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que hi viuen, els seus ajuntaments 
o el teixit empresarial i social que 
hi actua. Des del Consorci creiem 
que els serveis públics de proximitat 
són els que tenen més impacte i els 
que s'adapten millor al territori i a 
la seva gent. I aquest és el principal 
objectiu del Consorci, treballar i 
treballar per millorar la vida i el 
desenvolupament de la comarca.

Amb la memòria  de l'any 2017 us 
presentem un recull de dades que 
ens permeten fer-nos una petita 
idea de la importància d'avançar 
plegats en els diferents reptes i 
oportunitats.

S ón moltes les necessitats del 
Lluçanès, tan per les persones
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Presentació

Com a novetats del 2017 
m'agradaria destacar l'exitós 
naixement de l'Escola de Música i 
Arts del Lluçanès i el servei pioner 
de recollida de plàstics agrícoles 
en explotacions. Dos exemples de 
la transversalitat del Consorci i els 
seus serveis.

Cal sembrar per collir demà, i 
durant el 2017 hem plantat les 
llavors de diferents projectes i 
serveis que ben aviat veuran la 
llum i que són d'una gran 
importància pel Lluçanès: 
Cooperativa Cuidem Lluçanès, 
Xarxa d'Escoles Bressol, servei 
mancomunat de recollida de 
residus i voluminosos...

Espero que gaudiu de la memòria, 
i ens posem a la vostra disposició 
per rebre totes les aportacions, 
demandes i propostes que 
cregueu. Us convido també a 
visitar la web www.llucanes.cat 
on trobareu tota la informació del 
Consorci i del Lluçanès.

Endavant Lluçanès!

Isaac Peraire
President del Consorci del 
Lluçanès
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Organigrama

Organigrama
polític

President
Isaac Peraire i Soler

Vicepresident primer
Marc Sucarrats i Sabatés

Coordinador
Ramon Padrós i Ferrer

Responsable Ocupació
i Empresa

Ramon Padrós i Ferrer

Responsable
Desenvolupament Rural

Ramon Padrós i Ferrer

Responsable Cultura, Esports
i Joventut

Marc Tort i Carrera

Responsable Comunicació i TIC
Anna Plans i Canal

Responsable Centre de Serveis
Albert Güell i Vallbona

Joan Ramon Soler i Obradors

Responsable Atenció a
les persones

Montserrat Juvanteny i Canal

Responsable Educació
i Formació

Isaac Peraire i Soler

Responsable Residus 
Glòria Borralleras i Soler

Responsable de Turisme
Josep Martínez i Castro
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Organigrama

Director Tècnic
Xavier Barniol

promocio.consorci@llucanes.cat

Secretària
Anna Clària

aclaria@pratsdellucanes.cat

Administració
Cristina Millàs

consorci@llucanes.cat 

Administració
Angelina Soler

asoler@consorci.llucanes.cat

Desenvolupament Rural
Laura Megias

sdr.consorci@llucanes.cat

Ocupació
Vanessa Martín

insercio@consorci.llucanes.cat

Ocupació
Gemma Gallorte

ocupacio@consorci.llucanes.cat

Envelliment Actiu
Eva Salvans

xed@consorci.llucanes.cat

Educació i Formació
Mònica Jofre

formacio.consorci@llucanes.cat

Turisme i Patrimoni
Maria Faura

turisme@consorci.llucanes.cat

Empresa i Emprenedoria
Vanessa Martín

empresa@consorci.llucanes.cat

Comunicació
Marta Homs

comunicacio@consorci.llucanes.cat

Esports
Sara Sucarrats

esports@consorci.llucanes.cat

EMAL. Directora i professora
Laia Pujol

emal@consorci.llucanes.cat

EMAL. Cap d'estudis i professora
Rosa Rodríguez

capestudisemal@consorci.llucanes.cat

EMAL. Professor
Aleix Forts

emal@consorci.llucanes.cat

EMAL. Professor
Oriol Garriga

emal@consorci.llucanes.cat

EMAL. Professora
Trini Mujal

emal@consorci.llucanes.cat

EMAL. Professor
Marc Monzonis

emal@consorci.llucanes.cat

EMAL. Professor
Jordi Bruch

emal@consorci.llucanes.cat

EMAL. Professor
Joan Sardans

emal@consorci.llucanes.cat

Equip
tècnic



Organigrama
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Entitat

Ajuntament d'Alpens

Ajuntament de Lluçà

Ajuntament d'Olost 

Ajuntament d'Oristà

Ajuntament de Perafita

Ajuntament de Prats de Lluçanès

Ajuntament de
St. Agustí de Lluçanès

Ajuntament de
St. Bartomeu del Grau

Ajuntament de St. Boi de Lluçanès

Ajuntament de St. Feliu Sasserra

Ajuntament de St. Martí d'Albars

Ajuntament de
Sta. Maria de Merlès

Ajuntament de Sobremunt 

Consell Comarcal d'Osona

Associació d'allotjaments rurals
del Lluçanès

Unió de Botiguers i Comerciants
de Prats de Lluçanès

SOLC, Música i Tradició al Lluçanès

Unió de Pagesos

Comitè executiu

Montse Barniol

Joan Carles Solé

Josep Ma. Freixanet 

Marc Sucarrats

Ramon Casals

Isaac Peraire

Josep Pujol

Emili Benito

Josep M. Masramon

Joan Ramon Soler

Ramon Erra

Josep Costa

Albert Güell

Consell general

Magdalena Jareño

Enric Font

Ramon Ambrós

Jordi Tarradellas

Joan Compta

Anna Plans

Josep Subirana

Josep Salvans

Josep Martínez

Núria Obradors

Ramon Padrós

Jaume Bardolet

Laia Serradell

Jordi Bruch

Dolors Marmi

Albert Clara

Aleix Cardona

Ramon Soler

Consell
General



Gestió del programa Envelliment 
Actiu
Accions dirigides d’activitat física, 
memòria i formatives per majors 
de 60 anys dels municipis del 
Lluçanès. Programa itinerant que 
visita diferents municipis. Integra 
les activitats amb els Casals de 
Gent gran del Lluçanès i les rutes 
saludables.

Dinamització de Casals de Gent 
Gran
Aportar el suport als Casals de 
Gent Gran del Lluçanès per a 
millorar el benestar social, 
cultural i la seva qualitat de vida, 
promovent la seva participació en 
activitats. Amb el suport de la 
Diputació de Barcelona.

Dinamització de trobades corals
Aportar el suport per afavorir 
l’organització, execució i difusió 
de les dues trobades de corals 
que es realitzen al Lluçanès: la 
Trobada Nadalenca de Corals i la 
Trobada de Caramellaires al 
Santuari dels Munts.

Banc d'aliments
Centralització de totes les 
donacions de banc dels aliments 
de la població del Lluçanès i 
pagament. Lloguer del local cedit 
a Càritas.

Programes d’igualtat

Urgència Social
Centralització i pagament de 
totes les ajudes d’urgència social 
de la població del Lluçanès des 
del Consorci.
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Atenció a les persones

Banc aliments.
675 ajuts

4015,75€ atorgats

5084,22€ lloguer local càritas

Urgència
social.
91 persones beneficiàries

8535,91€ total atorgat

Serveis i
programes

Dinamització
trobades
corals.
380 participants

2 trobades

Passegem
junts.
76 participants

5 caminades

Dinamització
Casal de la
Gent Gran.

+65

391 beneficiaris

6 excursions i trobadesEnvelliment
actiu.
296 usuaris

26 tallers i activitats



Suport administratiu
Servei de suport administratiu als 
ajuntaments del Lluçanès per 
moments puntuals de feina, 
substitucions, períodes de 
vacances…

Compra pèl·let conjunt
Negociació conjunta de la compra 
de pèl·let.

Contractació del servei 
d’ambulàncies
Negociació conjunta pel servei 
d’ambulàncies als municipis del 
Lluçanès.

Organització i gestió de material 
inventariable
Base de dades comuna de 
material dels ajuntaments i 
sistema de reserva i 
compartiment entre els 
ajuntaments.

Arquitecte compartit
Servei mancomunat d’arquitecte 
pels municipis del Lluçanès.

Centre de serveis

Suport
administratiu
als Ajuntaments.
12 dies de servei prestat

Servei
d’ambulància
i gestió de material
de préstec.
19 serveis prestats

7 municipisArquitecte
compartit.
476 hores anuals

Compra de
pèl·let.
4 municipis

Serveis i
programes
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Gestió de les Pàgina web del 
Consorci del Lluçanès
Manteniment i millora de les 
pàgines web del Consorci del 
Lluçanès.

Gestió de les xarxes socials
Facebook, twitter, instagram. 
Difusió d'activitats, programes, 
projectes.

Creació i gestió de facebook per 
turisme i EMAL

Creació i edició d'un nou butlletí 
digital d'informació del Consorci 
del Lluçanès d'enviament 
quinzenal

Creació i edició de material 
corporatiu
Cartells, fulletons, anuncis.

Gestió i contacte amb la premsa 
local i comarcal
Notes de premsa, convocatòries 
de premsa.

Creació, difusió i seguiment de 
campanyes informatives de 
programes del Consorci del 
Lluçanès

Protocol de comunicació
Creació d’un protocol de 
comunicació entre el Consorci i 
els ajuntaments del Lluçanès.

Comunicació i TIC

Pàgina web.
Núm. visites a la

pàgina: 87889
Núm. usuaris: 8950

Facebook.
3306 seguidors

als 3 facebooks

Instagram.
819 seguidors

Telegram.
87 subscriptors

Serveis i
programes

Butlletí
digital.
18 butlletins

1291 subscriptors

Twitter.
2449 seguidors

Material.
42 cartells

20 banners

3 fulletons

8 anuncis

3 targetons
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Cultura, esports i joventut

Raid dels
Ausetans.
48 participants

Rutes i activi-
tats saludables.
150 participants

Beques
esportives.
160 usuaris

Bitlles 
catalanes.
168 participants

10 municipis

Mulla’t.
450 participants

Festa de
l’esport.
370 participants

Valors Up.
319 participants

Serveis i
programes

Dinamitzar i assessorar en la 
programació, implementació i 
avaluació de programes i 
esdeveniments esportius als 
diferents ajuntaments del 
Lluçanès

Assessorar i donar suport tècnic 
en la gestió, manteniment i 
planificació d’equipaments 
esportius dels ajuntaments

Dissenyar i organitzar activitats 
formatives en l’àmbit esportiu al 
Lluçanès

Trofeus
Material de
préstec.
496 participants

6 serveis

Gestió i
manteniment
de piscines.
5 municipis

Cros escolar.
534 participants

Tramitació i gestió de 
subvencions i recursos als 
ajuntaments del Lluçanès i el 
Consorci del Lluçanès

Dinamitzar projectes esportius 
mancomunats i transversals per 
millorar l’oferta i l’activitat 
esportiva

Gestió de
subvencions i
assessoraments.
57 serveis

Esdeveniments
i campionats
esportius.
2952 participants

Programes
esportius
municipals.
427 participants

Projecte
orientació.
600 participants



Gestió de formació pel sector
Oferta de cursos de formació 
d’interès per al sector primari: 
fitosanitaris, biocides, 
gestió…Jornades per la 
capacitació del sector primari del 
Lluçanès.
   
Servei de Desenvolupament 
rural
Assessorament a pagesos i 
propietaris. Suport al sector agrari 
en temàtiques diverses. Suport a 
nous projectes, acompanyament 
en noves incorporacions.

Suport als ajuntaments del 
Lluçanès
Cartografia i senyalització. 
Assessorament en la implantació 
de projectes. Suport en 
l’organització de fires, jornades i 
esdeveniments.
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Productes agroalimentaris
Suport en difusió, promoció i 
capacitació a productors i 
elaboradors de productes 
agroalimentaris.

Creació i gestió de Rutes 
agroalimentàries

Coordinació del Benviguts a 
Pagès al Lluçanès   

Dinamització sector tofoner
 
Gestió del projecte boscos de 
pastura

Suport a la gestió forestal
Suport i ajuda als propietaris 
forestals en col·laboració amb 
l’Associació de Propietaris 
Forestals.

Xarxa de productes de la terra 
   
Carta del paisatge del Lluçanès

Salut Pública
Assessorament i acompanyament 
als establiments i comerços 
minoristes, i ajuntaments, en 
matèria de salut pública.

Suport ADF

Accions de difusió dels projectes
Cartografia i senyalització. 
Assessorament en la implantació 
de projectes. Suport en 
l’organització de fires, jornades i 
esdeveniments.

Desenvolupament rural

Formació.

Serveis i
programes

6 jornades

126 participants

Boscos de
pastura.
11 acords signats

40 particpants

9 municipis

99 establiments

8 municipis

Suport a la
gestió forestal.
58 particpants

11 municipis

Carta del
paisatge.
76 adhesions

34 participants

Salut Pública.

Xarxa de
productes de
la terra.
31 assessoraments

58 empreses cens

12 empreses Associació Productors
i elaboradors del Lluçanès



Formació d’adults
Organització d’activitats 
formatives per adults en el 
conjunt de municipis del Lluçanès. 
Cursos de català, informàtica, 
alfabetització, idiomes… 

Formació professionalitzadora
Suport en l’organització d’accions 
de formació contínua i 
ocupacional per col·lectius i 
empreses del Lluçanès.

Pla Territorial Educatiu
Planificació educativa a través del 
projecte educatiu Lluçanès 
Territori Educador.

Cultura Emprenedora a l’Escola
(CUEME)

Suport agents educatius
Col·laboració amb Escoles Bressol, 
Primària, Secundària, Biblioteques, 
Escola de música i arts del Lluçanès, 
Centre de Recursos Pedagògics.

Difusió
Manteniment de la web 
www.formacio.llucanes.cat en la 
qual es poden consultar totes les 
activitats formatives del Lluçanès. 
Butlletí bimensual.

Suport ajuntaments
Suport als ajuntaments per la 
implantació i gestió d’accions 
formatives.

Xarxes: AMPAS, Biblioteques, 
escoles bressol

Orientació acadèmica i formativa 
Servei d’orientació i 
assessorament sobre el món 
educatiu i de la formació

Creixem plegats

Suport a ajuntaments

Voluntariat per la llengua

Educació a temps complert

Agendes escolars

No et liïs
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Educació i formació

Serveis i
programes

Agendes
escolars.
677 unitats

Orientació
acadèmica i
formativa.
111 participants

Formació
d’adults.
17 cursos / 9 municipis

168 particpants

Edat mitjana: 48 anys

Xarxes: AMPAS,
Biblioteques,
escoles bressol 
91 particpants

Pla territorial
educatiu.
34 participants

No et liïs.
346 participants

Cultura
Emprenedora
a l’escola.
59 particpants

3 escoles

Voluntariat
per la llengua.
12 participants

Creixem plegats
Escola de pares
i mares.
15 xerrades / 116 participants

6 municipis

Creixem plegats
Activitats
Institut
37 activitats / 272 participants

Formació
professiona-
litzadora.
2 cursos

32 participants

312,5 hores de formació
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Formació per empreses i 
emprenedors
Identificació, disseny i 
implementació d’accions per a la 
millora empresarial.

Suport a les empreses
Serveis de consolidació i millora 
contínua.

Suport als emprenedors
Serveis d’informació, 
assessorament, suport a la creació 
i posada en marxa de noves 
empreses.

Suport a l’emprenedoria juvenil i 
gestió de pràctiques en empreses

Antena del servei de Reempresa
Informació i acompanyament 
durant el procés de reemprendre.

Accions específiques pels 
comerços
Informació, campanyes de 
màrqueting, accions de 
sensibilització i capacitació per a la 
millora de la competitivitat dels 
establiments.

Informació, orientació i assistèn-
cia tècnica en subvencions i ajuts

Polígons d'activitat econòmica

Assessorament en ajuts LEADER

Ateneu Cooperatiu

Guanya temps! Centre de 
recursos emprenedors

30 plus

Cultura emprenedora a l'escola 
(CUEME)

Empresa i emprenedoria

Serveis i
programes

Formació per
empreses i
emprenedors.
6 cursos

108 participants

Ateneu
Cooperatiu.
Inici creació 1 cooperativa

70 participants

Accions
específiques
per comerços.
24 participants

Ajuts Leader.
15 assessoraments Prospecció

empreses.
22 visites a empreses

Suport a
l’emprenedoria.
279 particpants

Suport a
empreses.
261 particpants



14Consorci del Lluçanès. Memòria 2017

Servei d’atenció a les persones 
en recerca de feina

Servei Local d’Ocupació del 
Lluçanès, borsa de treball, 
orientació laboral
Eines i tècniques de recerca de 
feina, sessions grupals.

Servei a les empreses en gestió / 
intermediació i difusió d’ofertes 
de feina
Difusió de les ofertes de feina, 
preselecció i derivació de 
treballadors (intermediació).

Servei de suport als ajuntaments 
en projectes d’ocupació i 
processos de selecció
Suport i col·laboració en projectes 
d’ocupació, suport en processos 
de selecció públics.

Col·laboració en programes 
d’orientació i ocupació a nivell 
intercomarcal

30 plus

Fem ocupació per joves

Fàbrica de l'impuls a la innovació

Jove situa't

Ocupació per a la indústria local

Garantia juvenil

Ocupació

Serveis i
programes

Butlletí.Suport
processos
selecció en
ajuntaments.
26 processos

7 municipis

314 subscriptors

16 participants

Servei Local
d’Ocupació.
1068 participants

130 assessoraments

125 nous usuaris

779 seguiments

112 ofertes de feina

52 llocs de treball coberts

640 candidats enviats

Gestió
d’ofertes.

Accions
formatives.
5 sessions

35 participants

Jove Situa’t.

Club de la 
feina.
113 assistències
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Deixalleria
Estudi per la implantació d’una 
deixalleria comarcal del Lluçanès i 
sistema de recollida de 
voluminosos.

Gestió de residus
Estudi per la implantació d’un 
sistema propi de recollida de 
residus municipal pel conjunt de 
municipis del Lluçanès.
 
Recollida de plàstics d’ús 
agrícola
Implantació d’un sistema de 
recollida de plàstics d’ús agrícola. 
  

Residus

Servei de
recollida de
plàstics agrícoles.
48 explotacions

908 tones

Serveis i
programes
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Creació, millora i actualització 
del producte i material turístic

Desenvolupament i dinamització 
sector turístic i patrimonial

Ordenació Xarxa Camins del 
Lluçanès

Oficina de Gestió Patrimonial
Dinamització i coordinació 
Jaciment Puig-ciutat: campanya 
Universitat Edimburg estiu 2017 i 
promoció del Jaciment.

Coordinació Benvinguts a Pagès

Accions promoció i comunicació
Xarxes socials, dinamització web 
Lluçanès Turisme, assistència a 
fires turístiques.

Turisme i patrimoni

Serveis i
programes

Suport i 
assessorament
sector privat.
7 assessoraments empresaris
turístics

85604 visites web

5 assistència a fires

653 consultes ateses a fires

3600 calendaris

Suport
ajuntaments.
8 assessoraments a projectes

3 coordinació materials turístics

Accions
promoció i
comunicació.

Material
turístic.
7 nous materials turístics

13000 exemplars editats

Edició continguts i proposta 
calendari "Ocells del Lluçanès 
2018"

Suport i assessorament sector 
privat

Suport als ajuntaments del 
Lluçanès
Coordinació materials 
promocionals turístics 
ajuntaments, accions 
assessorament projectes turístics 
ajuntaments.

Xarxa i coordinació amb altres 
agents turístics

Atenció consultes visitants i 
registre.

899 visitants rutes
agroalimentàries

Creació 16 itineraris familiars

Creació 20 rutes senderisme
i btt digital

Creació i
millora del
producte turístic.

Desenvolupament i
dinamització
sector turístic
i patrimonial.
947 assistents Benvinguts a pagès

10 empreses participants

75 visitants Puig Ciutat
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Planificació, organització i 
desenvolupament de l'oferta 
educativa de llarga durada  
 
Oferta educativa de curta durada
Organització de tallers trimestrals i 
monogràfics

Projecte de banda Escolar  
 
Actuacions obertes a la 
ciutadania
Concerts i actuacions dels 
alumnes de l'escola

Escola de Música i Arts del Lluçanès

Serveis i
programes

Actuacions
obertes a la
ciutadania.
330 participants

Formació
llarga durada.
5 aules

99 alumnes

4 tallers

51 alumnes

Formació
curta durada.

Banda Escolar.
19 alumnes



Resum

Retorn econòmic
2017

Atenció a les
persones

Serveis i programes
Nombre de beneficiaris

7
1248

Centre de serveis Serveis i programes
Nombre d’actuacions

5
15

Comunicació i TIC Serveis i programes
Nombre de seguidors

8
7865

Cultura, esports i
joventut

Serveis i programes
Nombre de participants

19
6235

Desenvolupament
rural

Serveis i programes
Nombre de beneficiaris

14
616

Educació i formació Serveis i programes
Nombre de beneficiaris

18
1927

Empresa i
emprenedoria

Serveis i programes
Nombre de beneficiaris

13
709

Ocupació Serveis i programes
Nombre de beneficiaris

11
3395

Residus Serveis i programes
Nombre de beneficiaris

3
48

Turisme i patrimoni Serveis i programes
Nombre de beneficiaris

12
2599

Escola de Música i
Arts del Lluçanès

Total

Serveis i programes
Nombre de beneficiaris

4
499

Serveis i programes
Beneficiaris/particpants

114
25141

Per cada €
invertit per habitant
del Lluçanès n'han

retornat 4,58€
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Consorci del Lluçanès
C/ Vell, 3
08515 - Santa Creu de Jutglar (Olost)
938 880 050
consorci@llucanes.cat

www.llucanes.cat


