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INTRODUCCIÓ

A mans teniu el PROGRAMA ELECTO-
RAL de la candidatura d’ERC per a les 
eleccions municipals del 26 de maig 
del 2019. Ha estat elaborat incorpo-
rant aportacions sorgides a les troba-
des 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 igual-
tat 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. La 
no-discriminació i el respecte. La cores-
ponsabilitat i la participació de la gent 
del poble. El respecte amb el medi am-
bient i l’entorn. La memòria històrica i el 
patrimoni. Seguint contribuint al dina-
misme econòmic, social i cultural.
Els últims 4 anys han estat intensos de 
treball incansable, i amb ganes de se-
guir-ne fent. Del programa electoral del 
2015 hem efectuat el 93% de les accions, 
i també n’hem realitzat altres que no es 
contemplaven al programa. Dèiem que 
estàvem preparats i, humilment, ho 
hem demostrat.
Així que volem seguir fent créixer, en-
tre totes i tots, les llavors que fan i han 
de seguir fent d’aquest, un poble viu i 
actiu.

A continuació el resum de les principals 
propostes:



* TREBALL i OCUPACIÓ. Farem prioritàries les 
polítiques de treball, indústria, comerç, ocupa-
ció, promoció econòmica, 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 pro-
gressistes; els recursos públics han de contri-
buir a generar dinamisme (ajuts a empreses, 
entitats, inversions...), amb sentit, planificació i 
visió de futur.

* HABITATGE. Cal actualitzar les accions del Pla 
d’Actuació 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’emancipació del jovent, etc.

* MOBILITAT I VIA PÚBLICA. Seguirem vet-
llant 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’Enllu-
menat Públic per fases. 

* SALUT COMUNITÀRIA. Tirarem endavant el 
projecte de “Salut comunitària”, conjuntament 
amb els agents de salut, serveis socials i educa-
ció, per assolir una dinàmica més saludable 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 dina-
mització cultural i social. Paral•lelament, conso-
lidarem un “Pla d’Acció Cultural”, en un poble 
ric amb festes, patrimoni, cultura i tradicions.

* PLAÇA NOVA. Treballarem per renovar la 
Plaça i els seus serveis (clavegueram...). És un 



punt de dinamisme comercial, econòmic i 
social que ha de poder ser reformat. Tenint en 
compte les característiques que té (hi passa la 
carretera, carrers, aparcaments, botigues...) pro-
posem un procés participatiu per a definir-ne la 
intervenció.

* ZONA ESPORTIVA. Culminarem la construc-
ció dels vestidors compartits de la zona es-
portiva; treballarem per trobar sortida positiva 
a la pista de pàdel; legalitzarem el rocòdrom 
(boulder) del pavelló; canviarem el marcador 
del pavelló; dinamitzarem el Parc de Cal•listè-
nia; 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’entitats, on reunir-se, celebrar actes, 
ajudar a la dinamització. Seguirem donant su-
port i acompanyament a les activitats i accions 
que les entitats del municipi porten a terme.

* EDUCACIÓ. Cal seguir potenciant l’Escola 
Bressol Municipal, 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 con-
junt entre Biblioteca i Bibliobús. Volem acollir la 
Càtedra del Món rural.

* PARTICIPACIÓ i GOVERNANÇA. Consolida-
rem 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 Desenvolupament 
Rural; i transformarem la Taula per la Dinamit-
zació Econòmica en Taula per a l’Ocupació i la 
Dinamització Econòmica. 

* SOSTENIBILITAT. Potenciarem una econo-
mia verda; vetllarem per la gestió acurada dels 
recursos naturals; continuarem amb el model 
de recollida de residus Porta a Porta millo-
rant-ne la sostenibilitat, viabilitat i servei; ani-



rem 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 millorar la cohesió social i evitar 
casos de pobresa energètica. 

* NOVES REGIDORIES. Crearem la regidoria de 
“Desenvolupament Rural” que aglutini Territori, 
Medi Ambient, Pagesia i Demografia i amb es-
treta col•laboració amb la Regidoria de Promo-
ció Econòmica perquè és un àmbit estratègic 
pel nostre territori; i la regidoria de “Reforma 
horària i usos del temps”, per convenciment, sa-
lut, promoció i avançar-nos als esdeveniments.

* LLUÇANÈS. Continuarem liderant la tasca de 
mancomunar 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 re-
coneixement oficial de la comarca. 

* REPÚBLICA. Seguim endavant amb el nostre 
compromís 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.



A partir d’aquí, dividit per àmbits sectorials, us 
presentem més propostes per les quals ens 
comprometem a treballar els propers 4 anys 
des de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès:

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Entenem que la dinamització econòmica 
implica i afecta a tothom i des d’aquesta pre-
missa fem un seguit de propostes que l’Ajun-
tament ha de recolzar i impulsar, i que serà 
possible amb la col•laboració i coresponsabili-
tat de tothom:

- Convertirem la taula de Dinamització econò-
mica en “Taula per a l’Ocupació i la Dinamitza-
ció econòmica” 

- Treballarem fent que la informació socioe-
conòmica cobreixi necessitats empresarials, 
ocupacionals, formatives (potenciar intercanvi 
d’informació). També els indicadors de perso-
nes en situació d’atur (inscrites o no al SOC).

- Implementarem i definirem recursos forma-
tius que reverteixin al municipi/comarca. Im-
pulsarem la formació en oficis (coordinant-nos 
amb el teixit empresarial per cobrir necessitats).

- Enfocarem la orientació i inversió en forma-
ció ocupacional adaptada a les necessitats del 
teixit productiu (cal conèixer competències de 
les persones en situació d’atur i procurar l’en-
caix amb les necessitats de l’empresa).

- Establirem canals de comunicació entre cen-
tres educatius i empreses per ajustar l’oferta de 
formació professional (formació “a mida”).

- Seguirem treballant per conèixer i per aprofi-
tar els recursos i persones de forma transversal i 
implicant diferents àrees (promoció econòmica, 
serveis socials, agents econòmics/industrials).

-Seguir publicitant la borsa de treball (Con-
sorci) contribuint a fer-la àgil, de fàcil accés i 
bidireccional, fent que doni màxima eficiència a 
les necessitats empresarials i personals.

- Fomentar l’autoocupació i l’emprenedoria de 
manera que reverteixi en un model econòmic 
divers que eviti dependències.

- Promocionarem la futura formatgeria col•lec-
tiva i obrador comunitari del Consorci del 
Lluçanès.

- Seguirem posant en valor la sala de cowor-
king, a l’Espai.

- Treballarem per manteniment de l’actual 
Zona industrial,  per dinamitzar els espais buits, 
i per desenvolupar el terreny industrial previst 
al POUM.  



- Treballarem per una Bàscula pública de pes-
atges.

- Fomentarem les Tecnologies de la Informa-
ció i la Comunicació. Continuarem impulsant 
tràmits administratius i accés a serveis i l’emis-
sió de certificats IdCat.

- Dinamitzarem i promocionarem la marca 
“Lluçanès”, juntament amb el Consorci del 
Lluçanès.

- Seguirem dinamitzant l’Àrea d’autocarava-
nes.

- Seguir treballant, junt amb el Consorci del 
Lluçanès, per la transhumància i els seus ca-
mins, així com en el marc de l’Associació “Camí 
Ramader de Marina”.

En comerç, mercat i fires:
- Promocionarem el producte de proximitat 

i afavorirem la venda directa dels productors 
locals junt amb l’Unió de botiguers, amb inicia-
tives diverses com el sistema digital de paga-
ments (xarxa de comerços adherits). 

- Seguirem donat suport a la Trobada de Tallis-
tes de Fusta.

- Impulsarem tallers de cuina de temporada 
amb receptari local/comarcal i estris i productes 
de la UBIC/mercat

- Explicarem el comerç i el mercat dominical 
com a espai necessari de socialització, treba-
llant per fomentar l’ampliació de l’oferta (col•la-
boració amb els centres educatius per expli-
car-ne la funció social i econòmica).

Potenciarem i treballarem per ser capdavan-
ters en allò que aquests últims anys ha donat 
visibilitat al municipi:

* Reforma horària: crearem la Regidoria de 
Reforma Horària i Usos del Temps. La racionalit-
zació dels horaris suposa una millora en la salut, 
la conciliació familiar, el benestar, la gestió del 
temps i en definitiva en la qualitat de vida. Ser-
ne impulsors, a més del benefici que suposa, 
publicita el nostre municipi.  

* Memòria històrica: seguirem amb el pro-
grama de recuperació de fosses, història local, 
patrimoni i foment de les tradicions. Aporta 
turisme de qualitat, interessat i respectuós amb 
l’entorn (ofertar paquets turístics)



ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA
-  Facilitarem eines, programes i ajuts econò-

mics específics per a aquells sectors socials 
amb més dificultats per accedir a la creació de 
cooperatives i a la incorporació de persones 
sòcies.

- Seguirem treballant amb l’Ateneu Coope-
ratiu de la Catalunya Central per explorar el 
cooperativisme com a via de sortida per a les 
empreses (relleu generacional, etc), facilitant 
suport tècnic a projectes que cerquin l’articula-
ció i la intercooperació del cooperativisme local.

- Impulsarem la compra pública socialment 
responsable que prioritzi les empreses coope-
ratives.

- Donarem suport a l’organització de fires lo-
cals i comarcals d’economia social i solidària.

- Impulsarem l’R+DCoop, juntament amb el 
Consorci del Lluçanès i la DIputació de Barcelo-
na, en el marc de projectes com el PECT Smart 
Rural.

- Seguirem donant suport a la Cooperativa 
Cuidem Lluçanès.

- Treballarem per cooperativitzar part de l’ofer-
ta turística.

DESENVOLUPAMENT RURAL
Cal considerar estratègic pel país, des del 
punt de vista econòmic, ambiental i sobretot 
territorial, el rellançament d’un sector primari 
potent, basat en una producció de qualitat, 
mediambientalment sostenible i en una trans-
formació excel•lent que aporti valor afegit als 
productes.
- Crearem la regidoria de Desenvolupament 
Rural que estarà formada per: 

* Agricultura
* Ramaderia
* Forestal
* Energies renovables
* Activitats complementaries 

- Crearem la Taula de Desenvolupament Rural 
amb representants dels 5 apartats anteriors. 

- Treballarem per ser la Comarca Pilot en la im-
plementació de la nova llei d’Espais Agraris, per 
tal de preservar-ne l’espai, facilitar la continuïtat 
de les explotacions ramaderes i assegurar la ca-
pacitat productiva agrícola del país i al mateix 
temps donar seguretat jurídica als productors.  

- Elaborarem l’inventari de camins i conti-
nuarem vetllant per la xarxa ja existent i el seu 



manteniment tot preservant els camins tradi-
cionals. 

- Facilitarem la implantació d’infraestructures 
que permetin la transformació de la producció 
agro-ramadera, per tal de donar un valor afegit 
als productes. 

- Seguirem en col•laboració amb el Departa-
ment Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació (DARP), el Consorci del Lluçanès i  altres 
entitats vinculades amb el desenvolupament 
rural del territori, la informació i/o formació del 
sector agrari. 

- Continuarem promocionant i participant ac-
tivament amb l’ADF,  l’Associació de Propietaris 
Forestals del Lluçanès i totes les entitats que 
vetllin per la preservació del territori. 

- Vetllarem per una bona relació entre les ac-
tivitats agràries i les de la ciutadania en l’espai 
rural, fent-les compatibles: caça, bolets, activi-
tats esportives i culturals, lleure...

- Gestionarem l’activitat de la caça com a 
necessitat del territori pel control cinegètic i la 
prevenció de la transmissió de malalties com la 
pesta porcina i la brucel•losis.

- Promourem i fomentarem en els menjadors 
escolars, centre de dia i actes municipals, el 
consum de productes de proximitat i posar-los 
en valor. 

- Continuarem promocionant la Fira de San-
ta Llúcia, el TastaQmarca i Mercat dominical, 
esdeveniments de promoció de productes de 
proximitat i de dinamització econòmica trans-
versal. 

- Promourem  les iniciatives que facilitin el co-
neixement del món rural. Benvinguts a Pagès, 
Visites guiades: La ruta del Pa, de la llet, de la 
coca i la llonganissa, visites d’escoles, etc.

SALUT I SERVEIS SOCIALS
- Garantirem la continuïtat del programa 

de  “SALUT COMUNITÀRIA” que té com objec-
tiu  la millora de l’estat de salut de la població 
de Prats de Lluçanès. Inclou fer un retrat del 
moment present (dades + percepcions) des de 
Serveis. Socials, Serveis Sanitaris, Treball,  Comu-
nitat Educativa, Entitats esportives, Culturals, 
Oci i temps lliure. Tots som agents de Salut.

- A partir d’aquest anàlisi prioritzarem els 
temes de més interès i/o més mancances del 
poble, planificarem i implementarem interven-
cions amb el corresponent seguiment i avalua-
ció. 



- Tindrem en compte que el nostre poble té 
talents, habilitats, interessos i experiències que 
constitueixen un arsenal valuós i útil.

- Treballarem per optimitzar el Centre de Dia.
- Revisarem l’accés de les places residencials 

de persones amb dificultats econòmiques.
- Treballarem per crear el Banc del temps: és 

una eina amb que persones de la mateixa loca-
litat intercanvien   talents, habilitats, interessos i 
experiències gratuïtament. La unitat d’intercan-
vi és l’hora.

- Garantirem la continuïtat del Pla de políti-
ques d’igualtat amb campanyes de sensibilit-
zació contra la violència de gènere, masclisme, 
homofòbia, racisme etc.

- Augmentarem les fortaleses de la infàn-
cia, joventut i les persones grans de Prats de 
Lluçanès, apoderant-les.

- Vetllarem el circuit SAD (Servei d’atenció 
domiciliària).

- Reforçarem la xarxa de voluntariat: adoles-
cents, joves i gent gran estudiant la possibilitat 
d’implementar una borsa de voluntariat.

- Millorarem la coordinació entre educació i 
serveis socials en el marc del programa de salut 
comunitària.

- Mantindrem, donarem suport i, si s’escau, 
ampliarem l’oferta del Centre obert.

- Seguirem garantint l’accés a serveis i acti-
vitats a tothom, que ningú es quedi fora per      
qüestió econòmica.

-Elaborarem un circuit d’Acollida per a perso-
nes nouvingudes al municipi.

PERSPECTIVA LGTBI
- Seguirem amb l’aplicació del pla comarcal 

LGTBI, en el que Prats de Lluçanès s’ha adherit 
aquesta legislatura. 

- Difondrem el Servei d’Atenció Integral (SAI) 
LGTBI Comarcal (web, butlletí municipal i espais 
públics com OAC, Punt Jove, Casals, Residèn-
cies, Escoles, Biblioteques, Espais Esportius...). 

- Treballarem per la formació LGTBI al personal 
municipal. 

- Inclourem models de diversitat LGTBI en 
campanyes publicitàries (fires, festes, activitats 
en espais públics...). 

- Vetllarem perquè les activitats (lúdiques, 
culturals, esportives...) siguin respectuoses amb 
el col•lectiu LGTBI. 

- Seguirem penjant les banderes LGTBI (Arc 



de Sant Martí i/o transsexual) en les dates de 
commemoració. 

- Promourem campanyes de sensibilització 
LGTBI (també conjuntament amb el SAI LGTBI 
comarcal i les entitats LGTBI). 

- Vetllarem perquè no hi hagi LGTBfòbia als 
espais de lleure i esport municipals. 

- Actualitzarem els documents municipals 
perquè siguin inclusius i reflecteixin la realitat 
social evitant utilitzar la fórmula pare-mare. 

- Treballarem amb projectes per a la inserció 
laboral de transsexuals (és un col•lectiu amb 
especial risc d’exclusió social). 

- Vetllarem perquè s’inclogui la diversitat LGTB 
als esplais, casals, biblioteques (hora del conte, 
club de lectura, adquisició nous llibres i fons 
LGTB).

DONES
Una autèntica política republicana treballa 
per la igualtat entre dones i homes. La Repú-
blica ha de ser la plasmació d’una societat de 
dones i homes lliures i iguals que compartei-
xin les responsabilitats, en la qual es garan-
teixi l’accés de les dones en tots els àmbits 
de representació i presa de decisió. El món 
local republicà ha de vetllar per fer efectius els 
drets de les dones en igualtat de condicions 
en tots els àmbits de la vida pública i profes-
sional, i evitar qualsevol discriminació per raó 
de gènere o de dependència per raons socioe-
conòmiques. 
Els ajuntaments, que són la primera i més pro-
pera administració pública per a la ciutadania, 
han de vetllar per fer del municipi un espai de 
seguretat i garantia de drets per a les dones, i 
un marc de creixement personal i professional. 
Han de dotar-se dels serveis que competen-
cialment els pertoquin i garantir l’acompan-
yament i derivació als ens supramunicipals 
adients en cas que les delimitacions compe-
tencials no facin raonable o possible atendre 
localment una necessitat. 
Cal tenir present la lluita contra la precarit-
zació i la pobresa femenines; és necessària 
la garantia de paritat i d’accés de les dones 
a tots els àmbits de representació i presa de 
decisions i formació del personal municipal i 
la població en general
L’erradicació de la violència masclista Els nos-
tres municipis han de ser espais segurs i lliu-



res de violències masclistes. Pobles i ciutats 
de coresponsabilitat, amables amb els infants 
i les famílies

- Avançarem cap a flexibilitats horàries i de 
permisos laborals paritaris i intransferibles que 
permetin la coresponsabilitat familiar. 

- Incentivarem que en àmbits no institucionals 
participatius també sigui així. 

- Seguirem formant part del pla d’igualtat 
comarcal.

- Donarem compliment estricte a la llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes 17/2015 
aprovada pel Parlament de Catalunya. 

- Promourem un gran pacte social, amb el 
compromís d’erradicació de la violència mas-
clista en totes les formes. 

- Lluitarem per l’erradicació de la violència 
masclista, en la prevenció i l’atenció a les dones 
i els seus infants en col•laboració amb el SIAD 
i d’acord amb el desplegament territorial de la 
Llei 5/2088, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista. 

- Formarem en perspectiva de gènere i violèn-
cia masclista tota la plantilla municipal i molt 
especialment el personal que treballa atenent 
les persones. 

- Donarem suport, recursos i reconeixement a 
les entitats que treballen en la prevenció, detec-
ció i reparació de la violència masclista. 

– Crearem una xarxa de jovent format en 
temes d’igualtat i violència masclista perquè 
puguin impartir tallers destinats a la gent jove 
per sensibilitzar i prevenir la violència masclista 
entre aquest col•lectiu. 

- En cas de feminicidi a Catalunya, establirem 
un recordatori i condemna de totes les formes 
de violència masclista a cada ple municipal 
posterior a l’esdeveniment, tal com es fa al Par-
lament de Catalunya 

- Incorporarem la perspectiva de gènere en 
el disseny i implementació de les polítiques 
municipals: urbanisme, mobilitat, accessibilitat, 
seguretat, participació, serveis socials, atenció a 
la diversitat, coeducació, gestió d’equipaments 
culturals, entre d’altres. 

- Dissenyarem una mirada específica adreça-
da a les dones grans, per tal que no pateixin 
solitud i abandonament: pla de teleassistència, 
suport a les entitats de gent gran, suport als 
equipaments municipals de gent gran. 

- Reconeixerem i visibilitzarem les experièn-
cies i la contribució de les dones als municipis 



mitjançant el nomenclàtor, l’atorgament de 
premis o qualsevol altre reconeixement públic.

- Promourem la participació paritària de les 
dones en tots els espais de participació munici-
pals. 

- Promourem la participació de les dones 
mitjançant el consell municipal de les dones o 
altres grups de treball. Alhora que promourem 
la creació d’espais de trobada de les dones del 
municipi per desenvolupar activitats dirigides i 
d’intercanvi d’experiències. 

- Seguirem promovent l’ús d’un llenguatge no 
sexista, tenint cura del llenguatge que s’utilitza 
en les comunicacions internes i externes de 
l’Ajuntament, evitant l’ús sexista del llenguatge, 
fomentant accions formatives per a la població i 
els treballadors i treballadores municipals. 

- Promourem la formació en perspectiva de 
gènere al teixit associatiu municipal. 

- Fomentarem, visibilitzarem i reconeixerem 
institucionalment l’esport de base femení. 

- Seguirem commemorarant les dates assen-
yalades per a les dones: 8 de març, Dia Inter-
nacional de les Dones; i el 25 de novembre, Dia 
Internacional per a l’Eliminació de la Violència 
vers les Dones. 

- Ens adherirem a les campanyes supramuni-
cipals de visibilització i empoderament de les 
dones, mitjançant mocions de suport i accions 
locals.

URBANISME
Volem un municipi ordenat, ben compensat i 
estructurat. El manteniment, la rehabilitació i 
la millora de les estructures ha de ser la nostra 
premissa. És, doncs, una oportunitat d’en-
dreçar i millorar el que s’ha fet fins ara.

- Treballarem amb el Pla d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal (POUM) aprovat de forma defi-
nitiva com a referent, posant-lo a disposició del 
municipi i aportant-hi les millores oportunes. 
Apostant per un model de municipi compacte, 
vertebrat en la convivència d’usos.

- Seguirem adaptant l’espai públic de la nostra 
població per tal de fer-lo accessible a tots els 
col•lectius. Continuarem amb el manteniment 
de les voreres

- Continuarem amb la dinamització del centre 
urbà i zona comercial treballant per la reforma 
de la Plaça Nova a partir d’un projecte partici-
patiu. 



- Treballarem per ampliar el parc infantil del 
passeig, convertint-lo en un parc de jocs i edu-
catiu.

- Continuarem recollint informació per la futu-
ra elaboració del mapa del clavegueram. 

- Actualitzarem el Pla d’actuació municipal 
d’habitatge amb noves accions. 

- Continuarem treballant per tal de posar al 
mercat els locals comercials i els industrials 
buits.

- Seguirem treballant per les Zones industrials 
del municipi.

- Revisarem i potenciarem les bonificacions 
sobre rehabilitació de façanes, eficiència ener-
gètica en construccions...

- Continuarem promovent la pacificació del 
trànsit a partir del pla de mobilitat. Posant la 
seguretat de les persones al centre d’aquestes 
actuacions. 

- Potenciarem noves places d’aparcament. 
- Estudiarem una nova ubicació per la para-

da  del transport públic per tal d’evitar perills 
en l’intercanvi de passatgers i d’obstaculització 
de la via pública., després de l’increment de la 
freqüència del servei.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT
- Avançarem vers un territori intel•ligent i 

sostenible, potenciant una economia verda i 
basada en el respecte pel medi. 

- Vetllarem per la gestió adequada dels recur-
sos naturals, patrimonials i culturals de la po-
blació per garantir-ne el manteniment a mitjà i 
llarg termini.

- Prosseguirem amb el model de recollida del 
Porta a Porta, millorant la sostenibilitat i la via-
bilitat econòmica del servei. 

- Persistirem en una deixalleria que compti 
amb suficients recursos perquè a més de donar 
servei a la nostra població pugui donar-los a 
la comarca, assumint cada població els costos 
que això comporti. 

- Impulsarem la reutilització i el reciclatge dels 
envasos i fomentarem la recuperació dels hà-
bits tradicionals no malbaratadors de recursos 
–cabàs, bossa del pa, carmanyola, etc. 

- Continuarem treballant per una jardineria 
gestionada amb criteris de qualitat i sostenibili-
tat, i evitant l’ús d’agrotòxics. 

- Seguirem amb els projectes mediambienta-
listes i de col•laboració entre entitats, centres 
escolars i voluntaris. 



- Continuarem implementant accions per mi-
tigar el canvi climàtic. i també per evitar casos 
de pobresa energètica.

- Apostarem per una energia sense ànim de 
lucre i 100% verda. 
- Executarem el pla director de l’enllumenat 
públic per fases, treballant els trams en més 
mal estat i adaptant-los a la normativa d’estalvi 
energètic i a la llei de contaminació lumínica. 

- Continuarem fomentant mitjançant subven-
cions directes o bonificacions, la incorporació 
d’energies renovables (plaques solars, geotèr-
mia, etc) en tot tipus d’infraestructures al mu-
nicipi. Com també en l’impost de circulació dels 
vehicles elèctrics. 

- Fomentarem la instal•lació de punts de re-
càrrega vinculats per a vehicles elèctrics, tant 
en aparcaments públics com privats.

- Continuarem fent campanyes per l’estalvi 
d’aigua, amb especial èmfasi en el foment d’ac-
tituds.

- Promourem la tinença responsable d’animals 
i l’ús respectuós de l’espai públic. Fomentant la 
implicació dels veterinaris en la gestió dels ani-
mals (informació sobre malalties, campanyes...)

- Crearem la Taula de Mediambient, per treba-
llar de forma participada els aspectes d’aquesta 
temàtica.

- Canviarem la caldera de biomassa de la zona 
educativa.

- Continuarem treballant per la implantació 
pel sistema de telegestió de l’edifici de l’Escola 
Lluçanès.
    
EDUCACIÓ
L’educació  és una peça clau per al progrés 
de qualsevol poble i de la seva ciutadania. El 
consistori, malgrat no tenir les competències 
en matèria educativa, ha de garantir el dret a 
l’educació per a tothom i, prenent com a fo-
nament la igualtat, l’equitat i la justícia social, 
oferir una educació de qualitat.

- Prats poble educador: continuar amb el Pro-
jecte Educatiu de Poble que englobi totes les 
propostes i objectius que girin entorn del món 
educatiu des de tots els àmbits: lleure, esportiu, 
entitats, associacions, seguint treballant en el 
marc del projecte educació 360.

- Seguirem apostant decididament pel Consell 
Escolar Municipal per tal que sigui un òrgan 
potent, capaç de liderar els objectius i propos-



tes sorgides del Projecte Educatiu de Poble, i de 
coordinar les iniciatives derivades dels centres 
educatius.

- Impulsarem la Xarxa de petita infància i famí-
lia del Lluçanès.

- Seguirem vetllant pel bon funcionament de 
l’Escola bressol municipal la Pitota.

- Vetllarem per l’amplació de l’oferta educati-
va i formativa d’acord amb  les demandes i les 
necessitats del nostre àmbit territorial amb la 
participació activa de tots els sectors implicats: 
Formació professional, capacitació d’oficis…etc.

- Dinamitzarem les aules d’estudi del Casal del 
jovent.

- Consolidarem la relació entre el servei de 
bibliobús i la biblioteca.

- Potenciarem el Consell d’infants, recentment 
creat, per tal que els nens i nenes se sentin 
agents actius del nostre poble. 

- Treballarem perquè els recursos culturals que 
tenim com el museu, els espais de la memòria 
i altres espais històrics siguin eines educatives 
per als nens i nenes, i per als joves.

- Promourem l’educació sexual al llarg de tota 
l’etapa escolar per tal de poder viure la sexua-
litat plena i lliurement, independentment del 
gènere i l’orientació sexual.

- Seguirem treballant per a que tohom tingui 
accés a les activitats extraescolars, sense cap 
discriminació.

- Continuarem treballant amb la Uvic i els 
altres agents socials, perquè Prats de Lluçanès 
aculli la futura Càtedra del Món Rural.

- Buscarem fórmules per donar suport a la 
detecció del talent del jovent de la comarca 
d’acord amb el treball que ja estan fent els cen-
tres educatius. 

CULTURA I FESTES
La cultura és una disciplina molt generalista 
i transversal. Va molt lligada a les festes, als 
esports, al comerç, al turisme , tradicions, eco-
nomia, memòria etc. . Com que és una cosa 
de tothom, cal que les institucions hi donin 
suport. També cal fomentar el sentiment de 
pertinença així com fomentar l’esperit crític. 

- Seguirem impulsant l’Escola de música i arts 
del Lluçanès (EMAL) i ampliarem a altres disci-
plines artístiques.

- Continuarem amb la línia iniciada amb la 
Memòria Històrica. Cal treballar per obrir més 
fosses, per seguir fent entregues de diplomes 



de reparació jurídica i per inscriure’s al Banc 
d’ADN.

- Treballarem per recuperar el teatre Orient, un 
equipament que volem posar a disposició del 
poble.

- Dissenyarem un pla pel Museu Municipal 
Miquel Soldevila.

- Constituirem la Taula de Cultura, com ele-
ment de participació ciutadana.

- Implantarem un  Pla d’acció cultural per es-
tructurar l’actuació política en aquest camp.

- Farem un Programa per conèixer, reivindicar 
i difondre la Història del poble. 

- Potenciarem i preservarem les nostres Fes-
tes, que són un patrimoni material i immaterial. 
Tenim una joia que hem de cuidar i posar en 
valor, reflectida en les Festes dels Elois, Sant 
Vicenç, Festes dels barris, Balls de bastons, Ball 
dels Romeus i la Pitota, Ball de Cinquagesma, 
etc. 

- Donarem suport als esdeveniments culturals, 
apoderant les entitats que els organitzin. 

JOVENTUT
- Desenvoluparem polítiques de joventut 

transversals, cada àrea de l’ajuntament ha de 
portar a terme accions dirigides al jovent.

- Incentivarem i reorientarem el Consell de 
joventut, com a òrgan de participació i espai de 
trobada del jovent del poble.

- Seguirem promovent el Cap de setmana 
jove, organitzat amb propostes dels mateixos 
joves.

- Continuarem impulsant el “Voluntariat Jove”, 
en que els joves puguin desenvolupar activitats 
que aportin un benefici col•lectiu.

- Seguirem impulsant el Casal del jovent, les 
aules d’estudi i els espais de trobada.

- Incrementarem i millorarem les ajudes per 
facilitar l’accés a l’habitatge dels joves, i els 
mecanismes per obtenir-les, d’acord amb el Pla 
d’Actuació Municipal d’Habitatge.

- Reforçarem el Servei d’Ocupació en l’àmbit 
de joventut, treballant per reforçar l’orientació 
professional, conjuntament amb els centres 
educatius o altres noves vies de formació.

- Seguirem amb el Pla per la Igualtat, fent èm-
fasi en la joventut.
ESPORTS

- Realitzarem un seguit d’inversions al pavelló: 
marcador nou, canviar el sistema de calefacció. 



degoters a pista i vestidors, temperatura vesti-
dors.

- Farem les millores que permetin legalitzar el 
rocòdrom situat al pavelló.

- Treballarem per arreglar les deficiències es-
tructurals de la pista de Pàdel, i buscar la millor 
solució per aquesta.

- Finalitzarem l’obra de vestidors compartits 
de la zona esportiva i treballarem per la segona 
fase (enderroc dels antics vestidors i bar de la 
piscina, i arranjament de la sala de màquines). 

- Potenciarem la interacció entre les discipli-
nes esportives en el marc de la Festa de l’Es-
port.

- Donarem suport a les entitats i al seu funcio-
nament. També pel què fa a problemàtiques 
relacionades amb la seva administració, com-
partiment de recursos, etc

- Treballarem, juntament amb el Consorci del 
Lluçanès, pel projecte “esport en valors”, l’apre-
nentatge i psicomotricitat durant la infància. 

- Impulsarem l’esport com a element turístic 
i municipal: Circuit Fix d’Orientació, Senders 
locals, rutes BTT... 

- Potenciarem la Taula d’Esports, nascuda 
aquesta legislatura.

- Potenciarem els esdeveniments esportius 
des de l’òptica de la salut i la dinamització 
econòmica.

- Posarem de relleu el territori valuós, amb 
característiques úniques, per a la pràctica de 
l’esport, amb respecte. 

- Visualitzarem i ajudarem als esports anome-
nats minoritaris que es practiquen a la població.

- Fomentarem la pràctica de l’esport en l’espai 
públic (Pistes de petanca, parc de calistènia, 
plaça dels Països Catalans etc.

- Donarem suport al desenvolupament de la 
nova Llei de l’Esport.

VIA PÚBLICA, SEGURETAT I SERVEIS MUNI-
CIPALS

- Continuarem aplicant el servei de neteja 
viària, que treballa de forma ordenada, periòdi-
ca i en tots els carrers del poble.

- Seguirem implantant campanyes de civis-
me i informació. Ho farem d’acord amb tots els 
consells i taules de participació del municipi.

- Seguirem treballant amb coordinació amb 
els Mossos d’Esquadra per accions de prevenció 
i vigilància.



- Continuarem treballant amb els Mossos 
d’Esquadra amb el projecte de proximitat i 
l’augment de la seva presència. Treballarem per 
una Oficina a Prats, que anirà lligat amb  l’ofi-
cialització de la comarca del Lluçanès. 

GOVERNANÇA, TRANSPARÈNCIA I PARTICI-
PACIÓ

- Consolidarem el funcionament d’un Ajunta-
ment obert, transparent i proper.

- Incrementarem la difusió de la web de trans-
parència.

- Seguirem amb la retransmissió dels plens 
municipals via youtube, fomentant la participa-
ció telemàtica. 

- Fomentarem 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 Jo-
ventut. 

- Crearem la Taula de Cultura, la Taula de Des-
envolupament Rural i el Consell Municipal de 
Dones.

- Transformarem la Taula per la Dinamització 
Econòmica en Taula per a l’Ocupació i la Dina-
mització Econòmica.

- El pressupost municipal passarà per les dife-
rents taules de participació per rebre propostes 
abans de ser aprovat pel Ple Municipal.

COMARCA DEL LLUÇANÈS
- Farem seguiment de la recent incorporació 

del Transport a Demanda, fer-ne valoració i im-
pulsar, si cal, les millores necessàries.

- Farem seguiment i valoració del nou horari 
de transport públic implantat aquest maig.

- Seguirem impulsant l’Escola de Música i Arts 
del Lluçanès, amb totes les seves modalitats.

- Treballarem per la comarcalització de serveis 
que s’optimitzin a partir de la mancomunació, 
com poden ser els relacionats amb els residus, 
suport tècnic, compres conjuntes, etc.

- Desenvoluparem el Pla de Màrqueting Turís-
tic elaborat aquesta legislatura, conjuntament 
amb la resta de municipis del Lluçanès.

- Treballarem per implantar la Xarxa de Petita 
Infància i Famílies del Lluçanès.

- Seguirem impulsant la trobada de regidors/
es i alcaldes/esses del Lluçanès.

- Seguirem impulsant el Consorci del Lluçanès 
com a eina útil per a la ciutadania i els ajunta-



ments, com a embrió del futur Consell Comar-
cal del Lluçanès.

- Seguirem exigint l’oficialització de la comar-
ca, referendada per la ciutadania del Lluçanès.

REPÚBLICA CATALANA
Volem construir una República per a tothom. 
No és possible fer un país nou i millor, amb 
més drets, més lliure, més net i més just, sen-
se independència. Una majoria sòlida i àmplia 
del municipalisme republicà és indispensable 
per articular una mobilització cívica i pacífica 
contra la repressió de l’Estat.
Ho vam demostrar l’1 d’octubre del 2017. Els 
ajuntaments republicans vam ser garants de 
la sobirania municipal que va permetre l’exer-
cici del dret a vot de la ciutadania. L’Ajunta-
ment de Prats de Lluçanès va ser el primer del 
país a donar suport oficial a la convocatòria 
del Referèndum, i a comprometre’s a cedir els 
espais municipals electorals.
Hem treballat i treballarem de la mà de la ciu-
tadania, al carrer i en tots els espais de diàleg 
que s’obrin per fer efectiva la República. 
Sempre ho hem fet sense partidismes, sense 
escatimar cap esforç i sense por a la pròpia 
integritat física. 

La República és inevitable. Des del govern 
municipal hem de seguir fent polítiques re-
publicanes d’apoderament ciutadà per seguir 
avançant. Hem de defensar el dret d’associa-
ció i participació, i posar la ciutadania al cen-
tre de la governança, amb un govern partici-
patiu i col•laboratiu, transparent, ètic i obert, 
acostant la informació a la gent de Prats de 
Lluçanès. A més del diàleg constant i el rendi-
ment de comptes. Els últims quatre anys hem 
fet grans avenços en aquest sentit.

Amb tot, i amb unes polítiques republicanes 
transversals i d’empoderament ciutadà des de 
l’Ajuntament, i donant suport al Govern de la 
Generalitat i al Parlament de Catalunya en els 
passos dirigits a la consecució de la República, 
seguirem dempeus. Sense fer ni un pas enre-
re.
    







el 26 de maig, VOTA 

www.esquerra.cat/pratsdellucanes

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.

1.  Isaac Peraire i Soler

2. Montse Boladeres i Bach

3. Pere Vila i Vilalta

4. Glòria Borralleras i Soler

5. Abel Vall i Casasampera

6. Maria Bruch i Crespiera

7. Montserrat Perarnau i Casals

8. Isaac Basagaña i Peraire

9. Laia Font i López

10. Màrius Tulleuda i Pérez

11. Arnau Font i Reguant

Suplents

1. Albert Ferrer i Soler

2. Maria Carmen Jorques i Dominguis

3. Ramon Besora i Torradeflot


