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EDITORIAL

En aquest nou cERCavila hi trobareu l’activitat als plens municipals, 
les propostes fetes durant tota l’època Covid en matèria econòmica, els 
actes i accions organitzades i diferents posicionaments de l’Equip d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a Prats de Lluçanès.

Han estat, són i seran uns mesos molt complicats. Una situació nova, no esperada, no 
planificada. Per això mateix, des d’ERC hem estat, som i serem al costat de la gent. Vetllant i 
aportant, pensant en les vostres necessitats en la mesura que podem. 

Veiem un govern municipal format per Junts i Movem sense rumb. Amb el “qui dia passa any empeny” com 
a lema. Sabem que l’Ajuntament no pot tot sol afrontar i sortir d’una crisi, però pot contribuir-hi. Per això 
demanem planificació i implicació. No n’hi ha prou en fer política d’aparador, cal esmerçar-s’hi.

En aquests temps, la principal inversió ha estat per Ca l’Andreuet (420.000€ de compra i ja en porten cap a 30.000€ 
d’inversió pel jardí), i encara no sabem què faran de la casa. El pressupost municipal no ha augmentat en relació 
l’any anterior. Per nosaltres, és el moment de la política expansiva, existeix la capacitat de l’Ajuntament a invertir 
en coses realment útils pel poble, no per encara posar més penyora al municipi.

Cal pensar en la gent jove, en la gent gran, en els que estan en ERTO o situació d’atur. Amb la infància (ja hem vist 
la prioritat que donen a La Pitota), en els comerços, en les empreses, en les telecomunicacions, en el teletreball, en 
la salut comunitària, en les escoles.

Aprofitem aquestes línies per fer un reconeixement més sincer al personal sanitari, la gent que treballa en l’àmbit 
de la salut i els serveis socials. Hem de cuidar a les persones que cuiden. 

En aquest any de renúncies, volem mostrar també el suport a entitats i associacions, a empreses, a comerços. I 
repetim que som al vostre costat per ajudar a tirar endavant mesures, propostes i actuacions. 
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REACTIVACIÓ ECONÒMICA

Les conseqüències sanitàries, socials, emocionals i econòmi-
ques de la pandèmia són devastadores i superen a tots els go-
verns. Per això és important que des de tots els nivells es faci 
el què es tingui a l’abast, pensem que cal actuar i abocar tants 
recursos com sigui possible a pal·liar-ne els efectes.

Des del nostre grup, reclamàvem ja des de l’inici de legislatura 
(2019) reunir la Taula de Dinamització Econòmica. 

El primer confinament va ser el 14 de març d’ara farà un any. 
Preveient les conseqüències del que tot just començava, el 17 
del mateix mes sol·licitàvem la modificació del calendari del 
contribuent, la suspensió de quotes de serveis no prestats, 
la pròrroga de llicències d’obres sense sobrecost, obrir línies 
d’ajuts a famílies, autònoms i empreses, i sobretot  demanàvem 
l’elaboració i aprovació d’un PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA 
LOCAL; pensàvem i pensem que s’ha d’actuar de forma planifi-
cada, no s’hi valen improvisacions ni cops de titular.

El 3 d’abril vam insistir en la necessitat de reunir la Taula de 
Dinamització Econòmica i en l’elaboració del Pla. I vam reclamar 
que es seguís amb el mercat del diumenge pel que suposava en 
el manteniment de l’activitat comercial.

El 21 d’abril publicàvem un article a La Rella “Sumem per un pla 
de reactivació econòmica” on exposàvem que, davant la crisi 
sanitària, social i econòmica que vivim, calia sumar esforços. 
Insinuàvem algunes mesures com l’ajut a lloguers de locals que 
van haver de tancar, crear una partida extraordinària del Pres-
supost 2020 , dissenyar una estratègia per reactivar el comerç 
local i impulsar el Programa de salut comunitària.

Seguíem  i el 25 d’abril, en una reunió de tots els Grups Muni-
cipals, vam reiterar la necessitat d’elaborar un Pla de reactiva-
ció econòmica local i dotar-lo pressupostàriament. L’opció que 
plantejàvem era que l’Equip de Govern es repensés la inversió 
en la compra de Ca l’Andreuet (recordem: 210.000€ aquest any 
2020, 105.000€ el 2021 i 105.000€ el 2022. Per tant, un total 
de 420.000€) i que aquests diners es destinessin a la dinamit-
zació econòmica, que hauria de contemplar ajudes directes a 
empreses, industrials, bars i restauració, autònoms i famílies 
vulnerables.

El 4 de maig valorant, reconeixent la feina que es feia i mante-
nint, per descomptat, el “Prats sofà”, proposàvem iniciar una 
fase diferenciada centrada en l’acció econòmica i social del po-
ble. Vam plantejar-hi alguns exemples com posar en coneixe-
ment el comerç local, treball dels productors, xerrades sobre 
economia de proximitat, teletreball, desenvolupament rural, 
cooperativisme, com prevenir la violència masclista, valoritzar 
el CAP i també les entitats locals, etc. I el dia 6 del mateix mes 
demanàvem que es permetés als bars ampliar les terrasses, per 
respectar les mesures de distanciament i sanitàries, sense in-
crementar la taxa d’ocupació de via pública.

I així vam arribar al 30 de juliol on va quedar redactat finalment, 
amb l’acord de tots els grups, només pendent d’aprovació per Ple, 
el Pla de reactivació econòmica. Ha quedat en un calaix de sastre.

Vam esperar al pressupost per aquest any 2021 i el resultat no 
va ser el que esperàvem:

11.150€ destinats a un total de 19 entitats culturals i esporti-
ves, i 26.000€ a “mesures d’impuls econòmic i social”

Els ajuts i bonificacions són importants per superar situacions 
puntuals més o menys llargues en el temps, però ara calia apro-
var el Pla de Reactivació Econòmica i destinar-hi una quantitat 
més que generosa per impulsar el teixit econòmic. 

La partida més gran d’inversions, amb escreix, s’assigna al 
segon termini de pagament de l’adquisició de Ca l’Andreuet 
(105.000€).  Això sense sumar-hi els recursos per arranjament 
dels jardins que ja s’hi han destinat (fins a dia d’avui 27.000€). 
Per això, vam votar en contra.

En una crisi com la que patim hi ha prioritats inexcusables i 
essencials. Des d’ERC seguirem defensant allò que representa 
el republicanisme i que es resumeix en quatre pilars: feina, es-
cola, sostre i salut.

EL DESGAVELL DE CA L’ANDREUET

Com ja hem explicat, la inversió per la compra de Ca l’Andreuet 
costa a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès 420.000. Per l’ade-
quació dels jardins, ja hi ha invertits 27.000€ i, segons van in-
formar al ple de gener, encara hi ha accions a fer.

Cal recordar que quan es vulgui utilitzar la casa, evidentment 
s’haurà de rehabilitar, adequar... Un edifici que, segons el Pla 
d’Acció Cultural parla d’ubicar-hi un “espai de creació i produc-
ció que acollís residències artístiques”. Al ple de gener, es va 
dir que es pensava en una Oficina de turisme i un Museu de 
memòria històrica. En aquest mateix Ple es va mencionar que 
als jardins seria un lloc ideal per llegir. En algun altre indret han 
explicat que entre els dos edificis hi aniria una Biblioteca.

El desgavell és gran. I estem parlant de molts diners.

Ambtot, l’Equip d’ERC seguirem mostrant el nostre desacord 
amb aquesta actuació. A més, hem sol·licitat el projecte tècnic 
i informació en relació l’actuació que s’està fent als jardins, te-
nint també en compte que tot el conjunt està inclòs al catàleg 
de béns a protegir, amb protecció de tipus integral.



ERC AL PLE

Des del gener del 2020 han tingut lloc set plens ordinaris, en els 
que hem presentat un total de 24 mocions, propostes d’acord 
al Ple municipal amb aportacions, posicionaments i propostes.

D’entre aquestes hi ha una moció per donar a La Pitota la im-
portància i prioritat que es mereix; per un Pla de Reactivació 
Econòmica de Prats; per la millora de la xarxa de telecomuni-
cacions; per la salut emocional del jovent; per un pla director 
d’enllumenat públic; per impedir desnonaments; per declarar 
Prats municipi lliure de racisme; o per reactivar el projecte de 
Salut Comunitària.

També per reclamar un “Pacte per una economia per la vida”; 
per reivindicar els drets de presos/es i exiliats/ades dels fets 
de l’U d’octubre; per reprovar Joan Carles I; per les energies 
renovables, etc.

En els plens també hem dirigit nombroses preguntes d’actua-
litat a l’equip de govern. Podeu recuperar els plens a youtube.
com/pratstv, i les mocions presentades pel grup d’ERC a esque-
rra.cat/pratsdellucanes.

ACTES CELEBRATS

- 12 de gener a la Sala de l’U d’octubre, Diana Riba i Andreu 
Van den Eynde presentaren el llibre de Raül Romeva “Des del 
banc dels acusats”.

- 10 de març a l’Espai va tenir lloc l’Homenatge a Neus Català, 
amb la presentació del llibre “Un cel de plom”, de Carme Martí, 
acompanyada d’Eulàlia Solé i Roser Sebastià.

- 14 d’abril, dia de la República, va realitzar-se un “Live” amb 
Eudald Rovira, autor de “La victòria de la insubmissió. La força 
de la desobediència civil no violenta”.

- El 2 de juny es va cloure el “Cicle per la reactivació econò-
mica”, havent celebrat tres sessions telemàtiques específiques.

- El 27 de setembre a l’Espai, la Diputada Marta Rosique i el 
periodista Jordi Borralleras van conversar entorn el llibre “Torna-
rem a vèncer”, d’Oriol Junqueras i Marta Rovira. 

- El 12 d’octubre es va fer la ruta pels Espais de Memòria, amb 
l’arqueòloga Àngels Pujol. I el dia 15, l’homenatge al President 
Companys. 

- El 24 de gener, l’escriptora i diputada Jenn Díaz va presentar 
a la Plaça de l’església i en directe per instragram el seu llibre 
“Dona i poder”.

- El 31 de gener, també a la Plaça de l’església i per instagram, 
l’esportista i diputada Núria Picas va participar de l’acte “Al cos-
tat de la gent”, amb Montse Barniol i Montse Boladeres. 

LA PITOTA

L’Escola Bressol Municipal “La Pitota” és un servei essencial i 
importantíssim pel present i futur del municipi i la comarca. És 
un equipament públic de primer ordre, i l’important és el que 
s’hi viu a dins, el projecte educatiu que s’hi desenvolupa, el 
servei que s’hi dona.

La Pitota va viure en pocs dies la baixa de TRES persones que hi 
treballaven, inclosa la direcció.

Per això, vam mostrar i mostrem la preocupació per aquests 
fets, i alhora el compromís d’ERC Prats amb aquesta Escola i 
tota la comunitat educativa que la forma.

Vam demanar a l’Equip de Govern que fes una reflexió profunda 
per esbrinar els motius pels quals hi havia hagut alguns dels 
canvis produïts a l’equip docent, especialment en la Direcció. 
Una reflexió que no ha arribat.

Creiem que cal donar a l’Escola Bressol Municipal la prioritat 
política i pressupostària que mereix. Però, seguint també amb 
la tradició convergent, el govern actual de Junts i Movem no 
prioritza aquesta escola. 

PARTICIPACIÓ

El Govern de Junts i Movem fa gala a la tradició de l’antiga Con-
vergència: diu que fa participació però no hi trobem res. Per 
això pren decisions que no consensua, ni escolta. 
Ho hem vist en temes de gestió municipal: taxes i pressupostos. 
I ho hem vist en qüestions més globals com festes o aspectes 
econòmics.

S’ha aprovat un Pla de Participació, interessant, i s’ha constituït 
la Taula d’Igualtat.



Al costat de la gent.

Oriol Junqueras,  
president d’Esquerra 
Republicana.

Al costat  
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25 ANYS D’ERC A PRATS DE LLUÇANÈS

El 2020 va fer 25 anys que una candidatura sota les sigles d’Es-
querra Republicana de Catalunya obtenia per primer cop repre-
sentació a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès després del llarg 
silenci imposat de la dictadura franquista.

El balanç no és gens negatiu. En aquests anys ERC ha aconse-
guit trencar un domini absolut de Convergència i Unió (ara sota 
el nom de Junts) i s’ha consolidat com a alternativa de Govern 
al nostre poble.

Des d’aquí volem fer un reconeixement a totes les persones 
que en un moment o altre s’han implicat en política municipal 
i ho han fet en el paraigües d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya. 

Especialment, volem escriure un record a la Fina Domènech, 
l’Esteve Bubé i el Ramon Font. Són els membres de tota aques-
ta llarga família que a dia d’avui no podran llegir aquestes pa-
raules.

Ramon Besora Torradeflot va ser el primer en encapçalar la llis-
ta. I després d’uns anys a l’oposició, el 2003 va ser proclamat 
alcalde, trencant així 24 anys d’hegemonia convergent. 

El 2015, després de 8 anys d’un nou govern de Convergència i 
Unió, va ser una llista encapçalada per Isaac Peraire Soler la que 
va guanyar les eleccions municipals, tornant ERC a l’alcaldia.

Ara, és la Montse Boladeres Bach que presideix ERC Prats i 
exerceix de Portaveu a l’Ajuntament, a l’oposició.

Transformar el poble, treballar per ell i la seva gent, no en in-
terès propi. Empoderament ciutadà i col·lectiu. Posar la perso-
na al centre (tan urbanísticament, en aspectes de mobilitat, o 
d’equipaments i serveis). Un poble per viure, treballar i gaudir. 
Un poble que lideri la comarca, al costat dels altres municipis 
(com amb l’Escola de Música i Arts). Quan ERC ha liderat l’Ajun-
tament ho ha volgut fer amb una gestió planificada pensada en 
l’avui, en el demà i en el demà passat. Planificant i estructurant 
el futur. D’aquí en surten les principals inversions i programes 
portats a terme.

I sempre al costat de la llibertat del país i la independència. Des 
del 1995 quan érem molt poca gent, passant per l’inoblidable 1 
d’octubre del 2017 que vam ser gairebé tot el poble, i persistint 
fins a la victòria.


