
El ple extraordinari de l’Ajuntament de Prats celebrat el 25 d’octubre va aprovar 
les taxes municipals per l’any 2023 amb els vots a favor de Junts per Prats i 
Movem Prats, l’abstenció d’ERC Prats i el vot en contra del RAP. 

L’alcalde, Jordi Bruch, va exposar que congelar les taxes és una decisió realista: 
‘Creiem que una manera racional d’actuar en el moment en què ens trobem, per 
tal que la ciutadania no perdi poder adquisitiu’. Es tracta de la decisió més justa i 
responsable per tal de no incrementar la pressió fiscal sobre la ciutadania, i 
sense posar en perill el manteniment dels serveis públics.

Així doncs, les ordenances per l’any 2023 només inclouen ‘petites modificacions 
de redactat per adequar-se a les indicacions de la Diputació, però en cap cas 
canvien els conceptes i imports’ amb l’objectiu de no sobrecarregar més als 
pradencs i pradenques.

Prats congela les 
taxes pel 2023

Prats se suma als actes
del Dia Internacional de 
l’eliminació de la violència 
vers les dones

Nova edició de la Fira
de Santa Llúcia

76 persones assassinades per
violència masclista i LGTBIfòbica 
durant l’any 2022
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Prats aprova la licitació de les 
primeres fases de rehabilitació del 
Teatre Orient
El ple de l’Ajuntament de Prats 
celebrat aquest mes de novembre va 
aprovar la licitació de les fases 1 i 2 
de les obres de rehabilitació del 
Teatre Orient, amb una despesa per 
import d’1.006.327 d’euros.
També es van donar compte els 
comptes generals de les 
corporacions locals 2020, així com 
l’increment salarial de l’1,5% pel 
personal municipal i la modificació de 
l’ordenança reguladora dels ajuts 
d’urgència social.

A més, també va prosperar una 
declaració del dret a ingressos per 
una vida digna, així com la modificació 
de crèdit 5/2022. Pel que fa a l’apartat 
de mocions, se’n van presentar tres. 
Una primera moció d’ERC Prats amb 
motiu del 25 de novembre, Dia 
Internacional contra la violència vers 
les dones; una segona moció d’ERC 
per l’abolició de la pena de mort al 
món i una darrera d’ERC i Movem pel 
canvi de nom dels Jardins del Doctor 
Grau que passarien a anomenar-se 
‘Jardins en memòria de les persones 
represaliades’ si així s’aprova des de 
la taula del nomenclàtor.

Prats se suma als actes del Dia 
Internacional de l’eliminació de la 
violència vers les dones
Amb motiu del 25 de novembre, 
Prats ha programat diverses accions 
per visibilitzar la lluita diària que com 
a societat hem de fer per una vida 
lliure de violències. El primer acte 
va ser l’inici del projecte 
d’apoderament femení al Lluçanès 
‘En Cercle’ a l’Espai.

També es s’ha celebrat l’activitat ‘Que 
no et tallin les ales’ amb la 
instal·lació d’ocells liles a diversos 
espais del poble, elaborats per 
l’alumnat de les escoles i persones 
usuàries del Centre de Dia i Centre 
Obert. Així com un taller teatral per 
l’alumnat de l’Institut Castell del Quer 
de sensibilització vers les relacions 
igualitàries i una reunió ciutadana per 
la definició del Pla Local d’Igualtat. El 
mateix 25 de novembre, a partir de 
les 6 de la tarda, s’il·luminarà la 
façana de l’Ajuntament de color 
lila, es farà una mostra de teatre de 
l’EMAL i la concentració i lectura del 
manifest del 25N.

En marxa el projecte ‘Soledat’ per 
donar suport a persones grans que 
viuen soles
Des de la regidoria d’Acció Social 
s’està treballant en un programa 
adreçat a la població de més de 75 
anys que viu sola que es 
desenvolupa en col·laboració amb el 
Consorci d’Osona de Serveis Socials. 
La finalitat d’aquest programa és 
conèixer la situació de les persones 
de més de 75 anys del municipi que 
viuen soles per poder donar resposta 
a les situacions de necessitat, així 
com informar sobre els recursos 
socials i comunitaris.

Nova edició de la Fira de Santa 
Llúcia
Ja estan en marxa els preparatius de 
la Fira de Santa Llúcia 2022, que 
enguany se celebrarà diumenge 11 
de desembre amb la tradició, la 
pagesia i la cultura com a grans 
protagonistes.

La programació, que properament es 
podrà consultar, inclou els actes 
tradicionals com l'esmorzar de 
pagès, la mostra de bestiar, firaires, 
entitats i mercat d'automoció. També 
s'organitzarà una jornada tècnica i 
activitats familiars.

Coincidint amb la fira, s'inaugurarà la 
quarta edició del Mercat de Nadal 
que omplirà d’ambient nadalenc el 
centre del poble. 

Un any més, la cultura hi serà ben 
present amb el Festival Itineràncies 
que acostarà diverses propostes 
d'arts escèniques al carrer.

La instal·lació de dues mini 
deixalleries al centre del poble és 
l’opció guanyadora dels 
pressupostos participatius
La instal·lació de dues mini 
deixalleries al centre del poble ha 
estat la proposta guanyadora de la 
tercera edició dels pressupostos 
participatius que han tingut una 
participació del 17,36% (405 vots).

Amb 185 vots aquesta ha estat la 
proposta que ha rebut més suport 
per part dels pradencs i pradenques 
que han votat en els pressupostos 
participatius. Les mini deixalleries 
són instal·lacions que apropen a la 
ciutadania el servei de recollida 
selectiva de petits residus com: 
piles, bombetes, mòbils, carregadors, 
càpsules de cafè, ulleres, taps, entre 
d’altres. S’instal·laran davant de Cal 
Bach i a la plaça U d’Octubre.

El pressupost de la proposta és d’uns 
5.000 euros, i com que no s’exhaureix 
el pressupost. es preveu destinar la 
resta de l’import a fer alguna actuació 
a la proposta que ha quedat en 
segona posició: la instal·lació d’una 
tirolina i nous elements al camí 
educatiu i de lleure de l’avinguda 
Rafael Casanova (145 vots). En tercer 
lloc ha quedat la proposta d’instal·lar 
proteccions de seguretat al camp de 
futbol (120 vots).

El regidor de Participació, Heribert 
Grifell, valora molt positivament els 
resultats de la tercera edició dels 
pressupostos que han comptat amb 
una participació d’un 2,06% més 
que l’edició passada.

Viu les Festes de Nadal  a Prats
Des de les regidories de Cultura, 
Festes, Joventut i Comerç s'està 
treballant transversalment per crear 
una programació diversificada i adap- 
tada perquè petits i grans gaudeixin 
de les festes de Nadal al poble.

Entre els actes, es preveuen activitats 
per recollir fons per a La Marató de
TV3 dedicada a la salut 
cardiovascular, tallers familiars, el 
Mercat de Nadal amb productes 
nadalencs i de proximitat i actes 
festius per celebrar les festes
nadalenques. A més, els dies 27, 28 i 
29 desembre tornarà una nova edició 
del ‘Juguem a Prats’ al Pavelló 
Municipal. La programació completa 
es podrà consultar properament.

A Prats actuem contra la sequera
Des de l’Ajuntament insistim amb la 
crida a la ciutadania a mantenir la 
responsabilitat i sensibilització 
davant la situació actual 
d’insuficiència de reserves d’aigua 
derivada de la manca de 
precipitacions. Tant l’administració 
com la ciutadania hem de seguir sent 
proactius fent un bon ús de l’aigua, 
utilitzant-la amb responsabilitat i amb 
solidaritat sense malgastar-la i 
aprofitant totes les oportunitats 
d'estalvi. Podeu consultar tota la 
informació actualitzada, així com 
consells a l'apartat d'estalvi d'aigua al 
següent enllaç: sequera.gencat.cat.
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La instal·lació de dues mini 
deixalleries, l’opció guanya- 
dora dels pressupostos 
participatius 2022

Nova campanya del gran recapte 
d’aliments
Del 25 de novembre al 8 de 
desembre torna el gran recapte 
d’aliments al Lluçanès. S’hi podrà 
participar a través del sistema de 
compra de tiquets, de 3€ i 5€ que es 
poden adquirir a diferents 
establiments de Prats. Amb els diners 
recaptats,es podrà donar assistència 
a una cinquantena de famílies del 
Lluçanès.

L’Ajuntament de Prats acosta la 
cultura i les arts a infants i joves
El consistori organitza amb el suport 
de la Diputació i entitats locals, el 
programa ‘L’educació és cultura’, 
per acostar la cultura i les arts, en 
forma de tallers, activitats i 
espectacles als centres educatius en 
horari lectiu. Hi participen l’escola 
bressol La Pitota, com a les escoles 
Lluçanès i Fedac Prats i a l’Institut 
Castell del Quer.

Servei de canguratge gratuït els 
diumenges al matí
Prats ha posat en marxa un nou 
servei de canguratge gratuït que 
s’ofereix els diumenges al matí, de 
2/4 d’11 a 1, fins el dia 18 de 
desembre. Inscripcions al web: 
pratsdellucanes.cat.

El projecte s’impulsa amb l’objectiu 
d’oferir una atenció bàsica, 
ludicosocial i d’educació en el lleure 

als infants, alhora que es facilita 
l’alliberament de temps per a les 
famílies, sobretot a les dones. A més, 
les famílies podran aprofitar per fer 
les seves compres setmanals o 
nadalenques al mercat i a les 
botigues del poble.

L’entitat Gaudir d’Art estrena l’obra 
‘Llet amb por’
Els dies 3 i 4 de desembre, la sala 
Polivalent de Prats acollirà l’obra de 
teatre de Gaudir d’Art ‘Llet amb por’, 
un viatge poètic per la memòria de la 
guerra, protagonitzat per 20 dones 
del Lluçanès. 

La representació es podrà veure el 
dissabte 3 de desembre a 2/4 de 9 
del vespre i diumenge 4, a les 7 de la 
tarda. Les entrades ja estan a la 
venda i es poden comprar a les oficines 
de Cal Bach per un preu de 8 euros.

L’enllumenat de Nadal estarà format 
per bombetes de baix consum
En les properes setmanes s’aniran 
instal·lant els llums de Nadal per tal  
trobar l’equilibri entre guarnir els 
carrers per les festes nadalenques i 
alhora, respondre al repte de 
l’emergència climàtica amb un gest 
real d’estalvi. Els llums s’obriran a 
partir del 25 de novembre, coincidint 
amb l’inici de la campanya comercial 
de la Unió de Botiguers i tindrà un 
horari de 6 a 9 del vespre, excepte els 
dies de Nadal, Cap d’Any i Reis.

Nova campanya de donació de 
sang aquest desembre
El cap de setmana del 17 i 18 de 
desembre l’Espai de Prats acollirà la 
campanya de donació de sang de 
Nadal. Dissabte 17 de desembre es 
podrà donar sang en horari de 5 de la 
tarda a 9 del vespre i diumenge 18, 
de 10 a 2 del matí. 
Reserva cita al web 
https://donarsang.gencat.cat/ca/.

€
No hi ha increment dels
impostos municipals

Es congelen les taxes i
preus públics

Bonificacions del 50% en
l'IBI per aquells habitatges
que incorporin instal·lacions
fotovoltaiques

Ordenances fiscals 2023
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Prats aprova la licitació de les 
primeres fases de rehabilitació del 
Teatre Orient
El ple de l’Ajuntament de Prats 
celebrat aquest mes de novembre va 
aprovar la licitació de les fases 1 i 2 
de les obres de rehabilitació del 
Teatre Orient, amb una despesa per 
import d’1.006.327 d’euros.
També es van donar compte els 
comptes generals de les 
corporacions locals 2020, així com 
l’increment salarial de l’1,5% pel 
personal municipal i la modificació de 
l’ordenança reguladora dels ajuts 
d’urgència social.

A més, també va prosperar una 
declaració del dret a ingressos per 
una vida digna, així com la modificació 
de crèdit 5/2022. Pel que fa a l’apartat 
de mocions, se’n van presentar tres. 
Una primera moció d’ERC Prats amb 
motiu del 25 de novembre, Dia 
Internacional contra la violència vers 
les dones; una segona moció d’ERC 
per l’abolició de la pena de mort al 
món i una darrera d’ERC i Movem pel 
canvi de nom dels Jardins del Doctor 
Grau que passarien a anomenar-se 
‘Jardins en memòria de les persones 
represaliades’ si així s’aprova des de 
la taula del nomenclàtor.

Prats se suma als actes del Dia 
Internacional de l’eliminació de la 
violència vers les dones
Amb motiu del 25 de novembre, 
Prats ha programat diverses accions 
per visibilitzar la lluita diària que com 
a societat hem de fer per una vida 
lliure de violències. El primer acte 
va ser l’inici del projecte 
d’apoderament femení al Lluçanès 
‘En Cercle’ a l’Espai.

També es s’ha celebrat l’activitat ‘Que 
no et tallin les ales’ amb la 
instal·lació d’ocells liles a diversos 
espais del poble, elaborats per 
l’alumnat de les escoles i persones 
usuàries del Centre de Dia i Centre 
Obert. Així com un taller teatral per 
l’alumnat de l’Institut Castell del Quer 
de sensibilització vers les relacions 
igualitàries i una reunió ciutadana per 
la definició del Pla Local d’Igualtat. El 
mateix 25 de novembre, a partir de 
les 6 de la tarda, s’il·luminarà la 
façana de l’Ajuntament de color 
lila, es farà una mostra de teatre de 
l’EMAL i la concentració i lectura del 
manifest del 25N.

En marxa el projecte ‘Soledat’ per 
donar suport a persones grans que 
viuen soles
Des de la regidoria d’Acció Social 
s’està treballant en un programa 
adreçat a la població de més de 75 
anys que viu sola que es 
desenvolupa en col·laboració amb el 
Consorci d’Osona de Serveis Socials. 
La finalitat d’aquest programa és 
conèixer la situació de les persones 
de més de 75 anys del municipi que 
viuen soles per poder donar resposta 
a les situacions de necessitat, així 
com informar sobre els recursos 
socials i comunitaris.

Nova edició de la Fira de Santa 
Llúcia
Ja estan en marxa els preparatius de 
la Fira de Santa Llúcia 2022, que 
enguany se celebrarà diumenge 11 
de desembre amb la tradició, la 
pagesia i la cultura com a grans 
protagonistes.

La programació, que properament es 
podrà consultar, inclou els actes 
tradicionals com l'esmorzar de 
pagès, la mostra de bestiar, firaires, 
entitats i mercat d'automoció. També 
s'organitzarà una jornada tècnica i 
activitats familiars.

Coincidint amb la fira, s'inaugurarà la 
quarta edició del Mercat de Nadal 
que omplirà d’ambient nadalenc el 
centre del poble. 

Un any més, la cultura hi serà ben 
present amb el Festival Itineràncies 
que acostarà diverses propostes 
d'arts escèniques al carrer.

Salutació

A Prats substituirem tot l’enllumenat 
públic.
 
Gràcies a una subvenció de 
857.590,62€ de la Diputació de 
Barcelona, farem un altre pas 
endavant en l’aposta per consolidar 
i promocionar al municipi les 
energies renovables i esdevenir al 
territori un poble referent en matèria 
de sostenibilitat energètica.
La renovació total de l'enllumenat 
públic s’iniciarà l’any vinent i consta 
de la substitució de la totalitat de 
llumeneres per tecnologia LED i 
gran part del cablejat i quadres 
elèctrics del municipi.
 
L’actuació té per objectius millorar 
l'eficiència i l’estalvi energètic 
d'aquestes instal·lacions, adequar i 
adaptar les instal·lacions a la 
normativa vigent, limitar la 
resplendor lluminosa i la 
contaminació lumínica i reduir les 
emissions de CO2.
 
L’alcalde, va explicar la notícia al ple 
del passat 16 de novembre, i 
referma que el municipi està en 
plena transformació energètica. El 
consum d’energia elèctrica de les 
instal·lacions d’enllumenat públic 
exterior implica elevats costos 
econòmics, que representen un 
gran percentatge dins els 
pressupostos municipals. Cal 
sumar-hi, a més, les incidències 
diàries i la necessitat del 
manteniment que també té un cost 
molt elevat. És per aquest motiu que 
l’ajuntament de Prats de Lluçanès 
ha realitzat en els darrers anys 
diverses actuacions en el marc de 
diferents projectes d’eficiència i 
estalvi energètic.
 
Alcalde, regidors i regidores de 
govern

Les veus dels grups municipals

A les portes del desembre i les festes 
nadalenques, les activitats al nostre 
municipi s’intensifiquen. Amb la 
pausa als centres educatius, és l’hora 
de les activitats de lleure i educatives 
per a infants i joves, com el Juguem a 
Prats i els Valors Up, enguany amb 
més oferta i propostes diferents. 
Paral·lelament com a novetat 
comptem, des d’aquest mes fins al 
següent, amb un servei de 
canguratge, en activitats puntuals i fix 
cada diumenge. La seva finalitat és 
ajudar a la conciliació familiar i 
dinamitzar el mercat i el comerç local.

A més de les activitats tradicionals 
comptarem amb activitats solidàries, 
culturals, la campanya de comerç...
i la Fira!

Gràcies a totes les persones que feu 
possible tota aquesta vitalitat. Gaudiu 
de Prats i passeu unes Bones Festes!

Un any més es torna a repetir. Quan 
s’acosten les festes i es fa fosc 
abans, es pateixen robatoris a 
diverses cases del poble. On és la 
seguretat que tant parlem? L'oficina 
dels mossos quinzenal no espanta 
els lladres. I tampoc les inexistents 
patrulles dels mossos voltant pel 
poble. Unes càmeres de seguretat a 
les entrades del poble, que tant hem 
reclamat, potser ens ajudarien amb 
la problemàtica.

Arriba el 25N. Esperem que el Pla 
d'Igualtat de Prats ens ajudi com a 
poble a millorar la xacra de la 
violència de gènere.

S’acaba el 2022 i us desitgem a 
tothom unes bones festes de Nadal!

La instal·lació de dues mini 
deixalleries al centre del poble és 
l’opció guanyadora dels 
pressupostos participatius
La instal·lació de dues mini 
deixalleries al centre del poble ha 
estat la proposta guanyadora de la 
tercera edició dels pressupostos 
participatius que han tingut una 
participació del 17,36% (405 vots).

Amb 185 vots aquesta ha estat la 
proposta que ha rebut més suport 
per part dels pradencs i pradenques 
que han votat en els pressupostos 
participatius. Les mini deixalleries 
són instal·lacions que apropen a la 
ciutadania el servei de recollida 
selectiva de petits residus com: 
piles, bombetes, mòbils, carregadors, 
càpsules de cafè, ulleres, taps, entre 
d’altres. S’instal·laran davant de Cal 
Bach i a la plaça U d’Octubre.

El pressupost de la proposta és d’uns 
5.000 euros, i com que no s’exhaureix 
el pressupost. es preveu destinar la 
resta de l’import a fer alguna actuació 
a la proposta que ha quedat en 
segona posició: la instal·lació d’una 
tirolina i nous elements al camí 
educatiu i de lleure de l’avinguda 
Rafael Casanova (145 vots). En tercer 
lloc ha quedat la proposta d’instal·lar 
proteccions de seguretat al camp de 
futbol (120 vots).

El regidor de Participació, Heribert 
Grifell, valora molt positivament els 
resultats de la tercera edició dels 
pressupostos que han comptat amb 
una participació d’un 2,06% més 
que l’edició passada.

Viu les Festes de Nadal  a Prats
Des de les regidories de Cultura, 
Festes, Joventut i Comerç s'està 
treballant transversalment per crear 
una programació diversificada i adap- 
tada perquè petits i grans gaudeixin 
de les festes de Nadal al poble.

Entre els actes, es preveuen activitats 
per recollir fons per a La Marató de
TV3 dedicada a la salut 
cardiovascular, tallers familiars, el 
Mercat de Nadal amb productes 
nadalencs i de proximitat i actes 
festius per celebrar les festes
nadalenques. A més, els dies 27, 28 i 
29 desembre tornarà una nova edició 
del ‘Juguem a Prats’ al Pavelló 
Municipal. La programació completa 
es podrà consultar properament.

A Prats actuem contra la sequera
Des de l’Ajuntament insistim amb la 
crida a la ciutadania a mantenir la 
responsabilitat i sensibilització 
davant la situació actual 
d’insuficiència de reserves d’aigua 
derivada de la manca de 
precipitacions. Tant l’administració 
com la ciutadania hem de seguir sent 
proactius fent un bon ús de l’aigua, 
utilitzant-la amb responsabilitat i amb 
solidaritat sense malgastar-la i 
aprofitant totes les oportunitats 
d'estalvi. Podeu consultar tota la 
informació actualitzada, així com 
consells a l'apartat d'estalvi d'aigua al 
següent enllaç: sequera.gencat.cat.

Prats no augmentarà els impostos i 
taxes per a l'any que ve

L’alcalde, Jordi Bruch va anunciar al 
ple la proposta de congelar-los per no 
carregar més sobre els contribuents 
en un context d'escalada 
inflacionista. Bruch va argumentar 
que no era el moment d'apujar-los i 
que l'Ajuntament assumiria aquest 
esforç tenint en compte que té els 
números sanejats. D’aquesta manera 
es preveu aprovar un pressupost per 
l’any vinent on es mantinguin les 
bonificacions i ajudes a les persones 
més vulnerables, on s’incentivin les 
polítiques econòmiques d’ajuda al 
comerç i la indústria, es renovi el 
compromís d’afavorir les polítiques 
respectuoses amb el medi ambient i 
que permeti seguir mantenint uns 
serveis públics de qualitat i un espai 
públic en condicions.

Monument a Lluís Companys
El 14 d’octubre, es va inaugurar el 
monument a Lluís Companys en el lloc 
a on hi havia hagut el Centre Casal 
Castells. Com va dir la nostra presidenta 
i candidata a l’alcaldia Montse 
Boladeres, al proper ple demanarem 
que aquests jardins s’anomenin en 
memòria de les persones 
represaliades, per dignificar el lloc.

Teatre Orient
Considerem primordial disposar d’un 
teatre modern i en condicions al 
centre del poble. Abans del projecte 
definitiu cal una reflexió sobre els 
usos que ha de tenir. Ara s’hi ha 
afegit l’increment del preu de l’obra 
que passa a ser 1.657.741,72€, un 35 
% més del previst. Pensem que el fet 
era prou important com per no 
presentar-lo a correcuita abans del 
Ple i aprovar-lo com es va fer. 

Nova campanya del gran recapte 
d’aliments
Del 25 de novembre al 8 de 
desembre torna el gran recapte 
d’aliments al Lluçanès. S’hi podrà 
participar a través del sistema de 
compra de tiquets, de 3€ i 5€ que es 
poden adquirir a diferents 
establiments de Prats. Amb els diners 
recaptats,es podrà donar assistència 
a una cinquantena de famílies del 
Lluçanès.

L’Ajuntament de Prats acosta la 
cultura i les arts a infants i joves
El consistori organitza amb el suport 
de la Diputació i entitats locals, el 
programa ‘L’educació és cultura’, 
per acostar la cultura i les arts, en 
forma de tallers, activitats i 
espectacles als centres educatius en 
horari lectiu. Hi participen l’escola 
bressol La Pitota, com a les escoles 
Lluçanès i Fedac Prats i a l’Institut 
Castell del Quer.

Servei de canguratge gratuït els 
diumenges al matí
Prats ha posat en marxa un nou 
servei de canguratge gratuït que 
s’ofereix els diumenges al matí, de 
2/4 d’11 a 1, fins el dia 18 de 
desembre. Inscripcions al web: 
pratsdellucanes.cat.

El projecte s’impulsa amb l’objectiu 
d’oferir una atenció bàsica, 
ludicosocial i d’educació en el lleure 

per Prats

als infants, alhora que es facilita 
l’alliberament de temps per a les 
famílies, sobretot a les dones. A més, 
les famílies podran aprofitar per fer 
les seves compres setmanals o 
nadalenques al mercat i a les 
botigues del poble.

L’entitat Gaudir d’Art estrena l’obra 
‘Llet amb por’
Els dies 3 i 4 de desembre, la sala 
Polivalent de Prats acollirà l’obra de 
teatre de Gaudir d’Art ‘Llet amb por’, 
un viatge poètic per la memòria de la 
guerra, protagonitzat per 20 dones 
del Lluçanès. 

La representació es podrà veure el 
dissabte 3 de desembre a 2/4 de 9 
del vespre i diumenge 4, a les 7 de la 
tarda. Les entrades ja estan a la 
venda i es poden comprar a les oficines 
de Cal Bach per un preu de 8 euros.

L’enllumenat de Nadal estarà format 
per bombetes de baix consum
En les properes setmanes s’aniran 
instal·lant els llums de Nadal per tal  
trobar l’equilibri entre guarnir els 
carrers per les festes nadalenques i 
alhora, respondre al repte de 
l’emergència climàtica amb un gest 
real d’estalvi. Els llums s’obriran a 
partir del 25 de novembre, coincidint 
amb l’inici de la campanya comercial 
de la Unió de Botiguers i tindrà un 
horari de 6 a 9 del vespre, excepte els 
dies de Nadal, Cap d’Any i Reis.

Nova campanya de donació de 
sang aquest desembre
El cap de setmana del 17 i 18 de 
desembre l’Espai de Prats acollirà la 
campanya de donació de sang de 
Nadal. Dissabte 17 de desembre es 
podrà donar sang en horari de 5 de la 
tarda a 9 del vespre i diumenge 18, 
de 10 a 2 del matí. 
Reserva cita al web 
https://donarsang.gencat.cat/ca/.
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Prats aprova la licitació de les 
primeres fases de rehabilitació del 
Teatre Orient
El ple de l’Ajuntament de Prats 
celebrat aquest mes de novembre va 
aprovar la licitació de les fases 1 i 2 
de les obres de rehabilitació del 
Teatre Orient, amb una despesa per 
import d’1.006.327 d’euros.
També es van donar compte els 
comptes generals de les 
corporacions locals 2020, així com 
l’increment salarial de l’1,5% pel 
personal municipal i la modificació de 
l’ordenança reguladora dels ajuts 
d’urgència social.

A més, també va prosperar una 
declaració del dret a ingressos per 
una vida digna, així com la modificació 
de crèdit 5/2022. Pel que fa a l’apartat 
de mocions, se’n van presentar tres. 
Una primera moció d’ERC Prats amb 
motiu del 25 de novembre, Dia 
Internacional contra la violència vers 
les dones; una segona moció d’ERC 
per l’abolició de la pena de mort al 
món i una darrera d’ERC i Movem pel 
canvi de nom dels Jardins del Doctor 
Grau que passarien a anomenar-se 
‘Jardins en memòria de les persones 
represaliades’ si així s’aprova des de 
la taula del nomenclàtor.

Prats se suma als actes del Dia 
Internacional de l’eliminació de la 
violència vers les dones
Amb motiu del 25 de novembre, 
Prats ha programat diverses accions 
per visibilitzar la lluita diària que com 
a societat hem de fer per una vida 
lliure de violències. El primer acte 
va ser l’inici del projecte 
d’apoderament femení al Lluçanès 
‘En Cercle’ a l’Espai.

També es s’ha celebrat l’activitat ‘Que 
no et tallin les ales’ amb la 
instal·lació d’ocells liles a diversos 
espais del poble, elaborats per 
l’alumnat de les escoles i persones 
usuàries del Centre de Dia i Centre 
Obert. Així com un taller teatral per 
l’alumnat de l’Institut Castell del Quer 
de sensibilització vers les relacions 
igualitàries i una reunió ciutadana per 
la definició del Pla Local d’Igualtat. El 
mateix 25 de novembre, a partir de 
les 6 de la tarda, s’il·luminarà la 
façana de l’Ajuntament de color 
lila, es farà una mostra de teatre de 
l’EMAL i la concentració i lectura del 
manifest del 25N.

En marxa el projecte ‘Soledat’ per 
donar suport a persones grans que 
viuen soles
Des de la regidoria d’Acció Social 
s’està treballant en un programa 
adreçat a la població de més de 75 
anys que viu sola que es 
desenvolupa en col·laboració amb el 
Consorci d’Osona de Serveis Socials. 
La finalitat d’aquest programa és 
conèixer la situació de les persones 
de més de 75 anys del municipi que 
viuen soles per poder donar resposta 
a les situacions de necessitat, així 
com informar sobre els recursos 
socials i comunitaris.

Nova edició de la Fira de Santa 
Llúcia
Ja estan en marxa els preparatius de 
la Fira de Santa Llúcia 2022, que 
enguany se celebrarà diumenge 11 
de desembre amb la tradició, la 
pagesia i la cultura com a grans 
protagonistes.

La programació, que properament es 
podrà consultar, inclou els actes 
tradicionals com l'esmorzar de 
pagès, la mostra de bestiar, firaires, 
entitats i mercat d'automoció. També 
s'organitzarà una jornada tècnica i 
activitats familiars.

Coincidint amb la fira, s'inaugurarà la 
quarta edició del Mercat de Nadal 
que omplirà d’ambient nadalenc el 
centre del poble. 

Un any més, la cultura hi serà ben 
present amb el Festival Itineràncies 
que acostarà diverses propostes 
d'arts escèniques al carrer.

La instal·lació de dues mini 
deixalleries al centre del poble és 
l’opció guanyadora dels 
pressupostos participatius
La instal·lació de dues mini 
deixalleries al centre del poble ha 
estat la proposta guanyadora de la 
tercera edició dels pressupostos 
participatius que han tingut una 
participació del 17,36% (405 vots).

Amb 185 vots aquesta ha estat la 
proposta que ha rebut més suport 
per part dels pradencs i pradenques 
que han votat en els pressupostos 
participatius. Les mini deixalleries 
són instal·lacions que apropen a la 
ciutadania el servei de recollida 
selectiva de petits residus com: 
piles, bombetes, mòbils, carregadors, 
càpsules de cafè, ulleres, taps, entre 
d’altres. S’instal·laran davant de Cal 
Bach i a la plaça U d’Octubre.

El pressupost de la proposta és d’uns 
5.000 euros, i com que no s’exhaureix 
el pressupost. es preveu destinar la 
resta de l’import a fer alguna actuació 
a la proposta que ha quedat en 
segona posició: la instal·lació d’una 
tirolina i nous elements al camí 
educatiu i de lleure de l’avinguda 
Rafael Casanova (145 vots). En tercer 
lloc ha quedat la proposta d’instal·lar 
proteccions de seguretat al camp de 
futbol (120 vots).

El regidor de Participació, Heribert 
Grifell, valora molt positivament els 
resultats de la tercera edició dels 
pressupostos que han comptat amb 
una participació d’un 2,06% més 
que l’edició passada.

Viu les Festes de Nadal  a Prats
Des de les regidories de Cultura, 
Festes, Joventut i Comerç s'està 
treballant transversalment per crear 
una programació diversificada i adap- 
tada perquè petits i grans gaudeixin 
de les festes de Nadal al poble.

Entre els actes, es preveuen activitats 
per recollir fons per a La Marató de
TV3 dedicada a la salut 
cardiovascular, tallers familiars, el 
Mercat de Nadal amb productes 
nadalencs i de proximitat i actes 
festius per celebrar les festes
nadalenques. A més, els dies 27, 28 i 
29 desembre tornarà una nova edició 
del ‘Juguem a Prats’ al Pavelló 
Municipal. La programació completa 
es podrà consultar properament.

A Prats actuem contra la sequera
Des de l’Ajuntament insistim amb la 
crida a la ciutadania a mantenir la 
responsabilitat i sensibilització 
davant la situació actual 
d’insuficiència de reserves d’aigua 
derivada de la manca de 
precipitacions. Tant l’administració 
com la ciutadania hem de seguir sent 
proactius fent un bon ús de l’aigua, 
utilitzant-la amb responsabilitat i amb 
solidaritat sense malgastar-la i 
aprofitant totes les oportunitats 
d'estalvi. Podeu consultar tota la 
informació actualitzada, així com 
consells a l'apartat d'estalvi d'aigua al 
següent enllaç: sequera.gencat.cat.

Nova campanya del gran recapte 
d’aliments
Del 25 de novembre al 8 de 
desembre torna el gran recapte 
d’aliments al Lluçanès. S’hi podrà 
participar a través del sistema de 
compra de tiquets, de 3€ i 5€ que es 
poden adquirir a diferents 
establiments de Prats. Amb els diners 
recaptats,es podrà donar assistència 
a una cinquantena de famílies del 
Lluçanès.

L’Ajuntament de Prats acosta la 
cultura i les arts a infants i joves
El consistori organitza amb el suport 
de la Diputació i entitats locals, el 
programa ‘L’educació és cultura’, 
per acostar la cultura i les arts, en 
forma de tallers, activitats i 
espectacles als centres educatius en 
horari lectiu. Hi participen l’escola 
bressol La Pitota, com a les escoles 
Lluçanès i Fedac Prats i a l’Institut 
Castell del Quer.

Servei de canguratge gratuït els 
diumenges al matí
Prats ha posat en marxa un nou 
servei de canguratge gratuït que 
s’ofereix els diumenges al matí, de 
2/4 d’11 a 1, fins el dia 18 de 
desembre. Inscripcions al web: 
pratsdellucanes.cat.

El projecte s’impulsa amb l’objectiu 
d’oferir una atenció bàsica, 
ludicosocial i d’educació en el lleure 

L’art al carrer omple Prats amb cinc murals sobre l’essència dels Elois 
Cinc murals de grans dimensions omplen de llum i colors diverses façanes de 
Prats de Lluçanès per donar una mirada contemporània dels Elois de Prats. 
Passejant pel poble ja es pot gaudir del resultat del procés creatiu dels artistes 
Zoer, Sergi Bastida, Wedo Goas, Twee Muizen i Chu Doma en el marc del festival 
Osona Art i Mur. Durant el mes d’octubre es van dur a terme les intervencions 
artístiques amb pintura a càrrec dels artistes escollits a través d’un concurs 
obert a muralistes professionals residents a Catalunya.

als infants, alhora que es facilita 
l’alliberament de temps per a les 
famílies, sobretot a les dones. A més, 
les famílies podran aprofitar per fer 
les seves compres setmanals o 
nadalenques al mercat i a les 
botigues del poble.

L’entitat Gaudir d’Art estrena l’obra 
‘Llet amb por’
Els dies 3 i 4 de desembre, la sala 
Polivalent de Prats acollirà l’obra de 
teatre de Gaudir d’Art ‘Llet amb por’, 
un viatge poètic per la memòria de la 
guerra, protagonitzat per 20 dones 
del Lluçanès. 

La representació es podrà veure el 
dissabte 3 de desembre a 2/4 de 9 
del vespre i diumenge 4, a les 7 de la 
tarda. Les entrades ja estan a la 
venda i es poden comprar a les oficines 
de Cal Bach per un preu de 8 euros.

L’enllumenat de Nadal estarà format 
per bombetes de baix consum
En les properes setmanes s’aniran 
instal·lant els llums de Nadal per tal  
trobar l’equilibri entre guarnir els 
carrers per les festes nadalenques i 
alhora, respondre al repte de 
l’emergència climàtica amb un gest 
real d’estalvi. Els llums s’obriran a 
partir del 25 de novembre, coincidint 
amb l’inici de la campanya comercial 
de la Unió de Botiguers i tindrà un 
horari de 6 a 9 del vespre, excepte els 
dies de Nadal, Cap d’Any i Reis.

Nova campanya de donació de 
sang aquest desembre
El cap de setmana del 17 i 18 de 
desembre l’Espai de Prats acollirà la 
campanya de donació de sang de 
Nadal. Dissabte 17 de desembre es 
podrà donar sang en horari de 5 de la 
tarda a 9 del vespre i diumenge 18, 
de 10 a 2 del matí. 
Reserva cita al web 
https://donarsang.gencat.cat/ca/.

©Fer AlcalàAl llarg de les properes setmanes,
s’habilitaran unes plaques amb codis
QR a cada mural que enllaçarà amb
una audioguia on s’explicaran les
festes dels Elois i les biografies dels
autors. El projecte d’Art i Mur, ha estat
cofinançada a través del Fons
Europeu (FEDER) i ha comptat amb el
suport del Consell Comarcal d’Osona.



Els Jardins del Doctor Grau 
llueixen l’escultura dedicada al 
president Companys
En el marc de les Jornades de 
Memòria històrica, Prats va inaugurar 
l'obra escultòrica del mestre forjador 
i escultor Enric Pla Montferrer 
dedicada al president Companys 
als Jardins del Doctor Grau. 

Del 14 al 16 d’octubre el poble va 
acollir diverses activitats per 
fomentar el coneixement del fets 
passats i de reconeixement a la 
recerca local feta per conèixer la 
nostra història. Entre elles, la
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Prats aprova la licitació de les 
primeres fases de rehabilitació del 
Teatre Orient
El ple de l’Ajuntament de Prats 
celebrat aquest mes de novembre va 
aprovar la licitació de les fases 1 i 2 
de les obres de rehabilitació del 
Teatre Orient, amb una despesa per 
import d’1.006.327 d’euros.
També es van donar compte els 
comptes generals de les 
corporacions locals 2020, així com 
l’increment salarial de l’1,5% pel 
personal municipal i la modificació de 
l’ordenança reguladora dels ajuts 
d’urgència social.

A més, també va prosperar una 
declaració del dret a ingressos per 
una vida digna, així com la modificació 
de crèdit 5/2022. Pel que fa a l’apartat 
de mocions, se’n van presentar tres. 
Una primera moció d’ERC Prats amb 
motiu del 25 de novembre, Dia 
Internacional contra la violència vers 
les dones; una segona moció d’ERC 
per l’abolició de la pena de mort al 
món i una darrera d’ERC i Movem pel 
canvi de nom dels Jardins del Doctor 
Grau que passarien a anomenar-se 
‘Jardins en memòria de les persones 
represaliades’ si així s’aprova des de 
la taula del nomenclàtor.

Prats se suma als actes del Dia 
Internacional de l’eliminació de la 
violència vers les dones
Amb motiu del 25 de novembre, 
Prats ha programat diverses accions 
per visibilitzar la lluita diària que com 
a societat hem de fer per una vida 
lliure de violències. El primer acte 
va ser l’inici del projecte 
d’apoderament femení al Lluçanès 
‘En Cercle’ a l’Espai.

També es s’ha celebrat l’activitat ‘Que 
no et tallin les ales’ amb la 
instal·lació d’ocells liles a diversos 
espais del poble, elaborats per 
l’alumnat de les escoles i persones 
usuàries del Centre de Dia i Centre 
Obert. Així com un taller teatral per 
l’alumnat de l’Institut Castell del Quer 
de sensibilització vers les relacions 
igualitàries i una reunió ciutadana per 
la definició del Pla Local d’Igualtat. El 
mateix 25 de novembre, a partir de 
les 6 de la tarda, s’il·luminarà la 
façana de l’Ajuntament de color 
lila, es farà una mostra de teatre de 
l’EMAL i la concentració i lectura del 
manifest del 25N.

En marxa el projecte ‘Soledat’ per 
donar suport a persones grans que 
viuen soles
Des de la regidoria d’Acció Social 
s’està treballant en un programa 
adreçat a la població de més de 75 
anys que viu sola que es 
desenvolupa en col·laboració amb el 
Consorci d’Osona de Serveis Socials. 
La finalitat d’aquest programa és 
conèixer la situació de les persones 
de més de 75 anys del municipi que 
viuen soles per poder donar resposta 
a les situacions de necessitat, així 
com informar sobre els recursos 
socials i comunitaris.

Nova edició de la Fira de Santa 
Llúcia
Ja estan en marxa els preparatius de 
la Fira de Santa Llúcia 2022, que 
enguany se celebrarà diumenge 11 
de desembre amb la tradició, la 
pagesia i la cultura com a grans 
protagonistes.

La programació, que properament es 
podrà consultar, inclou els actes 
tradicionals com l'esmorzar de 
pagès, la mostra de bestiar, firaires, 
entitats i mercat d'automoció. També 
s'organitzarà una jornada tècnica i 
activitats familiars.

Coincidint amb la fira, s'inaugurarà la 
quarta edició del Mercat de Nadal 
que omplirà d’ambient nadalenc el 
centre del poble. 

Un any més, la cultura hi serà ben 
present amb el Festival Itineràncies 
que acostarà diverses propostes 
d'arts escèniques al carrer.

La instal·lació de dues mini 
deixalleries al centre del poble és 
l’opció guanyadora dels 
pressupostos participatius
La instal·lació de dues mini 
deixalleries al centre del poble ha 
estat la proposta guanyadora de la 
tercera edició dels pressupostos 
participatius que han tingut una 
participació del 17,36% (405 vots).

Amb 185 vots aquesta ha estat la 
proposta que ha rebut més suport 
per part dels pradencs i pradenques 
que han votat en els pressupostos 
participatius. Les mini deixalleries 
són instal·lacions que apropen a la 
ciutadania el servei de recollida 
selectiva de petits residus com: 
piles, bombetes, mòbils, carregadors, 
càpsules de cafè, ulleres, taps, entre 
d’altres. S’instal·laran davant de Cal 
Bach i a la plaça U d’Octubre.

El pressupost de la proposta és d’uns 
5.000 euros, i com que no s’exhaureix 
el pressupost. es preveu destinar la 
resta de l’import a fer alguna actuació 
a la proposta que ha quedat en 
segona posició: la instal·lació d’una 
tirolina i nous elements al camí 
educatiu i de lleure de l’avinguda 
Rafael Casanova (145 vots). En tercer 
lloc ha quedat la proposta d’instal·lar 
proteccions de seguretat al camp de 
futbol (120 vots).

El regidor de Participació, Heribert 
Grifell, valora molt positivament els 
resultats de la tercera edició dels 
pressupostos que han comptat amb 
una participació d’un 2,06% més 
que l’edició passada.

Viu les Festes de Nadal  a Prats
Des de les regidories de Cultura, 
Festes, Joventut i Comerç s'està 
treballant transversalment per crear 
una programació diversificada i adap- 
tada perquè petits i grans gaudeixin 
de les festes de Nadal al poble.

Entre els actes, es preveuen activitats 
per recollir fons per a La Marató de
TV3 dedicada a la salut 
cardiovascular, tallers familiars, el 
Mercat de Nadal amb productes 
nadalencs i de proximitat i actes 
festius per celebrar les festes
nadalenques. A més, els dies 27, 28 i 
29 desembre tornarà una nova edició 
del ‘Juguem a Prats’ al Pavelló 
Municipal. La programació completa 
es podrà consultar properament.

A Prats actuem contra la sequera
Des de l’Ajuntament insistim amb la 
crida a la ciutadania a mantenir la 
responsabilitat i sensibilització 
davant la situació actual 
d’insuficiència de reserves d’aigua 
derivada de la manca de 
precipitacions. Tant l’administració 
com la ciutadania hem de seguir sent 
proactius fent un bon ús de l’aigua, 
utilitzant-la amb responsabilitat i amb 
solidaritat sense malgastar-la i 
aprofitant totes les oportunitats 
d'estalvi. Podeu consultar tota la 
informació actualitzada, així com 
consells a l'apartat d'estalvi d'aigua al 
següent enllaç: sequera.gencat.cat.

      661 545 638 (whatsapp)
www.pratsdellucanes.cat

Digues la
teva i estigues

al dia! * Disposar
d’aquest butlletí

t’ha costat
21 cèntims

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

Nova campanya del gran recapte 
d’aliments
Del 25 de novembre al 8 de 
desembre torna el gran recapte 
d’aliments al Lluçanès. S’hi podrà 
participar a través del sistema de 
compra de tiquets, de 3€ i 5€ que es 
poden adquirir a diferents 
establiments de Prats. Amb els diners 
recaptats,es podrà donar assistència 
a una cinquantena de famílies del 
Lluçanès.

L’Ajuntament de Prats acosta la 
cultura i les arts a infants i joves
El consistori organitza amb el suport 
de la Diputació i entitats locals, el 
programa ‘L’educació és cultura’, 
per acostar la cultura i les arts, en 
forma de tallers, activitats i 
espectacles als centres educatius en 
horari lectiu. Hi participen l’escola 
bressol La Pitota, com a les escoles 
Lluçanès i Fedac Prats i a l’Institut 
Castell del Quer.

Servei de canguratge gratuït els 
diumenges al matí
Prats ha posat en marxa un nou 
servei de canguratge gratuït que 
s’ofereix els diumenges al matí, de 
2/4 d’11 a 1, fins el dia 18 de 
desembre. Inscripcions al web: 
pratsdellucanes.cat.

El projecte s’impulsa amb l’objectiu 
d’oferir una atenció bàsica, 
ludicosocial i d’educació en el lleure 

als infants, alhora que es facilita 
l’alliberament de temps per a les 
famílies, sobretot a les dones. A més, 
les famílies podran aprofitar per fer 
les seves compres setmanals o 
nadalenques al mercat i a les 
botigues del poble.

L’entitat Gaudir d’Art estrena l’obra 
‘Llet amb por’
Els dies 3 i 4 de desembre, la sala 
Polivalent de Prats acollirà l’obra de 
teatre de Gaudir d’Art ‘Llet amb por’, 
un viatge poètic per la memòria de la 
guerra, protagonitzat per 20 dones 
del Lluçanès. 

La representació es podrà veure el 
dissabte 3 de desembre a 2/4 de 9 
del vespre i diumenge 4, a les 7 de la 
tarda. Les entrades ja estan a la 
venda i es poden comprar a les oficines 
de Cal Bach per un preu de 8 euros.

L’enllumenat de Nadal estarà format 
per bombetes de baix consum
En les properes setmanes s’aniran 
instal·lant els llums de Nadal per tal  
trobar l’equilibri entre guarnir els 
carrers per les festes nadalenques i 
alhora, respondre al repte de 
l’emergència climàtica amb un gest 
real d’estalvi. Els llums s’obriran a 
partir del 25 de novembre, coincidint 
amb l’inici de la campanya comercial 
de la Unió de Botiguers i tindrà un 
horari de 6 a 9 del vespre, excepte els 
dies de Nadal, Cap d’Any i Reis.

Nova campanya de donació de 
sang aquest desembre
El cap de setmana del 17 i 18 de 
desembre l’Espai de Prats acollirà la 
campanya de donació de sang de 
Nadal. Dissabte 17 de desembre es 
podrà donar sang en horari de 5 de la 
tarda a 9 del vespre i diumenge 18, 
de 10 a 2 del matí. 
Reserva cita al web 
https://donarsang.gencat.cat/ca/.

presentació del llibre 'Costa molt 
d'oblidar. vivències de la Guerra Civil 
espanyola’  (1936-1939) de Maria 
Antich i edició a cura de Roser 
Reixach o una ruta pels espais de 
memòria organitzada per ERC Prats.


