
• Crear un PROJECTE EDUCATIU DE POBLE potenciant 
el treball en xarxa que inclogui tots els agents educatius 
implicats.

• Dotar d’importància el Consell Escolar Municipal essent 
capaç de liderar el Projecte Educatiu de Poble i coordinar 
les iniciatives provinents dels tots els Centres Educatius.

• Mantenir i impulsar l’Escola Municipal de Música vetllant 
pel seu bon funcionament.

• Ampliar l’oferta de formació permanent i mòduls profes-
sionals adaptats al nostre territori.

• Defensar la creació d’un nou edifici per a l’Escola 
Lluçanès, evitant la disgregació de la zona educativa.

• Apostar per la creació d’una biblioteca municipal que 
també promogui activitats d’animació a la lectura des 
dels més petits fins als més grans.

• Crear un Hotel d’Entitats on les diferents associacions, 
comissions i grups que treballen amb i pel poble hi pu-
guin desenvolupar plenament totes les seves activitats 
amb garanties.

• Treballar per un espai complet pel desenvolupament 
d’arts escèniques com el teatre. 

• Congelar les taxes municipals fins una millora de la si-
tuació econòmica.

• Assessorar a tot el teixit econòmic, d’una forma àgil i per-
sonalitzada. Recolzar als nous emprenedors, i fomentar 
l’ocupació i la cerca de nous llocs de treball.

• Desencallar la zona industrial, dotar-la de valor, promo-
cionant-la per a les empreses locals que planegin créixer 
i buscar-ne que vulguin instal·lar-s‘hi.

• Seguretat al poble, mitjançant convenis de col·laboració 
amb els Mossos d’Esquadra i/o personal qualificat

• Ampliació d’horaris de transport públic: connexions amb 
les principals destinacions dels pradencs i prodenques.

• Enfortir els actius turístics amb què compta Prats, en-
dreçant-los, dotant-los de valor. 

• Potenciar Prats com a centre comercial del Lluçanès, po-
tenciar el mercat amb una programació estable i dinàmi-
ca, i potenciar fermament la Fira de Sant Jaume i la Fira 
de Santa Llúcia.

• Crear l’Ajuntament 2.0, adaptat a les tecnologies de la 
informació i comunicació, amb una web interactiva, amb 
espais pels ciutadans, entitats i empreses, amb contin-
guts pràctics. També amb un espai àmpli dedicat a la 
promoció del municipi.

AVANCEM JUNTS

• Treballar per la creació d’una marca pròpia del nostre 
territori, a nivell agroalimentari. Buscar recursos per a si 
cal, crear la infraestructura necessària per a desenvolupar 
aquest punt. 

• Promoure accions que facilitin l’elaboració i transformació 
de productes naturals i de qualitat. 

• Assessorar i dotar d’importància la pagesia per millorar la 
productivitat i sostenibilitat.

• Conservar els camins ramaders. 
• Elaboració del mapa dels espais naturals del nostre muni-

cipi: Inventariar, recuperar, senyalitzar i conservar aquests 
indrets. Recuperar entorns naturals, fonts, paratges... 
convertir-los en actius pels vilatans i visitants.

• Vetllar per la compatibilitat de l’activitat agrícola, ramadera 
i forestal amb les activitats professionals i de lleure de tota 
la població.

• Treballar per fer de la centenària FIRA DE SANTA LLÚCIA 
una fira més agrícola i ramadera i de promoció dels seus 
producctes de proximitat.

• Treballar per la correcta finalització del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM), estudiant les al·legacions i 
aplicant-lo correctament.

• Fomentar les àrees peatonals en les zones del centre de 
la vila.

• Carrers en bon estat: 
 o Estat de la calçada i voreres.
 o Revisió i adequació de la xarxa de clavegueram  
  i enllumenat.
 o Conservació de les façanes.
• Aplicar el Pla de Mobilitat.
• Creació de l’Oficina d’informació i assessorament en ma-

tèria urbanística.
• Establir polítiques d’habitatge: 
 o Habitatge protegit per a necessitats socials. 
 o Ocupació dels habitatges buits, amb incentius  
  per a propietaris i potencials llogaters.
• Desenvolupar el Pla d’Acció Energètica, per a millorar 

l’eficiència municipal.

• Apostar pel jovent del poble com a font de coneixement i 
garantia de present i futur del nostre poble.

• Reactivar el Consell de Joventut com a òrgan de parti-
cipació autèntic i vinculant, on fer i aportar propostes. 
Valorar l’entrada en funcionament d’un Consell de Poble.

• Vincular el jovent en la gestió del Casal del Jovent i altres 
equipaments municipals. 

• Facilitar eines per contribuir en la formació ocupacional 
dels joves.

• Treballar en facilitar ajudes per accedir a l’habitatge.
• Ajuts a joves emprenedors, reducció de taxes i impostos 

municipals per a la creació de noves activitats econòmi-
ques.

• Emprendre la remodelació de la zona esportiva: 
 o  Arranjament de la Piscina Municipal
 o Creació d’una pista poliesportiva coberta a cavall  
  de la zona educativa i l’esportiva.
 o Construcció dels vestidors conjunts de camp  
  de futbol, piscina i nova pista esportiva. Uns   
  vestidors amb bar i zona per a les seus socials  
  de les entitats esportives.
• Complementar la formació habitual dels clubs esportius 

amb la implantació de l’Escola Municipal d’Esports, per do-
tar d’una major riquesa motriu pels nens i nenes més petits 
que s’inicien en el món esportiu. 

• Optimització i millora dels espais esportius ja existents, com 
la Pista dels Països Catalans. 

• Treballar per a la creació a partir de diferents iniciatives 
d’un espai on practicar esports de motor.

• Desencallar la construcció del Centre d’Atenció Primària.
• Ampliar els serveis del Centre de dia i acostar-los als 

domicilis.
• Crear el telèfon d’urgència social , destinat a assessorar 

en situacions extraordinàries d’atenció social.
• Promocionar la creació d’una xarxa de voluntariat.
• Resoldre la construcció de l’ heliport.
• Elaborar un pla municipal de supressió de barreres arqui-

tectòniques en edificis municipals i via pública.
• Promocionar hàbits saludables adreçats a diferents 

col·lectius (joves, escoles, gent gran, adults...).

PAGESIA I TERRITORIPROMOCIÓ ECONÒMICA URBANISME I VIA PÚBLICA EDUCACIÓ I CULTURA 
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• Un gran nombre de propostes programàtiques que apor-
tem per a Prats, han de ser inequívocament impulsades 
des de l’òptica comarcal. Prats de Lluçanès és la capital 
de la comarca del Lluçanès i, com a tal, ha de liderar 
múltiples projectes, començant pel mateix Consorci del 
Lluçanès.

• En un territori com el nostre, doncs, és molt important 
treballar al costat dels altres pobles de la comarca, per 
això proposem:

• Seguir treballant per a obtenir l’oficialitat de la comarca 
del Lluçanès.

• Potenciar polítiques de promoció econòmica, turística, 
educativa, cultural de forma  conjunta.

• Treballar per a la millora de la xarxa de carreteres i dels 
accessos d’aquestes al poble.

• Desenvolupar la Carta del Paisatge al Lluçanès.
• Desenvolupar projectes conjunts amb la resta de munici-

pis del Lluçanès per estalviar recursos i guanyar eficàcia 
amb els resultats.



A l’interior podràs veure totes 
les propostes, en destaquem 
però 10 compromisos damunt de 
les altres:

Treballar per la nova zona  indus-
trial (Cal Monjo), i donar avan-
tatges fiscals per al creixement i 
instal·lació de noves empreses. 
Farem polítiques reals d’ocupació 
i de promoció econòmica per a la 
creació de llocs de treball.

Ampliar els serveis del Centre de 
Dia, n’acostarem als domicilis, 
crearem el telèfon d’urgència so-
cial i organitzarem una xarxa del 
voluntariat. 

Congelar les taxes i els preus pú-
blics municipals.

Emprendre la remodelació de la 
zona esportiva, amb l’arranjament 
de la piscina, la creació d’una nova 
pista poliesportiva coberta, i la 
instal·lació de vestidors compar-
tits a la zona esportiva

Defensar la creació de la nova Es-
cola d’Educació Primària i del nou 
Centre d’Atenció Primària. 

Donar la veu i la importància que 
es mereixen els joves. Fer políti-
ques específiques adreçades al 
jovent pel que fa a treball i habi-
tatge.

Potenciar Prats com a Centre Co-
mercial del Lluçanès, amb el su-
port a botigues, comerços, fires i 
el mercat dominical.

Millorar l’atenció cituadana. Agi-
litzar tràmits, crear l’Ajuntament 
2.0, amb una web complerta, acos-
tant l’administració als pradencs  i 
millorant l’atenció a les persones, 
entitats i empreses. 

Consolidar el Consorci del Lluçanès 
i les polítiques mancomunades 
que s’han de portar a terme. Re-
clamar l’oficialitat de la comarca 
del Lluçanès.

 Augmentar el suport a les activi-
tats de les entitats del municipi i 
crear l’Hotel d’entitats.

A les mans teniu el Programa electoral amb el 
que la candidatura d’Esquerra Republicana de 
Catalunya ens presentem a les eleccions munici-
pals del dia 22 de maig. 

Aquest programa recull els principals compromi-
sos que assumim amb totes i tots vosaltres, són 
les nostres propostes que fem pel poble. Unes 
propostes que es convertiran en realitat amb 
l’esforç de tots. Des de l’Ajuntament les lidera-
rem, les portarem a terme de forma ferma, però 
també amb la  exibilitat i transparència que ens 
caracteritza. Els projectes els farem possibles 
entre totes i tots.

Esperem que sigui del vostre interès, i que el dia 
22 de maig ens feu con� ança. Avancem junts, 
amb pas ferm.
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