
Al passat mes de juliol, la bassa de Merlès va arribar a nivells del 26% a causa 
de la sequera i les onades de calor viscudes durant l’estiu. En aquell moment, 
l’Ajuntament va difondre un ban municipal amb les restriccions d’ús d’aigua 
potable i de reg per tal de conscienciar a la població de reduir l’ús d’aigua.

També es van mantenir converses amb l’ACA que va autoritzar el traspàs d’aigua 
del riu Llobregat en cas que la situació ho requerís. Aquest traspàs, però no va 
ser necessari, tal com va explicar l’alcalde, Jordi Bruch, al ple de setembre. 
Segons va detallar, la conscienciació de la ciutadania en el consum d’aigua 
de les darreres setmanes, juntament amb les últimes pluges, han permès 
augmentar els nivells de la bassa fins al voltant del 60%.

Bruch agraeix a la població els esforços fets en la reducció del consum i 
encoratja a seguir fent un ús responsable d’aquest bé tan necessari per
a tothom.

Es recuperen
els nivells de 
reserves de la
mancomunitat 
d’aigües

CulturaMENT: cultura i art
al servei de de la salut mental 
de les persones grans

L’art al carrer arribarà a
Prats amb cinc murals

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

Tornen les Jornades Europees de 
Patrimoni a Prats
Els dies 7, 8 i 9 d'octubre, Prats se 
suma a les Jornades Europees de 
Patrimoni que se celebraran durant 
el cap de setmana arreu de 
Catalunya. 

Entre les activitats, destaca la 
presentació del llibre 'Els 
Comèsolibes, el Merlí i d'altres 
bèsties. Aventures de canalla al 
Lluçanès d'abans de la guerra' a 
càrrec de l'autora, Núria Comesòlibes 
en una sessió dirigida a l'alumnat de 
cicle mitjà i superior de les escoles 
de Prats i, una altra, oberta a tothom a 
l’Espai Social.

També se celebrarà un concert amb 
Mar Pujol i Marty Ollivant, una ruta 
de memòria guiada amb Roser 
Reixach i Anna Gorchs o l'actuació de 
les Dones que cremen romaní amb 
el recital de poemes 'La memòria no 
és de pedra'. 

A més, el mateix dissabte 8 d'octubre 
també se celebrarà una nova edició 
de Tocats pel Bolet amb una 
activitat familiar a la tarda i 
degustacions de cuina del bolet i 
música, a partir de 2/4 de 8 del 
vespre a la plaça de l'Església. 

Nou curs de l’Escola Motriu i 
Esportiva
Aquest mes d'octubre es posarà en 
marxa el segon curs de l’Escola 
Motriu i Esportiva de Prats de 
Lluçanès. Es tracta d'activitats 
lúdiques, diversificades, no 
competitives per potenciar la 
pràctica esportiva i saludable dels 
infants.

Més informació i inscripcions al web: 
pratsdellucanes.cat.

Del 26 de setembre al 2 d’octubre 
Prats celebra la Setmana de la 
gent gran
La Setmana de la gent gran de Prats 
es planteja com una acció 
dinamitzadora de la gent gran del 
municipi. Se celebraran campionats 
de jocs de taula com el dòmino i el 
parxís, de botifarra i de truc. En 
aquesta edició també es preveuen 
activitats intergeneracionals entre 
les persones de l'Espai Social de la 
gent gran i les escoles FEDAC i 
Lluçanès i l’escola bressol La Pitota. 

La festa de cloenda serà diumenge 
2 d'octubre amb la Missa cantada per 
la Coral Sant Jordi de Prats a les 12 
del migdia, a l’Església Parroquial. 
Seguidament, dinar, a partir de 2/4 de 
2 del migdia, al Pavelló Municipal i 
actuació musical. 

Millores de seguretat al camp de 
futbol
S'han instal·lat proteccions d'espuma 
al voltant del camp de futbol 
municipal, una actuació que té per 
objectiu cobrir el mur de formigó del 
perímetre del camp i millorar així la 
seguretat dels jugadors i 
jugadores.

Prats inaugurarà una escultura 
dedicada a Companys en el marc 
de les Jornades de Memòria 
històrica
Del 14 al 16 d’octubre se celebraran 
les Jornades de Memòria històrica 
amb diverses activitats. Aquestes han 
estat treballades des del grup de 
memòria històrica del poble i tenen 
l’objectiu de fomentar el coneixement 
del fets passats i de reconeixement a 
la recerca local feta per conèixer la 
nostra història.

L’acte que donarà el tret de sortida 
serà l'homenatge a Lluís Companys 
que es farà divendres 14 d'octubre, 
on també tindrà lloc la inauguració de 

l'obra escultòrica d'Enric Pla 
Montferrer dedicada al president 
Companys als Jardins del Doctor 
Grau. 

Durant el mateix cap de setmana es 
preveu també una ruta organitzada 
pel grup d'ERC i la presentació del 
llibre de Roser Reixach. 
Properament es podrà consultar el 
programa amb tots els actes.

L’art al carrer arribarà a Prats amb 
cinc murals
Entre el 16 i el 21 d'octubre a Prats 
de Lluçanès es realitzaran cinc 
murals de grans dimensions al 
centre del poble a càrrec de creadors 
visuals, pintors i muralistes de 
l’escena nacional i internacional. El 
festival també preveu una trobada 
d’artistes.
  
La temàtica escollida pel projecte 
d'art urbà són les Festes de Sant 
Joan i els Elois i el Contrapàs, amb 
motiu del festival ‘Osona Art i Mur’. 
La iniciativa, en la major part, està 
finançada a través del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional 
(FEDER) i ha estat impulsada pel 
Consell Comarcal d'Osona i 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i 
produïda per Trànsit Projectes i 
B-Murals.

CulturaMENT: Sessions de cultura 
i arts per millorar la salut mental 
de la gent gran
L’Ajuntament de Prats se suma al 
projecte impulsat per la Diputació de 
Barcelona CulturaMENT, amb 
l’objectiu de posar la cultura i les 
arts al servei de la salut mental de 
les persones grans. 

Els dies 4, 11 i 18 de novembre, de 
10 a 12 del matí, el Centre de Dia 
acollirà sessions d’expressió i 
moviment on es treballarà la cultura 
com a eina de transformació i 
inclusió social a través de propostes 
artístiques i culturals per crear 
vincles, entendre i establir 
coneixements entre les persones 
assistents. 

Les sessions, coordinades per 
l’EMAL, estaran impartides per Maria 
Ballús i Raúl Rodríguez. El projecte 
està organitzat per l’àrea d’Acció 
Social i Cultura de l’Ajuntament i 
l’EMAL.

Tanca una edició d’èxit del cicle 
musical d’estiu ‘Fes-te l’Agost’
Del 5 al 26 d’agost es va celebrar la 
divuitena edició del cicle musical de 
petit format ‘Fes-te l’Agost’ als 
Jardins de Cal Bach i la Farmàcia 
Vella.

El públic divers del cicle va gaudir de 
propostes locals i emergents 
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Tornen les Jornades 
Europees de Patrimoni
a Prats

d’estils diferents. En total, en els tres 
concerts van passar-hi un total de 
390 persones. Es va gaudir de les 
propostes musicals de Jordi 
Blanqué, Banús Quartet i Maria 
Jaume. El concert de Mar Pujol, 
cancel·lat per la pluja, s’ha 
reprogramat dins les Jornades 
Europees de Patrimoni.

Nou curs d’activitats a l’Espai 
Social de la gent gran
Aquest setembre ha començat un 
nou curs a l’Espai Social de la Gent 
Gran amb diverses propostes. Entre 
els tallers en trobem de destinats a la 
salut, altres vinculats als hàbits 
socials, a la música, o les labors. 
D’altra banda, per aquells que tinguin 
inquietuds formatives també 
s’imparteix un curs de català per a la 
gent gran.

Les inscripcions es poden fer 
presencialment a l’Ajuntament de 
Prats, en horari habitual d’oficina o al 
web pratsdellucanes.cat/cursos.

579 infants i joves comencen el 
curs escolar a Prats
Entre el 5 i el 7 de setembre, 579 
infants i joves van iniciar el curs 
escolar 2022-2023 a Prats. L’escola 
bressol municipal La Pitota ha 
engegat motors amb 41 infants. Pel 
que fa el cicle inicial i de primària, 
entre l’Escola Lluçanès i FEDAC Prats 
han iniciat el curs 235 infants. Pel 

que fa educació secundària, a 
l’Institut Castell del Quer, 242 
alumnes cursen ESO i 61 fan 
Batxillerat. També ha encetat el curs 
l’alumnat de l’Escola de Música i Arts 
del Lluçanès (EMAL). Des de 
l’Ajuntament es desitja un bon inici 
de curs a tota la comunitat 
educativa. 

Prats aprova la modificació de 
preus de les obres de rehabilitació 
del Teatre Orient 
L'alcalde, Jordi Bruch, va presentar al 
ple la modificació de preus de les 
obres del Teatre Orient per tal de 
poder licitar de nou el projecte, 
davant la retirada, a última hora, de 
l'empresa adjudicatària a causa dels 
elevats preus derivats de la inflació. 

La sessió va aprovar, amb els vots a 
favors de Junts i Movem, l'abstenció 
d'ERC i el vot en contra del RAP, un 
augment de preus del 35% respecte 
el pressupost actual i la divisió de les 
obres en tres fases de construcció. 

Altres punts tractats van ser la 
modificació de llocs de treball, la 
modificació de crèdit i tres mocions 
aprovades per unanimitat: dues 
d'ERC Prats, la primera en favor al 
projecte de banda escolar i la 
segona, per a la regularització 
extraordinària de persones migrants 
a l’Estat espanyol. Junts i Movem van 
presentar una moció pel traspàs del 
servei de rodalies Renfe.

Durant la sessió plenària de 
setembre, l'alcalde va aprofitar per 
explicar que en els últims mesos ha 
estat la persona referent de les 
àrees d'Hisenda, Educació, 
Igualtat i Sostenibilitat, després de 
la renúncia al mes de juliol de 
Vanessa Gómez. Bruch assumeix i 
coordina les tasques de les àrees 
amb les tècniques municipals, fins a 
la presa de possessió del nou 
regidor/a que es preveu que sigui al 
proper ple.
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Del 14 al 16 d’octubre se celebraran 
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amb diverses activitats. Aquestes han 
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Salutació

Al llarg d’aquesta legislatura, ara 
que ja portem més de tres anys de 
Govern, hem tingut moments força 
difícils de gestionar degut a la crisi 
derivada de la pandèmia. Aquesta 
situació crítica ens va obligar a 
desfer les previsions fetes al principi 
del mandat, i realitzar canvis 
urgents i importants en la nostra 
gestió econòmica de l’ajuntament. 
Canvis importants tant en el dia a 
dia de la gestió dels serveis que 
oferim, canvis en la gestió del 
serveis a les persones, i canvis 
(modificacions del pressupost) per 
tal de poder atendre totes les 
necessitats i no deixar ningú enrere. 
 
A l’horitzó, també es preveuen 
dificultats, amb una inflació 
disparada com feia dècades que no 
veiem, perill de recessió, i tot un 
plegat d’indicadors econòmics 
mundials que ens inquieten i ens 
fan estar alerta. Però també és cert 
que aquesta mateixa gestió que 
estem portant a terme durant 
aquests anys ens fa ser optimistes, 
moderadament optimistes. Tenim 
un Pla de Govern per complir i ho 
farem. Aquest compromís ens 
impulsa a buscar recursos on faci 
falta per tal de complir amb allò que 
ens vàrem comprometre a fer, 
recursos que ens arribaran dels 
fons europeus o d’altres 
administracions supramunicipals. 
Amb responsabilitat seguirem tirant 
endavant el projecte del Teatre 
Orient, això si, sent molt curosos 
amb el context actual d’increment 
de preus i de matèries primeres. 
Des del govern de Prats i l’equip 
tècnic de l’ajuntament s’està 
revisant tot el procés d’adjudicació 
per actualitzar-lo i poder-lo 
presentar de nou a les empreses 
per iniciar les obres com més aviat 
millor. 
La gestió estricta, amb experiència i 
expertesa ens deixa ser 
esperançadors, i ens permet seguir 
treballant per la constant millora de 
Prats de Lluçanès.
 
Alcalde, regidors i regidores de 
govern

Les veus dels grups municipals

Encetem la tardor amb una agenda 
plena d'activitats: culturals, de 
promoció de la salut, de memòria 
històrica i patrimoni, de promoció 
comercial, esportives, ... Algunes 
impulsades des de l'ajuntament i 
d'altres pels col·lectius als que hi 
donem suport, perquè siguin una 
realitat i d'aquesta manera mantenir 
un poble actiu i socialment enfortit.

Continuem posant accent en la cura i 
atenció a les persones com un dels 
eixos principals d'acció social. 
Estrenem el programa Culturalment, 
sessions noves de suport i acom- 
panyament a persones cuidadores, 
trobades de suport emocional, entre 
altres. Estem convençuts que totes 
les accions contribuiran al benestar 
de les pradenques i els pradencs. 
Finalment, volem desitjar un bon curs 
escolar a tots els centres educatius 
del municipi.

Volem fer una reflexió d'aquesta 
diada. Vam sortir al carrer a 
manifestar-nos per la independència 
de Catalunya, com hem fet sempre. 
Aquest any ens trobem una part del 
govern que s'autoanomena 
independentista que convida a NO 
participar-hi, per la seva por als 
xiulets i l'escridassada dels 
participants. I l'altra part del govern 
que té feina amb les seves pròpies 
pica-baralles.

Tothom proclama als quatre vents 
que volen fer la independència i el 
que sembla és que només volen 
mantenir la cadira. Tingueu en 
compte que els carrers són i seran 
sempre nostres, MAI seran vostres. 
Visca Catalunya lliure!

I ara, us demanem, COM VOLEU 
COMMEMORAR L'1 d'OCTUBRE? I, on 
heu deixat l'esperit de l'1 d'Octubre?

l'obra escultòrica d'Enric Pla 
Montferrer dedicada al president 
Companys als Jardins del Doctor 
Grau. 

Durant el mateix cap de setmana es 
preveu també una ruta organitzada 
pel grup d'ERC i la presentació del 
llibre de Roser Reixach. 
Properament es podrà consultar el 
programa amb tots els actes.

L’art al carrer arribarà a Prats amb 
cinc murals
Entre el 16 i el 21 d'octubre a Prats 
de Lluçanès es realitzaran cinc 
murals de grans dimensions al 
centre del poble a càrrec de creadors 
visuals, pintors i muralistes de 
l’escena nacional i internacional. El 
festival també preveu una trobada 
d’artistes.
  
La temàtica escollida pel projecte 
d'art urbà són les Festes de Sant 
Joan i els Elois i el Contrapàs, amb 
motiu del festival ‘Osona Art i Mur’. 
La iniciativa, en la major part, està 
finançada a través del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional 
(FEDER) i ha estat impulsada pel 
Consell Comarcal d'Osona i 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i 
produïda per Trànsit Projectes i 
B-Murals.

CulturaMENT: Sessions de cultura 
i arts per millorar la salut mental 
de la gent gran
L’Ajuntament de Prats se suma al 
projecte impulsat per la Diputació de 
Barcelona CulturaMENT, amb 
l’objectiu de posar la cultura i les 
arts al servei de la salut mental de 
les persones grans. 

Els dies 4, 11 i 18 de novembre, de 
10 a 12 del matí, el Centre de Dia 
acollirà sessions d’expressió i 
moviment on es treballarà la cultura 
com a eina de transformació i 
inclusió social a través de propostes 
artístiques i culturals per crear 
vincles, entendre i establir 
coneixements entre les persones 
assistents. 

Les sessions, coordinades per 
l’EMAL, estaran impartides per Maria 
Ballús i Raúl Rodríguez. El projecte 
està organitzat per l’àrea d’Acció 
Social i Cultura de l’Ajuntament i 
l’EMAL.

Tanca una edició d’èxit del cicle 
musical d’estiu ‘Fes-te l’Agost’
Del 5 al 26 d’agost es va celebrar la 
divuitena edició del cicle musical de 
petit format ‘Fes-te l’Agost’ als 
Jardins de Cal Bach i la Farmàcia 
Vella.

El públic divers del cicle va gaudir de 
propostes locals i emergents 

L’Ajuntament ha aprofitat els mesos 
d’estiu per fer obres i treballs de 
manteniment als diferents centres 
educatius municipals, per tenir-los a 
punt de cara a l’inici del curs escolar 
al setembre. S’ha equipat la cuina de 
l’Escola Bressol i s’ha renovat la zona 
del pati amb nous elements d’ombra i 
joc. A l’Escola Lluçanès s’ha arranjat 
el pati i s’ha fet obres per millorar 
l’accés al lavabo entre dues aules.

I a la resta del poble, hem seguit 
millorant punts on calien millores 
d’accessibilitat i seguretat, com és 
l’adequació del pas de vianants 
adaptat entre el Carrer de la Reforma 
i els pisos blancs o la incorporació 
d’elements de protecció al perímetre 
del camp de futbol, entre d’altres. Tot 
un seguit de compromisos que ens 
permet seguir millorant el nostre 
poble.

La cançó de l’enfadós
Entre els regidors que pleguen i els 
que no veuen clar d’entrar-hi, 
darrerament a cada Safareig hem de 
parlar del mateix. Esperem que es 
solucioni aviat i acabem la legislatura 
tots onze al complet.

U d’octubre
L’U d’octubre commemorarem el 
cinquè aniversari del referèndum 
d’autodeterminació. El 30 de setembre 
a la sala U d’octubre a les 8 del vespre, 
hem preparat un acte: presentem el 
llibre “Vam fer un referèndum” amb 
l’autor, Andreu Pujol.  

Jornades per la memòria històrica
El 14 d’octubre inaugurarem el 
monument al President Lluís 
Companys als jardins del passeig del 
Lluçanès, en un acte unitari. ERC 
organitzarà les Jornades per a la 
memòria històrica (programes a part).

d’estils diferents. En total, en els tres 
concerts van passar-hi un total de 
390 persones. Es va gaudir de les 
propostes musicals de Jordi 
Blanqué, Banús Quartet i Maria 
Jaume. El concert de Mar Pujol, 
cancel·lat per la pluja, s’ha 
reprogramat dins les Jornades 
Europees de Patrimoni.

Nou curs d’activitats a l’Espai 
Social de la gent gran
Aquest setembre ha començat un 
nou curs a l’Espai Social de la Gent 
Gran amb diverses propostes. Entre 
els tallers en trobem de destinats a la 
salut, altres vinculats als hàbits 
socials, a la música, o les labors. 
D’altra banda, per aquells que tinguin 
inquietuds formatives també 
s’imparteix un curs de català per a la 
gent gran.

Les inscripcions es poden fer 
presencialment a l’Ajuntament de 
Prats, en horari habitual d’oficina o al 
web pratsdellucanes.cat/cursos.

579 infants i joves comencen el 
curs escolar a Prats
Entre el 5 i el 7 de setembre, 579 
infants i joves van iniciar el curs 
escolar 2022-2023 a Prats. L’escola 
bressol municipal La Pitota ha 
engegat motors amb 41 infants. Pel 
que fa el cicle inicial i de primària, 
entre l’Escola Lluçanès i FEDAC Prats 
han iniciat el curs 235 infants. Pel 

per Prats

que fa educació secundària, a 
l’Institut Castell del Quer, 242 
alumnes cursen ESO i 61 fan 
Batxillerat. També ha encetat el curs 
l’alumnat de l’Escola de Música i Arts 
del Lluçanès (EMAL). Des de 
l’Ajuntament es desitja un bon inici 
de curs a tota la comunitat 
educativa. 

Prats aprova la modificació de 
preus de les obres de rehabilitació 
del Teatre Orient 
L'alcalde, Jordi Bruch, va presentar al 
ple la modificació de preus de les 
obres del Teatre Orient per tal de 
poder licitar de nou el projecte, 
davant la retirada, a última hora, de 
l'empresa adjudicatària a causa dels 
elevats preus derivats de la inflació. 

La sessió va aprovar, amb els vots a 
favors de Junts i Movem, l'abstenció 
d'ERC i el vot en contra del RAP, un 
augment de preus del 35% respecte 
el pressupost actual i la divisió de les 
obres en tres fases de construcció. 

Altres punts tractats van ser la 
modificació de llocs de treball, la 
modificació de crèdit i tres mocions 
aprovades per unanimitat: dues 
d'ERC Prats, la primera en favor al 
projecte de banda escolar i la 
segona, per a la regularització 
extraordinària de persones migrants 
a l’Estat espanyol. Junts i Movem van 
presentar una moció pel traspàs del 
servei de rodalies Renfe.

Durant la sessió plenària de 
setembre, l'alcalde va aprofitar per 
explicar que en els últims mesos ha 
estat la persona referent de les 
àrees d'Hisenda, Educació, 
Igualtat i Sostenibilitat, després de 
la renúncia al mes de juliol de 
Vanessa Gómez. Bruch assumeix i 
coordina les tasques de les àrees 
amb les tècniques municipals, fins a 
la presa de possessió del nou 
regidor/a que es preveu que sigui al 
proper ple.



www.pratsdellucanes.cat

Tornen les Jornades Europees de 
Patrimoni a Prats
Els dies 7, 8 i 9 d'octubre, Prats se 
suma a les Jornades Europees de 
Patrimoni que se celebraran durant 
el cap de setmana arreu de 
Catalunya. 

Entre les activitats, destaca la 
presentació del llibre 'Els 
Comèsolibes, el Merlí i d'altres 
bèsties. Aventures de canalla al 
Lluçanès d'abans de la guerra' a 
càrrec de l'autora, Núria Comesòlibes 
en una sessió dirigida a l'alumnat de 
cicle mitjà i superior de les escoles 
de Prats i, una altra, oberta a tothom a 
l’Espai Social.

També se celebrarà un concert amb 
Mar Pujol i Marty Ollivant, una ruta 
de memòria guiada amb Roser 
Reixach i Anna Gorchs o l'actuació de 
les Dones que cremen romaní amb 
el recital de poemes 'La memòria no 
és de pedra'. 

A més, el mateix dissabte 8 d'octubre 
també se celebrarà una nova edició 
de Tocats pel Bolet amb una 
activitat familiar a la tarda i 
degustacions de cuina del bolet i 
música, a partir de 2/4 de 8 del 
vespre a la plaça de l'Església. 

Nou curs de l’Escola Motriu i 
Esportiva
Aquest mes d'octubre es posarà en 
marxa el segon curs de l’Escola 
Motriu i Esportiva de Prats de 
Lluçanès. Es tracta d'activitats 
lúdiques, diversificades, no 
competitives per potenciar la 
pràctica esportiva i saludable dels 
infants.

Més informació i inscripcions al web: 
pratsdellucanes.cat.

Del 26 de setembre al 2 d’octubre 
Prats celebra la Setmana de la 
gent gran
La Setmana de la gent gran de Prats 
es planteja com una acció 
dinamitzadora de la gent gran del 
municipi. Se celebraran campionats 
de jocs de taula com el dòmino i el 
parxís, de botifarra i de truc. En 
aquesta edició també es preveuen 
activitats intergeneracionals entre 
les persones de l'Espai Social de la 
gent gran i les escoles FEDAC i 
Lluçanès i l’escola bressol La Pitota. 

La festa de cloenda serà diumenge 
2 d'octubre amb la Missa cantada per 
la Coral Sant Jordi de Prats a les 12 
del migdia, a l’Església Parroquial. 
Seguidament, dinar, a partir de 2/4 de 
2 del migdia, al Pavelló Municipal i 
actuació musical. 

Millores de seguretat al camp de 
futbol
S'han instal·lat proteccions d'espuma 
al voltant del camp de futbol 
municipal, una actuació que té per 
objectiu cobrir el mur de formigó del 
perímetre del camp i millorar així la 
seguretat dels jugadors i 
jugadores.

Prats inaugurarà una escultura 
dedicada a Companys en el marc 
de les Jornades de Memòria 
històrica
Del 14 al 16 d’octubre se celebraran 
les Jornades de Memòria històrica 
amb diverses activitats. Aquestes han 
estat treballades des del grup de 
memòria històrica del poble i tenen 
l’objectiu de fomentar el coneixement 
del fets passats i de reconeixement a 
la recerca local feta per conèixer la 
nostra història.

L’acte que donarà el tret de sortida 
serà l'homenatge a Lluís Companys 
que es farà divendres 14 d'octubre, 
on també tindrà lloc la inauguració de 

l'obra escultòrica d'Enric Pla 
Montferrer dedicada al president 
Companys als Jardins del Doctor 
Grau. 

Durant el mateix cap de setmana es 
preveu també una ruta organitzada 
pel grup d'ERC i la presentació del 
llibre de Roser Reixach. 
Properament es podrà consultar el 
programa amb tots els actes.

L’art al carrer arribarà a Prats amb 
cinc murals
Entre el 16 i el 21 d'octubre a Prats 
de Lluçanès es realitzaran cinc 
murals de grans dimensions al 
centre del poble a càrrec de creadors 
visuals, pintors i muralistes de 
l’escena nacional i internacional. El 
festival també preveu una trobada 
d’artistes.
  
La temàtica escollida pel projecte 
d'art urbà són les Festes de Sant 
Joan i els Elois i el Contrapàs, amb 
motiu del festival ‘Osona Art i Mur’. 
La iniciativa, en la major part, està 
finançada a través del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional 
(FEDER) i ha estat impulsada pel 
Consell Comarcal d'Osona i 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i 
produïda per Trànsit Projectes i 
B-Murals.

CulturaMENT: Sessions de cultura 
i arts per millorar la salut mental 
de la gent gran
L’Ajuntament de Prats se suma al 
projecte impulsat per la Diputació de 
Barcelona CulturaMENT, amb 
l’objectiu de posar la cultura i les 
arts al servei de la salut mental de 
les persones grans. 

Els dies 4, 11 i 18 de novembre, de 
10 a 12 del matí, el Centre de Dia 
acollirà sessions d’expressió i 
moviment on es treballarà la cultura 
com a eina de transformació i 
inclusió social a través de propostes 
artístiques i culturals per crear 
vincles, entendre i establir 
coneixements entre les persones 
assistents. 

Les sessions, coordinades per 
l’EMAL, estaran impartides per Maria 
Ballús i Raúl Rodríguez. El projecte 
està organitzat per l’àrea d’Acció 
Social i Cultura de l’Ajuntament i 
l’EMAL.

Tanca una edició d’èxit del cicle 
musical d’estiu ‘Fes-te l’Agost’
Del 5 al 26 d’agost es va celebrar la 
divuitena edició del cicle musical de 
petit format ‘Fes-te l’Agost’ als 
Jardins de Cal Bach i la Farmàcia 
Vella.

El públic divers del cicle va gaudir de 
propostes locals i emergents 

d’estils diferents. En total, en els tres 
concerts van passar-hi un total de 
390 persones. Es va gaudir de les 
propostes musicals de Jordi 
Blanqué, Banús Quartet i Maria 
Jaume. El concert de Mar Pujol, 
cancel·lat per la pluja, s’ha 
reprogramat dins les Jornades 
Europees de Patrimoni.

Nou curs d’activitats a l’Espai 
Social de la gent gran
Aquest setembre ha començat un 
nou curs a l’Espai Social de la Gent 
Gran amb diverses propostes. Entre 
els tallers en trobem de destinats a la 
salut, altres vinculats als hàbits 
socials, a la música, o les labors. 
D’altra banda, per aquells que tinguin 
inquietuds formatives també 
s’imparteix un curs de català per a la 
gent gran.

Les inscripcions es poden fer 
presencialment a l’Ajuntament de 
Prats, en horari habitual d’oficina o al 
web pratsdellucanes.cat/cursos.

579 infants i joves comencen el 
curs escolar a Prats
Entre el 5 i el 7 de setembre, 579 
infants i joves van iniciar el curs 
escolar 2022-2023 a Prats. L’escola 
bressol municipal La Pitota ha 
engegat motors amb 41 infants. Pel 
que fa el cicle inicial i de primària, 
entre l’Escola Lluçanès i FEDAC Prats 
han iniciat el curs 235 infants. Pel 

Millores a l'Escola Lluçanès i a 
l’escola bressol La Pitota 
Amb l’objectiu de mantenir els 
centres a punt per aquest inici de 
curs, durant les darreres setmanes, 
l’Ajuntament ha fet millores en 
algunes instal·lacions.

Pel que fa a l’Escola Lluçanès 
avancen a bon ritme les obres de
substitució de la caldera de biomassa per una de nova molt més eficient i una de 
gas de suport. També s’han unit dues aules amb l’objectiu de facilitar l’accés al 
lavabo i poder gaudir d’un espai més ampli. S’ha arranjat la sorra del sorral i 
s’han instal·lat rodes de tractor com un nou element de joc al pati.

D'altra banda, a La Pitota també s'ha arranjat el pati i s'han fet diverses millores a 
les instal·lacions. Destaquen la reconstrucció dels sorrals i la incorporació de 
panells sensorials. També s’ha renovat l'hort de l’escola, s’han renovat tendals 
per ampliar l’espai d’ombra del sorral i s’ha anivellat el pati amb terra. S’ha adaptat 
la cuina del centre amb millores de refrigeració i la incorporació de nous 
electrodomèstics.

Les millores han estat fruit de la inversió d’una subvenció atorgada per la 
Diputació de Barcelona per la creació d’espais multisensorials. S'han fet amb el 
suport de la brigada i l'AFA del centre.

que fa educació secundària, a 
l’Institut Castell del Quer, 242 
alumnes cursen ESO i 61 fan 
Batxillerat. També ha encetat el curs 
l’alumnat de l’Escola de Música i Arts 
del Lluçanès (EMAL). Des de 
l’Ajuntament es desitja un bon inici 
de curs a tota la comunitat 
educativa. 

Prats aprova la modificació de 
preus de les obres de rehabilitació 
del Teatre Orient 
L'alcalde, Jordi Bruch, va presentar al 
ple la modificació de preus de les 
obres del Teatre Orient per tal de 
poder licitar de nou el projecte, 
davant la retirada, a última hora, de 
l'empresa adjudicatària a causa dels 
elevats preus derivats de la inflació. 

La sessió va aprovar, amb els vots a 
favors de Junts i Movem, l'abstenció 
d'ERC i el vot en contra del RAP, un 
augment de preus del 35% respecte 
el pressupost actual i la divisió de les 
obres en tres fases de construcció. 

Altres punts tractats van ser la 
modificació de llocs de treball, la 
modificació de crèdit i tres mocions 
aprovades per unanimitat: dues 
d'ERC Prats, la primera en favor al 
projecte de banda escolar i la 
segona, per a la regularització 
extraordinària de persones migrants 
a l’Estat espanyol. Junts i Movem van 
presentar una moció pel traspàs del 
servei de rodalies Renfe.

Durant la sessió plenària de 
setembre, l'alcalde va aprofitar per 
explicar que en els últims mesos ha 
estat la persona referent de les 
àrees d'Hisenda, Educació, 
Igualtat i Sostenibilitat, després de 
la renúncia al mes de juliol de 
Vanessa Gómez. Bruch assumeix i 
coordina les tasques de les àrees 
amb les tècniques municipals, fins a 
la presa de possessió del nou 
regidor/a que es preveu que sigui al 
proper ple.



Diada Nacional de Catalunya a Prats
Diumenge 11 de setembre es va 
celebrar l'acte institucional de la 
Diada Nacional de Catalunya. Entitats 
i partits polítics van participar a 
l'ofrena floral al monument de 
Rafael Casanova i a la lectura del 
manifest de l'Associació de Municipis 
per la Independència a càrrec dels 
portaveus dels grups municipals. 

L’acte va tancar amb la participació 
dels Estelladors i la cantada del Cant 
dels Segadors i el Cant de la Senyera 
a càrrec de la Coral Sant Jordi de 
Prats.
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Tornen les Jornades Europees de 
Patrimoni a Prats
Els dies 7, 8 i 9 d'octubre, Prats se 
suma a les Jornades Europees de 
Patrimoni que se celebraran durant 
el cap de setmana arreu de 
Catalunya. 

Entre les activitats, destaca la 
presentació del llibre 'Els 
Comèsolibes, el Merlí i d'altres 
bèsties. Aventures de canalla al 
Lluçanès d'abans de la guerra' a 
càrrec de l'autora, Núria Comesòlibes 
en una sessió dirigida a l'alumnat de 
cicle mitjà i superior de les escoles 
de Prats i, una altra, oberta a tothom a 
l’Espai Social.

També se celebrarà un concert amb 
Mar Pujol i Marty Ollivant, una ruta 
de memòria guiada amb Roser 
Reixach i Anna Gorchs o l'actuació de 
les Dones que cremen romaní amb 
el recital de poemes 'La memòria no 
és de pedra'. 

A més, el mateix dissabte 8 d'octubre 
també se celebrarà una nova edició 
de Tocats pel Bolet amb una 
activitat familiar a la tarda i 
degustacions de cuina del bolet i 
música, a partir de 2/4 de 8 del 
vespre a la plaça de l'Església. 

Nou curs de l’Escola Motriu i 
Esportiva
Aquest mes d'octubre es posarà en 
marxa el segon curs de l’Escola 
Motriu i Esportiva de Prats de 
Lluçanès. Es tracta d'activitats 
lúdiques, diversificades, no 
competitives per potenciar la 
pràctica esportiva i saludable dels 
infants.

Més informació i inscripcions al web: 
pratsdellucanes.cat.

Del 26 de setembre al 2 d’octubre 
Prats celebra la Setmana de la 
gent gran
La Setmana de la gent gran de Prats 
es planteja com una acció 
dinamitzadora de la gent gran del 
municipi. Se celebraran campionats 
de jocs de taula com el dòmino i el 
parxís, de botifarra i de truc. En 
aquesta edició també es preveuen 
activitats intergeneracionals entre 
les persones de l'Espai Social de la 
gent gran i les escoles FEDAC i 
Lluçanès i l’escola bressol La Pitota. 

La festa de cloenda serà diumenge 
2 d'octubre amb la Missa cantada per 
la Coral Sant Jordi de Prats a les 12 
del migdia, a l’Església Parroquial. 
Seguidament, dinar, a partir de 2/4 de 
2 del migdia, al Pavelló Municipal i 
actuació musical. 

Millores de seguretat al camp de 
futbol
S'han instal·lat proteccions d'espuma 
al voltant del camp de futbol 
municipal, una actuació que té per 
objectiu cobrir el mur de formigó del 
perímetre del camp i millorar així la 
seguretat dels jugadors i 
jugadores.

Prats inaugurarà una escultura 
dedicada a Companys en el marc 
de les Jornades de Memòria 
històrica
Del 14 al 16 d’octubre se celebraran 
les Jornades de Memòria històrica 
amb diverses activitats. Aquestes han 
estat treballades des del grup de 
memòria històrica del poble i tenen 
l’objectiu de fomentar el coneixement 
del fets passats i de reconeixement a 
la recerca local feta per conèixer la 
nostra història.

L’acte que donarà el tret de sortida 
serà l'homenatge a Lluís Companys 
que es farà divendres 14 d'octubre, 
on també tindrà lloc la inauguració de 

l'obra escultòrica d'Enric Pla 
Montferrer dedicada al president 
Companys als Jardins del Doctor 
Grau. 

Durant el mateix cap de setmana es 
preveu també una ruta organitzada 
pel grup d'ERC i la presentació del 
llibre de Roser Reixach. 
Properament es podrà consultar el 
programa amb tots els actes.

L’art al carrer arribarà a Prats amb 
cinc murals
Entre el 16 i el 21 d'octubre a Prats 
de Lluçanès es realitzaran cinc 
murals de grans dimensions al 
centre del poble a càrrec de creadors 
visuals, pintors i muralistes de 
l’escena nacional i internacional. El 
festival també preveu una trobada 
d’artistes.
  
La temàtica escollida pel projecte 
d'art urbà són les Festes de Sant 
Joan i els Elois i el Contrapàs, amb 
motiu del festival ‘Osona Art i Mur’. 
La iniciativa, en la major part, està 
finançada a través del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional 
(FEDER) i ha estat impulsada pel 
Consell Comarcal d'Osona i 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i 
produïda per Trànsit Projectes i 
B-Murals.

CulturaMENT: Sessions de cultura 
i arts per millorar la salut mental 
de la gent gran
L’Ajuntament de Prats se suma al 
projecte impulsat per la Diputació de 
Barcelona CulturaMENT, amb 
l’objectiu de posar la cultura i les 
arts al servei de la salut mental de 
les persones grans. 

Els dies 4, 11 i 18 de novembre, de 
10 a 12 del matí, el Centre de Dia 
acollirà sessions d’expressió i 
moviment on es treballarà la cultura 
com a eina de transformació i 
inclusió social a través de propostes 
artístiques i culturals per crear 
vincles, entendre i establir 
coneixements entre les persones 
assistents. 

Les sessions, coordinades per 
l’EMAL, estaran impartides per Maria 
Ballús i Raúl Rodríguez. El projecte 
està organitzat per l’àrea d’Acció 
Social i Cultura de l’Ajuntament i 
l’EMAL.

Tanca una edició d’èxit del cicle 
musical d’estiu ‘Fes-te l’Agost’
Del 5 al 26 d’agost es va celebrar la 
divuitena edició del cicle musical de 
petit format ‘Fes-te l’Agost’ als 
Jardins de Cal Bach i la Farmàcia 
Vella.

El públic divers del cicle va gaudir de 
propostes locals i emergents 
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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.

d’estils diferents. En total, en els tres 
concerts van passar-hi un total de 
390 persones. Es va gaudir de les 
propostes musicals de Jordi 
Blanqué, Banús Quartet i Maria 
Jaume. El concert de Mar Pujol, 
cancel·lat per la pluja, s’ha 
reprogramat dins les Jornades 
Europees de Patrimoni.

Nou curs d’activitats a l’Espai 
Social de la gent gran
Aquest setembre ha començat un 
nou curs a l’Espai Social de la Gent 
Gran amb diverses propostes. Entre 
els tallers en trobem de destinats a la 
salut, altres vinculats als hàbits 
socials, a la música, o les labors. 
D’altra banda, per aquells que tinguin 
inquietuds formatives també 
s’imparteix un curs de català per a la 
gent gran.

Les inscripcions es poden fer 
presencialment a l’Ajuntament de 
Prats, en horari habitual d’oficina o al 
web pratsdellucanes.cat/cursos.

579 infants i joves comencen el 
curs escolar a Prats
Entre el 5 i el 7 de setembre, 579 
infants i joves van iniciar el curs 
escolar 2022-2023 a Prats. L’escola 
bressol municipal La Pitota ha 
engegat motors amb 41 infants. Pel 
que fa el cicle inicial i de primària, 
entre l’Escola Lluçanès i FEDAC Prats 
han iniciat el curs 235 infants. Pel 

que fa educació secundària, a 
l’Institut Castell del Quer, 242 
alumnes cursen ESO i 61 fan 
Batxillerat. També ha encetat el curs 
l’alumnat de l’Escola de Música i Arts 
del Lluçanès (EMAL). Des de 
l’Ajuntament es desitja un bon inici 
de curs a tota la comunitat 
educativa. 

Prats aprova la modificació de 
preus de les obres de rehabilitació 
del Teatre Orient 
L'alcalde, Jordi Bruch, va presentar al 
ple la modificació de preus de les 
obres del Teatre Orient per tal de 
poder licitar de nou el projecte, 
davant la retirada, a última hora, de 
l'empresa adjudicatària a causa dels 
elevats preus derivats de la inflació. 

La sessió va aprovar, amb els vots a 
favors de Junts i Movem, l'abstenció 
d'ERC i el vot en contra del RAP, un 
augment de preus del 35% respecte 
el pressupost actual i la divisió de les 
obres en tres fases de construcció. 

Altres punts tractats van ser la 
modificació de llocs de treball, la 
modificació de crèdit i tres mocions 
aprovades per unanimitat: dues 
d'ERC Prats, la primera en favor al 
projecte de banda escolar i la 
segona, per a la regularització 
extraordinària de persones migrants 
a l’Estat espanyol. Junts i Movem van 
presentar una moció pel traspàs del 
servei de rodalies Renfe.

Durant la sessió plenària de 
setembre, l'alcalde va aprofitar per 
explicar que en els últims mesos ha 
estat la persona referent de les 
àrees d'Hisenda, Educació, 
Igualtat i Sostenibilitat, després de 
la renúncia al mes de juliol de 
Vanessa Gómez. Bruch assumeix i 
coordina les tasques de les àrees 
amb les tècniques municipals, fins a 
la presa de possessió del nou 
regidor/a que es preveu que sigui al 
proper ple.

Dissabte 10 de setembre, 
representants institucionals també 
van ser presents a l'acte unitari de la 
Dida al Lluçanès a Perafita amb 
l'homenatge a Jaume Puig i els 
seus fills.


