
 

 

MOCIÓ PER UNA BIBLIOTECA DE LES COSES A PRATS DE LLUÇANÈS 
 
La situació d’emergència climàtica en la que vivim obliga a seguir actuant en tots els 
terrenys possibles. En l’àmbit dels residus Prats de Lluçanès va començar a implicar-se 
amb profunditat a partir de la implantació del sistema de recollida d’escombraries porta 
a porta, amb resultats molt bons gràcies a la bona participació de pradenques i pradencs. 
 
En la normativa es va situant cada vegada més com a primera prioritat de la gestió de 
residus la prevenció i, especialment per això, la reutilització. 
 
La reutilització és el fet de tornar a usar un producte, ja sigui per a la mateixa funció 
inicial o una altra d’alternativa evitant que es converteixi en residu i així finalitzi 
definitivament el seu cicle de vida. 
 
Al mateix temps, existeix la realitat que la ciutadania acumula objectes a casa que ja no 
fa servir, que costen diners i que acabaran esdevenint residus. 
 
Aquests objectes poden tenir una segona vida i es pot evitar el seu final de vida impedint 
que es generin residus innecessaris. 
 
És possible l’organització de recollides o punts d’entrega, espais per a la reparació, la 
creació de voluntariat i organització de tallers i activitats. 
 
La creació d’un circuit per a la reutilització pot esdevenir també un pol de dinamització 
econòmica al municipi. 
 
Implicar-se socialment és important pel manteniment del planeta i la mitigació de 
l’emergència climàtica. 
 
És altament interessant avançar en l’estalvi de despeses, donar una segona vida als 
productes, generar menys residus, contribuir a la dinamització econòmica i fomentar el 
voluntariat. 
 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM a Prats de 
Lluçanès proposa l’adopció dels següents acords:  
 
 
PRIMER. Crear la Biblioteca de les Coses de Prats de Lluçanès. 
 
SEGON. Obrir una botiga al Carrer Major de Prats de Lluçanès i un espai de treball i 
magatzem a la Deixalleria municipal. 
 
TERCER. Elaborar totes les normatives de funcionament necessàries.  
 



 

QUART. Fer una campanya de difusió i comunicació fomentant la participació de la 
ciutadania. 
 
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord als Ajuntaments del Lluçanès, al Consorci del Lluçanès 
i a l’Agència de Residus de Catalunya. 

 
 

Prats de Lluçanès, gener del 2022 


