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PRATS
DE LLUÇANÈS

NO VENIM A GESTIONAR, VENIM A TRANSFORMAR
Les eleccions del 14 de febrer d’aquest 2021 al Parlament de Catalunya, ja 
en fa set mesos, van marcar un gir. L’independentisme  va superar per primera 
vegada el llistó del 50% dels vots i va situar Esquerra Republicana de Catalunya a 
la Presidència de la Generalitat. En paraules del President Pere Aragonès: “per primera 
vegada en molts anys, al capdavant de la Generalitat, no hi ha les cares de sempre. I això es 
notarà. No farem el de sempre, venim a fer canvis profunds, a canviar inèrcies”. 

I els objectius són clars:
-reconstruir econòmicament i social el país.
-garantir l’estat del benestar, dels drets i la cohesió social.
-lluitar contra la corrupció.
-transició ecològica i lluita contra l’emergència climàtica.
-feminisme i LGTBI: un eix fonamental, sempre des d’una perspectiva interseccional, en la gestió de qualsevol acció 
i política pública.
-amnistia i autodeterminació.

Aquests eixos són els que cal treballar també des del municipalisme. Des de Prats de Lluçanès hi volem contribuir, 
i sabem que des de l’Ajuntament no es resoldran tots els problemes (ni la crisi sanitària, econòmica, emocional ni 
social), però no s’hi val a mirar cap a una altra banda com si no anés amb nosaltres.
Cal implicar-se. Portem dos anys de paràlisi i la pandèmia no excusa la falta de projectes ni justifica grans 
inversions sense finalitats explícites que no generen retorn.

Calen mesures efectives de reactivació econòmica, no pedaços (seguim sense un Pla de reactivació econòmica). 
Només com a exemples, cal aplicar polítiques d’habitatge que permetin al jovent establir-se, incorporar 
població i impulsar la transformació energètica; cal apostar per les entitats i associacions, per la riquesa i 
cohesió social que fomenten, i dotar-les de pressupost per garantir-ne la supervivència; cal cuidar l’escola 
bressol municipal i l’oferta en l’ensenyament formal i no formal; cal creure’s la comarca i treballar pel seu 
reconeixement; i podríem seguir amb un llarg etcètera d’actuacions que si bé no donen grans titulars sí 
que tenen retorn i aposten pel bé comú.
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CANVIS DE REGIDORIES
Durant el ple del dia 21 de juliol, l’Isaac Peraire va renunciar al 
càrrec de regidor de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. Peraire 
va entrar a ser regidor l’any 2007 i la passada legislatura va ser 
alcalde del poble. El passat mes de juny va ser nomenat pel Go-
vern de la Generalitat liderat per Pere Aragonès, d’ERC, Director 
de l’Agència de Residus de Catalunya. El discurs de comiat el 
podeu recuperar a youtube.com/pratstv.
El seu lloc l’ocupa des del ple del dia 15 de setembre la Glòria 
Borralleras, que va ser regidora d’Urbanisme, medi ambient i 
pagesia la passada legislatura i que actualment ocupava el 4t 
lloc de la candidatura d’ERC a les passades eleccions munici-
pals.
Desitgem molta sort a la Glòria al càrrec de regidora, així i com 
també desitgem molta sort a l’Isaac a la seva nova responsabi-
litat i li agraïm la tasca que ha fet durant tots aquests anys pel 
poble. Seguirà sent així!

ERC AL PLE

Aquestes són algunes de les mocions que el nostre grup ha pre-
sentat:

PLE 17/03/2021
-Moció en favor de les entitats del municipi de Prats de 
Lluçanès 
Demanàvem mostrar el suport absolut de l’Ajuntament de Prats 
de Lluçanès a les entitats i associacions del municipi i a les per-
sones que les integren, elaborar un mapa actualitzat de l’estat 
de cadascuna d’elles, detectar-ne les mancances i fer-los costat 
per a la periòdica recuperació de l’activitat.
També, incloure les necessitats d’entitats, associacions i col·lec-
tius al “Pla de reactivació econòmica de Prats de Lluçanès”. 
Detectar les pèrdues econòmiques que hagin pogut patir per 
la davallada d’activitat i destinar-hi la partida pressupostària 
pertinent.
Rebutjada (4 vots a favor - 7 vots en contra).

-Moció per un cicle de cultura i activitats al centre del 
poble
Tenint com a prioritat un centre del poble amb l’immens repte 
de dinamització comercial i econòmica; sabent que a Prats de 
Lluçanès es comercialitza qualitat, proximitat i bon tracte, de-
manàvem l’elaboració d’una programació d’activitats que ser-

veixi de dinamització social, cultural i econòmica, i que s’ubiqui 
al centre de la població, al costat dels comerços (Plaça de l’Es-
glésia, Plaça Nova, Plaça de l’U d’octubre, Passeig del Lluçanès).
Aprovada per unanimitat.

PLE 17/05/2021
-Moció per l’impuls del projecte de Xarxa de Petita In-
fància i famílies del Lluçanès
Donar suport i impuls al Projecte  i fer petició a la direcció de 
l’Escola Bressol Municipal La Pitota per la implicació en els tre-
balls conjunts entre escoles bressols del Lluçanès.
Aprovada per unanimitat.

PLE 21/07/2021
-Moció per a la dinamització de L’Espai
Elaborar per part de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès una es-
tratègia de dinamització de L’ESPAI, pensar-ne els usos que pot 
tenir i posar-los en funcionament. A més de fer una campanya 
de comunicació per a posar a disposició de persones, entitats i 
empreses aquest equipament. 
Aprovada per unanimitat.

-Moció per donar suport a la Càtedra del Món Rural
A mitjans 2018 es va començar a gestar, a partir de la iniciativa 
de l’alcaldia de Prats de Lluçanès, com a membre de la Funda-
ció Universitària Balmes (que gestiona la UVIC-UCC), la Càtedra 
del Món Rural. És una iniciativa que ha de reportar al nostre 
territori, fent compatible expertesa, innovació, coneixement, 
innovació, amb Prats i el Lluçanès. 
La Càtedra, amb la voluntat d’afrontar els reptes del món rural 
que són múltiples i variats, ha d’esdevenir un espai d’intercan-
vi, reflexió estratègica i impuls coordinat d’accions clares de 
desenvolupament econòmic en el marc de la Catalunya Cen-
tral. No només centrant la seva activitat en la reflexió sinó en la 
creació d’estratègies conjuntes, la proposició i l’acció. 
Per tot això i més, demanàvem el ple suport polític, institucio-
nal i logístic de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès a la Càtedra 
del Món Rural, prenent el compromís de fer la donació pressu-
postària necessària pel seu funcionament, els seus projectes i 
ubicar la seva seu al municipi. 
Aprovada per unanimitat.

-Moció per l’activació de la Taula de Pagesia i Món Rural
Tenint en compte que el 16 de setembre de 2020 es va aprovar 
el Reglament de la Taula de Pagesia i Món Rural, pendent, a dia 
d’avui, encara de convocatòria, vam demanar posar en valor el 
que produeix aquest territori, defensar la pagesia mostrant el 
suport de l’ajuntament de Prats de Lluçanès al sector agrari i 
ramader i fer campanyes al municipi i a la comarca per donar 
a conèixer els productes locals i de proximitat, conjuntament 
amb el teixit comercial, amb el Consorci del Lluçanès i amb el 
suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agen-
da Rural de la Generalitat de Catalunya.
Aprovada per unanimitat.



JARDINS DE CAL BACH I CA L’ANDREUET

Des que l’equip de govern va decidir la compra de la farmàcia 
vella (Ca l’Andreuet), que el nostre grup s’hi ha posicionat en 
contra. Els motius són molts, començant per la despesa que ha 
suposat la seva compra (420.000€), com les posteriors d’arran-
jament i adequació (pel què sabem, prop de 40.000€ ja), a més 
de l’afectació que va suposar a l’edifici de Cal Bach la construc-
ció del mòdul de serveis. I tot, sense tenir un ús o objectiu clar 
per aquest edifici (que li caldrà, evidentment, reformes)
Referent al tema de l’afectació a l’edifici de Cal Bach, el 14 
d’abril, el nostre grup va presentar escrit de reclamació on 
exposàvem la cronologia de les nostres peticions i n’extrèiem 
aquestes conclusions:

-la memòria valorada i el projecte es van exposar al públic 
un cop acabades les actuacions
-hi ha una afectació evident de la façana
-si haguéssim tingut accés al projecte amb anterioritat a les 
obres, el nostre grup hauria demanat la no afectació de la 
façana
-calia l’informe favorable de l’autoritat competent (amb an-
terioritat a l’inici de les obres)
-cal saber si la construcció de l’escenari compleix amb els 
requisits d’accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda.

Continua el desgavell i l’equip de govern no ha aclarit encara 
quins serveis allotjarà definitivament, ni els usos, ni el cost que 
tindrà adequar la casa.

OFICINA D’ATENCIÓ DEL DEPARTAMENT 
D’ACCIÓ CLIMÀTICA 
Es compleixen gairebé quatre mesos de la reobertura post pan-
dèmia del Punt d’Atenció del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural (antic DARP) a Prats de Lluçanès. 
El fet de només disposar de punts d’atenció d’aquest depar-
tament les poblacions cap de comarca i de no tenir signat un 
conveni on se’n garantís la seva continuïtat, ha fet que l’oficina 
hagi estat constantment en la corda fluixa.
La pressió dels ajuntaments, la pagesia i el sindicat Unió de 
Pagesos en alguns moments i el fet de que persones com el fins 
ara Director dels Serveis Territorials de la Catalunya Central, 
Ramon Lletjós hagin cregut en les singularitats del Lluçanès, 
l’ha salvat diverses vegades del seu tancament.  
El 20 d’abril del 2016, i després de diverses reunions amb el 
Departament, vam organitzar una trobada d’alcaldes i regidors 

del Lluçanès juntament amb personalitats del Departament 
amb l’objectiu de treballar per consolidar l’oficina a la nostra 
població i disposar d’un servei adequat pel sector agroramader 
i forestal del Lluçanès, posant-se de manifest la importància del 
Punt d’Atenció i la proposta de treball conjunt i de col·laboració 
amb el servei del Consorci del Lluçanès. 
D’aquesta reunió en va sortir el primer conveni escrit on l’Ajun-
tament de Prats aportava les infraestructures necessàries per 
allotjar el personal del Departament i aquest en garantia el ser-
vei de proximitat. 
Es va tirar enrere la proposta d’obrir només un dia a la setmana 
per passar a dos i es va treballar conjuntament per anar am-
pliant serveis: A més dels serveis administratius i veterinaris, 
es demanava la consolidació de la plaça del tècnic agrícola i la 
incorporació d’un enginyer forestal i un agent rural.
La proximitat i interès del personal del Departament, el Servei de 
Desenvolupament Rural del Consorci i disposar del Punt d’Aten-
ció donant serveis amb tot el seu potencial, permetia treballar 
els reptes i problemàtiques del món rural des de casa nostra: 
vacunació de la llengua blava, fauna salvatge, noves incorpora-
cions i suport en la modernització de les explotacions agrícoles 
i ramaderes, plans de millora, compatibilitzar l’activitat agrora-
madera amb el turisme, ajuts, política forestal, ADF, ...) 
Actualment, per situacions diverses, els serveis que es donen 
son els veterinaris i de moviment i identificació de bestiar i l’ho-
rari d’obertura es limita a un cop per setmana a l’espera de les 
decisions del Director Territorial entrant i de les dades d’atenció 
ciutadana que es registrin. 
En aquest sentit, esperonem a l’equip de govern a liderar, jun-
tament amb el Consorci, la recuperació de serveis i a trobar 
noves oportunitats. Al mateix temps divulgar els serveis que en 
aquests moments estan en actiu amb els dies i horaris d’ober-
tura per tal de facilitar-ne l’accés a la ciutadania. 

SANT JOAN I ELS ELOIS



assolit ERC i la CUP i demanant a Junts que ne-
gociï i s’hi sumi. 
La jornada va seguir amb la interpretació d’unes 
cançons per part del cantautor Pep Picas, i signatu-
res del llibre per part de l’autor i les converses amb 
diferents persones que van poder seguir parlant amb 
Joan Tardà.

VISITA DEL SENADOR JOSEP MARIA 
RENIU A PRATS DE LLUÇANÈS

Aquest setembre el senador d’ERC Josep M. Reniu va reunir-se 
a l’Espai amb l’equip d’ERC Prats de Lluçanès on, a més d’ex-
posar la tasca al Senat, vam tractar temes que afecten el 
municipi: habitatge, energies renovables, talls de llum, con-
nectivitat, coworking.
 
JORNADES PER LA MEMÒRIA HISTÒRICA

El mes d’abril el Grup Municipal d’ERC, celebrant el procés par-
ticipatiu obert per parlar de les Festes de Sant Joan i els Elois 
2021 amb les entitats i amb la població en general, vam fer 
arribar a l’equip de govern algunes consideracions, oferint-nos 
a treballar-hi conjuntament:

-Mantenir i ballar el Contrapàs, com a referent principal de 
les Festes treballant amb els Departaments de Salut i Cultu-
ra per adaptar-lo a les mesures que es determinessin.
-Mantenir al màxim la programació d’activitats que les en-
titats porten a terme de forma habitual, si així ho volien 
elles, posant des de l’Ajuntament les facilitats i ajudes per 
a fer-ho possible.
-Elaborar una programació de concerts i espectacles al 
centre del poble, tenint en compte les conseqüències de 
les restriccions que han petit el comerç, la restauració i la 
cultura, i dirigida a totes les franges d’edat (infants, joves 
i adults).

PISCINA MUNICIPAL

Assabentats del seu tancament a partir del 6 de setembre, 
essent un servei públic, vam sol·licitar per instància a l’Equip 
de govern (Junts per Prats i Movem Prats) que es mantingués 
oberta almenys fins el 12 de setembre. Celebrem la rectificació 
i la reobertura.

JOAN TARDÀ A PRATS DE LLUÇANÈS
El diumenge 18 d’abril al migdia, la Plaça de l’església de Prats 
de Lluçanès va acollir la presentació del llibre “En defensa prò-
pia”, de Joan Tardà.
La presentació era quatre dies després de la commemoració 
del 90è aniversari de la proclamació de la República i 5 dies 
abans de la Diada de Sant Jordi. Al mateix temps, la Presidenta 
d’ERC Prats Montse Boladeres, a l’obertura de l’acte va recor-
dar la moció presentada al Ple municipal proposant un cicle de 
cultura i activitats al centre del poble.
En el seu torn l’autor del llibre, Joan Tardà, va exposar la seva 
visió de com s’ha arribat fins aquí recordant que “no ens ho 
hauríem imaginat mai que seríem tan lluny”, exposant la pro-

posta d’ERC de com s’ha d’avançar “estem en una fase 
d’acumulació de forces” i “construïm la via àmplia”. I va 

reivindicar la necessitat de tenir nou govern, expo-
sant-ne els motius, i explicant l’acord que han 

JORNADES PER LA MEMÒRIA HISTÒRICA


