
Junqueras i Romeva van visitar Prats l’1 de setembre 
del 2017, en la presentació del Pla de Fosses 2017-
2018.

Escales del pavelló: arranjament de les escales 
exteriors del pavelló, igual que les baranes de la part 
nord, i el constant manteniment de la teulada. Ara, 
falta el sistema de calefacció i el rocòdrom.

Pistes de petanca: s’ha donat vida en un espai en 
desús amb la pràctica d’un esport en augment.

Magatzem Municipal: s’ha recuperat l’antiga 
discoteca per convertir-la en magatzem munici-
pal. S’estalvia, així, diners de lloguers. També s’ha 
adaptat els baixos de l’antiga Caixa Catalunya com a 
magatzem. I a la brigada s’han consolidat dos llocs 
de treball.
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Parc de Cal·listènia: a tocar de la zona esportiva, 
un espai on practicar exercici físic a l’aire lliure.

La Presidenta del Parlament Carme Forcadell va ser 
a Prats de Lluçanès el 19 de febrer del 2016

POUM: S’ha aprovat definitivament el Pla d’Ordena-
ció Urbanística Municipal.

Treball: Diferents iniciatives encaminades a acon-
seguir treball: coworking, cooperativisme, suport 
emprenedoria, suport a empreses, comerç, ocupació, 
formació, naus Puigneró, etc. 

Participació ambiental: a través de la Setmana del 
Medi Ambient i de la Natura i amb accions com el 
projecte capses-niu per fomentar i impulsar la soste-
nibilitat, la conservació de l’entorn, la lluita contra el 
canvi climàtic i l’economia verda i circular. 

Mobilitat: prioritat per a vianants i veïnat del 
Passeig i del Carrer Major. Eliminació de barreres ar-
quitectòniques i senyalització de passos de vianants. 
Campanyes de civisme i sensibilització d’aparcar 
bé. Contribuïr a tenir camins escolars amb la col·la-
boració de l’institut . Mantenir i millorar les places 
d’aparcament de Cal Xiquet, Cal Pelut (pavimen-
tant-la i dotant-la de vàter i serveis pels paradistes), 
Roca Xica, el Molí i sota la Biblioteca (on hem posat 
llum). Implementació de zones blaves gratuïtes,  per 
donar rotació a uns espais propers al comerç i ajudar 
a la seva dinamització. Reordenació d’algunes direc-
cions viàries per a fer més fluïda la circulació.

 

Espais de memòria: en el marc del projecte per 
a la recuperació de la memòria històrica, s’han fet 
xerrades (també el pregó de Festa Major a càrrec 
del Manel Bueno), entrega de diplomes de reparació 
jurídica, participació en el projecte d’identificació 
genètica, publicació del llibre “Guerra i Repressió 
a Prats” editat per l’ajuntament, col·locació de les 
llambordes Stolpersteine, i la creació dels Espais de 
Memòria, per justícia i dignitat. 

Consell d’Infants: s’ha constituït el Consell d’In-
fants de Prats de Lluçanès, aportant iniciatives molt 
interessants pel poble.

Obertura de fosses: l’estiu del 2017 es van obrir 
fosses comunes per tal de recuperar cossos i inten-
tar identificar-los. Van ser enterrats al cementiri de 
Prats. Van rebre la visita del Vicepresident Junqueras 
i Conseller Romeva primer, i de la Consellera Capella 
després.

Urbanisme: S’ha ampliat l’horari d’atenció al públic 
de l’arquitecte. S’han ofert bonificacions d’l’IBI i de 
la taxa d’ICIO per rehabilitació de façanes, en obres 
destinades a energies renovables i en obres per 
adaptació de vivendes destinades a les necessitats 
derivades de minusvalies. 

Fiscalitat: s’han reajustat les taxes, s’han reduït 
alguns coeficients de l’IBI, s’han creat bonificacions 
i s’ha creat una taxa amb l’objectiu que ningú quedi 
fora d’un servei municipal per qüestió econòmica.  

Salut comunitària: S’ha iniciat el projecte conjun-
tament amb tots els agents socials, coordinat pel 
Centre d’Atenció Primària. 

TastaQmarca: en el marc de la Fira de Sant Jaume 
i en la línia de la promoció de productes locals, ha 
nascut el “TastaQmarca”, mostra gastronòmica amb 
la participació de restaurants del Lluçanès. 

Obrim de nit: un esdeveniment inspirat en els 
“Shopping night”, en que un cop l’any els comerços 
obren el dissabte al vespre. En col·laboració amb 
la UBIC, com en altres iniciatives de promoció del 
comerç local.

Festes al carrer: la Plaça Nova i la Plaça Vella han 
estat escenari de multitudinàries Festes Majors. 

Mapa de neteja dels carrers: amb la reestructu-
ració de la brigada, també s’ha regularitzat la neteja 
dels carrers. De forma periòdica i a tots els carrers 
del poble.

Porta a porta (PAP): s’ha implantat un nou sistema 
de recollida de residus, amb uns resultats excel·lents 
gràcies a la bona pràctica de pradenques i pradencs.

Esport en valors: s’han tirat endavant projectes 
com l’”Esport en valors”, l’ “Enxaneta” i augmentat 
el “Centre Obert”.

Pla d’habitatge: per primera vegada Prats s’ha do-
tat d’un Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge.

Energies renovables: S’ha promogut la instal·lació 
de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a tra-
vés de concurs, properament s’intal·larà a l’aparca-
ment de Cal Pelut. S’ha redactat un projecte executiu 
per instal·lació d’autoconsum fotovoltaic al casal del 
jovent i es fan bnificacions en les taxes de vehicles 
en menor impacte ambiental i en obres destinades a 
la implantació d’energies renovables  

Fanals fotovoltaics: al cementiri, al camí del Lur-
des i al pàrquing de Cal Pelut. www.esquerra.cat/pratsdellucanes
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Han estat 4 anys intensos de tre-
ball incansable, i amb ganes de se-
guir-ne fent. Del programa electo-
ral presentat el maig 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 per 
governar i, humilment, ho hem 
demostrat. 
En aquest full us fem a mans un 
resum de la feina feta; alguna no 
es veu, i es que hem estat i creiem 
que hem d’estar acompanyant on 
hi ha problemes (quan hi ha un 
tall de llum, quan hi ha un pro-
blema amb l’aigua, o amb el Parc 
de Bombers, o amb un veïnat, per 
posar exemples...). 
Ho volem compartir amb vosaltres:

El President de la Generalitat Quim Torra va visitar 
la Fira de Santa Llúcia de Prats de Lluçanès el 16 de 
desembre del 2018.

#SEGUIM



Emprenedoria: s’ha donat suport a l’emprenedoria, 
i participat de projectes com el CUEME (Cultura 
Emprenedora a l’Escola)

Consorci del Lluçanès: hem liderat el Consorci 
i els seus projectes (ocupació, empresa, turisme, 
desenvolupament rural, esports...). Fent-lo més útil, 
malgrat les dificultats legals i operatives, pel fet de 
no ser encara un Consell Comarcal i d’estar oficial-
ment adscrit a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. 

Campanya pel Sí a la comarca: vam volcar-nos a 
liderar la campanya pel SÍ a la comarca, malgrat no 
compartir ni pregunta ni data, i entre totes i tots vam 
aconseguir l’objectiu. El resultat no ha estat respec-
tat i la comarca encara no ha estat reconeguda.

Participació: s’ha dinamitzat el Consell Escolar 
Municipal i la Taula per la Dinamització Econòmica; 
s’ha creat la Taula d’Esports i s’han fet nombroses 
reunions amb veïnes i veïns per temes que han anat 
sorgint. S’ha creat “El Safareig”, butlletí d’informa-
ció municipal.

Gestió econòmica responsable i acurada. 
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès ha tancat el 
2018 amb el romanent de tresoreria més gran de la 
història amb 1.023.726,39€, i un endeutament de 
619.037,34€, que significa un 25,86%. Dades que 
evidencien el bon estat de salut econòmica i la gestió 
rigorosa de l’equip polític i tècnic.

Equipaments escolars i les energies renova-
bles. S’ha aprovat pel 2020, a través del PUOSC, el 
canvi de caldera de biomassa de l’edifici de l’Escola 
Lluçanès i Institut.  S’ha ampliat el sistema de tele-
gestió (domòtica) per tal de millorar l’ús en energia 
i reduir-ne el consum i s’ha redactat un projecte 
executiu per instal·lació d’autoconsum fotovoltaic. A 
més, s’ha contractat el subministrament a la coope-
rativa Som energia.

Deixalleria: s’ha modificat la gestió i organització 
de la deixalleria i del servei de recollida de volumino-
sos. S’han fet campanyes de recollida de fibrociment 
i plàstic agrícola. S’inicien obres de remodelació, 
dotant-la d’una bàscula i de les eines necessàries per 
tal d’actualitzar-la.

Escola de Música i Arts del Lluçanès: amb el 
Consorci del Lluçanès, un salt endavant pels ensen-
yaments musicals i artístics al poble i a la comarca. 
També hem insonoritzat les aules de l’Escola de 
Música Josep Cirera i Armengol.

Sales d’estudi al Casal del Jovent: s’ha creat 
la plaça de Tècnic de Joventut, s’ha dinamitzat el 
Casal i, per primera vegada, Prats compta amb sales 
d’estudi.

Espai d’acollida a l’arxiu històric municipal: 
s’han augmentat les hores d’atenció al públic a 
l’Arxiu i s’ha adaptat un nou espai per a consultes i 
atenció, a la primera planta de l’Ajuntament Vell.

Espai de Coworking: Prats té per primera vegada 
un lloc actiu de coworking, a l’Espai.
 
Ple Municipal: es retransmeten per la web, queden 
penjats a la xarxa i es fan cada dos mesos.

Asfaltat Camí de Sant Andreu de Llanars: s’ha 
asfaltat un tram del camí que porta a diverses cases 
i a l’Ermita, s’ha fet el manteniment fins a Sant 
Andreu de Llanars.

Recuperació de les fonts del Xambó, del Ti i Font 
Guillera, en el marc del “projecte fonts” i en col·labo-
ració amb les escoles.

Carrer Major: arranjament del clavegueram i xarxa 
de subministrament d’aigua i pavimentació. Valorit-
zant el carrer central del poble i fer-ne protagonistes 
els vianants i el comerç.

Àrea d’autocaravanes: una nova oferta turística 
amb molt bona acceptació. Una aposta ferma que ha 
d’anar a més.

L’Espai: un nou edifici a disposició de les entitats 
i el poble. Lloc de reunions, d’actes, i de treball. 
d’estudi.

PP2: urbanització al voltant del pavelló pendent de 
fa massa anys i feta possible, també,  amb l’esforç 
del veïnat.

Cuina Escola Lluçanès: una nova cuina a les ins-
tal·lacions públiques de l’Escola Lluçanès i Institut, 
que ha permès que es pugui cuinar in situ. El nom-
bre d’alumnat que es queda a dinar s’ha gairebé 
doblat. 

Plaça Països Catalans: valorització de la Plaça, 
amb nous elements, en el marc d’un projecte de 
Voluntariat Jove.

Pavimentació del pavelló: reemplaçament del 
terra que es trobava en mal estat, amb un de compa-
tible per a totes les activitats que s’hi porten a terme 
(futbol sala, bàsquet, patinatge, educació física 
d’escoles i institut i altres esdeveniments)

Espai Social de la Gent Gran: hem recuperat el 
lloc on hi havia el “Club de Jubilats”, fent-lo accessi-
ble i preparat.. S’ha dinamitzat i farcit d’activitats. 

Arranjament Camí i senyalització del Safareig 
Públic: el Safareig és una joia, s’ha senyalitzat 
amb informació d’interès pel visitant, i s’ha arreglat 
l’accés.

Plaça del Perot Rocaguinarda: també en el marc 
del projecte de Voluntariat Jove, es va arreglar la 
Plaça.

Manteniment via pública: S’ha arranjat la vorera 
de Cal Santiago, una part de la del C. Orient i la 
vorera del C. Resclosa (a continuació de la nova 
rotonda), i altres trams de voreres malmeses. Com 
també s’ha substituït mobiliari urbà i s’ha afegit més 
bancs i papereres. 

Pavimentació de carrers: s’ha renovat l’asfalt de:
C. Hospital / Av. Pau Casals, el vial lateral / C. Dels 
Munts / C. Pirineu / Països Catalans / C. Maria 
Trullàs / Intersecció de la carretera de Manresa amb 
Sant Feliu / C. Orient / Plaça Nova / C. Del Pont  / C. 
Orient / Av. Pompeu Fabra / C. dels Àlbers fins a la 
Deixalleria.

Nova Rotonda: a la intersecció entre Carretera de 
Sabadell, Carretera de Pinós, Carrer Resclosa i Josep 
Cirera. 

Vestidors compartits a la zona esportiva: han 
començat, després de mesos de gestions pel projecte 
i el finançament, les obres dels futurs vestidors com-
partits per la piscina i el camp de futbol.


