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PRATS
DE LLUÇANÈS

Ganes de seguir i amb forces renovades. Ens mou el poble de Prats 
de Lluçanès i la gent que el conformem; un poble que avança, que tira 
endavant gràcies a l’esforç de totes i tots. L’ EQUIP PER PRATS es presenta 
a les eleccions a favor del poble. Amb honestedat, experiència, veterania, joventut, 
preparació i passió, vol seguir tirant endavant, amb coresponsabilitat i participació, 
projectes i accions pel poble i la gent de Prats de Lluçanès.

Prats val la pena, i l’EQUIP PER PRATS que ens posem a la vostra disposició som:

 1. Isaac Peraire i Soler
 2. Montse Boladeres i Bach
 3. Pere Vila i Vilalta
 4. Glòria Borralleras i Soler
 5. Abel Vall i Casasampera
 6. Maria Bruch i Crespiera
 7. Montserrat Perarnau i Casals
 8. Isaac Basagaña i Peraire
 9. Laia Font i López
 10. Màrius Tulleuda i Pérez
 11. Arnau Font i Reguant

 1. Albert Ferrer i Soler 
 2. Maria Carmen Jorques i Dominguis
 3. Ramon Besora i Torradeflot
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Prats val la pena,
#EQUIPPERPRATS 

BAIXA AL CARRER I PARTICIPA!

Hem elaborat el programa electoral incorporant aportacions 

sorgides a les trobades participatives “Parlem de 

#PratsdeLluçanès”, i durant la campanya explicarem el pro-

grama definitiu que us proposem per a la propera legislatura. 

I ho volem fer a prop de casa vostra, per escoltar i compartir 

idees i projectes. 

Divendres 10 de maig a la Plaça de la Roca Xica

Dilluns 13 de maig a la Plaça Catalunya

Dimecres 15 de maig a la Plaça Nova

Dijous 16 de maig al Parc Infantil del Carrer Manresa 

Divendres 17 de maig a la Plaça de l’11 de setembre

Dilluns 20 de maig davant el CAP

Dimecres 22 de maig a la Plaça Vella

Totes les trobades seran a les 8 del vespre, i hi haurà coca i 
llonganissa.

Els diumenges 12 i 19 de maig serem al mercat, fent parada 
a la Plaça de l’Església, per parlar amb vosaltres i escol-
tar-vos.

 Acte final de campanya:

El divendres dia 24 de maig a partir de 2/4 de 9 del 

vespre a la Plaça de l’Església farem l’acte final de 

campanya, al que us convidem a venir.

#EQUIPPERPRATS



OBRES VESTIDORS 

Avancen a bon ritme les obres pels vestidors compartits de la 
zona esportiva, que des de l’inici tenen un termini d’execució 
de 10 mesos. Una obra important i complexa, molt necessària 
pel camp de futbol i la piscina. Mentre duri la construcció, el FC 
Pradenc utilitza provisionalment els vestidors del pavelló; men-
tre que la piscina funcionarà aquest estiu amb els vestidors i 
instal·lacions actuals. Demanem disculpes per les molèsties 
que les obres puguin ocasionar.
Recordem que el nou equipament constarà de 4 nous amplis 
vestidors, un vestidor per àrbitres, un per socorrista, magat-
zem, sala de màquines, lavabos, i bar amb sortida al camp de 
futbol i a la piscina.

PARLEM DE MOBILITAT 
I CIRCULACIÓ 

Dediquem aquest apartat a parlar de mobilitat i circulació. Una 
temàtica de la que se n’ha de parlar sense demagògies i, so-
bretot, amb responsabilitat. Per això, el grup d’ERC hem tingut 
i tenim clar que:

- la seguretat de les persones és un objectiu irrenunciable.
- la fluïdesa en el trànsit i la seguretat dels vehicles en els seus 
desplaçaments és important.
- cal fomentar l’ús responsable del vehicle i, sobretot, els des-
plaçaments a peu per itineraris segurs.
- cal valoritzar el centre del poble per fomentar la dinamització 
econòmica i de l’habitatge.
- els canvis en mobilitat i circulació no són aleatoris i es fan amb 
l’assessorament d’experts.
- un canvi (pas de vianants, canvi direccions, senyalitzacions,...) 
afecta tota una zona i no només el carrer on s’actua. La visió, 
per tant, ha de ser global.

Amb aquestes premisses, els últims quatre anys hem fet:

- fer prioritari per a vianants i veïnat el Passeig del Lluçanès.
- fer prioritari per a vianants i veïnat el tram renovat del Carrer 
Major.
- s’han eliminat barreres arquitectòniques i senyalitzat passos 
de vianants.
- s’han fet campanyes de civisme i sensibilització d’aparcar bé.
- s’ha contribuït a tenir camins escolars.
- s’han fet tasques de manteniment i millora de les places 
d’aparcament de Cal Xiquet, Cal Pelut (pavimentant-la), la Roca 
Xica, el Molí i sota la Biblioteca (on, a part, s’ha posat llum).
- s’ha implementat uns trams de zona blava per donar rotació 
a uns espais propers al comerç i ajudar a la seva dinamització.
I com que sabem que la feina no s’acaba aquí:

- tots els canvis han de tenir temps d’adaptació. Les decisions 
han de ser valentes i responsables; alhora que han de poder 
ser valorades i, si cal, revisades.
- cal descongestionar trànsit d’algunes zones. Proposem tre-
ballar per l’enllaç de la C-62 amb la zona industrial per sota 
Lurdes; i de forma prioritària treballar per obrir el carrer des de 
la nova rotonda fins el Carrer Sant Jordi, que serviria per descon-
gestionar tota la zona de C/ Sant Pere i entorn.
- cal seguir amb la línia d’eliminar barreres arquitectòniques, i 
treballar per fer més segurs els nostres carrers, atenent els que 
tenen més problemàtica.
- seguir fomentant el civisme i la cooperació entre veïns, respec-
tar guals, i fomentar els desplaçaments a peu.

El poble és de totes i tots; i és amb la col·laboració de tothom 
que es fa econòmicament dinàmic, socialment amable i atractiu 
per viure-hi i conviure-hi.

NOVA ROTONDA i ASFALT A LA 
CARRETERA DE SABADELL

S’ha finalitzat aquesta important rotonda, obra que millora la 
mobilitat i seguretat de vianants i vehicles a la intersecció de la 
Carretera Sabadell, Carretera de Navàs, Carrer Resclosa i Carrer 
Josep Cirera. 
Els tràmits per aconseguir-la van iniciar-se el juliol del 2015, i 
ha estat finançada íntegrament per la Diputació de Barcelona.
Per altra banda, es procedirà a canviar el ferm de la Carretera 
Sabadell, que tant li convé. La Generalitat ha assignat el pres-
supost i ho farà les properes setmanes. 

TEATRE ORIENT, un pulmó pel 
poble de Prats

En aquesta legislatura hem remodelat diferents edificis i espais 
municipals (Espai Social de la Gent Gran, l’Espai, Escola de Mú-
sica, Arxiu Municipal, terra del pavelló, antiga discoteca...) i, en 
curs, els vestidors de la zona esportiva. Però encara queden 
espais per arreglar. 
Ara és el torn del TEATRE ORIENT, que volem posar a disposi-
ció del poble. Prioritàriament destinat a teatre, repensarem els 
usos dels diversos espais que té l’edifici, a partir d’un procés 
participatiu. És un punt clau de dinamització cultural i social i ha 
d’esdevenir un pulmó pel poble de Prats. 

MÉS FREQÜÈNCIA ENTRE 
PRATS I VIC, I NAIXEMENT DEL 
TRANSPORT A DEMANDA 

Semblava impossible. Després de molt de temps de reunions 
i gestions, hi ha novetats en el transport públic de Prats de 
Lluçanès i el Lluçanès. Així, s’ha triplicat la freqüència de 
busos entre Prats i Vic i ha nascut un transport que uneix els 
pobles del Lluçanès: el Transport a Demanda. 

Tota la informació la trobareu a l’Ajuntament i a la web 
www.pratsdellucanes.cat

Una nova PLAÇA NOVA

Una altra actuació que creiem important és la reforma de la 
Plaça Nova, tan el què es veu com el que no es veu. 
Tenint en compte les circumstàncies que té (hi passa la carrete-
ra, carrers, llocs d’aparcament, etc) i que cal prioritzar el foment 
del seu dinamisme comercial, econòmic i social, proposarem un 
procés participatiu per definir-ne la intervenció.


