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Notícies
Formació al Lluçanès
https://www.llucanes.cat/mes-de-20-propostes-formatives-aquesta-tardor-al-llucanes/
Les inscripcions són telemàtiques i es poden fer a través de www.llucanes.cat/formacio
Dijous, 16 de setembre de 2021

Obres de reforma del Local Social de Sta.Eulàlia de Puig-oriol
Dimarts, 22 de juny de 2021

Obres de reparació pont del Molí de Puig-oriol
Dimarts, 22 de juny de 2021

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

Ajuts activitats estiu 2021 per infants de 3 a 16 anys
Divendres, 28 de maig de 2021
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.

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 Puig-oriol
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!

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

