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Notícies
Festa de l'Esport
3 de juliol de 2021
Zona esportiva - Sta.Eulàlia de Puig-oriol
Inscripcions Festa de l'Esport
https://www.lluca.cat/inscripcions-festa-de-lesport/
Dijous, 17 de juny de 2021

Estiu Inquiet 2021
El Consorci del Lluçanès, de la mà dels ajuntaments del Lluçanès, ofereixen el programa Estiu
Inquiet per a joves al Lluçanès.
Divendres, 28 de maig de 2021

Ajuts activitats estiu 2021 per infants de 3 a 16 anys
Comuniquem que des del Consorci d’Osona de Serveis Socials i els Ajuntaments de la
comarca d’Osona s’obre una convocatòria d’ajuts, que tenen per finalitat cobrir una part de les
despeses dels casals, colònies, estades, activitats esportives, acampades, campus, cursos i
altres activitats educatives destinades al lleure dels infants entre 3 i 16 anys que es duguin a
terme durant el període d’estiu que no hi ha escola a les famílies que es trobin en situació de
necessitat econòmica i social dels municipis que pertanyen al Consorci d’Osona de Serveis
Socials i formen part d’aquesta convocatòria.
Divendres, 28 de maig de 2021

Declaració contra l'homofòbia: la lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia
i la transfòbi
Dimecres, 12 de maig de 2021

Projecte constructiu d'eixamplament i millores de revolts a la
carretera BV-4342 Fase 2 de St.Martí d'Albars i Lluçà
Divendres, 30 d'abril de 2021

Instal·lació de plaques fotovoltaiques i punt de recàrrega de
vehicles elèctrics
Dilluns, 22 de març de 2021

Millores carretera de Lluçà BV-4341 del PK.9+110 al 14+780
Dimecres, 10 de març de 2021

Exposició al públic projecte "Reforma del Local Social"
Dimarts, 9 de març de 2021

Exposició al públic projecte Reparació del Pont del Molí de Puigoriol
Dimarts, 9 de març de 2021

Portes obertes Escola Bressol Gafarronets
Divendres, 19 de febrer de 2021
L'escola bressol està situada a Sta. Eulàlia de Puig-oriol (Lluçà), un petit municipidel Lluçanès.
El fet de ser una escola rural petita fa que el tracte amb les famílies i l'entorn, tanta nivell natural
com social, sigui molt proper i personalitzat.
SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ, PODEU POSAR-VOS EN CONTACTE AMB NOSALTRES I US
ENSENYAREM L'ESCOLA I EL NOSTRE PROJECTE!

Curs de monitoratge de lleure en línia (Setmana Santa)
Diumenge, 14 de febrer de 2021

Es recomana no plantar Polygala myrtifolia
Divendres, 12 de febrer de 2021
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Es recomana no plantar Polygala myrtifolia, perquè pot afavorir la Xylella fastidiosa, un bacteri
que provoca una greu malaltia a més de 300 espècies de plantes ornamentals i cultius
importants de casa nostra com l’olivera, l’ametller, la vinya, els cítrics.

19F. Dia Internacional contra la LGTBI-Fòbia a l'esport
Divendres, 12 de febrer de 2021
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Eleccions IdCAT Certificat pel vot per correu
Dilluns, 28 de desembre de 2020

Abastament amb aigües pluvials
Dimecres, 23 de desembre de 2020

Vídeos xerrada- taller sobre Residu Zero
Dijous, 17 de desembre de 2020

Des de l'ajuntament de Lluçà, en el marc de la Festa Major de Lluçà, hi havia la iniciativa de fer
una xerrada- taller sobre Residu Zero a càrrec d'Ester Peñarrubia.
A causa de les restriccions d'usos dels espais públics, aquesta activitat no es va poder realitzar
i es va reconvertir en l'edició de tres vídeos breus que ens expliquen com generar menys residu
a casa, quins contenidors usar per a cada rebuig i algun altre consell útil per aquests dies de
festa.
Esperem que siguin uns vídeos útils. Els podeu visualitzar al canal de YouTube de l'Ajuntament
de Lluçà:
https://youtube.com/channel/UCVA7Y0aQgt9jaShE7mDbKBA

Ajuts de l'ICAEN per actuacions de rehabilitació energètica en
edificis existents (PREE)
Divendres, 11 de desembre de 2020

25 de novembre. Dia Internacional per a l'eliminació de la violència
contra les dones
Divendres, 11 de desembre de 2020

Comunicat de l'Ajuntament de Lluçà en relació al Pla que preveu
l'ampliació de la Planta de compostatge Fumanya
Dijous, 26 de novembre de 2020
El passat 23 de setembre de 2020 es va publicar al DOGC l’acord de la Comissió Especial
d’Urbanisme de la Catalunya Central, referent a l’aprovació inicial del Pla especial urbanístic
autònom de la planta de valorització de residus orgànics mitjançant compostatge de Fumanya,
al terme municipal de Sant Martí d’Albars.

Actualitzacio dades empreses /comerços a la web municipal de
Lluçà
Dimecres, 18 de novembre de 2020
Des de l'Ajuntament de Lluçà ens agradaria actualitzar el llistat de negocis que apareix a la
pàgina web.
En cas que vulgueu que aparegui el vostre negoci, si us plau indiqueu en aquest formulari les

dades.
http://lluca.webmunicipal.diba.cat/el-municipi/guia-del-municipi/empreses-i-comercos/formulariactualitzacio-dades-empreses/

Enquesta habitants municipi de Lluçà 2020
Dijous, 22 d'octubre de 2020
Ajuda’ns a millorar responent a l’enquesta anual. Només necessites uns minutets. Tens temps
fins al 30 de novembre.
Pots respondre l’enquesta per internet a través del whatsapp de l’Ajuntament, o de la pàgina
web, o anar-la a omplir en paper a l'Ajuntament.
L’enquesta és anònima i permet deixar algunes preguntes sense puntuar en cas de que no
tinguis informació per opinar.

https://forms.gle/wUuDsbpLY6PTZFYu9

Desplegament de la fibra òpitca a Lluçà
Dilluns, 31 d'agost de 2020
L’empresa Gurbtec Telecom S.L., coneguda comercialment com a Goufone, va entrar instància el mes de juny d’aquest
any a l’ajuntament per poder fer el desplegament de la xarxa FTTH de comunicacions mitjançant fibra òptica al
municipi de Lluçà i Santa Eulàlia de Puig-oriol.
Per a poder-ho dur a terme, l’empresa ha d’obtenir l’informe favorable de l’arquitecte tècnic de l’ajuntament, de
Localret i de carreteres, i ha d’estar trenta dies en exposició pública.
En cas d’obtenir tots aquests informes favorables (el de l’ajuntament ja el tenen), es duria a terme el desplegament de la
fibra òptica entre els mesos d’octubre i novembre de 2020. També es faria una xerrada informativa per tota la gent del
municipi.
Actualment, Goufone està fent un estudi de les cases disseminades del municipi per calcular el cost que els suposaria
connectar-se a la xarxa de fibra òptica. Ho presentaran directament a les veïnes i veïns de les cases de pagès.
Un cop desplegada la xarxa de fibra òptica, es pot contractar el servei amb qualsevol operadora.

Caminada camí ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès.

Divendres, 31 de juliol de 2020
Des l’Associació del Camí ramader de Marina, de la qual el nostre Ajuntament en forma part,
estem organitzant una activitat dins del projecte Camí ramader de Marina. De la Cerdanya al
Penedès.
Es tracta d’una prova pilot en què farem una activitat els dies 24, 25, 26, 27, 28 i 29 de
setembre. És una caminada dividida en sis etapes i es podrà fer una única etapa o més d'una.
La caminada serà lúdica i, a la vegada, tindrà un cert component de treball, ja que ens ha de
servir per testar la ruta i millorar aquells aspectes que detectem entre tots i totes.
A partir d’avui i fins el 10 de setembre, podeu fer una preinscripció a l’activitat (es pot fer la
preinscripció per a etapes). Podeu enviar també el formulari als vostres contactes.
A continuació, teniu l’enllaç on fer la inscripció i on obtindreu més informació:
https://forms.gle/ei3QV71ae4sVWJae6
Per a qualsevol consulta o dubte podeu adreçar-vos al següent mail:
info@camiramaderdemarina.cat
Us hi esperem!

Ajuts per a la retirada d'amiant
Dilluns, 20 de juliol de 2020

CONSULTA PÚBLICA DEL REGLAMENT REGULADOR DE LES
NORMES D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE BÚSTIES CORREUS
MASIES LLUÇÀ
Dimecres, 8 de juliol de 2020

PROJECTE D’INSTAL?LACIÓ FOTOVOLTAICA PER
AUTOCONSUM DE 15KW SOBRE COBERTA DE L’ESCOLA DE
LLUÇÀ
Dimarts, 30 de juny de 2020

Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de
Lluçà relatiu a la modificació de la norma 65.
Dimarts, 30 de juny de 2020

L’ESTUDI LUMÍNIC I D’OPTIMITZACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC
DEL MUNICIPI DE LLUÇÀ
Dimarts, 30 de juny de 2020

MEMÒRIA VALORADA DE LA INSTAL?LACIÓ D’UN PUNT DE
RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS DE 22 KW
Dimarts, 30 de juny de 2020

Els 9 ajuntaments riberencs prohibeixen el bany a la riera de
Merlès
Dilluns, 29 de juny de 2020
La prohibició del bany a la riera de Merlès per evitar l’afluència massiva de visitants té per
objectiu prevenir el contagi de la COVID-19.

Servei especial de suport a la ciutadania per a l’impuls de la
tramitació electrònica
Dilluns, 29 de juny de 2020

Noves formes d’accés al servei de suport
__________________________
En els materials de difusió s’incorpora també la possibilitat que el ciutadà ens adreci
les seves consultes a través de:
https://bit.ly/suporttramits
Recordeu a més que podeu derivar al ciutadà per a que:
Ens truqui al telèfon 93 402 06 06
Ens enviï un correu electrònic a tramits@diba.cat

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA
INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI+
Dissabte, 27 de juny de 2020
“Els nostres drets són els vostres drets, el meu orgull és el teu orgull!”. Ens sumem a la
declaració institucional de @aferssocialscat i fem pròpies les reivindicacions
@consellnacionallgbti #orgull2020 #orgulldepaís

