
ESTEM  PREPARATS
El poble, la comarca i el país viuen una etapa important de la història, la més 
important dels últi ms temps. Sigui ja per factors negati us: com la crisi econòmica, 
que afecta a la gran majoria d’economies familiars i de les empreses; o positi us, 
com l’esperança d’aconseguir l’ofi cialitat de la comarca i la independència del país; 
que ens permetran tenir més eines per ajudar a les persones que habitem aquesta 
comarca.

Per això, i després d’una refl exió profunda, el Grup Municipal d’ERC vam fer una 
proposta a CiU per a governar junts a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès l’any que 
queda de legislatura. Conscients de les diferències existents entre uns i altres, prio-
ritzàvem la voluntat de buscar acords, de teixir complicitats i llimar diferències per 
a ti rar endavant projectes treballant junts pel poble de Prats. Al cap i a la fi , en un 
ajuntament com el nostre, 11 regidors poden tenir-hi tots tasques a fer.

Amb CiU tenim experiències de treball conjunt, com la Taula per la Dinamització 
Econòmica, i ens hem ofert diferents vegades en el treball dels pressupostos, les 
taxes, el pla educati u de poble... entre altres. Teníem també en compte els ajustats 
resultats electorals que s’han donat al poble, i fèiem un exercici de responsabilitat 
davant les pradenques i els pradencs, que tenen ara un ajuntament que passa els 
dies sense un rumb clar.

Malgrat això, el Grup de CiU va considerar que no, i no va voler sumar esforços, 
desesti mant la nostra proposta. Una proposta per afrontar una etapa important pel 
municipi, a la qual des del grup d’ERC no ens resignem en absolut a seguir servint al 
poble, fi dels a tota la gent.
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PLENS MUNICIPALS
MOCIONS

Des de l’última publicació del cERCavila hem portat 
a terme tres plens municipals ordinaris. En aquests, 
ERC ha presentat les següents propostes d’acord:

> Declaració institucional a favor de la Consulta 
sobre la Independència.
El dia 18 de desembre es va aprovar per unanimi-
tat la “Declaració Institucional” promoguda per 
l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI), de la qual Prats de Lluçanès en forma part, 
davant l’anunci “de la convocatòria d’una consulta 
per tal de decidir si la nació catalana vol esdevenir 
un Estat independent”. Es mostrava la satisfacció 
per l’acord assolit entre la majoria de les forces po-
lítiques al Parlament, que farà possible la celebració 
d’una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de 
manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu el 
proper 9 de novembre d’aquest 2014.

> En defensa del Dret a les Dones a decidir sobre la 
interrupció voluntària del seu embaràs.
Durant el Ple de març, es va aprovar demanar 
al Ministeri de Justícia espanyol la retirada de 
l’avantprojecte de la llei d’avortament, perquè 
suposa una regressió en els drets de les dones; 
demanar la despenalització de l’avortament volun-
tari que a dia d’avui continua tipificada dins el Codi 
Penal; i sol·licitar la reducció de l’IVA dels mètodes 
anticonceptius al 4% com a mesura de prevenció 
d’embarassos no desitjats i de prevenció de malal-
ties de transmissió sexual.

> Per a una política activa envers els habitatges 
desocupats del municipi.
En el mateix Ple de març, es va aprovar la moció per 
planificar i desenvolupar una política d’habitatge 
activa i que reconegui i faci efectiu el dret a un ha-
bitatge digne per a tots els ciutadans del municipi. 
Aquest acord també inclou crear un cens municipal 
d’habitatges i edificis buits; promoure i iniciar totes 
les gestions necessàries per tal de portar a terme 
un procés sancionador per als habitatges desocu-
pats sense cap motiu jurídic i a mans de les entitats 
bancàries; i crear un registre municipal de solars 
sense edificar, com a instrument per conèixer el 
creixement potencial (en la condició de solar) per 
edificar del municipi.

> Pel dret a decidir i el 9N
En el Ple de juliol, i amb l’abstenció de CiU, es va 
aprovar rebutjar la imposició del Regnat de Felip 
VI, exigir a totes les institucions de l’Estat i al nou 
Rei imposat, respecte a la democràcia, respecte al 
dret a decidir el futur polític del poble català, i a no 
utilitzar la llei ni la força per impedir la lliure expres-
sió de la ciutadania a les urnes, i igualment exigir 
el respecte de les institucions de l’Estat i de FelipVI 
a la consulta del 9N. Per últim, expressar el suport 
que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa, en 
la forma de República Catalana.

> Per l’educació en català
En el mateix Ple de juliol, es va aprovar donar su-
port a la reivindicació que protagonitzava el mallor-
quí Jaume Sastre amb la vaga de fam de 40 dies per 
l’educació digna, de qualitat i en català, així i com el 
suport a la reclamació de la Plataforma SOM ESCO-
LA el 14 de juny i les següents accions que pugui 
protagonitzar. Per últim, reiterar el compromís de 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès amb l’escola en 
català i el model d’immersió lingüística.



PREGUNTES

En aquests tres plens, hem dirigit a l’equip de go-
vern nombroses preguntes (un total de 34) sobre 
l’actualitat política municipal. A continuació expli-
quem alguns exemples, d’altres els podeu llegir a la 
resta de cERCavila:

> Pla de treball 2014: només un regidor de l’equip 
de govern va respondre al Ple a la pregunta sobre 
quines intencions tenia per a la seva regidoria per 
aquest 2014

> Camins escolars i Projecte Educatiu de Po-
ble: demanat sobre aquest tema, el regidor 
d’ensenyament va dir que ho vol reprendre. Espe-
rem que així sigui. Hi volem contribuir, i pot ser una 
bona eina pel poble.
> Museu Municipal: demanats amb quin intenció 
o idea s’havia fet reformes al Museu Miquel Solde-
vila, es va respondre que s’hi ha fet manteniment 
habitual com a altres instal·lacions municipals.

> Club de jubilats: vam preguntar per situació de 
les instal·lacions on hi havia l’antic Club de Jubilats 
Sant Jordi. La resposta va ser que s’està pendent de 
diferents converses i negociacions, i van mostrar la 
intenció que a mitjà termini poder-hi situar la bi-
blioteca. ERC es va posar a disposició de l’equip de 
govern per a poder repassar i planificar els espais 
públics.

> Urbanització PP2: en una entrevista en un mitjà 
de comunicació, l’alcalde va dir que després de la 
portar a terme les obres d’urbanització de la UA7 
es voldria anar per a la urbanització del Pla Parcial 2 
(entre Cal Dama i la zona educativa). Es va verbalit-
zar que no hi ha terminis, i que es tracta d’una tasca 
complexa però que hi treballaran, actualitzant el 
projecte i parlant amb els veïns.

> Consell Municipal de Joventut: que apareixia al 
programa de les Festes de Sant Joan i els Elois com 
a entitat col·laboradora, sense que se’n conegui el 
funcionament o existència.

> Universitat d’Estiu de la Universitat de Vic: tenint 
en compte també que l’alcalde de Prats és membre 
del Patronat de la Fundació que gestiona la UVic, 
pensem que es podria treballar més perquè hi ha-
gués un curs a Prats (a més del que hi pugui haver 
en altres indrets del Lluçanès).

> Brigada Jove: el setembre de l’any passat es va 
aprovar la proposta d’ERC de treballar per una bri-
gada jove, i vam reclamar quina feina s’havia fet en 
aquest sentit.

> A més, s’ha anat fent el seguiment d’aspectes 
econòmics en fires i festes, entre altres.



300 ANYS D’OCUPACIÓ, 300 ANYS DE 
RESISTÈNCIA

Prats de Lluçanès s’ha afegit a la commemoració del 
tricentenari de la pèrdua de llibertats del poble cata-
là. I ho ha fet per partida doble. Primer, el 5 de febrer 
recordant els 300 anys que la vila va sofrir una de-
vastadora crema per part de les tropes borbòniques 
de Felip V. El General filipista Carrillo de Albornoz li-
derava aquells militars que no van tenir compassió 
per atacar Prats i el territori i deixar conseqüències 
que no hem oblidat.
La repicada de campanes de cada any va veure’s 
completada per un complet programa d’actes relle-
vants. A més, aquest 2014 el poble també ha recor-

dat la segona crema, produïda l’1 de juliol, amb un 
altre conjunt d’actes interessants i dirigits a tota la 
població.
A més a més, aquest aniversari ha coincidit amb 
els 75 anys de l’entrada de les forces franquistes al 
Lluçanès. També ho recordem i ho condemnem, per 
a contribuir a que el feixisme i l’autoritarisme (i els 
seus hereus) no entrin mai més als nostres pobles i 
al nostre país.
Més que mai seguim condemnant les atrocitats que 
es van cometre i les recordem, per homenatjar la re-
sistència que va fer que Prats i el Lluçanès no tan sols 
no desaparegués, sinó que va treballar intensament 
per a fer-lo ressorgir.
Seguirem treballant per a tirar endavant superant 
tots els obstacles, seguirem resistint per a defensar 
el nostre poble i la nostra gent. En aquest tricen-
tenari, pradenques, pradencs, el Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana vol agrair i felicitar a tota la 
gent que ha fet possible un gran recordatori i unes 
representacions –musicals, poètiques i teatrals- que 
fan honor al poble, ens fan dignes del passat per a 
construir un futur millor.

OFICIALITAT DE LA COMARCA

Estan essent uns mesos cabdals per a la consecució 
de la oficialitat de la comarca del Lluçanès. El Grup 
d’ERC Prats contribueix a assolir-la, i a banda de dife-
rents gestions, reitera que està al costat de l’alcalde 
de Prats i President del Consorci del Lluçanès, a més 
de la Plataforma el Lluçanès és comarca en la reivin-
dicació i tasca a fer.
Alhora, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
ha presentat esmenes al Projecte de Llei de Governs 
Locals de Catalunya presentat pel Govern de la Ge-
neralitat. D’aquestes aportacions en destaquem la 
que fa referència a la supressió del topall de 15.000 
habitants per a esdevenir comarca, i que es mantin-
guin els processos engegats –com el del Lluçanès i 
Moianès- amb la llei actual per a esdevenir comarca.
Com dèiem, aquest és un procés que ha arribat al 
moment clau, i ara no es pot fallar.



PAVELLÓ MUNICIPAL

El pavelló va viure a finals del 2013 i inicis del 2014 
una situació d’impàs complicada. Davant d’aquesta, 
el Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament va entrar una 
sol·licitud a l’atenció de l’alcalde i regidors de l’equip 
de govern en que es demanava que: “l’Ajuntament 
assumeixi les seves responsabilitats, que sàpiga so-
lucionar la situació –que creiem urgent-, que busqui 
la millor fórmula per tal que qui ostenti la conces-
sió pugui realitzar la seva feina amb garanties –i així 
satisfer l’usuari- i que faci un procediment obert 
i transparent, en el que tots els pradencs tinguin 
l’oportunitat d’acollir-s’hi, per a cobrir el lloc del ser-
vei de manteniment i bar del pavelló”. 
Per últim, es demanava que en tot el procediment 
es comptés amb les entitats usuàries habituals de 
les instal·lacions, i es posava a disposició per aportar 
una visió i opinió al respecte.
La resposta va arribar dient que es signava contracte 
amb la nova persona adjudicatària amb un contracte 
per un any. I es compatibilitzaria amb el mateix ser-
vei a la piscina, tal i com està passant.
Al mateix temps, demanem pel pavelló solucions es-
tructurals no només de funcionament i manteniment 
del servei de bar i instal·lacions, si no que siguin fia-
bles i contribueixin a un bon servei pels usuaris i la 
pròpia persona adjudicatària. És una gran instal·lació 
que no pot permetre’s segons què, i l’Ajuntament 
n’és l’administració responsable.
Per tant, i per últim, demanem solucions en aspec-
tes com el terra i el sostre, per exemple, amb ple 
consens i converses amb les entitats que l’usen ma-
joritàriament i prioritzant la pràctica esportiva.

FEM PRATS - URBANISME

A finals de l’any passat va tenir lloc a la Sala Cal 
Bach de Prats de Lluçanès una nova edició del “FEM 
PRATS - assemblea de poble” en aquesta ocasió de-
dicada a l’urbanisme municipal. Així, el títol va ser 
“Urbanisme: aspecte clau pel desenvolupament del 
poble”.  El compromís d’ERC - Prats és el de treballar 
per aconseguir que una vegada per totes es finalitzi 
el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (aviat farà 
8 anys que està en procés) i que es faci de forma par-
ticipativa, amb visió de poble i global, no a cops de 
conveni com ha volgut fer l’equip de CiU. El POUM 
ha de ser una eina al servei de les persones i el mu-
nicipi, i tots ens l’hauríem de poder fer nostre.
Per això, nosaltres li diem que és el POUM de la ver-
gonya. Perquè s’ha passat per alt el més important: 
la participació de la gent. 

PRESSUPOST MUNICIPAL

Després de que CiU es negués a fer un pressupost 
municipal participatiu, ERC va voler fer un pas més 
i va realitzar propostes concretes pels comptes 
d’aquest any 2014. Aquestes aportacions van ser 
en el marc de la promoció econòmica (turisme, 
comerç, indústria, taula per la dinamització econò-
mica...); la “brigada jove”; el sistema de recollida 
d’escombraries “porta a porta”; entitats i activitats; 
el pressupost participatiu i el Projecte Educatiu de 
Poble. I ens vam mostrar sempre disposats a dialo-
gar i parlar-ne.



La resposta va ser negativa de nou, i CiU va apro-
var pel 2014 un pressupost en solutari, sense criteri 
polític, ni definint rumb ni perspectives. Tant és així 
que les modificacions a aquest, durant el mig any 
que portem, han estat constants.

PARTICIPACIONS PREFERENTS

El desembre passat el Centre de Cultura de Prats de 
Lluçanès va acollir l’acte “Les participacions prefe-
rents. I ara, què?”. La xerrada va anar a càrrec d’Àlex 
Daudén, Coordinador General d’AICEC-ADICAE (As-
sociació d’usuaris de bancs, caixes i assegurances 
de Catalunya), que va dirigir-se als nombrosos assis-
tents explicant primer el marc general en que aquest 
producte financer de risc (i altres) es porten a terme 
a l’Estat. Seguidament, va exposar quines sortides i 
possibilitats tenen els afectats i el paper que la seva 
associació pot oferir. L’acte va finalitzar després d’un 
complet torn de preguntes i dubtes de les persones 
assistents. Seguim a disposició per ajudar i/o acom-
panyar en els casos d’afectats.

SOM ENERGIA

La Cooperativa d’energia verda “SOM ENERGIA” va 
fer a Prats de Lluçanès una xerrada de presentació 
de la seves funcions i activitats. La xerrada, oberta 
a tothom, s’emmarcava en la programació de la Fira 
de Santa Llúcia i es va organitzar amb la col·laboració 

del Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Prats de 
Lluçanès.
L’acte va servir per conèixer el seu funcionament i 
objectius, i esperonem a tots els usuaris a que co-
neguin aquesta interessant proposta, i s’hi puguin 
sumar.

VOTAR ÉS DEMOCRÀCIA

Esquerra Republicana de Catalunya va portar a ter-
me arreu del país la campanya “Votar és democrà-
cia”. Al Lluçanès també va arribar, i l’últim acte es va 
celebrar a Cal Bach. 
El Portaveu del Grup Municipal d’ERC - Prats, Isa-
ac Peraire, va obrir-lo, i el va seguir Ainhoa Camp-
depadrós, pradenca i autora del treball de recerca 
“Processos d’independència. I el més proper a Ca-
talunya”, que va exposar el contingut del seu treball 
i les conclusions. Així, va afirmar que “cada procés 
d’independència és diferent segons el lloc on es des-
envolupi” i va afegir que el “que es porta a terme 
a Catalunya és plenament democràtic i va en bon 
camí”.
Seguidament, va ser el torn del membre del Con-
sell Assessor per a la Transició Nacional i politòleg, 
Josep Maria Reniu. Reniu va exposar la tasca que 
porta a terme el CATN i va fer una valoració del pro-
cés d’independència, afirmant que “estic segur que 
sortirà bé”. El vigatà va afegir que “Esteu escrivint la 
història, encara ens falta una mica, però estem fent 
història”. Per últim, referint-se al govern espanyol va 
dir que “és molt bo que qui estigui tot el temps inter-
locutant en el procés sigui el Ministre d’Exteriors”.
L’acte va cloure amb un torn ric de preguntes a Reniu 
i a Campdepadrós, i amb un vermut popular.



PER LA REPÚBLICA CATALANA

El dilluns dia 2 de juny, abdicava el Rei espanyol Juan 
Carlos I. A Prats de Lluçanès ens vam concentrar 
davant l’Ajuntament com a centenars de pobles del 
país, per a reclamar la República Catalana.
El portaveu del Grup d’ERC Isaac Peraire vam llegir 
el manifest “Comencem el nou país; ara, República 
Catalana”, i els assistents van estendre estelades i 
cridar proclames d’INDEPENDÈNCIA.
Aquestes van ser unes concentracions que refermen 
el pas del poble català cap a la independència, i tam-
bé el suport que des de Prats de Lluçanès hi donem. 
Des d’ERC, agraïm l’assistència a tota la gent que hi 
va participar. Seguim ferms i en campanya perma-
nent fins la victòria!

MARTA ROVIRA FA UNA VISITA EMPRESA-
RIAL A PRATS DE LLUÇANÈS

En el marc de les visites territorials que fa a diverses 
entitats i sectors, la diputada Marta Rovira va fer el 
passat mes de març una visita a l’empresa Embotits 
Ausa i un posterior dinar amb empresaris a Prats de 
Lluçanès.
Un dels sectors econòmics de cabdal importància al 
territori és el de l’agroalimentació, així, la diputada 
visità acompanyada del Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC a l’Ajuntament de Prats Isaac Peraire, i de la 
regidora Montserrat Juvanteny la fàbrica d’Embotits 
Ausa, situada a Prats de Lluçanès i que forma part 
del Grup Roma -amb molt de pes a la Catalunya Cen-
tral, entre altres l’integren l’Escorxador d’Avinyó i Ca-
talana d’Embotits, de Balsareny-. D’aquesta forma, 

van conèixer de prop la producció que es fa a l’Ausa, 
i van copsar com evoluciona el Grup Roma i els seus 
objectius.
Posteriorment, Rovira va presidir el dinar amb nom-
brosos empresaris. En aquest àpat-tertúlia, repre-
sentants de sectors tan diversos com la construcció, 
el tractament de la fusta, la pagesia, els transports 
i el comerç, entre altres, van exposar a la Diputada 
d’Esquerra Republicana les seves principals inquie-
tuds i problemàtiques. Rovira, que va fer costat als 
empresaris locals, va expressar que les millors einen 
que ens falten per poder ajudar-los amb més garan-
ties són les d’un Estat.
Des del Grup Municipal d’ERC, reforçaven la seva 
política en l’àmbit econòmic que, malgrat estar a 
l’oposició, emprenen amb planificació, visualitzant-
se amb iniciatives com la “Taula per la Dinamització 
Econòmica”, el contacte amb empresaris o aquesta 
mateixa visita.



CAL PELUT

L’Ajuntament va anunciar en el Ple de juliol la inten-
ció de comprar el terreny situat al solar on hi havia 
Cal Pelut, concretament la part on ara hi ha habilita-
da la zona d’aparcament.
El cost de l’operació s’eleva a un total de 85.000 eu-
ros, els quals es tenen intenció de pagar en aquest 
any i el vinent. 
Des d’ERC pensem que cal tenir en compte l’interès 
general per davant del parti cular a l’hora de realitzar 
accions, i fer-ho de forma planifi cada, amb claredat 
de la intenció amb que es fa.

EL NOU CAP

En el Ple de juliol vam demanar sobre les previsions 
que existeixen en relació el nou Centre d’Atenció Pri-
mària. L’equip de govern va anunciar que no hi ha 
data d’inauguració concreta, però que ha confi rmat 
la presència del Conseller de Sanitat Boi Ruiz, i que 
s’ha intentat que pugui venir el President de la Ge-
neralitat. Preguntat sobre si a nivell de dotació hi 
haurà algun canvi o millora vist l’actual, es va dir que 

no se sabia precisar, reconeixent que no se n’havia 
parlat, i que no se’n tenia el compromís. 
El resum és que CiU sap que s’inaugurarà, s’ha 
preocupat que hi hagi el Conseller i que pugui ser-
hi el President, però no sabem què hi haurà exacta-
ment a dins.

GAS NATURAL

Més enllà de parlar de l’energia de gas natural, el 
grup d’ERC qüesti ona que l’Ajuntament doni cober-
tura a una empresa privada com Gas Natural (que 
agafa el mateix nom que l’energia). Pensem que no 
és el més adient que ho promogui de la forma que 
ha fet, abocant-hi recursos públics. 
Per altra banda, pensem que l’Ajuntament, amb 
l’entorn on vivim, i el Consorci del Lluçanès, han de 
fer una aposta estratègica i ferma per la biomassa 
forestal, evidentment sense tancar portes a alterna-
ti ves.

ERC - Prats de Lluçanès
erc@pratsdellucanes.cat
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