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PRATS
DE LLUÇANÈS

9N. ELECCIONS. INDEPENDÈNCIA
Fa molts anys que la independència políti ca és una reivindicació de molts catalans 
com a millor sorti da pel futur del país. Des d’en fa 5, les grans manifestacions han 
fet massiva la reivindicació i estem convençuts que la majoria social per a donar-hi 
suport existeix. 
A Prats de Lluçanès i al Lluçanès, tot aquest procés es viu amb intensitat, i amb 
màxima unitat políti ca entorn a l’exercici del dret a decidir, ja que els parti ts polí-
ti cs contraris a qualsevol consulta aquí no hi tenen representació.
A més, la gent de Prats i del Lluçanès, hem format part acti vament de totes 
les manifestacions, les celebrades a Barcelona, la gran cadena humana que va 
travessar el país de dalt a baix, la V formada entre la Diagonal i la Gran Via de la 
capital catalana i, més a prop, en les diferents ocasions a la Plaça de l’Església o 
davant de l’Ajuntament.
Anant una mica enrere, també ho vam demostrar el 13D del 2009, quan gràcies a 
l’impuls de diferents voluntaris vam demostrar que volem ser lliures. I ara, aquest 
9 de novembre, hi tornarem. Tornarem a demostrar que Prats de Lluçanès vol la 
independència de Catalunya.
I superarem totes les traves que hi puguin haver. Vam sol·licitar que la votació es 
fes a les escoles de sempre, però no va poder ser. Vist això, ara és igual, ens multi -
plicarem per a fer-ho possible i per acostar tothom al punt de parti cipació que és 
a l’Insti tut. I ens sumem a les iniciati ves que s’organitzen per a fer d’aquesta una 
nova gran mobilització.
I després, la segona volta, units pel mateix objecti u, el de construir un nou país, 
una República Catalana d’homes i dones lliures. I des de Prats de Lluçanès, hi 
volem contribuir, hi contribuirem. Amb fermesa per a mostrar la decisió que volem 
ser independents, sense complexos ni tremolors de cames, per la nostra gent, la 
gent de Prats de Lluçanès. 



PLE MUNICIPAL DE SETEMBRE

El 24 de setembre va tenir lloc Ple Municipal ordina-
ri. Aquest, va ser celebrat minuts després de fer-
se’n un d’extraordinari per a mostrar el suport a la 
Consulta del 9N. Ja en l’ordinari, el Grup d’ERC vam 
presentar les següents propostes d’acord i fer les 
preguntes que expliquem a continuació:

MOCIONS

> Moció per la dinamització del mercat.
Encaminada a revitalitzar el mercat dominical en 
base a les necessitats i demandes detectades con-
juntament amb el comerç local.
Votacions: 11 vots a favor (CIU i ERC). Aprovada.

> Moció sobre l’ús dels espais municipals. 
Presentada per identificar locals i espais munici-
pals infrautilitzats i elaborar un pla d’ús i millora 
d’aquests espais conjuntament amb les entitats i 
persones usuàries habituals.
Votacions: 11 vots a favor (CIU i ERC). Aprovada.

> Moció pel nou Centre d’Atenció Primària de Prats 
de Lluçanès. 
Mitjançant aquesta moció es demanava que es 
treballi per tal que la posada en marxa del nou 
edifici vagi acompanyat d’una millora i augment dels 
serveis existents.
Votacions: 11 vots a favor (CIU i ERC). Aprovada.

> Moció per a un pressupost participatiu. 
Es demanava crear una partida pressupostària per 
projectes sorgits d’un procés de participació així 
com elaborar les taxes i preus públics a partir d’una 
comissió de treball participativa.
Votacions: 6 vots en contra (CIU) i 5vots a favor (ERC). Rebutjada.

PREGUNTES

Durant el Ple vam preguntar, per exemple, sobre la 
sol·licitud d’una subvenció pel manteniment de la 
llera del Merdinyol (que s’informà que va ser de-
negada); les obres de la teulada de l’antic Club de 
Jubilats (es segueix treballant perquè ho cedeixin 
o donin a l’Ajuntament un cop arranjat el sostre); 
el pati de Cal Pelut; una modificació de crèdit; les 
intencions sobre el pavelló (al final no s’instal·larà 
un terra nou); vàrem reclamar els comptes de les 
Festes de Sant Joan i els Elois; vam preguntar sobre 
la urbanització de l’anomenat PP2 (situat al costat 

del pavelló); per la senyalització del poble; i l’inici 
del curs escolar.

> Cal Pelut: volem fer constar de nou que no es-
tem d’acord amb com s’ha fet l’adquisició del pati 
d’aquesta “finca”, ni en les formes ni en el fons, tal 
i com vam deixar palès en el passat cERCavila. Per a 
informació, en el Ple vam demanar si havia actuat 
com a representat de PROMOCIONS FORVIMA (pro-
pietària dels terrenys comprats) l’exalcalde Ramon 
Vall, atenent que fa 7 anys qui va signar la sol·licitud 
d’enderroc de la casa va ser ell en nom de Forvima; 
la resposta va ser que NO.

> El concert de Txarango i la modificació de crèdit: 
El Grup d’ERC no va donar suport a la modificació 
de pressupost, que comptava diversos aspectes com 
afegir 10.000€ en manteniment de vies públiques; 
20.000€ en Festes Despeses diverses o 37.308€ 
en substitució de lluminàries de via pública en el 
capítol de les despeses. Pel què fa els ingressos 
destacaven les aportacions de Diputació i Generali-
tat, i una quantitat de 16.678€ en concepte de “Preu 
públic. Actes organitzats”. Se’ns informà que eren 
les entrades venudes en un concert per les Festes 
de Sant Joan i els Elois (el de Txarango). I ERC vam 
fer notar que hi havia un desajust: o bé es va infor-
mar malament de l’assistència que hi va haver o bé 
no s’havia comptabilitzat totes les entrades venudes 
-2.200 persones a 13€ sumen 28.600€, comptant 
que tothom pagava i que ho feia al primer preu-.
En el mateix ple, havíem començat el punt del torn 
obert de paraules recordant que el mateix dia 24 de 
setembre de feia 17 anys es va enderrocar el Centre 
Casal Castells.

UN SÍ CRÍTIC A LES TAXES I PREUS PÚBLICS

Aquest dimecres 5 de novembre s’ha celebrat un 
Ple extraordinari a l’Ajuntament de Prats, en que el 
punt més destacat va ser el relatiu a les ordenances 
fiscals reguladores dels tributs municipals, conegut 
popularment com a “taxes”.
El grup d’ERC vam votar-hi a favor en el que vam 
anomenar-ne un “Sí crític”. I és que les taxes segui-
ran pel 2015 generalment congelades, a excepció 
de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, que 
es redueix una mica (comptava amb el màxim de 
coeficient, de 2 punts, i es redueix a 1,95).
Així les coses, des d’ERC seguim demanant que es 
puguin elaborar les taxes a partir d’un treball obert i 
d’un estudi acurat. Seguim sense saber per què, per 



exemple, l’entrada de la piscina costa un preu i no 
un altre, el preu de l’escola de música o escola bres-
sol és un i no un altre, i igualment amb l’ICIO, l’IBI, i 
així amb totes les taxes i impostos que hi ha.

CAMPANYA PEL 9 N

Esquerra Republicana de Catalunya ha fet campanya 
activa per arribar el 9 de novembre, i ha organitzat 
diferents accions sense esperar a l’última setmana 
per a fomentar la participació el dia de la convoca-
tòria demanar el vot pel Sí i Sí.
Així doncs, el dijous 9 d’octubre va tenir lloc el 
primer acte que amb el títol “Independència? En ca-
talà. También en espanyol” va portar el debat al Bar 
Orient, amb l’Elvira Durán (de l’associació Súmate) i 
l’Isaac Peraire (portaveu del grup municipal d’ERC). 
Per altra banda, el dimarts 14 d’octubre es va fer el 
segon acte, i amb el títol “Vull ser lliure vull un nou 
país” va tenir lloc a la Taverna El Caminet, amb el 
politòleg David Palau i acompanyat de l’Isaac Perai-
re.
Per últim, ERC ha muntat diferents diumenges para-
da al mercat, concretament a la Plaça de l’església, 
per a repartir informació, resoldre dubtes i escoltar 
opinions. 
A la resta de la comarca del Lluçanès, ERC ha orga-
nitzat i participat en actes a Oristà, Olost, Alpens, 
Lluçà, Perafita, Sant Boi, Sant Bartomeu ...

CIU NEGA LA CONSULTA CIUTADANA PEL 
POUM

Convergència i Unió defuig la possibilitat de portar 
a terme una consulta ciutadana pel Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, proposta feta pel Grup Muni-
cipal d’Esquerra.
Fa més de 7 anys que Prats de Lluçanès viu el procés 
de redacció del POUM, i és un document aquest 
l’elaboració del qual compta i mereix la màxima par-
ticipació ciutadana. I és que es contempla, obliga-
tòriament, que la participació ciutadana sigui un eix 
fonamental en tot el procés.
Tenint en compte que és una “important eina per al 
desenvolupament del poble”, tal com es reflecteix 
en el Butlletí d’informació municipal número 84, 
qualificació que ERC comparteix i que sempre ha 
defensat.
Considerant que, per aquest mateix motiu, és de 
cabdal importància que les veïnes i els veïns de 
Prats de Lluçanès el coneguin i se’l sentin seu, i que 
afavoriríem una campanya de participació, expli-
cació, informació i coneixement del POUM cap als 
vilatans, el Grup d’ERC va fer la sol·licitud a l’equip 
de Govern (CiU) per a què convoqués una consulta 
que permetés els pradencs i les pradenques opinar 
sobre el POUM, abans de ser portat a votació al Ple 
del Consistori. 
CiU, com dèiem al principi, va denegar la proposta.

L’ESTELADA A L’ENTRADA DEL POBLE

El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Prats de 
Lluçanès va entrar una sol·licitud dirigida a l’alcalde 
i a l’equip de govern demanant que s’hissés una 
estelada a la rotonda d’entrada el poble.
Aquesta sol·licitud ja va ser formulada pel grup 
d’ERC en forma de moció durant el Ple municipal del 
setembre del 2012. Llavors, CiU va aprovar la moció 
canviant la ubicació, i comprometent-se a posar-la 
en algun lloc significatiu, que va acabar sent Sant 
Sebastià.
Els republicans van formalitzar la segona petició 
després de participar a la concentració organitzada 
davant de l’Ajuntament el dimarts 30 de setembre 
del 2014 en resposta a la suspensió que el Tribunal 
Constitucional espanyol va fer de la Consulta del 9N. 
Amb això, volíem visualitzar encara més la impli-
cació del poble amb la campanya “Ara és l’hora” i 
el suport a la consulta del 9N. CiU, però, va decidir 
posar-la al costat del monument a Rafel Casanova. 
Tant poc que costava posar-la a la rotonda...



LA COMARCA DEL LLUÇANÈS

Entrem en setmanes clau pel reconeixement ofi-
cial de la comarca del Lluçanès. El grup d’ERC a 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès demana fermesa 
i determinació a l’equip de Govern de Prats, i a tot 
l’equip del Consorci del Lluçanès per a aconseguir-
ho. Una reivindicació que fa molt que dura, i que la 
gent i el territori necessita, un model de gestió que 
cal preservar i sobretot potenciar.
Esquerra Republicana de Catalunya a Prats de 
Lluçanès estem a disposició, com sempre, per acon-
seguir aquet objectiu.

HOMENATGE AL PRESIDENT COMPANYS

El dimarts 14 d’octubre el grup d’ERC va organitzar 
el tradicional acte d’homenatge al President Com-
panys. 74 anys després del seu afusellament per part 
del franquisme, Prats de Lluçanès va recordar al Pre-
sident màrtir, amb la lectura de poemes, i l’encesa de 
salves a l’esplanada de Lurdes. 

ISAAC PERAIRE, CANDIDAT

L’assemblea del grup d’ERC a Prats de Lluçanès reu-
nida el 29 d’octubre va escollir Isaac Peraire oficial-
ment candidat a l’alcaldia de Prats de Lluçanès a les 
eleccions del maig del 2015. 
Serà la segona vegada que Peraire, actual portaveu 
d’ERC a l’Ajuntament de Prats i Secretari Nacional 
d’Organització d’ERC, encapçala la candidatura dels 
republicans, després de fer-ho el 2011 amb uns 
resultats molt positius, quedant l’equip d’ERC a un 
pas de guanyar les eleccions. Actualment, ERC té 5 
regidors a l’Ajuntament, davant dels 6 de CiU.
Durant aquesta legislatura l’acció d’ERC ha estat 
molt activa, amb propostes constants, i exercint una 
oposició constructiva al govern de CiU. 

El 9 N, 
participa.
 
A l’Institut.


