
Programa electoral 2019 
ERC Prats de Lluçanès - Impuls Republicà
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La candidatura d’ERC tenim, humilment, capa-
citat per fer-ho. Tenim ganes i empenta; amb 
responsabilitat. Prats de Lluçanès és un poble 
d’il·lusions i potencialitats, i l’Equip per Prats està 
a la vostra disposició.

el 26 de maig, VOTA 

www.esquerra.cat/pratsdellucanes

Passos per crèixer i ajudar a crèixer, 
per poderar el poble

#preparar
preparar un bon sustrat en 
test o terra

#sembrar
abocar les granes en un petit 
clotet

#treballar
regar amb mesura

#estimar
colocar-lo en un lloc càlid i 
lluminós

#cuidar
observar el creixement

#apoderament
aprofitar-ne els fruits

* Aquestes llavors de gira-sol no són 
per al consum. Ho serà el fruit que 
en surti. 



A mans teniu el resum de les principals propostes del 
PROGRAMA ELECTORAL de la candidatura d’ERC per a 
les eleccions municipals del 26 de maig d’aquest 2019. 
Ha estat elaborat incorporant aportacions sorgides a les 
trobades participatives “Parlem de Prats de Lluçanès”, i 
volem que es converteixi en el PLA DE GOVERN per a la 
legislatura 2019-2023. 

La nostra acció de govern voldrà seguir portant a l’ADN 
l’objectiu de la igualtat entre totes les persones, els 
drets i deures, la llibertat, la fraternitat i la sororitat 
entre la ciutadania. Polítiques transversals de joventut 
i de gènere de forma transversals. La no-discriminació 
i el respecte. La corresponsabilitat i la participació de 
la gent del poble. El respecte amb el medi ambient i 
l’entorn. La memòria històrica i el patrimoni. Seguint 
contribuint al dinamisme econòmic, social i cultural.

Volem seguir fent créixer, entre totes i tots, les llavors 
que fan i han de seguir fent d’aquest, un poble viu i 
actiu.

El programa sencer el podeu trobar a www.esquerra.
cat/pratsdellucanes, a diferents establiments del poble i 
a les parades que durant la campanya electoral fem als 
carrers. 

* TREBALL i OCUPACIÓ. Farem prioritàries les políti-
ques de treball, indústria, comerç, ocupació, promoció econò-
mica, turisme, coworking, teletreball i pagesia. Cal que vagin 
lligades a plans de formació que tinguin també a veure amb 
les necessitats de les empreses i oficis del municipi.

* GESTIÓ ECONÒMICA. Seguirem fent una gestió 
econòmica rigorosa, seriosa i planificada. Continuarem portant 
a terme polítiques progressistes; els recursos públics han de 
contribuir a generar dinamisme (ajuts a empreses, entitats, 
inversions...), amb sentit, planificació i visió de futur.

* HABITATGE. Cal actualitzar les accions del Pla d’Actua-
ció Municipal d’Habitatge, que tenim per primera vegada a la 
història, valorant els avenços, les necessitats i els reptes com 
els habitatges buits, edificis inacabats, la dificultat d’emanci-
pació del jovent, etc.

* MOBILITAT I VIA PÚBLICA. Seguirem vetllant per 
la mobilitat i la seguretat de vianants i vehicles. Cal afrontar-ho 
amb responsabilitat, valorant i consensuant. Treballarem per 
l’enllaç de la nova rotonda amb el carrer de Sant Jordi, i de 
la C-62 amb la zona industrial. Seguirem eliminant barreres 
arquitectòniques i arreglant voreres. Consolidarem el sistema 
de neteja de carrers. Executarem el Pla Director de l’Enllumenat 
Públic per fases. 

* SALUT COMUNITÀRIA. Tirarem endavant el projecte 
de “Salut comunitària”, conjuntament amb els agents de salut, 
serveis socials i educació, per assolir una dinàmica més saluda-
ble a la població.

* TEATRE ORIENT. Ha d’esdevenir un pulmó per Prats 
de Lluçanès. Dedicat prioritàriament a teatre, cal fer un procés 
participatiu per a repensar els usos dels diferents espais que té 
l’edifici. Ha d’esdevenir un punt clau de dinamització cultural i 
social. Paral·lelament, consolidarem un “Pla d’Acció Cultural”, 
en un poble ric amb festes, patrimoni, cultura i tradicions.

* PLAÇA NOVA. Treballarem per renovar la Plaça i els 
serveis (clavegueram...). És un punt de dinamisme comercial, 
econòmic i social que ha de poder ser reformat. Tenint en comp-
te les característiques que té (hi passa la carretera, carrers, 
aparcaments, botigues...) proposem un procés participatiu per a 
definir-ne la intervenció.

* ZONA ESPORTIVA. Culminarem la construcció dels 
vestidors compartits de la zona esportiva; treballarem per trobar 
sortida positiva a la pista de pàdel; legalitzarem el rocòdrom 
(boulder) del pavelló; canviarem el marcador del pavelló; dina-
mitzarem el Parc de Cal·listènia; reorientarem la Taula d’Esports 
i la Festa de l’Esport. Contribuirem a revitalitzar els esports 
anomenats “minoritaris” que es practiquen a la població. 

* ENTITATS. Seguirem fomentant l’espai com a hotel d’en-
titats, on reunir-se, celebrar actes, ajudar a la dinamització. Se-
guirem donant suport i acompanyament a les activitats i accions 
que les entitats del municipi porten a terme.

* EDUCACIÓ. Cal seguir potenciant l’Escola Bressol Mu-
nicipal, i contribuirem a impulsar la Xarxa de Petita Infància 
i Famílies del Lluçanès. Continuarem prenent mesures en el 

marc del projecte “Educació 360”; treballant amb el projecte 
Enxaneta, el CUEME, i el treball conjunt entre Biblioteca i 
Bibliobús. Volem acollir la Càtedra del Món rural.

* PARTICIPACIÓ i GOVERNANÇA. Consolidarem 
el funcionament d’un Ajuntament obert, transparent i proper. 
Difondrem més la web de transparència, la retransmissió 
dels plens municipals i les reunions obertes; contribuirem a 
fer més útils i amb millors resultats el Consell d’Infants, el 
Consell Escolar Municipal, la Taula d’Esports, el Consell de 
Joventut; crearem la Taula de Cultura i la Taula de Desenvo-
lupament Rural; i transformarem la Taula per la Dinamització 
Econòmica en Taula per a l’Ocupació i la Dinamització Econò-
mica. 

* SOSTENIBILITAT. Potenciarem una economia verda; 
vetllarem per la gestió acurada dels recursos naturals; 
continuarem amb el model de recollida de residus Porta a 
Porta millorant-ne la sostenibilitat, viabilitat i servei; anirem 
treballant per una deixalleria que compti amb els recursos 
necessaris. Continuarem treballant amb la millora i l’estalvi 
energètic i implementant accions per ajudar a mitigar el 
canvi climàtic. Amb el dret energètic com a fonament per mi-
llorar la cohesió social i evitar casos de pobresa energètica.

* NOVES REGIDORIES. Crearem la regidoria de 
“Desenvolupament Rural” que aglutini Territori, Medi Am-
bient, Pagesia i Demografia  i amb estreta col·laboració amb 
la Regidoria de Promoció Econòmica perquè és un àmbit 
estratègic pel nostre territori; i la regidoria de “Reforma 
horària i usos del temps”, per convenciment, salut, promoció 
i avançar-nos als esdeveniments.

* LLUÇANÈS. Continuarem liderant la tasca de manco-
munar serveis i polítiques comarcals, com l’Escola de Música 
i Arts del Lluçanès, en temes com els residus, la informàtica, 
els serveis tècnics, l’ocupació, el desenvolupament rural, 
els esports i el turisme. Seguirem exigint el reconeixement 
oficial de la comarca. 

* REPÚBLICA. Seguim endavant amb el nostre compro-
mís amb la República. Vam contribuir a l’1 i al 3 d’octubre, i 
mai defallirem per sumar esforços per aconseguir l’objectiu 
d’un nou país per a tothom. La política municipal, a més, ha 
de ser republicana, d’apoderament.


