
Prats de Lluçanès va viure de nou la Festa Major de Sant Vicenç amb tota la seva 
esplendor. El poble va acollir entre el 20, 21 i 22 de gener, un gran ventall 
d’activitats culturals que van reunir centenars de persones al poble.

Els actes tradicionals van ser els més participatius. Divendres, el Pregó de Festa 
Major de la periodista Anna Gorchs va donar el tret de sortida a la celebració. 
Seguidament, l’espectacle “Bona gent” de Quim Masferrer va omplir el pavelló 
municipal de gom a gom, amb 900 assistents. Dissabte, l’obra de les Anxovetes i 
el concert musical al pavelló municipal també van tenir molt bona rebuda.

Diumenge, dia del patró, la plaça Vella va vibrar amb la Trencadansa, els ballets 
de Sant Vicenç i els Gegants de Prats. L’orquestra Montgrins va ser 
l’encarregada de tancar el programa amb el concert de Festa Major, la 
Serenata amb la volta de la verra i el ball de gala.

Prats vibra amb 
la celebració de la 
Festa Major de 
Sant Vicenç

Prats vibra amb el retorn
de la màgia per les festes
de Nadal

El Juguem a Prats tanca
amb 485 participants

6 persones assassinades per
violència masclista i LGTBIfòbica 
durant l’any 2023
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Ca la Loreto, Infoactiva’t i Peixateria 
Escrigas guanyen el Concurs 
d’Aparadors de Nadal 2022
La 42a edició del Concurs 
d’Aparadors de Nadal de Prats de 
Lluçanès va determinar els tres 
millors aparadors nadalencs del 
poble. El primer premi es va atorgar a 
Ca la Loreto, el segon a Infoactiva’t 
i el tercer a la Peixateria Escrigas.

El veredicte final va resultar de la 
votació popular. Per primera 
vegada, els veïns i veïnes van decidir 
els tres millors aparadors de Nadal 
de Prats. Entre totes les persones 
votants, la Unió de Botiguers i 
Comerciants de Prats de Lluçanès 
va sortejar 500€ en vals de compra 
per gastar a les botigues associades 
a l’entitat. L’afortunat va ser l’Andreu 
Marmi, que es va donar a conèixer 
durant la Fira de Santa Llúcia.

El Juguem a Prats tanca amb 485 
participants
El Juguem a Prats, l’espai de lleure a 
Prats de Lluçanès per als infants 
durant el Nadal, va acollir un total de 
485 participants al pavelló 
municipal, entre els dies 27, 28 i 29 
de desembre.

Els infants del poble van gaudir d’un 
recinte amb inflables i jocs, una zona 
infantil i un espai de ludoteca. A més, 

durant els tres dies d’obertura, es van 
realitzar diferents tipus d’activitats i 
es va rebre la visita dels Estelladors, 
la Colla Gegantera i els Patges Reials.
 
A banda, també es van organitzar 
dues activitats gratuïtes entorn de la 
zona esportiva. Els tallers esportius 
“Valors UP” amb un total de 25 infants 
amb el taller de tir amb arc i d’skate.

El regidor de Joventut, Ferran 
Chacón, comenta que els infants van 
gaudir d'activitats ben variades i van 
fer un tast d'algunes que es fan 
durant l'any al municipi. Alhora, 
destaca la bona predisposició 
d'entitats i col·lectius en 
l’organització de les activitats i 
agraeix la participació a tothom.

Prats acull la V trobada de tallistes 
en el marc de la Fira de Santa 
Llúcia
El cap de setmana del 10 i 11 de 
desembre, Prats de Lluçanès va 
acollir la V Trobada de Tallistes en el 
marc dels actes de la Fira de Santa 
Llúcia. Sis representants del gremi, 
Joan Boixadé (Santa Eulàlia de Puig- 
oriol), Agustí Comellas (Casserres), 
Joan Herrada i Xavier Nualart (Prats 
de Lluçanès), Joan Montero (Olot) i 
Joan Pons (Berga), van exposar els 
treballs propis a la Sala Bach durant 
tot el dissabte i diumenge.

Els tallistes també van presentar una 
obra de fusta conjunta dedicada al 
folklore de Prats de Lluçanès, fent 
referència al ball de la Pitota, al ball 
de la Cinquagesma i a la parella de 
gegants del poble.

La peça s’entregarà a l’Ajuntament 
de Prats de Lluçanès un cop 
acabada, i se sumarà a la resta 
d’obres realitzades i dedicades a la 
cultura del poble en les anteriors 
edicions de la Trobada de Tallistes: el 
2014 van dedicar-la a l’escut de Prats 
de Lluçanès, el 2016 a les festes de 
Sant Joan i els Elois, el 2018 a la 
Festa Major de Sant Vicenç i el 2020 
als bastoners de Prats.

291 persones es podran 
beneficiar de les donacions de 
sang i plasma de Prats 
Prats de Lluçanès va acollir el 17 i 18 
de desembre una nova campanya 
de donació de sang. En total, 291 
persones es podran beneficiar de les 
donacions que es van fer a l’Espai.

La regidora d’Acció Social, 
Montserrat Juvanteny, agraeix les 
109 persones que van participar-hi, 
de les quals, 97 van donar sang i 
plasma, 2 d’elles per primera vegada. 
La regidora també dona les gràcies 
al grup de voluntaris i voluntàries que 
van fer possible la campanya.

Prats de Lluçanès inverteix 49.000 
euros en obres de millora a la 
deixalleria municipal
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès 
enllesteix els últims treballs de les 
obres de millora a la deixalleria 
municipal, iniciades el mes de 
novembre passat. L’objectiu dels 
treballs ha estat la millora de 
l’accessibilitat a les persones 
usuàries, facilitant-los la descàrrega 
de tota mena de materials. En aquesta 
línia, s’ha construït un nou pas per a 
l’entrada i sortida de vehicles.

A banda, les obres també han servit 
per a millorar el conjunt de 
l’equipament: es disposa d’una nova 
retolació de panells informatius, 
s’han restaurat i comprat 
contenidors, s’han instal·lat càmeres 
de vigilància, s’han rehabilitat les 
bigues de la zona exterior, s’ha 
reformat l’interiorisme del despatx i 
s’ha reorganitzat el conjunt de 
l’espai. El cost total de les actuacions 
ascendeix fins als 49.000 euros, 
finançats, en gran part, a través d’una 
subvenció de l’Agència de Residus 
de Catalunya.
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Prats aprova un pressupost 
de 4.150.232 euros pel 2023

Prats recupera l’espectacle de la 
Nit de Santa Àgata
El cap de setmana del 3, 4 i 5 de 
febrer, Prats de Lluçanès 
commemorarà Santa Àgata per 
rememorar la crema i el saqueig del 
poble, el 5 de febrer de 1714, per part 
de les tropes de Felip V.

Els actes començaran el divendres 
amb la presentació dels treballs de 
recerca de l’Institut Castell del Quer, 
a 2/9, a l’Espai. La programació 
continuarà el dissabte, a les 4 de la 
tarda, amb una ballada doble de 
sardanes al Pavelló Municipal. A ¾ 
de 9 del vespre, a la plaça de 
l’Església, es recupera l’espectacle 
de la Nit de Santa Àgata.

Diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, es 
farà el tradicional repic de 
campanes a l’Església. 
Paral·lelament, hi haurà activitats a la 
plaça de l’Església. Durant tot el matí 
es realitzarà la votació final de la 
paraula de poble, de la mà d'Òmnium 
Cultural. També, a les 11 del matí, els 
alumnes de l’EMAL oferiran un 
concert de saxo i clarinet.

L’Espai Social presenta una àmplia 
proposta d’activitats per a tot 
l’hivern
De dilluns a divendres, entre el gener 
i el març del 2023, l’Espai Social de 
la gent gran de Prats de Lluçanès 
ofereix una àmplia proposta 
d’activitats dirigides i tallers per a 
persones jubilades i prejubilades, 
majors de 49 anys en situació d’atur, 
persones amb situacions d’invalidesa 
o incapacitació, i persones derivades 
dels Serveis Socials de l’Ajuntament.

La majoria de cursos ja s’han iniciat, 
tanmateix, les persones que s’hi 
vulguin apuntar poden fer-ho de 
manera presencial al consistori o a 
la web pratsdellucanes.cat/cursos. 
Per a les activitats de pagament 
caldrà fer l’ingrés a l’entitat bancària 
després de fer efectiva la inscripció. 
El llistat complet de cursos i tallers es 
pot consultar a l’apartat “Activitats”, a 
la pàgina web inicial de 
l’Ajuntament pratsdellucanes.cat.

El Servei d’Orientació i Atenció a 
les Famílies s’apropa a les famílies 
de Prats
Des d’aquest mes de gener, Prats de 
Lluçanès compta amb el Servei 
d’Orientació i Atenció a les Famílies 
(SOAF), amb la finalitat d’acompanyar 
els nuclis familiars en la millora del 
seu benestar personal, familiar i 
social.

Es tracta d’un servei preventiu, que 
detecta i reforça les capacitats i 
fortaleses de les famílies per tal 
d’afavorir unes relacions afectives 
saludables i evitar que evolucionin en 
problemàtiques més greus que 
calgui tractar en altres serveis de la 
xarxa. S’ofereix gratuïtament durant 
tot l’any, cada 15 dies, amb 
professionals dels Serveis Socials del 
Consorci d’Osona.

Per a més informació cal 
adreçar-se als Serveis Socials, al 
telèfon 938 560 001, en horari 
d’obertura de l’Ajuntament.
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Salutació

Un nou Safareig municipal és una 
nova oportunitat per compartir amb 
tots vosaltres l’evolució del poble 
des de la perspectiva de l’activitat 
que impulsa l’Ajuntament. Dia a dia, 
anem teixint diversos projectes de 
poble on les constants millores en 
l’espai públic i en els equipaments 
ens garanteixen un desenvolupa-
ment constant que ens permet ser 
optimistes de cara al futur. 

En aquest sentit, ens agradaria 
destacar l’arranjament que s’està 
duent a terme al camí de les 
Torrenteres, concretament a l’alçada 
de les antigues granges del Just. 
Com molt de vosaltres ja haureu 
pogut comprovar, els propietaris 
han enderrocat del tot les granges i 
l'Ajuntament ha arranjat l’espai 
adjacent, fet que ha descobert un 
lloc més obert i verd en un punt 
molt transitat a l'hora de passejar o 
practicar esport. A part de 
l’enderroc i la reconstrucció del 
camí, les obres també preveuen 
l’adequació dels marges, 
l’eliminació d’alguns obstacles i la 
millora de les sortides i connexions 
d’aigües del torrent.

Ens fa una especial il·lusió aquesta 
intervenció perquè pensem que va 
molt més enllà d’un rentat de cara 
de l’espai. Estem satisfets que la 
feina comenci a veure la llum 
perquè s’atén a una demanda veïnal 
que ve de fa molts anys, alhora que 
es millora substancialment tot 
aquest entorn natural.

Només ens queda que felicitar-nos 
per la implicació i complicitat entre 
el consistori, propietaris i veïns que 
ha permès tirar-ho endavant. Ara 
toca continuar mirant endavant per 
poder fer front a totes aquelles 
inversions tan engrescadores com 
aquesta que milloraran la qualitat de 
vida dels ciutadans i vestiran el 
present i el futur del nostre poble.

Alcalde, regidors i regidores de 
govern

Les veus dels grups municipals

Iniciem l'any reforçant l'atenció a les 
persones. Per una banda, des del 
centre de dia s'han ampliat els servies 
a les persones usuàries. S'han 
augmentat les hores de fisioteràpia i 
programat activitats terapèutiques 
específiques per aconseguir millorar 
l'atenció i la cura de les persones. 
Paral·lelament també s'ha diversificat 
l'activitat a l'Espai social de la gent 
gran, amb més propostes atenent 
l'opinió de les persones usuàries.

Des d'aquest mes de gener, al 
municipi disposem d'un nou servei 
d'orientació, atenció i suport a les 
famílies (SOAF). Els beneficiaris són 
els infants, adolescents i les seves 
famílies, des d'ara es dona l'atenció 
des de Prats mateix i s'eviten 
desplaçaments. És important la 
proximitat dels serveis a la ciutadania, 
per això treballem perquè cada 
vegada aquests siguin més.

S'acosten èpoques de promeses que 
entre tots hauríem d'exigir que es 
fessin realitat. 
Fa quatre anys els diferents grups 
polítics municipals s'omplien la boca 
de LA COMARCA. Al primer ple 
municipal, el RAP va presentar la 
moció de reactivació de la comarca 
del Lluçanès. Incrèduls! Han passat 
els anys i està tot al mateix punt que 
estava, és a dir, en res…

Ara, es tornarà a parlar de LA 
COMARCA, com cada cop que 
s'acosten eleccions. Si la tinguéssim, 
segur que demandes del poble com 
el servei d'urgències o la visita 
quinzenal dels Mossos de 4 hores, 
serien totalment diferents. Potser la 
comarca també ha quedat al calaix, 
com la independència per a alguns.

Els tallistes també van presentar una 
obra de fusta conjunta dedicada al 
folklore de Prats de Lluçanès, fent 
referència al ball de la Pitota, al ball 
de la Cinquagesma i a la parella de 
gegants del poble.

La peça s’entregarà a l’Ajuntament 
de Prats de Lluçanès un cop 
acabada, i se sumarà a la resta 
d’obres realitzades i dedicades a la 
cultura del poble en les anteriors 
edicions de la Trobada de Tallistes: el 
2014 van dedicar-la a l’escut de Prats 
de Lluçanès, el 2016 a les festes de 
Sant Joan i els Elois, el 2018 a la 
Festa Major de Sant Vicenç i el 2020 
als bastoners de Prats.

291 persones es podran 
beneficiar de les donacions de 
sang i plasma de Prats 
Prats de Lluçanès va acollir el 17 i 18 
de desembre una nova campanya 
de donació de sang. En total, 291 
persones es podran beneficiar de les 
donacions que es van fer a l’Espai.

La regidora d’Acció Social, 
Montserrat Juvanteny, agraeix les 
109 persones que van participar-hi, 
de les quals, 97 van donar sang i 
plasma, 2 d’elles per primera vegada. 
La regidora també dona les gràcies 
al grup de voluntaris i voluntàries que 
van fer possible la campanya.

Prats de Lluçanès inverteix 49.000 
euros en obres de millora a la 
deixalleria municipal
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès 
enllesteix els últims treballs de les 
obres de millora a la deixalleria 
municipal, iniciades el mes de 
novembre passat. L’objectiu dels 
treballs ha estat la millora de 
l’accessibilitat a les persones 
usuàries, facilitant-los la descàrrega 
de tota mena de materials. En aquesta 
línia, s’ha construït un nou pas per a 
l’entrada i sortida de vehicles.

A banda, les obres també han servit 
per a millorar el conjunt de 
l’equipament: es disposa d’una nova 
retolació de panells informatius, 
s’han restaurat i comprat 
contenidors, s’han instal·lat càmeres 
de vigilància, s’han rehabilitat les 
bigues de la zona exterior, s’ha 
reformat l’interiorisme del despatx i 
s’ha reorganitzat el conjunt de 
l’espai. El cost total de les actuacions 
ascendeix fins als 49.000 euros, 
finançats, en gran part, a través d’una 
subvenció de l’Agència de Residus 
de Catalunya.

L’any 2023 suposarà per Prats la 
culminació de bona part del Pla 
d’acció municipal, el full de ruta que 
vàrem aprovar a l’inici del mandat i 
que ha avançat a molt bon ritme 
malgrat la paràlisi patida durant els 
pitjors mesos de pandèmia.

Per tant, serà un any en què es 
concretaran molts projectes i 
iniciatives que s’han anat treballant al 
llarg de tot el mandat municipal, com 
és la construcció del Teatre Orient o 
l’inici del projecte de reforma de la 
Plaça Nova. Però aquest 2023, no 
només parlarem de pedres i 
construccions, sinó de les polítiques 
públiques que continuaran millorant 
la qualitat de vida de la ciutadania i 
contribuiran a mantenir l’alt grau de 
satisfacció que tenen la majoria de 
pradencs i pradenques de viure al 
nostre poble.

Encarem un nou any que ens ha de 
portar la renovació del consistori. 
Sortim de les festes nadalenques i ens 
encaminem cap a la Festa Major. 
Voldríem felicitar a totes les entitats 
que les van fer possibles, 
especialment la festa de Reis. La feina 
ben feta té recompensa.

Lamentablement tornem a parlar de 
l’Orient. La licitació ha quedat deserta 
i, una obra tan important per la vida 
cultural del municipi, està en perill. 
Són massa les obres anunciades amb 
bombo i platerets que malauradament 
no s’han fet (Orient, variant de 
Sagàs...), coses aprovades pel Ple que 
queden al tinter. El nom dels jardins de 
les persones represaliades, segueix 
pendent d’una comissió pel 
nomenclàtor que no s’ha reunit mai.

Des del Grup d’ERC-AM us desitgem 
bona Festa Major.

Prats recupera l’espectacle de la 
Nit de Santa Àgata
El cap de setmana del 3, 4 i 5 de 
febrer, Prats de Lluçanès 
commemorarà Santa Àgata per 
rememorar la crema i el saqueig del 
poble, el 5 de febrer de 1714, per part 
de les tropes de Felip V.

Els actes començaran el divendres 
amb la presentació dels treballs de 
recerca de l’Institut Castell del Quer, 
a 2/9, a l’Espai. La programació 
continuarà el dissabte, a les 4 de la 
tarda, amb una ballada doble de 
sardanes al Pavelló Municipal. A ¾ 
de 9 del vespre, a la plaça de 
l’Església, es recupera l’espectacle 
de la Nit de Santa Àgata.

Diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, es 
farà el tradicional repic de 
campanes a l’Església. 
Paral·lelament, hi haurà activitats a la 
plaça de l’Església. Durant tot el matí 
es realitzarà la votació final de la 
paraula de poble, de la mà d'Òmnium 
Cultural. També, a les 11 del matí, els 
alumnes de l’EMAL oferiran un 
concert de saxo i clarinet.
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L’Espai Social presenta una àmplia 
proposta d’activitats per a tot 
l’hivern
De dilluns a divendres, entre el gener 
i el març del 2023, l’Espai Social de 
la gent gran de Prats de Lluçanès 
ofereix una àmplia proposta 
d’activitats dirigides i tallers per a 
persones jubilades i prejubilades, 
majors de 49 anys en situació d’atur, 
persones amb situacions d’invalidesa 
o incapacitació, i persones derivades 
dels Serveis Socials de l’Ajuntament.

La majoria de cursos ja s’han iniciat, 
tanmateix, les persones que s’hi 
vulguin apuntar poden fer-ho de 
manera presencial al consistori o a 
la web pratsdellucanes.cat/cursos. 
Per a les activitats de pagament 
caldrà fer l’ingrés a l’entitat bancària 
després de fer efectiva la inscripció. 
El llistat complet de cursos i tallers es 
pot consultar a l’apartat “Activitats”, a 
la pàgina web inicial de 
l’Ajuntament pratsdellucanes.cat.

El Servei d’Orientació i Atenció a 
les Famílies s’apropa a les famílies 
de Prats
Des d’aquest mes de gener, Prats de 
Lluçanès compta amb el Servei 
d’Orientació i Atenció a les Famílies 
(SOAF), amb la finalitat d’acompanyar 
els nuclis familiars en la millora del 
seu benestar personal, familiar i 
social.

Es tracta d’un servei preventiu, que 
detecta i reforça les capacitats i 
fortaleses de les famílies per tal 
d’afavorir unes relacions afectives 
saludables i evitar que evolucionin en 
problemàtiques més greus que 
calgui tractar en altres serveis de la 
xarxa. S’ofereix gratuïtament durant 
tot l’any, cada 15 dies, amb 
professionals dels Serveis Socials del 
Consorci d’Osona.

Per a més informació cal 
adreçar-se als Serveis Socials, al 
telèfon 938 560 001, en horari 
d’obertura de l’Ajuntament.
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Ca la Loreto, Infoactiva’t i Peixateria 
Escrigas guanyen el Concurs 
d’Aparadors de Nadal 2022
La 42a edició del Concurs 
d’Aparadors de Nadal de Prats de 
Lluçanès va determinar els tres 
millors aparadors nadalencs del 
poble. El primer premi es va atorgar a 
Ca la Loreto, el segon a Infoactiva’t 
i el tercer a la Peixateria Escrigas.

El veredicte final va resultar de la 
votació popular. Per primera 
vegada, els veïns i veïnes van decidir 
els tres millors aparadors de Nadal 
de Prats. Entre totes les persones 
votants, la Unió de Botiguers i 
Comerciants de Prats de Lluçanès 
va sortejar 500€ en vals de compra 
per gastar a les botigues associades 
a l’entitat. L’afortunat va ser l’Andreu 
Marmi, que es va donar a conèixer 
durant la Fira de Santa Llúcia.

El Juguem a Prats tanca amb 485 
participants
El Juguem a Prats, l’espai de lleure a 
Prats de Lluçanès per als infants 
durant el Nadal, va acollir un total de 
485 participants al pavelló 
municipal, entre els dies 27, 28 i 29 
de desembre.

Els infants del poble van gaudir d’un 
recinte amb inflables i jocs, una zona 
infantil i un espai de ludoteca. A més, 

durant els tres dies d’obertura, es van 
realitzar diferents tipus d’activitats i 
es va rebre la visita dels Estelladors, 
la Colla Gegantera i els Patges Reials.
 
A banda, també es van organitzar 
dues activitats gratuïtes entorn de la 
zona esportiva. Els tallers esportius 
“Valors UP” amb un total de 25 infants 
amb el taller de tir amb arc i d’skate.

El regidor de Joventut, Ferran 
Chacón, comenta que els infants van 
gaudir d'activitats ben variades i van 
fer un tast d'algunes que es fan 
durant l'any al municipi. Alhora, 
destaca la bona predisposició 
d'entitats i col·lectius en 
l’organització de les activitats i 
agraeix la participació a tothom.

Prats acull la V trobada de tallistes 
en el marc de la Fira de Santa 
Llúcia
El cap de setmana del 10 i 11 de 
desembre, Prats de Lluçanès va 
acollir la V Trobada de Tallistes en el 
marc dels actes de la Fira de Santa 
Llúcia. Sis representants del gremi, 
Joan Boixadé (Santa Eulàlia de Puig- 
oriol), Agustí Comellas (Casserres), 
Joan Herrada i Xavier Nualart (Prats 
de Lluçanès), Joan Montero (Olot) i 
Joan Pons (Berga), van exposar els 
treballs propis a la Sala Bach durant 
tot el dissabte i diumenge.

Els tallistes també van presentar una 
obra de fusta conjunta dedicada al 
folklore de Prats de Lluçanès, fent 
referència al ball de la Pitota, al ball 
de la Cinquagesma i a la parella de 
gegants del poble.

La peça s’entregarà a l’Ajuntament 
de Prats de Lluçanès un cop 
acabada, i se sumarà a la resta 
d’obres realitzades i dedicades a la 
cultura del poble en les anteriors 
edicions de la Trobada de Tallistes: el 
2014 van dedicar-la a l’escut de Prats 
de Lluçanès, el 2016 a les festes de 
Sant Joan i els Elois, el 2018 a la 
Festa Major de Sant Vicenç i el 2020 
als bastoners de Prats.

291 persones es podran 
beneficiar de les donacions de 
sang i plasma de Prats 
Prats de Lluçanès va acollir el 17 i 18 
de desembre una nova campanya 
de donació de sang. En total, 291 
persones es podran beneficiar de les 
donacions que es van fer a l’Espai.

La regidora d’Acció Social, 
Montserrat Juvanteny, agraeix les 
109 persones que van participar-hi, 
de les quals, 97 van donar sang i 
plasma, 2 d’elles per primera vegada. 
La regidora també dona les gràcies 
al grup de voluntaris i voluntàries que 
van fer possible la campanya.

Prats de Lluçanès inverteix 49.000 
euros en obres de millora a la 
deixalleria municipal
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès 
enllesteix els últims treballs de les 
obres de millora a la deixalleria 
municipal, iniciades el mes de 
novembre passat. L’objectiu dels 
treballs ha estat la millora de 
l’accessibilitat a les persones 
usuàries, facilitant-los la descàrrega 
de tota mena de materials. En aquesta 
línia, s’ha construït un nou pas per a 
l’entrada i sortida de vehicles.

A banda, les obres també han servit 
per a millorar el conjunt de 
l’equipament: es disposa d’una nova 
retolació de panells informatius, 
s’han restaurat i comprat 
contenidors, s’han instal·lat càmeres 
de vigilància, s’han rehabilitat les 
bigues de la zona exterior, s’ha 
reformat l’interiorisme del despatx i 
s’ha reorganitzat el conjunt de 
l’espai. El cost total de les actuacions 
ascendeix fins als 49.000 euros, 
finançats, en gran part, a través d’una 
subvenció de l’Agència de Residus 
de Catalunya.

Prats recupera l’espectacle de la 
Nit de Santa Àgata
El cap de setmana del 3, 4 i 5 de 
febrer, Prats de Lluçanès 
commemorarà Santa Àgata per 
rememorar la crema i el saqueig del 
poble, el 5 de febrer de 1714, per part 
de les tropes de Felip V.

Els actes començaran el divendres 
amb la presentació dels treballs de 
recerca de l’Institut Castell del Quer, 
a 2/9, a l’Espai. La programació 
continuarà el dissabte, a les 4 de la 
tarda, amb una ballada doble de 
sardanes al Pavelló Municipal. A ¾ 
de 9 del vespre, a la plaça de 
l’Església, es recupera l’espectacle 
de la Nit de Santa Àgata.

Diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, es 
farà el tradicional repic de 
campanes a l’Església. 
Paral·lelament, hi haurà activitats a la 
plaça de l’Església. Durant tot el matí 
es realitzarà la votació final de la 
paraula de poble, de la mà d'Òmnium 
Cultural. També, a les 11 del matí, els 
alumnes de l’EMAL oferiran un 
concert de saxo i clarinet.

Prats aprova un pressupost de 
4.150.232 euros pel 2023
El ple de l’Ajuntament de Prats de 
Lluçanès va aprovar el passat mes 
de desembre, uns pressupostos de 
4.150.232€ per al 2023. Aquesta 
xifra suposa un augment en gairebé 
150.000€ respecte a l’exercici de 
2022 (4 milions d’euros). Els comptes 
van rebre el suport dels grups de 
l’equip de govern (Junts per Prats i 
Movem Prats) i els vots contraris de 
l’oposició (ERC Prats i RAP-República 
Activa de Prats).

El nou pressupost destina 
1.540.700€ a projectes d’inversió i 
transformació del poble. La inversió 
més destacada (952.900€) és la que 
es destina a substituir tot l’enllumenat 
públic i de les infraestructures 
municipals. L’alcalde, Jordi Bruch, diu 
que la inversió suposarà un gran estalvi 
energètic i econòmic per al consistori.

L’Espai Social presenta una àmplia 
proposta d’activitats per a tot 
l’hivern
De dilluns a divendres, entre el gener 
i el març del 2023, l’Espai Social de 
la gent gran de Prats de Lluçanès 
ofereix una àmplia proposta 
d’activitats dirigides i tallers per a 
persones jubilades i prejubilades, 
majors de 49 anys en situació d’atur, 
persones amb situacions d’invalidesa 
o incapacitació, i persones derivades 
dels Serveis Socials de l’Ajuntament.

La majoria de cursos ja s’han iniciat, 
tanmateix, les persones que s’hi 
vulguin apuntar poden fer-ho de 
manera presencial al consistori o a 
la web pratsdellucanes.cat/cursos. 
Per a les activitats de pagament 
caldrà fer l’ingrés a l’entitat bancària 
després de fer efectiva la inscripció. 
El llistat complet de cursos i tallers es 
pot consultar a l’apartat “Activitats”, a 
la pàgina web inicial de 
l’Ajuntament pratsdellucanes.cat.

El Servei d’Orientació i Atenció a 
les Famílies s’apropa a les famílies 
de Prats
Des d’aquest mes de gener, Prats de 
Lluçanès compta amb el Servei 
d’Orientació i Atenció a les Famílies 
(SOAF), amb la finalitat d’acompanyar 
els nuclis familiars en la millora del 
seu benestar personal, familiar i 
social.

Es tracta d’un servei preventiu, que 
detecta i reforça les capacitats i 
fortaleses de les famílies per tal 
d’afavorir unes relacions afectives 
saludables i evitar que evolucionin en 
problemàtiques més greus que 
calgui tractar en altres serveis de la 
xarxa. S’ofereix gratuïtament durant 
tot l’any, cada 15 dies, amb 
professionals dels Serveis Socials del 
Consorci d’Osona.

Per a més informació cal 
adreçar-se als Serveis Socials, al 
telèfon 938 560 001, en horari 
d’obertura de l’Ajuntament.
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L’alcalde defineix els comptes com a 
“realistes i continuistes” i recordar 
que tenen en compte la congelació 
de les ordenances municipals per 
al 2023. Aquesta és una acció que 
dona compliment al compromís 
polític de l’equip de govern d’abaixar 
els impostos el primer any de mandat 
i no apujar-los en els tres restants. 
“D’aquesta manera volem donar aire 
a la ciutadania i no agreujar 

l’increment de costos que pateixen 
dia a dia degut a la inflació que 
travessa el país”, explica Bruch.

Els comptes mantenen l’aposta de 
potenciar el comerç i el teixit empresa- 
rial de Prats amb una partida per a 
promoció econòmica de 26.000€. De 
la mateixa manera, es dona continuïtat 
a les inversions en educació, entitats 
o habitatge, entre d’altres.

Despesa de 4.150.232€. Augment de 140.000€ respecte a l’exercici de 2021.
1.540.700€ per a projectes d’inversió i transformació del poble.
Entre els més importants hi ha:

952.900€ per substituir tot l’enllumenat públic
280.000€ per substituir la gespa del camp municipal de futbol

140.000€ millora de Cal Andreuet
40.000€ millores a la piscina i pista de tenis

28.000€ a millores de la via pública i a la supressió de barreres arquitectòniques

4.000€ al projecte de la banda escolar de música.

7.000€ a millores en parcs infantils
16.800€ a camins veïnals.

18.000€ redacció projecte reforma plaça Nova



Prats vibra amb el retorn de la 
màgia per les festes de Nadal
Prats de Lluçanès va tancar unes 
festes de Nadal plenes de màgia i 
marcades pel retorn de les activitats 
tradicionals, després de dos anys de 
restriccions per la pandèmia. 
L’Ajuntament, de la mà del teixit 
associatiu del poble, va organitzar 
prop d’una trentena d’activitats 
transversals i pensades per a tots els 
públics. Els carrers i espais del poble 
van acollir espectacles musicals, 
tallers infantils, activitats esportives i 
benèfiques, propostes per dinamitzar 
els eixos comercials, i els tradicionals 
actes que marca la celebració.

El regidor de Festes i Cultura, Jordi 
Batriu, fa una molt bona valoració de 
l’acollida i la participació en les 
diferents activitats. Alhora que 
destaca i agraeix la col·laboració de 
totes les entitats i persones
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Ca la Loreto, Infoactiva’t i Peixateria 
Escrigas guanyen el Concurs 
d’Aparadors de Nadal 2022
La 42a edició del Concurs 
d’Aparadors de Nadal de Prats de 
Lluçanès va determinar els tres 
millors aparadors nadalencs del 
poble. El primer premi es va atorgar a 
Ca la Loreto, el segon a Infoactiva’t 
i el tercer a la Peixateria Escrigas.

El veredicte final va resultar de la 
votació popular. Per primera 
vegada, els veïns i veïnes van decidir 
els tres millors aparadors de Nadal 
de Prats. Entre totes les persones 
votants, la Unió de Botiguers i 
Comerciants de Prats de Lluçanès 
va sortejar 500€ en vals de compra 
per gastar a les botigues associades 
a l’entitat. L’afortunat va ser l’Andreu 
Marmi, que es va donar a conèixer 
durant la Fira de Santa Llúcia.

El Juguem a Prats tanca amb 485 
participants
El Juguem a Prats, l’espai de lleure a 
Prats de Lluçanès per als infants 
durant el Nadal, va acollir un total de 
485 participants al pavelló 
municipal, entre els dies 27, 28 i 29 
de desembre.

Els infants del poble van gaudir d’un 
recinte amb inflables i jocs, una zona 
infantil i un espai de ludoteca. A més, 

durant els tres dies d’obertura, es van 
realitzar diferents tipus d’activitats i 
es va rebre la visita dels Estelladors, 
la Colla Gegantera i els Patges Reials.
 
A banda, també es van organitzar 
dues activitats gratuïtes entorn de la 
zona esportiva. Els tallers esportius 
“Valors UP” amb un total de 25 infants 
amb el taller de tir amb arc i d’skate.

El regidor de Joventut, Ferran 
Chacón, comenta que els infants van 
gaudir d'activitats ben variades i van 
fer un tast d'algunes que es fan 
durant l'any al municipi. Alhora, 
destaca la bona predisposició 
d'entitats i col·lectius en 
l’organització de les activitats i 
agraeix la participació a tothom.

Prats acull la V trobada de tallistes 
en el marc de la Fira de Santa 
Llúcia
El cap de setmana del 10 i 11 de 
desembre, Prats de Lluçanès va 
acollir la V Trobada de Tallistes en el 
marc dels actes de la Fira de Santa 
Llúcia. Sis representants del gremi, 
Joan Boixadé (Santa Eulàlia de Puig- 
oriol), Agustí Comellas (Casserres), 
Joan Herrada i Xavier Nualart (Prats 
de Lluçanès), Joan Montero (Olot) i 
Joan Pons (Berga), van exposar els 
treballs propis a la Sala Bach durant 
tot el dissabte i diumenge.

Els tallistes també van presentar una 
obra de fusta conjunta dedicada al 
folklore de Prats de Lluçanès, fent 
referència al ball de la Pitota, al ball 
de la Cinquagesma i a la parella de 
gegants del poble.

La peça s’entregarà a l’Ajuntament 
de Prats de Lluçanès un cop 
acabada, i se sumarà a la resta 
d’obres realitzades i dedicades a la 
cultura del poble en les anteriors 
edicions de la Trobada de Tallistes: el 
2014 van dedicar-la a l’escut de Prats 
de Lluçanès, el 2016 a les festes de 
Sant Joan i els Elois, el 2018 a la 
Festa Major de Sant Vicenç i el 2020 
als bastoners de Prats.

291 persones es podran 
beneficiar de les donacions de 
sang i plasma de Prats 
Prats de Lluçanès va acollir el 17 i 18 
de desembre una nova campanya 
de donació de sang. En total, 291 
persones es podran beneficiar de les 
donacions que es van fer a l’Espai.

La regidora d’Acció Social, 
Montserrat Juvanteny, agraeix les 
109 persones que van participar-hi, 
de les quals, 97 van donar sang i 
plasma, 2 d’elles per primera vegada. 
La regidora també dona les gràcies 
al grup de voluntaris i voluntàries que 
van fer possible la campanya.

Prats de Lluçanès inverteix 49.000 
euros en obres de millora a la 
deixalleria municipal
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès 
enllesteix els últims treballs de les 
obres de millora a la deixalleria 
municipal, iniciades el mes de 
novembre passat. L’objectiu dels 
treballs ha estat la millora de 
l’accessibilitat a les persones 
usuàries, facilitant-los la descàrrega 
de tota mena de materials. En aquesta 
línia, s’ha construït un nou pas per a 
l’entrada i sortida de vehicles.

A banda, les obres també han servit 
per a millorar el conjunt de 
l’equipament: es disposa d’una nova 
retolació de panells informatius, 
s’han restaurat i comprat 
contenidors, s’han instal·lat càmeres 
de vigilància, s’han rehabilitat les 
bigues de la zona exterior, s’ha 
reformat l’interiorisme del despatx i 
s’ha reorganitzat el conjunt de 
l’espai. El cost total de les actuacions 
ascendeix fins als 49.000 euros, 
finançats, en gran part, a través d’una 
subvenció de l’Agència de Residus 
de Catalunya.

      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.

Prats recupera l’espectacle de la 
Nit de Santa Àgata
El cap de setmana del 3, 4 i 5 de 
febrer, Prats de Lluçanès 
commemorarà Santa Àgata per 
rememorar la crema i el saqueig del 
poble, el 5 de febrer de 1714, per part 
de les tropes de Felip V.

Els actes començaran el divendres 
amb la presentació dels treballs de 
recerca de l’Institut Castell del Quer, 
a 2/9, a l’Espai. La programació 
continuarà el dissabte, a les 4 de la 
tarda, amb una ballada doble de 
sardanes al Pavelló Municipal. A ¾ 
de 9 del vespre, a la plaça de 
l’Església, es recupera l’espectacle 
de la Nit de Santa Àgata.

Diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, es 
farà el tradicional repic de 
campanes a l’Església. 
Paral·lelament, hi haurà activitats a la 
plaça de l’Església. Durant tot el matí 
es realitzarà la votació final de la 
paraula de poble, de la mà d'Òmnium 
Cultural. També, a les 11 del matí, els 
alumnes de l’EMAL oferiran un 
concert de saxo i clarinet.

L’Espai Social presenta una àmplia 
proposta d’activitats per a tot 
l’hivern
De dilluns a divendres, entre el gener 
i el març del 2023, l’Espai Social de 
la gent gran de Prats de Lluçanès 
ofereix una àmplia proposta 
d’activitats dirigides i tallers per a 
persones jubilades i prejubilades, 
majors de 49 anys en situació d’atur, 
persones amb situacions d’invalidesa 
o incapacitació, i persones derivades 
dels Serveis Socials de l’Ajuntament.

La majoria de cursos ja s’han iniciat, 
tanmateix, les persones que s’hi 
vulguin apuntar poden fer-ho de 
manera presencial al consistori o a 
la web pratsdellucanes.cat/cursos. 
Per a les activitats de pagament 
caldrà fer l’ingrés a l’entitat bancària 
després de fer efectiva la inscripció. 
El llistat complet de cursos i tallers es 
pot consultar a l’apartat “Activitats”, a 
la pàgina web inicial de 
l’Ajuntament pratsdellucanes.cat.

El Servei d’Orientació i Atenció a 
les Famílies s’apropa a les famílies 
de Prats
Des d’aquest mes de gener, Prats de 
Lluçanès compta amb el Servei 
d’Orientació i Atenció a les Famílies 
(SOAF), amb la finalitat d’acompanyar 
els nuclis familiars en la millora del 
seu benestar personal, familiar i 
social.

Es tracta d’un servei preventiu, que 
detecta i reforça les capacitats i 
fortaleses de les famílies per tal 
d’afavorir unes relacions afectives 
saludables i evitar que evolucionin en 
problemàtiques més greus que 
calgui tractar en altres serveis de la 
xarxa. S’ofereix gratuïtament durant 
tot l’any, cada 15 dies, amb 
professionals dels Serveis Socials del 
Consorci d’Osona.

Per a més informació cal 
adreçar-se als Serveis Socials, al 
telèfon 938 560 001, en horari 
d’obertura de l’Ajuntament.

voluntàries que van fer possible el 
conjunt d’actes.

Enguany, es va recuperar l’esplendor 
de les activitats més festives i 
multitudinàries, com el concert de 
Nadal, la celebració de la Cursa de 
Sant Silvestre, la tradicional revetlla 
de Cap d’Any i la visita dels Reis 
d’Orient, que van tancar els actes de 
Nadal amb una cavalcada pels 
carrers i places del poble, i repartint 
màgia, il·lusió i esperança a totes les 
cases de Prats.


