
Bonasort, també es van fer trobades 
amb la referent de benestar 
emocional de l'EAP Lluçanès per 
parlar sobre la gestió de les 
emocions. Van aprendre i conèixer 
els beneficis culinaris i mèdics de 
plantes d'alguns parcs i jardins del 
poble i en van crear cartells 
explicatius i van participar a 
l'acampada jove del Lluçanès que 
es va celebrar a Sant Martí d'Albars 
conjuntament amb els nois i noies 
participants a l'Estiu Inquiet.

Obres de millora a l'escola 
Lluçanès
Han començat les obres de 
substitució de la caldera de biomassa 
per una de nova molt més eficient i 
dues de gas de suport, a l'escola 
Lluçanès que dona servei a l'escola 
Lluçanès, l'institut Castell del Quer i 
l'Escola de Música Josep Cirera.

També s'han unit dues aules en una 
de sola amb l'objectiu de facilitar 
l'accés al lavabo i poder gaudir 
d'un espai més ampli que permeti 
fer activitats amb els diferents cicles. 
Durant les properes setmanes, també 
es preveuen diverses accions de 
manteniment que es fan cada any 

abans de l'inici del curs escolar, com 
per exemple la substitució de la sorra 
del sorral, millores de jardineria als 
patis o la instal·lació de rodes de tractor 
com un nou element de joc al pati.

Tot a punt per la 18a edició del 
cicle musical 'Fes-te l'Agost'
Els Jardins de Cal Bach i la Farmàcia 
Vella es preparen per acollir la 18a 
edició del 'Fes-te l'agost', el cicle 
musical de petit format dels 
divendres d'agost al vespre.

La programació encetarà divendres 5 
d'agost amb el concert de Jordi 
Blanqué. La segona proposta 
arribarà el 12 d'agost amb el quartet 
de clarinets, Banús Quartet, el 19 
d'agost arribarà la tercera cita del 
cicle amb la proposta de la mallorquina 
Maria Jaume que actuarà amb la 
banda i ens farà arribar el seu indie 
contemporani i proper. El cicle clourà 
el 26 d'agost amb la música del 
Lluçanès, Mar Pujol presentant el seu 
primer àlbum 'Trepa’, acompanyada 
de la flautista Marty Ollivant.

Cal reservar les entrades 
gratuïtament a través del web 
entrades.pratsdellucanes.cat o 
presencialment a Cal Bach. En cas de 
pluja l'esdeveniment quedarà suspès.

L’Oficina dels Mossos d’Esquadra 
a Prats en marxa
Des del passat mes de juny, Prats de 
Lluçanès compta amb el nou servei 
de recollida de denúncies dels 
Mossos d’Esquadra per fer 
denúncies i consultes als agents 
presencialment. Durant aquest 
període s’han fet una desena 
d’atencions.

L’oficina està situada als baixos de 
l’edifici de l’ajuntament vell, a la 
plaça Nova. L’horari d’obertura del 
servei és el següent: 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. 
S’aconsella reservar cita prèvia a 
l’ajuntament, al telèfon 93 856 00 
01 per evitar esperes i agilitzar el 
funcionament.

Mercè Viñas i Elisa Llorens, 
guanyadores del 10è Concurs 
Instagram de les Festes de Sant 
Joan i els Elois
Prop d’una setantena de fotografies 
van participar al 10è Concurs 
d’Instagram de les Festes de Sant 
Joan i els Elois. La fotografia de 
Mercè Viñas va ser la premiada en la 
categoria de millor fotografia dels 
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Prats celebra unes Festes de 
Sant Joan i els Elois 
multitudinàries

actes tradicionals i la d’Elisa 
Llorens va ser la guanyadora en la 
categoria de millor fotografia 
artística.

L’Obrim de Nit omple de màgia, 
festa i comerç el centre de Prats
El dissabte 2 de juliol Prats va acollir 
la festa del comerç local amb una 
nova edició de l’Obrim de Nit, 
ambientat en el món de la màgia.

Des de la tarda i fins a la mitjanit, el 
centre de Prats de Lluçanès es va 
omplir de persones que van degustar 
les propostes preparades per 
diversos establiments, van passejar i 
comprar als establiments locals i es 
van deixar sorprendre amb les 
actuacions de màgia a càrrec de 
Fèlix Brunet i Mag Leandre.

Nou horari i dates del Bibliobús 
El Bibliobús Puigdon ha iniciat el 
període de vacances i retornarà a Prats 
de Lluçanès el dijous 25 d’agost. A 
partir d’aquesta data, el servei 
s’oferirà en un nou horari els dijous 
al matí d’11 a 2/4 de 2 i a les 
tardes de 2/4 de 4 a 2/4 de 7.

Els propers horaris de visita són: 
dijous d'11 a 1 del matí: 25 d'agost, 
8 i 22 de setembre, 6 i 20 d'octubre, 3 
i 17 de novembre i 1 i 22 de 

desembre. Dijous de 2/4 de 4 a 2/4 
de 7 de la tarda: 1, 15 i 29 de 
setembre, 13 i 27 d'octubre, 10 i 24 de 
novembre, 15 de de desembre.

Campanya contra incendis forestals
Des del passat mes de juny, està en 
marxa l’operatiu del Pla d’Informació 
i Vigilància contra Incendis 
Forestals (PVI) a Prats, un dispositiu 
actiu durant els mesos d’estiu a la 
demarcació de Barcelona que porta a 
terme un conjunt d’accions 
informatives, dissuasives i 
d’anticipació, adreçades a evitar 
l’inici dels incendis forestals.

La campanya, que estarà activa fins 
l’1 de setembre, s’organitza 
conjuntament amb l’Ajuntament de 
Prats de Lluçanès, l’Agrupació de 
Defensa Forestal del Lluçanès (ADF) i 
la Diputació de Barcelona. 

Curs de formació i suport emocional 
per a persones cuidadores
El mes de setembre s’iniciarà una 
formació adreçada a familiars de 
les persones usuàries del Centre 
de Dia. Seran un total de 10 sessions 
formatives de suport psicològic i 
ajuda mútua entre persones 
cuidadores no professionals.Tindran 
lloc del 14 de setembre al 23 de 
novembre, els dimecres d'1/4 de 4 a 
3/4 de 5 de la tarda al Centre de Dia 
SAIAR Bona Sort.

Aniran a càrrec de professionals de 
l’ABS Lluçanès. Inscripcions 
gratuïtes al Centre de Dia o al telèfon 
93 856 03 15.

Mar Pujol, premi a la Innovació 
Rural al Lluçanès
La Sala de Cal Bach va acollir 
l'entrega del premis a la Innovació 
Rural al Lluçanès a la cantautora 
Mar Pujol i al seu projecte 
'Llegendes Musicades' per seguir 
generant un impacte cultural de 
primer nivell al territori. El premi 
promogut per la Càtedra del Món 
Rural i valorat en 5.000€ va comptar 
amb el suport de l'Ajuntament de 
Prats.
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Mesures de gestió i limitació de 
consum d’aigua a Prats
L’Ajuntament demana la col·laboració 
ciutadana per fer un consum 
responsable de l’aigua davant l’estat 
de prealerta per sequera a Catalunya, 
provocat pel descens continuat de 
les reserves, lligat a la manca de 
pluges.

Des del 22 de juliol el consistori va 
aprovar diverses restriccions.
Està prohibit: 
· Reg o neteja de vials, carrers i 
  voreres, de caràcter públic o privat.
· Omplir fonts i llacs ornamentals, de 
  caràcter públic o privat.
· Fonts per al consum humà que no  
  disposin d’elements automàtics de 
  tancament.
· Neteja amb mànega de qualsevol  
  classe de vehicles (exceptuant les  
  efectuades per empreses 
  dedicades a aquesta activitat).
· Reg de jardins, horts, arbres, zones 
  verdes i esportives, de caràcter 
  privat.
· Omplir piscines, excepte la reposició 
  de l’aigua evaporada, la neteja de 
  filtres i per garantir la qualitat 
  sanitària de l’aigua

S'informarà de l'aixecament o 
incorporació de noves mesures a 
través dels canals habituals. 

L’Ajuntament enquesta el comerç 
local per conèixer i analitzar les 
seves necessitats
El consistori de Prats, amb la 
col·laboració de la Diputació de 
Barcelona, ha fet arribar als 
comerços i establiments una 
enquesta per conèixer l'estat i 
necessitats del comerç local i els 
seus reptes de futur. Aquesta acció 
s’inclou dins l’estudi engegat fa uns 
mesos per analitzar la situació del 
comerç del municipi i establir línies 
d'actuació que contribueixin a la 
dinamització comercial. 

Finalitza el Voluntariat Jove 
d'aquest estiu
Durant aquest mes de juliol, set 
joves de Prats han format part del 
Voluntariat Jove, organitzat des de la 
regidoria de Joventut i el Casal del 
Jovent.

Els i les joves van participar a 
activitats intergeneracionals 
acompanyant els infants de La 

Pitota a la piscina o visitant la gent 
gran del Centre de Dia SAIAR 
Bonasort, també es van fer trobades 
amb la referent de benestar 
emocional de l'EAP Lluçanès per 
parlar sobre la gestió de les 
emocions. Van aprendre i conèixer 
els beneficis culinaris i mèdics de 
plantes d'alguns parcs i jardins del 
poble i en van crear cartells 
explicatius i van participar a 
l'acampada jove del Lluçanès que 
es va celebrar a Sant Martí d'Albars 
conjuntament amb els nois i noies 
participants a l'Estiu Inquiet.

Obres de millora a l'escola 
Lluçanès
Han començat les obres de 
substitució de la caldera de biomassa 
per una de nova molt més eficient i 
dues de gas de suport, a l'escola 
Lluçanès que dona servei a l'escola 
Lluçanès, l'institut Castell del Quer i 
l'Escola de Música Josep Cirera.

També s'han unit dues aules en una 
de sola amb l'objectiu de facilitar 
l'accés al lavabo i poder gaudir 
d'un espai més ampli que permeti 
fer activitats amb els diferents cicles. 
Durant les properes setmanes, també 
es preveuen diverses accions de 
manteniment que es fan cada any 

Salutació

El passat cap de setmana vam 
poder tornar a celebrar la que 
segurament sigui una de les 
festivitats més assenyalades del 
municipi: la Fira de de Sant Jaume. 
Ens hem retrobat sortint amb moltes 
ganes al carrer i gaudint plenament 
de les seves activitats amb la família 
i amics que hi havia programades al 
centre del poble.

Hem reprès també un gran 
esdeveniment com és el 
TastaQmarca, la qual pradencs i 
pradenques esperàvem amb moltes 
ganes per poder passar una vetllada 
de bona gastronomia i música, en 
un espai nou com son els jardins de 
la Farmàcia. Aquest espai encara en 
transformació, es va adquirir en el 
seu dia per poder-hi celebrar 
esdeveniments com aquests i 
perquè servís de punt de trobada de 
la gent de Prats de Lluçanès en un 
entorn més amable i endreçat.

Tot un èxit de participació que va 
ser possible gràcies a l'esforç de 
moltes persones que van treballar 
perquè tot el poble pogués gaudir 
de les moltes activitats que es van 
realitzar. Volem agrair a totes les 
entitats, restauradors, comerços i 
artesans que vau col·laborar i participar 
activament de la Fira de Sant Jaume. 
I també volem agrair als treballadors 
municipals de l'Ajuntament de Prats 
de Lluçanès que van estar treballar 
de valent perquè les coses sortissin 
el millor possible.

No volem acomiadar-nos sense 
demanar, un cop més, precaució i 
un ús eficient de l'aigua davant la 
situació de sequera que viu el país. 
Al mateix temps i degut de les altes 
temperatures recordem que hem 
d'evitar els cops de calor, hidratant- 
nos constantment i defugint de les 
hores més potents del sol. També és 
temporada d'incendis, i per això 
hem d'anar amb molt de compte en 
els espais naturals que tenim al 
voltant del municipi que poden 
cremar fàcilment.

Bones vacances! 
 
Alcalde, regidors i regidores de 
govern

Les veus dels grups municipals

Les accions de promoció comercial 
continuen: línia de subvencions per a 
empreses, dinamització de locals 
buits, Obrim de nit, campanyes de 
promoció i dinamització. Des de l’equip 
de govern estem treballant, amb el 
suport de la Diputació i la implicació 
del sector, amb un pla d’acció 
comercial. Aquesta feina ens ha de 
permetre implantar més millores 
destinades al comerç de Prats.

Per fomentar la cohesió i la inclusió 
social, l’ajuntament té la voluntat de 
crear més espais de trobada 
intergeneracionals. Les mesures 
implantades a causa de la pandèmia, 
no les han permès realitzar. Ara, que 
la situació és més favorable, s’han 
pogut reemprendre. N’és un exemple 
la trobada entre el voluntariat jove i el 
Centre de dia. Durant els propers 
mesos s’aniran fent activitats entre 
diversos col·lectius de la població.

Fa uns dies que patim una calor 
intensa i això fa que hàgim d'anar 
més amb compte que mai pel perill 
d'incendis, també a l'hora de treballar 
o de fer exercici a l'exterior en hores 
de màxima insolació. Aneu amb 
compte i extremeu les mesures de 
precaució i hidratació.

Des de l'ajuntament ens han dema-
nat que restringim l'ús d'aigua i la 
gestionem de manera assenyada. Ho 
fem, però també creiem que una 
bona solució per l'onada de calor que 
estem passant, seria oferir la piscina 
municipal de forma gratuïta a tots els 
vilatans, tal com s'ha fet encertada-
ment en molts municipis, i es va fer a 
Prats l'estiu passat.
 
Aprofitem per desitjar-vos a tots que 
acabeu de passar un bon estiu i unes 
bones vacances.

abans de l'inici del curs escolar, com 
per exemple la substitució de la sorra 
del sorral, millores de jardineria als 
patis o la instal·lació de rodes de tractor 
com un nou element de joc al pati.

Tot a punt per la 18a edició del 
cicle musical 'Fes-te l'Agost'
Els Jardins de Cal Bach i la Farmàcia 
Vella es preparen per acollir la 18a 
edició del 'Fes-te l'agost', el cicle 
musical de petit format dels 
divendres d'agost al vespre.

La programació encetarà divendres 5 
d'agost amb el concert de Jordi 
Blanqué. La segona proposta 
arribarà el 12 d'agost amb el quartet 
de clarinets, Banús Quartet, el 19 
d'agost arribarà la tercera cita del 
cicle amb la proposta de la mallorquina 
Maria Jaume que actuarà amb la 
banda i ens farà arribar el seu indie 
contemporani i proper. El cicle clourà 
el 26 d'agost amb la música del 
Lluçanès, Mar Pujol presentant el seu 
primer àlbum 'Trepa’, acompanyada 
de la flautista Marty Ollivant.

Cal reservar les entrades 
gratuïtament a través del web 
entrades.pratsdellucanes.cat o 
presencialment a Cal Bach. En cas de 
pluja l'esdeveniment quedarà suspès.

L’Oficina dels Mossos d’Esquadra 
a Prats en marxa
Des del passat mes de juny, Prats de 
Lluçanès compta amb el nou servei 
de recollida de denúncies dels 
Mossos d’Esquadra per fer 
denúncies i consultes als agents 
presencialment. Durant aquest 
període s’han fet una desena 
d’atencions.

L’oficina està situada als baixos de 
l’edifici de l’ajuntament vell, a la 
plaça Nova. L’horari d’obertura del 
servei és el següent: 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. 
S’aconsella reservar cita prèvia a 
l’ajuntament, al telèfon 93 856 00 
01 per evitar esperes i agilitzar el 
funcionament.

Mercè Viñas i Elisa Llorens, 
guanyadores del 10è Concurs 
Instagram de les Festes de Sant 
Joan i els Elois
Prop d’una setantena de fotografies 
van participar al 10è Concurs 
d’Instagram de les Festes de Sant 
Joan i els Elois. La fotografia de 
Mercè Viñas va ser la premiada en la 
categoria de millor fotografia dels 

Prats de Lluçanès ha cercat ajudes i 
subvencions per dissenyar projectes 
d'eficiència mediambiental. Amb la 
finalitat de contribuir a assolir els 
objectius marcats per la Unió 
Europea i que van encaminats a 
reduir el consum d'energia i els 
nivells d'emissions de CO2, des del 
govern municipal tenim la intenció de 
sumar-nos a la transformació 
sostenible i millorar l'eficiència de la 
major part dels equipaments 
municipals, com és el cas de la 
caldera de biomassa a la zona 
escolar o properament la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques al Casal del 
Jovent. També es preveuen 
actuacions a l'Escola Bressol, camp 
de futbol, l'Espai, magatzem de la 
brigada, l'ajuntament Vell o la Sala 
Polivalent. Són projectes 
engrescadors, per un futur d'un poble 
que sempre canvia pensant en la 
seva gent.

Una regidora més que deixa 
l’ajuntament
Després de la renúncia al març de 
l'Isaac Romero sense que ningú 
n’aclarís els motius, ara ho fa la 
Vanessa Gómez. Agraïm la seva 
dedicació i reclamem que l’alcalde i 
equip de govern donin explicacions; 
no fer-ho és poc democràtic.
 
Oficina mossos, gat per llebre
L'espai d'atenció ciutadana és una 
bona notícia perquè tindrem 5 hores 
mensuals agents de Mossos 
d'Esquadra per fer tràmits presencials. 
La demanda d'una oficina al Lluçanès 
va associada a tenir la comarca.
 
Obrim de nit, obrim la ment
Cal iniciativa, pla, estratègia, una 
planificació global en el marc d'un Pla 
de reactivació econòmica. L'Obrim de 
Nit ha d'implicar a tot el comerç local 
de forma activa i promocionar-lo.

actes tradicionals i la d’Elisa 
Llorens va ser la guanyadora en la 
categoria de millor fotografia 
artística.

L’Obrim de Nit omple de màgia, 
festa i comerç el centre de Prats
El dissabte 2 de juliol Prats va acollir 
la festa del comerç local amb una 
nova edició de l’Obrim de Nit, 
ambientat en el món de la màgia.

Des de la tarda i fins a la mitjanit, el 
centre de Prats de Lluçanès es va 
omplir de persones que van degustar 
les propostes preparades per 
diversos establiments, van passejar i 
comprar als establiments locals i es 
van deixar sorprendre amb les 
actuacions de màgia a càrrec de 
Fèlix Brunet i Mag Leandre.

Nou horari i dates del Bibliobús 
El Bibliobús Puigdon ha iniciat el 
període de vacances i retornarà a Prats 
de Lluçanès el dijous 25 d’agost. A 
partir d’aquesta data, el servei 
s’oferirà en un nou horari els dijous 
al matí d’11 a 2/4 de 2 i a les 
tardes de 2/4 de 4 a 2/4 de 7.

Els propers horaris de visita són: 
dijous d'11 a 1 del matí: 25 d'agost, 
8 i 22 de setembre, 6 i 20 d'octubre, 3 
i 17 de novembre i 1 i 22 de 

per Prats

desembre. Dijous de 2/4 de 4 a 2/4 
de 7 de la tarda: 1, 15 i 29 de 
setembre, 13 i 27 d'octubre, 10 i 24 de 
novembre, 15 de de desembre.

Campanya contra incendis forestals
Des del passat mes de juny, està en 
marxa l’operatiu del Pla d’Informació 
i Vigilància contra Incendis 
Forestals (PVI) a Prats, un dispositiu 
actiu durant els mesos d’estiu a la 
demarcació de Barcelona que porta a 
terme un conjunt d’accions 
informatives, dissuasives i 
d’anticipació, adreçades a evitar 
l’inici dels incendis forestals.

La campanya, que estarà activa fins 
l’1 de setembre, s’organitza 
conjuntament amb l’Ajuntament de 
Prats de Lluçanès, l’Agrupació de 
Defensa Forestal del Lluçanès (ADF) i 
la Diputació de Barcelona. 

Curs de formació i suport emocional 
per a persones cuidadores
El mes de setembre s’iniciarà una 
formació adreçada a familiars de 
les persones usuàries del Centre 
de Dia. Seran un total de 10 sessions 
formatives de suport psicològic i 
ajuda mútua entre persones 
cuidadores no professionals.Tindran 
lloc del 14 de setembre al 23 de 
novembre, els dimecres d'1/4 de 4 a 
3/4 de 5 de la tarda al Centre de Dia 
SAIAR Bona Sort.

Aniran a càrrec de professionals de 
l’ABS Lluçanès. Inscripcions 
gratuïtes al Centre de Dia o al telèfon 
93 856 03 15.

Mar Pujol, premi a la Innovació 
Rural al Lluçanès
La Sala de Cal Bach va acollir 
l'entrega del premis a la Innovació 
Rural al Lluçanès a la cantautora 
Mar Pujol i al seu projecte 
'Llegendes Musicades' per seguir 
generant un impacte cultural de 
primer nivell al territori. El premi 
promogut per la Càtedra del Món 
Rural i valorat en 5.000€ va comptar 
amb el suport de l'Ajuntament de 
Prats.
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Mesures de gestió i limitació de 
consum d’aigua a Prats
L’Ajuntament demana la col·laboració 
ciutadana per fer un consum 
responsable de l’aigua davant l’estat 
de prealerta per sequera a Catalunya, 
provocat pel descens continuat de 
les reserves, lligat a la manca de 
pluges.

Des del 22 de juliol el consistori va 
aprovar diverses restriccions.
Està prohibit: 
· Reg o neteja de vials, carrers i 
  voreres, de caràcter públic o privat.
· Omplir fonts i llacs ornamentals, de 
  caràcter públic o privat.
· Fonts per al consum humà que no  
  disposin d’elements automàtics de 
  tancament.
· Neteja amb mànega de qualsevol  
  classe de vehicles (exceptuant les  
  efectuades per empreses 
  dedicades a aquesta activitat).
· Reg de jardins, horts, arbres, zones 
  verdes i esportives, de caràcter 
  privat.
· Omplir piscines, excepte la reposició 
  de l’aigua evaporada, la neteja de 
  filtres i per garantir la qualitat 
  sanitària de l’aigua

S'informarà de l'aixecament o 
incorporació de noves mesures a 
través dels canals habituals. 

L’Ajuntament enquesta el comerç 
local per conèixer i analitzar les 
seves necessitats
El consistori de Prats, amb la 
col·laboració de la Diputació de 
Barcelona, ha fet arribar als 
comerços i establiments una 
enquesta per conèixer l'estat i 
necessitats del comerç local i els 
seus reptes de futur. Aquesta acció 
s’inclou dins l’estudi engegat fa uns 
mesos per analitzar la situació del 
comerç del municipi i establir línies 
d'actuació que contribueixin a la 
dinamització comercial. 

Finalitza el Voluntariat Jove 
d'aquest estiu
Durant aquest mes de juliol, set 
joves de Prats han format part del 
Voluntariat Jove, organitzat des de la 
regidoria de Joventut i el Casal del 
Jovent.

Els i les joves van participar a 
activitats intergeneracionals 
acompanyant els infants de La 

Pitota a la piscina o visitant la gent 
gran del Centre de Dia SAIAR 
Bonasort, també es van fer trobades 
amb la referent de benestar 
emocional de l'EAP Lluçanès per 
parlar sobre la gestió de les 
emocions. Van aprendre i conèixer 
els beneficis culinaris i mèdics de 
plantes d'alguns parcs i jardins del 
poble i en van crear cartells 
explicatius i van participar a 
l'acampada jove del Lluçanès que 
es va celebrar a Sant Martí d'Albars 
conjuntament amb els nois i noies 
participants a l'Estiu Inquiet.

Obres de millora a l'escola 
Lluçanès
Han començat les obres de 
substitució de la caldera de biomassa 
per una de nova molt més eficient i 
dues de gas de suport, a l'escola 
Lluçanès que dona servei a l'escola 
Lluçanès, l'institut Castell del Quer i 
l'Escola de Música Josep Cirera.

També s'han unit dues aules en una 
de sola amb l'objectiu de facilitar 
l'accés al lavabo i poder gaudir 
d'un espai més ampli que permeti 
fer activitats amb els diferents cicles. 
Durant les properes setmanes, també 
es preveuen diverses accions de 
manteniment que es fan cada any 

abans de l'inici del curs escolar, com 
per exemple la substitució de la sorra 
del sorral, millores de jardineria als 
patis o la instal·lació de rodes de tractor 
com un nou element de joc al pati.

Tot a punt per la 18a edició del 
cicle musical 'Fes-te l'Agost'
Els Jardins de Cal Bach i la Farmàcia 
Vella es preparen per acollir la 18a 
edició del 'Fes-te l'agost', el cicle 
musical de petit format dels 
divendres d'agost al vespre.

La programació encetarà divendres 5 
d'agost amb el concert de Jordi 
Blanqué. La segona proposta 
arribarà el 12 d'agost amb el quartet 
de clarinets, Banús Quartet, el 19 
d'agost arribarà la tercera cita del 
cicle amb la proposta de la mallorquina 
Maria Jaume que actuarà amb la 
banda i ens farà arribar el seu indie 
contemporani i proper. El cicle clourà 
el 26 d'agost amb la música del 
Lluçanès, Mar Pujol presentant el seu 
primer àlbum 'Trepa’, acompanyada 
de la flautista Marty Ollivant.

Cal reservar les entrades 
gratuïtament a través del web 
entrades.pratsdellucanes.cat o 
presencialment a Cal Bach. En cas de 
pluja l'esdeveniment quedarà suspès.

L’Oficina dels Mossos d’Esquadra 
a Prats en marxa
Des del passat mes de juny, Prats de 
Lluçanès compta amb el nou servei 
de recollida de denúncies dels 
Mossos d’Esquadra per fer 
denúncies i consultes als agents 
presencialment. Durant aquest 
període s’han fet una desena 
d’atencions.

L’oficina està situada als baixos de 
l’edifici de l’ajuntament vell, a la 
plaça Nova. L’horari d’obertura del 
servei és el següent: 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. 
S’aconsella reservar cita prèvia a 
l’ajuntament, al telèfon 93 856 00 
01 per evitar esperes i agilitzar el 
funcionament.

Mercè Viñas i Elisa Llorens, 
guanyadores del 10è Concurs 
Instagram de les Festes de Sant 
Joan i els Elois
Prop d’una setantena de fotografies 
van participar al 10è Concurs 
d’Instagram de les Festes de Sant 
Joan i els Elois. La fotografia de 
Mercè Viñas va ser la premiada en la 
categoria de millor fotografia dels 

actes tradicionals i la d’Elisa 
Llorens va ser la guanyadora en la 
categoria de millor fotografia 
artística.

L’Obrim de Nit omple de màgia, 
festa i comerç el centre de Prats
El dissabte 2 de juliol Prats va acollir 
la festa del comerç local amb una 
nova edició de l’Obrim de Nit, 
ambientat en el món de la màgia.

Des de la tarda i fins a la mitjanit, el 
centre de Prats de Lluçanès es va 
omplir de persones que van degustar 
les propostes preparades per 
diversos establiments, van passejar i 
comprar als establiments locals i es 
van deixar sorprendre amb les 
actuacions de màgia a càrrec de 
Fèlix Brunet i Mag Leandre.

Nou horari i dates del Bibliobús 
El Bibliobús Puigdon ha iniciat el 
període de vacances i retornarà a Prats 
de Lluçanès el dijous 25 d’agost. A 
partir d’aquesta data, el servei 
s’oferirà en un nou horari els dijous 
al matí d’11 a 2/4 de 2 i a les 
tardes de 2/4 de 4 a 2/4 de 7.

Els propers horaris de visita són: 
dijous d'11 a 1 del matí: 25 d'agost, 
8 i 22 de setembre, 6 i 20 d'octubre, 3 
i 17 de novembre i 1 i 22 de 

Prats aprova l’adhesió al protocol 
per a la prevenció de l’assetjament 
en l’àmbit laboral 
El ple de l’Ajuntament de Prats 
d’aquest mes de juliol va aprovar 
l’adhesió al protocol per a la 
prevenció i abordatge de 
l’assetjament en l’àmbit laboral del 
Consorci del Lluçanès.

Poc després d’iniciar-se el ple es va comunicar la renúncia de la regidora 
d’Educació, Hisenda, Igualtat i Sostenibilitat, Vanessa Gómez per motius 
personals. Gómez va donar les gràcies als companys i companyes d’equip i 
tècniques municipals que l’han ajudat durant aquests tres anys al capdavant de 
les àrees d’Educació, Hisenda, Sostenibilitat i des de fa uns mesos Igualtat.

Altres punts que van prosperar a la sessió van ser l’aprovació del padró 
d’habitants 2022 de 2.627 persones, l’aprovació del compte general 2021 o la 
modificació de crèdit 3/2022.

Es van presentar quatre mocions. La primera amb el suport de tots els grups per 
no suprimir la figura dels jutges de pau i mantenir les seves funcions.Una segona 
presentada per Junts per Prats, Movem i ERC per l’aprovació del manifest de 
l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació que es va aprovar amb l’abstenció 
del RAP. Per la seva banda, ERC Prats va presentar una moció pel suport de la 
transhumància al Lluçanès i una per l’impuls de l’agenda rural de Catalunya, totes 
dues aprovades per unanimitat.

desembre. Dijous de 2/4 de 4 a 2/4 
de 7 de la tarda: 1, 15 i 29 de 
setembre, 13 i 27 d'octubre, 10 i 24 de 
novembre, 15 de de desembre.

Campanya contra incendis forestals
Des del passat mes de juny, està en 
marxa l’operatiu del Pla d’Informació 
i Vigilància contra Incendis 
Forestals (PVI) a Prats, un dispositiu 
actiu durant els mesos d’estiu a la 
demarcació de Barcelona que porta a 
terme un conjunt d’accions 
informatives, dissuasives i 
d’anticipació, adreçades a evitar 
l’inici dels incendis forestals.

La campanya, que estarà activa fins 
l’1 de setembre, s’organitza 
conjuntament amb l’Ajuntament de 
Prats de Lluçanès, l’Agrupació de 
Defensa Forestal del Lluçanès (ADF) i 
la Diputació de Barcelona. 

Curs de formació i suport emocional 
per a persones cuidadores
El mes de setembre s’iniciarà una 
formació adreçada a familiars de 
les persones usuàries del Centre 
de Dia. Seran un total de 10 sessions 
formatives de suport psicològic i 
ajuda mútua entre persones 
cuidadores no professionals.Tindran 
lloc del 14 de setembre al 23 de 
novembre, els dimecres d'1/4 de 4 a 
3/4 de 5 de la tarda al Centre de Dia 
SAIAR Bona Sort.

Aniran a càrrec de professionals de 
l’ABS Lluçanès. Inscripcions 
gratuïtes al Centre de Dia o al telèfon 
93 856 03 15.

Mar Pujol, premi a la Innovació 
Rural al Lluçanès
La Sala de Cal Bach va acollir 
l'entrega del premis a la Innovació 
Rural al Lluçanès a la cantautora 
Mar Pujol i al seu projecte 
'Llegendes Musicades' per seguir 
generant un impacte cultural de 
primer nivell al territori. El premi 
promogut per la Càtedra del Món 
Rural i valorat en 5.000€ va comptar 
amb el suport de l'Ajuntament de 
Prats.



Prats celebra unes Festes de Sant 
Joan i els Elois multitudinàries
Del 23 al 26 de juny, Prats va viure les 
Festes de Sant Joan i els Elois de la 
represa amb la celebració dels actes 
més esperats com la ballada del 
Contrapàs, la Passada o la Cursa dels 
Elois. Centenars de persones van 
sortir als carrers per gaudir dels 
actes tradicionals, com l'encesa del 
Petardàs i la cercavila, la ballada del 
Contrapàs o les Curses dels Elois. 
Les activitats esportives, culturals i 
festives com el 44è Cros de Sant 
Joan, els concerts als Jardins de la 
Farmàcia Vella o els espectacles 
familiars de circ també van ser tot un 
èxit i la resposta del públic va ser 
massiva.

Unes festes centenàries que estan 
més vives que mai, tal com declara 
el regidor de Festes, Jordi Batriu, 
gràcies a les persones i entitats del 
poble que col·laboren 
desinteressadament perquè any rere 
any, les Festes de Sant Joan i els Elois 
siguin tot un èxit.
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Mesures de gestió i limitació de 
consum d’aigua a Prats
L’Ajuntament demana la col·laboració 
ciutadana per fer un consum 
responsable de l’aigua davant l’estat 
de prealerta per sequera a Catalunya, 
provocat pel descens continuat de 
les reserves, lligat a la manca de 
pluges.

Des del 22 de juliol el consistori va 
aprovar diverses restriccions.
Està prohibit: 
· Reg o neteja de vials, carrers i 
  voreres, de caràcter públic o privat.
· Omplir fonts i llacs ornamentals, de 
  caràcter públic o privat.
· Fonts per al consum humà que no  
  disposin d’elements automàtics de 
  tancament.
· Neteja amb mànega de qualsevol  
  classe de vehicles (exceptuant les  
  efectuades per empreses 
  dedicades a aquesta activitat).
· Reg de jardins, horts, arbres, zones 
  verdes i esportives, de caràcter 
  privat.
· Omplir piscines, excepte la reposició 
  de l’aigua evaporada, la neteja de 
  filtres i per garantir la qualitat 
  sanitària de l’aigua

S'informarà de l'aixecament o 
incorporació de noves mesures a 
través dels canals habituals. 

L’Ajuntament enquesta el comerç 
local per conèixer i analitzar les 
seves necessitats
El consistori de Prats, amb la 
col·laboració de la Diputació de 
Barcelona, ha fet arribar als 
comerços i establiments una 
enquesta per conèixer l'estat i 
necessitats del comerç local i els 
seus reptes de futur. Aquesta acció 
s’inclou dins l’estudi engegat fa uns 
mesos per analitzar la situació del 
comerç del municipi i establir línies 
d'actuació que contribueixin a la 
dinamització comercial. 

Finalitza el Voluntariat Jove 
d'aquest estiu
Durant aquest mes de juliol, set 
joves de Prats han format part del 
Voluntariat Jove, organitzat des de la 
regidoria de Joventut i el Casal del 
Jovent.

Els i les joves van participar a 
activitats intergeneracionals 
acompanyant els infants de La 

Pitota a la piscina o visitant la gent 
gran del Centre de Dia SAIAR 
Bonasort, també es van fer trobades 
amb la referent de benestar 
emocional de l'EAP Lluçanès per 
parlar sobre la gestió de les 
emocions. Van aprendre i conèixer 
els beneficis culinaris i mèdics de 
plantes d'alguns parcs i jardins del 
poble i en van crear cartells 
explicatius i van participar a 
l'acampada jove del Lluçanès que 
es va celebrar a Sant Martí d'Albars 
conjuntament amb els nois i noies 
participants a l'Estiu Inquiet.

Obres de millora a l'escola 
Lluçanès
Han començat les obres de 
substitució de la caldera de biomassa 
per una de nova molt més eficient i 
dues de gas de suport, a l'escola 
Lluçanès que dona servei a l'escola 
Lluçanès, l'institut Castell del Quer i 
l'Escola de Música Josep Cirera.

També s'han unit dues aules en una 
de sola amb l'objectiu de facilitar 
l'accés al lavabo i poder gaudir 
d'un espai més ampli que permeti 
fer activitats amb els diferents cicles. 
Durant les properes setmanes, també 
es preveuen diverses accions de 
manteniment que es fan cada any 

abans de l'inici del curs escolar, com 
per exemple la substitució de la sorra 
del sorral, millores de jardineria als 
patis o la instal·lació de rodes de tractor 
com un nou element de joc al pati.

Tot a punt per la 18a edició del 
cicle musical 'Fes-te l'Agost'
Els Jardins de Cal Bach i la Farmàcia 
Vella es preparen per acollir la 18a 
edició del 'Fes-te l'agost', el cicle 
musical de petit format dels 
divendres d'agost al vespre.

La programació encetarà divendres 5 
d'agost amb el concert de Jordi 
Blanqué. La segona proposta 
arribarà el 12 d'agost amb el quartet 
de clarinets, Banús Quartet, el 19 
d'agost arribarà la tercera cita del 
cicle amb la proposta de la mallorquina 
Maria Jaume que actuarà amb la 
banda i ens farà arribar el seu indie 
contemporani i proper. El cicle clourà 
el 26 d'agost amb la música del 
Lluçanès, Mar Pujol presentant el seu 
primer àlbum 'Trepa’, acompanyada 
de la flautista Marty Ollivant.

Cal reservar les entrades 
gratuïtament a través del web 
entrades.pratsdellucanes.cat o 
presencialment a Cal Bach. En cas de 
pluja l'esdeveniment quedarà suspès.

L’Oficina dels Mossos d’Esquadra 
a Prats en marxa
Des del passat mes de juny, Prats de 
Lluçanès compta amb el nou servei 
de recollida de denúncies dels 
Mossos d’Esquadra per fer 
denúncies i consultes als agents 
presencialment. Durant aquest 
període s’han fet una desena 
d’atencions.

L’oficina està situada als baixos de 
l’edifici de l’ajuntament vell, a la 
plaça Nova. L’horari d’obertura del 
servei és el següent: 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. 
S’aconsella reservar cita prèvia a 
l’ajuntament, al telèfon 93 856 00 
01 per evitar esperes i agilitzar el 
funcionament.

Mercè Viñas i Elisa Llorens, 
guanyadores del 10è Concurs 
Instagram de les Festes de Sant 
Joan i els Elois
Prop d’una setantena de fotografies 
van participar al 10è Concurs 
d’Instagram de les Festes de Sant 
Joan i els Elois. La fotografia de 
Mercè Viñas va ser la premiada en la 
categoria de millor fotografia dels 
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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.

actes tradicionals i la d’Elisa 
Llorens va ser la guanyadora en la 
categoria de millor fotografia 
artística.

L’Obrim de Nit omple de màgia, 
festa i comerç el centre de Prats
El dissabte 2 de juliol Prats va acollir 
la festa del comerç local amb una 
nova edició de l’Obrim de Nit, 
ambientat en el món de la màgia.

Des de la tarda i fins a la mitjanit, el 
centre de Prats de Lluçanès es va 
omplir de persones que van degustar 
les propostes preparades per 
diversos establiments, van passejar i 
comprar als establiments locals i es 
van deixar sorprendre amb les 
actuacions de màgia a càrrec de 
Fèlix Brunet i Mag Leandre.

Nou horari i dates del Bibliobús 
El Bibliobús Puigdon ha iniciat el 
període de vacances i retornarà a Prats 
de Lluçanès el dijous 25 d’agost. A 
partir d’aquesta data, el servei 
s’oferirà en un nou horari els dijous 
al matí d’11 a 2/4 de 2 i a les 
tardes de 2/4 de 4 a 2/4 de 7.

Els propers horaris de visita són: 
dijous d'11 a 1 del matí: 25 d'agost, 
8 i 22 de setembre, 6 i 20 d'octubre, 3 
i 17 de novembre i 1 i 22 de 

desembre. Dijous de 2/4 de 4 a 2/4 
de 7 de la tarda: 1, 15 i 29 de 
setembre, 13 i 27 d'octubre, 10 i 24 de 
novembre, 15 de de desembre.

Campanya contra incendis forestals
Des del passat mes de juny, està en 
marxa l’operatiu del Pla d’Informació 
i Vigilància contra Incendis 
Forestals (PVI) a Prats, un dispositiu 
actiu durant els mesos d’estiu a la 
demarcació de Barcelona que porta a 
terme un conjunt d’accions 
informatives, dissuasives i 
d’anticipació, adreçades a evitar 
l’inici dels incendis forestals.

La campanya, que estarà activa fins 
l’1 de setembre, s’organitza 
conjuntament amb l’Ajuntament de 
Prats de Lluçanès, l’Agrupació de 
Defensa Forestal del Lluçanès (ADF) i 
la Diputació de Barcelona. 

Curs de formació i suport emocional 
per a persones cuidadores
El mes de setembre s’iniciarà una 
formació adreçada a familiars de 
les persones usuàries del Centre 
de Dia. Seran un total de 10 sessions 
formatives de suport psicològic i 
ajuda mútua entre persones 
cuidadores no professionals.Tindran 
lloc del 14 de setembre al 23 de 
novembre, els dimecres d'1/4 de 4 a 
3/4 de 5 de la tarda al Centre de Dia 
SAIAR Bona Sort.

Aniran a càrrec de professionals de 
l’ABS Lluçanès. Inscripcions 
gratuïtes al Centre de Dia o al telèfon 
93 856 03 15.

Mar Pujol, premi a la Innovació 
Rural al Lluçanès
La Sala de Cal Bach va acollir 
l'entrega del premis a la Innovació 
Rural al Lluçanès a la cantautora 
Mar Pujol i al seu projecte 
'Llegendes Musicades' per seguir 
generant un impacte cultural de 
primer nivell al territori. El premi 
promogut per la Càtedra del Món 
Rural i valorat en 5.000€ va comptar 
amb el suport de l'Ajuntament de 
Prats.


