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Notícies
Horari bibliobús
Ja tenim confirmats els horaris i el calendari d’octubre a desembre 2021.
Continuarem amb els mateixos horaris i aplicant les mateixes mesures de COVID-19 que estàvem fem
fins ara.
Recordeu que des de finals de juliol podeu pujar a dalt del bus, amb control d’aforament, una persona o
grup bombolla de convivència, amb mascareta i gel a les mans.
Dilluns, 20 de setembre de 2021

Formació al Lluçanès
Tallers, cursos, formacions professionalitzades i jornades tècniques, al Lluçanès, pel darrer trimetre del
2021
Divendres, 17 de setembre de 2021

Horari d'atenció Oficines Municipals
A partir del dimarts dia 14 de setembre, l'horari d'atenció a les Oficines Municipals serà de dilluns a
divendres de 9 a 14h.
Dilluns, 13 de setembre de 2021

Iniciació a l'anglès
Curs adreçat a persones que vulguin iniciar-se a la llengua anglesa.
Dilluns, 13 de setembre de 2021

Unitat mòbil ITV tractors i ciclomotors
Us informem que la Unitat Mòbil efectuarà les revisions ITV a Perafita el dia 18 de Novembre de 2021.

Les reserves es poden fer:
- citaprevia.cat
- Tel. 972 49 29 12
Dilluns, 6 de setembre de 2021

Horari Biblioteca Municipal
A partir del dimarts dia 14 de setembre, la biblioteca municipal reprendrà l'horari habitual:
. Dimarts de 9 a 12h
. Dimecres i divendres de 17 a 20h
Dilluns, 6 de setembre de 2021

Horari d'estiu de la biblioteca municipal
Durant el mes d'agost, i fins el 7 de setembre, la biblioteca estarà oberta els dimarts de 8:30h a 11h i els
dimecres i divendres de 17h a 19h.
Dijous, 5 d'agost de 2021

Recollida d'andròmines
Aquest és el protocol establert per la retirada controlada d’aquests residus:
Petició de recollida:
Trucar a les oficines municipals, al telèfon 93 8530001, tant per a recollir mobiliari i andròmines com per
a recollir ferralla i electrodomèstics. Aquest servei és gratuït i es dur a terme els dimecres al matí.
Informació complementària i d'interès:
Un altre opció a tenir present és la deixalleria de Prats de Lluçanès, la més propera al nostre municipi (
telèfon 93 8508311, c/ dels Albers, s/n ) .
L'horari d'obertura és el següent:
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres

15:00–17:00
15:00–17:00
10:00–14:00
15:00–17:00
15:00–17:00

dissabte 10:00–14:00
diumenge Tancat
Dilluns, 26 de juliol de 2021

Horari d'estiu del Bibliobús
Aquest estiu el servei de Bibliobús serà els dijous 26 d'Agost i 9 i 23 de setembre d'11 a 13.
Per a més informació:
Tel. 608 745 126
b.puigdon@diba.cat
Dilluns, 26 de juliol de 2021

Tancat per vacances
La biblioteca romandrà tancada tot el mes de juliol. Bon estiu!
Diumenge, 4 de juliol de 2021

La Ruta de la Tòfona
Després de més d'un any de treball amb diferents agents del territori, i amb el suport i assessorament de
CHIAS MARKETING, neix una nova ruta agroalimentària al Lluçanès, per posar en valor els productes
del territori a través d'activitats experiencials i de coneixement: La Ruta de la Tòfona https://turisme.llucanes.cat/visiteu/ruta-tofona/

Dilluns, 28 de juny de 2021

Horari biblioteca Festa Major
L'horari habitual de la biblioteca por veure's afectat degut a tasques organitzatives de la festa major.
Disculpeu les molèsties.
Divendres, 25 de juny de 2021

Festa Major de Sant Pere

Aquí us deixem tots els actes que es realitzaran aquesta Festa Major!
Dilluns, 21 de juny de 2021

Noves mesures de contenció de la COVID-19
Les restriccions a Catalunya i les mesures covid continuen flexibilitzar-se atès que la situació
epidemiològica continua millorant les darreres setmanes. Després que s’aixequés del tot el confinament
perimetral i el toc de queda amb la fi de l’estat d’alarma, a partir del 24 de maig hi ha noves obertures i
una reducció de les restriccions, sobretot, pel que fa al sector de la restauració i l’oci. També es relaxarà
la limitació de les trobades socials: el màxim passarà de sis a 10 persones.
Pel que fa als bars i restaurants, el govern català preveia que a partir del 24 de maig, Segona Pasqua i
festiu a molts municipis de Catalunya, la restauració podria allargar l’horari, de 6 a 24 h. Tot i això, una
resolució del TSJC ha ordenat ampliar els horaris i els aforaments des d’aquest dijous.
Dilluns, 24 de maig de 2021

Horari bibliobús
Ens és grat comunicar-vos que a partir del 17 de maig el servei de bibliobús ja podrà tornar anar a dos
Municipis al dia.
Així doncs :
·

Recuperem freqüències setmanals i quinzenals dels Municipis

·

Hores de servei Municipis matins 2 h

·

Hores de servei Municipis tarda . 2,5 h

·

Quarantena dels llibres tornats 24 h

·

Encara no es podrà accedir a dins el bus

Dilluns, 10 de maig de 2021

Noves mesures de contenció de la COVID-19
El Procicat ha aprovat noves restriccions a Catalunya i canvis en les mesures a partir del 26 d’abril i fins
al 3 de maig, és a dir, que els canvis tenen una vigència de set dies.
Dilluns, 26 d'abril de 2021

Horari d'obertura del gimnàs
Horari d'obertura del gimnàs (del 13 d'abril al 17 de juny) amb nou servei de monitoratge.
Els dimarts de 9 a 11h i els dijous de 18 a 20h.

Dilluns, 12 d'abril de 2021

100ª Volta Ciclista a Catalunya
El dimecres 24 de març, la 100ª Volta Ciclista a Catalunya passa per Perafita direcció Sant Quirze de
Besora.
Dilluns, 22 de març de 2021

Nou horari de la biblioteca municipal
A partir d'aquest mes de març la biblioteca romandrà oberta els dimarts de 9 a 12H i els dimecres i
divendres de 17 a 20H.
Dijous, 18 de març de 2021

La construcció de la nova escola Heurom comença a ser una realitat
El divendres 5 de març, l'honorable conseller d'educació Josep Bargalló, la Directora dels SS.TT, Dolors
Collell i la Delegada del Govern Alba Camps han visitat l'Escola Heurom per parlar de detalls i terminis
de construcció de la nova escola.
Dilluns, 8 de març de 2021

Per la igualtat i dret de les dones
"Soy el tipo de mujer que yo quiero, la luna me la bajo solita"
Frida Kahlo
Dilluns, 8 de març de 2021

Noves mesures de contenció de la COVID-19
S'ha publicat al DOGC la resolució que modifica algunes de les mesures vigents per contenir la COVID19 i que entraran en vigor a partir de dilluns, 1 de març. La resta de mesures es mantindran fins al 7 de
març.
Dilluns, 1 de març de 2021

Horari del bibliobús durant el mes de març
A l’espera de la publicació de les noves resolucions de salut pública, es prorroga fins el 15 de març
l’horari reduït que s'ha fet fins ara.
Divendres, 26 de febrer de 2021

Escrutini de les eleccions al Parlament
Dijous, 18 de febrer de 2021

Curs d'anglès Bàsic i Taller de Disseny amb Canva
Dijous, 11 de febrer de 2021
Us fem arribar dues propostes d'accions formatives adreçades a la població jove i adulta del Lluçanès,
que s'iniciaran les properes setmanes.
Des d'avui ja hi ha les inscripcions obertes a www.llucanes.cat/formacio>

Covid-19 eleccions segures.
Dijous, 11 de febrer de 2021
Enguany, i seguint amb les mesures de seguretat imposades per la Generalitat i pel PROCICAT, les
eleccions es celebraran al pavelló municipal enlloc del Niu.

Noves mesures de contenció de la COVID-19
Dilluns, 8 de febrer de 2021
La tercera onada de la pandèmia de coronavirus continua fent estralls a Catalunya i la Generalitat ha
allargat les principals mesures i restriccions més enllà del 7 de febrer. A partir del 8 de febrer, els
restaurants tindran una hora més de marge per servir tant dinars com esmorzars. Als dinars es deixarà

sortir a dos quarts de cinc i els esmorzars es podran acabar a dos quarts d’onze. A més, el confinament
passarà a ser comarcal.

Aprovat el Pla d’Actuació Municipal 2021-2023
Dilluns, 1 de febrer de 2021
Accediu al document

Nou espai als baixos de Cal Prats
Diumenge, 31 de gener de 2021

Arranjament de camins rurals
Diumenge, 31 de gener de 2021

Horaris Bibliobús mes de febrer
Dilluns, 25 de gener de 2021
El bibliobús serà a Perafita els dijous 11 i 25 de febrer d'11 a 13:30.

El Procicat prorroga dues setmanes més les mesures actuals
Dijous, 21 de gener de 2021
El Procicat ha decidit allargar les mesures actuals contra la pandèmia dues setmanes més, fins
diumenge 7 de febrer.

Bases per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnic d'educació
infantil
Dijous, 14 de gener de 2021
Aquí us deixem les bases per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnic d'educació Infantil per a
l'Escola Bressom Petit Heurom

Nou horari del Consultori local de Perafita
Dilluns, 11 de gener de 2021
Consultori local Perafita (Obert: divendres de 10.30 a 12 h. Fora d’aquest horari es desvia
l’assistència al CAP Prats de Lluçanès)
C. Major, 4, 08589 Perafita. Telèfons 938 530 204 / 938 889 362
Horari: dilluns, de 9 a 11 h (inf); dimarts, de 12 a 13.30 h; i divendres, de 9 a 11 h

Noves mesures contra la COVID-19 a partir del 7 de gener
Dimarts, 5 de gener de 2021
Noves mesures de contenció de la pandèmia.

L'Ajuntament de Perafita us desitja unes molt bones festes
Dijous, 24 de desembre de 2020

Flexibilització de les mesures del Tram 1
Dimarts, 15 de desembre de 2020

Carta dels Patges dels Tres Reis d'Orient als nens de Perafita
Divendres, 11 de desembre de 2020
En motiu de les mesures de prevenció de la COVID-19, els patges reials aniran a l'escola a recollir les
cartes dels nens.

La Biblioteca reobre les portes
Dimarts, 1 de desembre de 2020
A partir d'aquesta setmana la biblioteca obrirà tots els dimecres de 17:15 a 20 del vespre. Quan s'acabin
les reformes, s'obrirà els dilluns de 9 a 12 del matí i els dimecres i divendres de 17 a 20H.

Estrenem la nova sala polivalent del Centre de Cultura - Ajuntament Vell

Diumenge, 29 de novembre de 2020
La sala, ubicada sobre la biblioteca, té una superfície de 80 m2 i cap pilar al mig. Accés per ascensor
des del Corredor 1 d'octubre, wc adaptats i sistema de renovació d'aire interior.

Il·luminació lila a l'Ajuntament i lectura del manifest 25N
Dimecres, 25 de novembre de 2020
Avui a 2/4 de 8 del vespre i davant la façana il·luminada de lila, Teresa Ribera i Núria Iglesias han llegit
el manifest del 25N d'enguany.

Horari bibliobús mes de desembre
Dijous, 19 de novembre de 2020
Fins a nou avís aquest serà l'horari previst durant el mes de desembre.

Dia Internacional de l'eliminació de la violència vers les dones
Dijous, 19 de novembre de 2020
El Lluçanès celebra el dia Internacional de l'eliminació de la violència vers les dones.

Horari consultori mèdic
Divendres, 30 d'octubre de 2020
Es reobre el servei cada divendres de 10:30 a 12:00 h.

Evitem la propagació del COVID-19, confinament nocturn
Dimarts, 27 d'octubre de 2020
Aplicació del confinament nocturn a tota Catalunya a patir del 25 d'octubre.

Alerta Brushing

Divendres, 2 d'octubre de 2020
Frau de comerç electrònic.

