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ENDAVANT AMB LA TAULA PER LA
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA!

La situació econòmica global actual necessita de solucions macroeconòmiques i de sistema

més enllà de qualsevol de les nostres poblacions.

Ara bé, des de la proximitat, les administracions locals han de fer el possible amb el què

tinguin al seu abast per estar al costat de les persones que formen la població en qüestió

i per a millorar la seva situació econòmica.

És per això, que el poble de Prats de Lluçanès, que viu igualment immers a la crisi econòmica

global, pot intentar emprendre accions per a sortir-se�n, o almenys, no retrocedir.

El nostre poble compta amb nombrosos factors que poden apuntar a l�entusiasme des de

la perspectiva econòmica, des del teixit comercial, a les fires i al mercat; a les indústries i

als recursos turístics i les entitats. A més a més, tenim una població formada i amb capacitat

d�innovació i emprenedoria, i també persones amb característiques sociolaborals de difícil

situació.

Per últim, cal tenir en compte que Prats forma part d�un territori, el Lluçanès, que té

possibles iniciatives conjuntes de dinamització econòmica i amb la ferma voluntat de sumar

energies.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal d�Esquerra Republicana de Catalunya a

l�Ajuntament de Prats de Lluçanès, va proposar al Ple de l�Ajuntament de Prats de Lluçanès

l�adopció dels següents acords:

- Constituir la Taula per a la Dinamització Econòmica de Prats de Lluçanès, que treballarà

amb un calendari concret, a iniciar a partir d�aquest gener del 2013, amb representants

dels diferents sectors econòmics de la població, el comercial, l�industrial, el turístic, etc.
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(segueix a la pàgina següent...)



- La Taula per a la Dinamització Econòmica de Prats de Lluçanès definirà els seus objectius concrets i un pla de treball

específic, elaborat pels seus membres i liderat per l�Ajuntament de Prats de Lluçanès, durant el primer mes de treball.

Fer arribar aquests acords a les parts interessades de Prats de Lluçanès, els Ajuntaments del Lluçanès i el Consorci

del Lluçanès.

Aquesta va ser la proposta que des del Grup Municipal d�ERC vam fer en el Ple del passat dia 19 de desembre. L�equip

de govern de Convergència  i Unió ho va aprovar i, per tant, ens posem d�acord en treballar junts per la situació

econòmica del nostre poble i la seva gent. De fet, tal i com preveia la proposta, ja hem començat a posar fil a l�agulla

i el treball conjunt comença a caminar.

Així doncs, ja que cada dia ens arriben notícies negatives en relació a la nostra economia, cal que fem TOT el possible

per tirar endavant. La Taula per la Dinamització Econòmica ha de ser un element clau i esperançador, una eina que

volem sigui oberta i participativa, convertint en protagonistes des d�un principi al màxim nombre d�agents possibles,

per a fer-nos tots plegats partícips de les solucions i llums que la situació econòmica ha de tenir.

Prats de Lluçanès i el Lluçanès ho necessiten, i s�ho mereixen.

MOCIONS

PLE MUNICIPAL DE 19.12.12

1.      Moció contra el permís d'investigació d'hidrocarburs.

Mitjançant aquesta moció es pretenia que es deneguin

els permisos per poder buscar hidrocarburs mitjançant

el mètode anomenat �fracking�.

Votacions: 11 vots a favor (CIU i ERC). Aprovada.

2.      Moció de rebuig a l'avantprojecte de Llei Orgànica

de Millora de la Qualitat de l'Educació. Presentada per

mostrar el rebuig del nostre consistori a l'altrament

anomenada Llei Wert i que afecta directament la immersió

lingüística del català a les nostres escoles.

Votacions: 11 vots a favor (CIU i ERC). Aprovada.

3.      Moció per la seguretat del poble. Encaminada a la

prevenció, informació i assessorament per casos de

robatoris que hem viscut al poble, amb informació també

als Mossos d'Esquadra.

Votacions: 11 vots a favor (CIU i ERC). Aprovada.

4.      Moció per a la constitució de la taula per a la

dinamització econòmica de Prats de Lluçanès. Presentada

amb l'objectiu d'aglutinar esforços entre tots els sectors

econòmics i socials per elaborar un Pla de dinamització

econòmica pel municipi lligat a la comarca.

Votacions: 11 vots a favor (CIU i ERC). Aprovada.

DEFENSEM LA TERRA,
ATUREM EL FRACKING

Possiblement les últimes setmanes haureu sentit a parlar

del �fraking�. Resulta que és una tècnica emprada per a

l�extracció de gas, i és que unes empreses volen iniciar

la prospecció de gas al subsòl dels municipis de diversos

territoris de les nostres comarques. Aquesta tècnica,

prohibida a diferents països, té un impacte ambiental

molt gran, ocupant grans extensions de terreny i

desprenent elements contaminants sobretot pel subsòl

i aqüífers.

És per aquest motiu que vam pretendre que l�Ajuntament

de Prats s�oposés a la voluntat de l�empresa que vol

portar a terme aquest projecte, i així va ser també durant

el Ple de 19 de desembre.  Alhora, demanem la màxima

informació sobre aquesta pràctica i voluntat a tota la

ciutadania. Per això, col·laborem en l�organització

conjuntament amb altres entitats, d�una xerrada

informativa, el proper dimecres dia 13 de febrer a 2/4

de 9 del vespre a Cal Bach, amb representants de la

Plataforma �Aturem el Fraking�.

(... ve de la pàgina anterior)



QUÈ N�HEM DE FER DE LES NAUS DE PUIGNERÓ?

A finals de novembre del 2012 l�Ajuntament de Prats i la companyia mercantil �Trumple Invest SL�, propietària

de les naus de l�antiga fàbrica de Puigneró, van signar un conveni urbanístic en que acordaven diferents coses.

I és que �Trumple Invest SL� havia presentat un escrit d�al·legacions a la proposta de Pla de Millora Urbana

que la primera redacció del Pla d�Ordenació Urbanística Municipal (POUM) contenia per a la zona de les

antigues naus. Així, amb el conveni ara signat, l�Ajuntament es compromet a incorporar al POUM un seguit

de qüestions, com que aquell sòl serà de règim urbanístic urbà consolidat, d�ús industrial. A més, serà una

parcel·la única i amb una compartimentació de l�edifici de màxim 5 establiments industrials de superfície

mínima de 1000 metres quadrats.

A més, �Trumple Invest SL� abona a l�Ajuntament de Prats la quantitat de 170.000� en diferents terminis (sense

especificar-ne el concepte), i assumeix sols com a cost únic d�urbanització l�obligació d�executar a càrrec seu

el vial que dóna a la carretera B-463 (la vella de Prats a Olost) i enderrocar la part edificada afectada per aquest

vial.

Es ven això com a millor sortida per a unes naus no exemptes de problemàtica i dificultats. Preguntats per la

situació de les mateixes, primer se�ns va dir en el mateix ple d�aprovació del conveni que hi havia un informe

tècnic que assegurava que estaven en condicions d�acollir les industries, però sembla ser que aquest informe

no existeix. I per tant, no tenim la seguretat tècnica �almenys que en siguem coneixedors- que allà pot iniciar-

se la pràctica industrial.

Ens sembla doncs que una altra vegada l�Ajuntament tira pel dret i signa un conveni que hipoteca la redacció

del POUM. I ho fa en una zona de gran potencial.

El POUM doncs, té un pedaç més en el llarg i feixuc camí que l�equip de govern l�està portant. La població hi

ha de poder dir la seva. Per aquest mateix motiu vam presentar una reclamació oficial i esperem que la puguem

debatre.

EL PRESSUPOST DE L�AJUNTAMENT PEL 2013:
SENSE RUMB

El mateix Ple del dia 19 de desembre, es va aprovar el Pressupost i la plantilla de personal per aquest any 2013

de l�Ajuntament de Prats.

És un pressupost que no té cap objectiu ni criteri establerts, que no dibuixa cap perspectiva per aquest 2013.

Ni en les despeses corrents, ni en les inversions, ni en cap aspecte. Ni tan sols en les explicacions donades per

l�alcalde durant la mateixa aprovació. A banda de l�apartat de la despesa, no s�ha volgut tocar l�estructura

d�ingressos, i recordem que ERC ja vam proposar estudiar les taxes i preus públics a l�octubre, però CIU s�hi

va negar.

Per altra banda, estudiant més partides concretes, crida l�atenció que hi hi hagi una partida econòmica destinada

a promoció econòmica, comercial i industrial. no hi ha dotació per a política econòmica, ni comercial, ni

industrial. Això sí, una dotació de 3.000� per a promoció turística, que al costat dels gairebé 8.000� -per

exemple- que l�Ajuntament vol destinar a canviar les plaques dels noms dels carrers, és una anècdota i un

símbol inequívoc de la falta de visió o perspectiva, també de la manca de prioritats establertes.

Per últim, hi hem d�afegir la falta de concreció, i és que sumant els apartats titulats �Despeses diverses�,

obtenim el resultat de la quantitat de 100.950 euros. Des del Grup d�ERC creiem que una quanitat d�aquestes

dimensions mereix una especificació.

I un pressupost així ens preocupa.



A PRATS, ENLLACEM-NOS
PEL CATALÀ

Davant les agressions que estan propiciant des del Govern

de l�Estat Espanyol contra la llengua catalana, no ens

podem quedar de braços plegats i hem de seguir defensant

el model d�escola en català que les nostres generacions

passades tan van defensar i lluitar per a assolir.

Aquests atacs s�han accentuat amb la proposta de llei

que el ministre espanyol Wert està impulsant. Per tot

això, des de l�Ajuntament de Prats, i després d�una

proposta feta per ERC durant el Ple Municipal del dia 19

de desembre, vam impulsar una iniciativa conjunta

demostrant que la unitat d�un poble ens fa més forts i

que la força conjunta de la gent és el millor camí per

assolir els objectius.

Amb aquesta finalitat, la iniciativa es va portar a terme

el dia 5 de febrer dins els actes de la diada de Santa Àgata.

I va constar de la creació d�una gran cadena humana i la

lectura conjunta del manifest de la plataforma �Som Escola� en una Plaça de l�Església plena de persones.

La llengua catalana i l�escola que tant hem hagut de lluitar per aconseguir ens necessita, no els fallem.

Des del grup d�ERC volem agraïr i felicitar a tothom qui va participar-hi i fer possible aquesta reivindicació.

* cartell històric d�ERC

* Santa Àgata 2013


