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Seguim treballant de forma intensa 
i ferma per a tots els habitants del 
Lluçanès. Les persones, les 
empreses, les entitats, les escoles i 
els ajuntaments.

Oferint formació per a infants, 
joves, adults i professionals. I 
millorant la vida de la gent gran, 
d’aquells que busquen feina, que 
volen iniciar un projecte 
empresarial o que cerquen noves 
oportunitats.

S eguim!
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Presentació

Seguim creant xarxa entre 
empreses i iniciatives dins i fora de 
la comarca. Potenciant la pràctica 
esportiva i els productors locals. 
Gestionant ofertes de feina, oferint 
beques, formant artística i 
musicalment.

Creant rutes, millorant itineraris i 
productes turístics. Generant 
acords entre propietaris forestals i 
ramaders.  I explicant tot el què 
fem.

Seguim treballant plegats  a través 
del Consorci del Lluçanès, que és 
l’eina que de moment ens permet 
avançar per un Lluçanès actiu i 
amb un futur digne.

Endavant Lluçanès!

Isaac Peraire
President del Consorci del 
Lluçanès

Abril de 2019
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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 

Responsable de Turisme
Josep Martínez i Castro
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Organigrama

Director Tècnic
Xavier Barniol

direccio@consorci.llucanes.cat

Secretària
Anna Clària

aclaria@pratsdellucanes.cat

Administració
Cristina Millàs

consorci@consorci.llucanes.cat 

Administració
Angelina Soler

asoler@consorci.llucanes.cat

Desenvolupament Rural
Judit Perarnau

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
Joan Rubiralta

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
Mariona Casellas

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

Associació de Defensa Forestal
del Lluçanès

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

Montse Juvanteny

Dolors Marmi

Albert Clara

Aleix Cardona

Ramon Soler

Xavier Masramon

Consell
General



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

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

Gestió del programa Envelliment 
Actiu
Accions dirigides d’activitat física, 
memòria i formatives per a 
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.
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Atenció a les persones

Banc aliments.
576 ajuts

4.182€ atorgats

5.084,22€ lloguer local càritas

Urgència
social.
33 famílies

7.203,88€ total atorgat

Serveis i
programes

Dinamització
trobades
corals.
172 participants

2 trobades

Passegem
junts.
355 participants

7 caminades

Dinamització
Casal de la
Gent Gran.

+65

279 participants

12 activitats, excursions 

i trobades
Envelliment
actiu.
7 municipis

376 usuaris

319 sessions

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.

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.

Passegem Junts
Passejades intergeneracionals per 
promoure l’activitat física de 
forma conjunta entre diferents 

col.lectius per donar a conèixer 
temàtiques culturals, territorials i 
educatives per la transmissió de 
coneixements entre les persones 
grans i els nens i nenes de les 
escoles.

Programes d’igualtat



Suport administratiu
Servei de suport administratiu als 
ajuntaments del Lluçanès en 
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.

Compra conjunta de vaixella 
compostable
Compra conjunta amb els 
ajuntaments del Lluçanès de 
vaixella d’un sol ús: plats, gots, 
plates, coberts, fabricats amb 
materials naturals d’origen 
vegetal, compostables, 
biodegradables i sostenibles.

Centre de serveis

Suport
administratiu
als Ajuntaments.
9 dies de servei prestat

Servei
d’ambulància.
26 serveis prestats

8 municipis

Arquitecte
compartit.
320 hores anuals

Compra de
pèl·let.
4 municipis

Serveis i
programes
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Compra 
conjunta de 
vaixella compostable.

Gestió i 
préstec de 
materials 
inventariable.

3 municipis

14.500 peces

6 serveis prestats

6 municipis

Oficina 
d’habitatge.
20 assessoraments

13 ajuts tramitats

Punt col·laborador de l’Oficina 
d’Habitatge del Consell 
Comarcal d’Osona
Gestió, assessorament i 
tramitació d’ajuts de lloguer.
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Dinamització i actualització del 
portal web del Consorci del 
Lluçanès
Manteniment i millora de les 
pàgines web del Consorci del 
Lluçanès. Actualització de 
novetats i notícies, projectes i 
programes, l’agenda d’activitats 
del Lluçanès.
Coordinació i suport en la creació 
i gestió del portal web de la 
cooperativa Cuidem Lluçanès.

Gestió i dinamització de les 
xarxes socials
Facebook, twitter, instagram. 
Difusió d'activitats, programes, 
projectes. Gestió de facebook per 
turisme, i creació i dinamització 
de xarxes per programes 
específics com l’INTRÚS.
Suport i gestió de les xarxes 
socials de la cooperativa Cuidem 
Lluçanès.

Comunicació i TIC

Pàgina web.
Núm. visites a la

pàgina: 147.233
Núm. usuaris: 14.950

Facebook.
2.747 seguidors F. Consorci

486 seguidors F. Turisme

260 seguidors F. EMAL

Instagram.
1.091 seguidors I. Turisme

Telegram.
86 subscriptors

Serveis i
programes

Butlletí
digital.
19 butlletins

Twitter.
2.684 seguidors

Material.
93 cartells

21 materials gràfics

Enviament quinzenal del nou 
butlletí digital d'informació del 
Consorci del Lluçanès 
Actualització de subscriptors al 
butlletí segons la nova normativa 
de protecció de dades personals.

Coordinació amb dissenyador de 
material gràfic corporatiu i 
creació de material per a 
diferents serveis i programes
Cartells i material gràfic: fulletons, 
tríptics, targetons, invitacions, 
anuncis, banners, catàlegs. S’ha 
creat una nova Guia de Serveis del 
Consorci del Lluçanès.

Contacte amb la premsa local i 
comarcal
Enviament de notes de premsa als 
mitjans de comunicació, 
convocatòries de premsa 

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

Gestió
DEA’s.
26 DEA’s

Rutes i activi-
tats saludables.
257 participants

Beques
esportives.
153 usuaris

Bitlles 
catalanes.
165 participants

8 municipis

Mulla’t.
530 participants

Festa de
l’esport.
230 participants

4 municipis
Valors Up.
879 participants

Serveis i
programes

Assessorar en la gestió dels 
equipaments esportius locals
Suport tècnic en la gestió, 
manteniment i planificació dels 
equipaments esportius locals dels 
diferents ajuntaments del 
Lluçanès.

Dinamitzar projectes i 
esdeveniments esportius 
municipals o mancomunats
Campionats esportius de bitlles 
catalanes, pàdel, cicle de 
passejades per a la gent gran, 
foment dels valors de l’esport 
(valors up), passegem junts, guia 
d’Ampas, pedalades familiars, etc.

Trofeus
Material de
préstec.
676 unitats

10 serveis

Gestió i
manteniment
de piscines.
5 municipis

Cros escolar.
480 participants

3 municipis

Jornada Esport Adaptat per a 
discapacitats.

Tramitar i gestionar recursos 
dels ajuntaments del Lluçanès i 
del Consorci del Lluçanès
Suport i gestió dels recursos 
econòmics, materials i personals 
en l’àmbit esportiu. 

Beques esportives
Beques per a activitats esportives 
durant el curs escolar i per a 
cursets de natació i abonaments 
de piscina d’estiu per garantir la 
igualtat d’oportunitats.

Gestió de
subvencions i
assessoraments.
41 serveis

Esdeveniments
i campionats
esportius.
3.693 participants

Programes
esportius
municipals.
236 participants

A cent cap
als 100.
44 participants

Programa 
educatiu per a
 joves.
95 participants

Activitats formatives en l’àmbit 
esportiu
Oferta de cursos de formació 
esportiva per a entitats, tècnics 
d’esports o personal relacionat.

Programa educatiu per a joves
Sport inquiet / Som extraescolars: 
activitats esportives durant el 
curs escolar.
Estiu inquiet: activitats d’oci 
educatiu durant l’estiu.



Gestió de formació pel sector
Oferta de cursos de formació
d’interès per al sector primari i 
Jornades per la capacitació i 
sensibilització 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   

Impuls per a la recuperació de 
varietats locals
 
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 
   
Suport ADF

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

Servei d’emprenedoria rural
Servei especialitzat per 
assessorar, acompanyar i 
impulsar iniciatives 
emprenedores al sector primari i 
en la cadena de valor 
agroalimentària ( de la producció 
al consum). Assessorament en 
relleu generacional, reconversions 
agroecològiques  i diversificacions 
en explotacions agroramaderes 
en actiu.

Desenvolupament rural

Formació
i sensibilització.

Serveis i
programes

10 jornades / 2 formacions

197participants

Boscos de
pastura.
13 acords signats

54 particpants

9 municipis

66 establiments

8 municipis

Suport a la
gestió forestal.
66 participants

11 municipis

Servei
d’emprenedoria
rural.
9 assessoraments a empreses 

o persones emprenedores

Salut Pública.

Xarxa de
productes de
la terra.
26 assessoraments

55  empreses cens

12 empreses Associació Productors
i elaboradors del Lluçanès



Organització d’accions 
formatives
Cursos i activitats formatives per 
a persones adultes  del Lluçanès. 
Formació professionalitzadora i 
formació contínua.

Coeducació a les escoles
Educació per a la igualtat entre 
nens i nenes al Lluçanès, a partir 
d'uns tallers vivencials i una caixa 
de contes coeducatius a les 
escoles.

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

Cultura Emprenedora a l’Escola
Coordinació i suport al programa 
CuEmE a les escoles del Lluçanès 

pel foment dels valors de 
l’emprenedoria a través de la 
creació d’una cooperativa escolar.

Xarxes: AMPAS, Biblioteques, 
escoles bressol
Col·laboració amb Escoles Bressol, 
Primària, Secundària, Biblioteques, 
Escola de música i arts del Lluçanès, 
Centre de Recursos Pedagògics.

Orientació acadèmica i formativa 
Suport en la coordinació d'accions 
i projectes d'orientació (Seguim, 
Càpsula, Grup d'orientació, Taula 
del món laboral, etc).

Creixem plegats
Acompanyament a l’escolaritat 
amb activitats per a pares i mares, 
activitats per l'alumnat de primària 

i secundària i per al professorat.

Educació 360
Participació en 6 seminaris per als 
pilotatges del projecte Educació 
360. Integració dels reptes en els 
projectes educatius de territori.

Programa educatiu per a joves
Estiu Inquiet i Sport Inquiet.

No et liïs
Programa de prevenció de les 
drogodependències al Lluçanès. 

Agendes escolars
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Educació i formació

Serveis i
programes

Agendes
escolars.
511 unitats

Orientació
acadèmica i
formativa.
106 participants

Formació
d’adults.
16 cursos / 7 municipis

151 particpants

Xarxes: AMPAS,
Biblioteques,
escoles bressol. 
77 participants

Pla territorial
educatiu.
34 participants en reunions

Cultura
Emprenedora
a l’escola.

Formació
Contínua.
2 cursos

28 participants

Creixem plegats
Escola de pares
i mares.
11 xerrades / 127 participants

7 municipis

Creixem plegats
Activitats
Institut.
41 activitats / 273 participants

Formació
professiona-
litzadora.
3cursos

35 participants

4 cooperatives / 4 escoles

91 alumnes

Coeducació
a les escoles.
89 participants / 5 escoles
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Suport a les empreses
Informació i assessorament a les 
empreses per a la seva 
consolidació, creixement i millora 
contínua, orientació i assistència 
tècnica en subvencions i ajuts.

Formació per a empreses i 
persones emprenedores
Formació adaptada a les 
necessitats de les empreses i les 
persones emprenedores.

Suport a les persones 
emprenedores
Serveis d’informació, 
assessorament, suport a la creació 
i posada en marxa de noves 
empreses, i en l’elaboració del pla 
d’empresa per analitzar la 
viabilitat tècnica, econòmica i 
financera del projecte empresarial.

Antena del servei de Reempresa
Informació i acompanyament 
durant els procés de cedir o 
reemprendre una empresa.

Assessorament en ajuts LEADER
Ajuts pel desenvolupament rural 
de la Catalunya Central.

30 plus
Programa que promou la inserció 
laboral de persones en situació 
d’atur de més de 30 anys i atendre 
les necessitats de les empreses.

Polígons d'activitat econòmica
Dinamintzació i millora del teixit 
empresarial dels polígons del 
Lluçanès. 

Foment de l’empresa d’economia 
social
Suport i assessorament per a la 
implantació de noves empreses 
cooperatives al Lluçanès.

Empresa i emprenedoria

Serveis i
programes

Formació per a
empreses i
persones 
emprenedores.
3 cursos

45 participants

Economia 
social.
suport en creació 1 cooperativa

68 socis constituents

Suport a
empreses.
196 accions

Ajuts Leader.
30 assessoraments

Prospecció
empreses.
53 visites a empreses

Suport a
l’emprenedoria.
313 participants

Antena de 
servei 
de Reempresa.
3 assessoraments

Cultura Emprenedora a l’Escola 
(CuEmE)

30 plus.
1 contractació
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Servei d’atenció personalitzada a 
les persones en recerca o millora 
de feina

Servei Local d’Ocupació del 
Lluçanès, borsa de treball, 
orientació laboral
Sessions individuals i grupals 
d’eines i tècniques de recerca de 
feina. Itineraris personals. Club de 
la Feina. Organització en formació 
professionalitzadora. Servei 
d’informació i orientació 
ACREDITA’T. Edició i difusió del 
butlletí de notícies sobre formació 
i ocupació.

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). 

Disseny de proves de preselecció 
per competències.

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.

Formació Ocupacional
Oganització del curs de neteja de 
superfícies i mobiliari en edificis i 
locals.

Guia’t
Projecte de mentoria que connecta 
joves que estiguin acabant els seus 
estudis universitaris o cicles 
formatius de grau superior amb les 
empreses del Lluçanès.

Ocupació

Serveis i
programes

Butlletí.Suport
processos
selecció en
ajuntaments.
12 processos

5 municipis

328 subscriptors

10 butlletins

7 participants

Servei Local
d’Ocupació.
765 participants

213 assessoraments

96 nous usuaris

429 seguiments

63min Temps de dedicació

per persona

115 ofertes de feina

56 llocs de treball coberts

384 candidats enviats

Gestió
d’ofertes.

Accions
formatives.
4 sessions

27 participants

Guia’t.

Club de la 
feina.
42 assistències

Acredita’t.

Formació 
ocupacional.

25 assessoraments

13 participants

100% inserció laboral 

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

Fàbrica de l'impuls a la innovació

Ocupació per a la indústria local

Garantia juvenil
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Deixalleria
Estudi per a 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.
42 explotacions

222 tones

Serveis i
programes
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Creació i millora de material 
turístic
-Producte Miradors: inspecció
-Producte Camins: creació, 
senyalització i tracks 16 itineraris 
familiars. Vinculació al Calendari 
del Lluçanès amb sortides 
mensuals. 
-Producte Ruta Llet i Pa: 
Dinamització a través del conte 
ilustrat, visites escolars, millora 
dels productes i estudis i 
participació com a ponent a 
jornades. 

Materil turístic
Edicions: Miradors del Lluçanès, 
Camins del Lluçanès. 
Reimpressions: mapa de 
sobretaula del Lluçanès, Ruta de la 
llet i del Pa. Edició Calendari del 
Lluçanès 2019.

Turisme i patrimoni

Serveis i
programes

Suport i 
assessorament
sector privat.
11 agents del territori participants

 al Benvinguts a Pagès

103  participants formació

12  assessoraments sector turístic

77.142 visites web

1.623 seguidors xarxes socials

5 assistència a fires

327 consultes ateses a fires

Suport
ajuntaments.
16 assessoraments a projectes

3 coordinació materials turístics

Accions
promoció i
comunicació.

Material
turístic.
5 creacions o reedició material

turístic

Desenvolupament i dinamització 
sector turístic i patrimonial: 
Treball en xarxa espais visitables 
del Lluçanès. Estudi unificació 
senyalització de camins
2 trobades de productors amb 
restauradors "Lluçanès al plat", 
coordinació Benvinguts a Pagès 
coordinació sortides mensuals 
"Ocells del Lluçanès", coordinació 
tècnica Camí Ramader de Marina
coorganització Fira de la 
Transhumància, suport Flama del 
Canigó.

Suport i assessorament sector 
privat 
Assessorament nous projectes 
turístics, implantació Tourism 
Data System, 2 formacions i 
trobades de coneixement.

833 visitants rutes
agroalimentàries

579 participants sortides 

ocells del  Lluçanès

Creació i
millora del
producte turístic.

Desenvolupament i
dinamització
sector turístic
i patrimonial.
1.084 assistents Benvinguts 

a Pagès

130 visitants Puig Ciutat

Accions promoció i comunicació
Desenvolupament Pla de 
Màrqueting Turístic del Lluçanès
Xarxes socials Lluçanès Turisme
assistència a fires, dinamització 
web , reportatges a mitjans: 
Descobrir Catalunya i  
Experiències  

Xarxa i coordinació amb altres 
agents turístics
Agents: ACT, Cercle de Turisme, 
Diputació de Barcelona, Osona 
Turisme, Màster Internacional 
Turisme Cultural UDG, estudiants 
UAB Direcció Hotelera i programa 
Odisseu.
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Planificació, organització i 
desenvolupament de l'oferta 
educativa de llarga durada
Música i moviment
Instrument en petit grup (clarinet, 
saxo, trompeta, vilolí, bateria, 
guitarra elèctrica i acústica i 
piano).
Llenguatge i creativitat
Cor
Combo 
Banda
   
Oferta educativa de curta durada
Organització de tallers trimestrals i 
monogràfics de diferents 
disciplines artístiques: arts 
escèniques, arts plàstiques, 
música, dansa i literatura.

Projecte de banda Escolar
Projecte comunitari de 

Escola de Música i Arts del Lluçanès

Serveis i
programes

Actuacions
obertes a la
ciutadania.
1.245 persones de públic

8 municipis

Formació
llarga durada.
6 municipis amb aules

146 matrícules

15 tallers

135 inscripcions

7 municipis

Formació
curta durada.

Banda Escolar.
19 alumnes

5 actuacions obertes

democratització de la pràctica 
instrumental dins l’escola de 
Perafita, conegut amb el nom de 
UI UI (un infant, un instrument),  
per l’alumnat de 1r fins a 6è de 
primària. 1h de classe setmanal 
dins l’horari lectiu.
2 actuacions conjuntes amb la 
banda de l’EMAL i 3 actuacions 
obertes a Perafita.
   

Actuacions obertes a la 
ciutadania
Concerts i actuacions de l’alumnat 
-de l'escola de Música i Arts del 
Lluçanès. Promoció de la música i 
les arts a través d'actuacions 
d'estudiants o professionals.

Cicle de Concerts de jazz. Intrús: 
Jazz pel forat del Pany
La seva finalitat és oferir i apropar 
un cicle de concerts de jazz, 
professionals i de qualitat, a 
diferents municipis del Lluçanès, 
realçar i fer més visible el 
patrimoni arquitectònic de les 
localitats i acompanyats amb 
productes locals.

Xarxa
Col·laboració i treball en xarxa 
amb altres entitats educatives de 
tot el territori (ACEM, Educació 
360, Xarxa d’Escoles Municipals 
de Música i Arts).

Cicle de 
concerts de 
Jazz. Intrús -Jazz pel 
forat del pany.
255 persones de públic

5  concerts / 5 municipis



Resum

Retorn econòmic
2018

Atenció a les
persones

Serveis i programes
Nombre de beneficiaris

7
1791

Centre de serveis Serveis i programes
Nombre de serveis prestats

7
72

Comunicació i TIC Serveis i programes
Nombre de seguidors

6
7518

Cultura, esports i
joventut

Serveis i programes
Nombre de participants

19
7438

Desenvolupament
rural

Serveis i programes
Nombre de beneficiaris

11
473

Educació i formació Serveis i programes
Nombre de beneficiaris

15
1011

Empresa i
emprenedoria

Serveis i programes
Nombre de beneficiaris

11
709

Ocupació Serveis i programes
Nombre de beneficiaris

12
2329

Residus Serveis i programes
Nombre de beneficiaris

3
42

Turisme i patrimoni Serveis i programes
Nombre de beneficiaris

6
3098

Escola de Música i
Arts del Lluçanès

Total

Serveis i programes
Nombre de beneficiaris

5
1800

Serveis i programes
Beneficiaris/participants

102
26.209

Per cada €
invertit per habitant
del Lluçanès n'han

retornat 5,03€
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Consorci del Lluçanès
C/ Vell, 3
08515 - Santa Creu de Jutglar (Olost)
938 880 050
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