
Les obres han començat i han
d’estar acabades a final d’any, de
manera que possiblement es po-
drien estrenar per la campanya tu-
rística de Nadal, quan Prullans
celebra un pessebre vivent molt
consolidat a la comarca. Sota la
nova plaça es farà el nou ambula-
tori i magatzems per a l’Ajunta-
ment. Daniel Gorriz ha explicat
que això també serà una gran mi-
llora per al poble perquè actual-
ment els consultoris mèdics són als
baixos de l’ajuntament. Amb l’es-
trena dels consultoris l’Ajunta-
ment també guanyarà, doncs, més
espais a l’edifici, que usarà com a
arxius, segons ha detallat l’alcalde.
Davant els magatzems i el nou
consultori mèdic es farà una zona
verda, i a la part de dalt també hi
haurà lloc per a una zona d’apar-
cament de vehicles.  L’alcalde con-
fia que les obres es podran acabar
dins els terminis previstos. En
aquest sentit, Gorriz ha remarcat
en diverses ocasions la importàn-
cia de renovar els equipaments
mèdics del poble perquè la po-
blació al municipi s’està envellint
i cada vegada són més necessaris.
Prullans té una població censada
de 240 habitants, dels quals 64
tenen més de 65 anys.

M.S. | PRULLANS

Sota la plaça es fa
el nou consultori,
una zona verda i
magatzems

Prullans es reinventa. L’Ajunta-
ment ha iniciat un projecte d’obres
que no tan sols equipararà el po-
ble amb nous edificis públics sinó
que variarà el centre creant una

gran plaça enmig dels carrers cos-
teruts del centre. L’espai, que in-
clourà un mirador sobre la Cer-
danya i el Cadí, esdevindrà el prin-
cipal punt d’esbarjo d’un nucli
urbà marcat pels desnivells. L’ac-

tuació es fa en uns terrenys de da-
vant l’església que l’Ajuntament va
comprar fa uns anys. L’actuació té
un pressupost de 400.000 euros,
que aporten la Diputació de Llei-
da i el mateix consistori a través del
Pla Únic d’Obres i Serveis (PU-
OSC). L’alcalde, Daniel Gorriz,
s’ha mostrat molt satisfet perquè
l’obra dotarà de més espai els car-
rers i, també, de més dependències
municipals.
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Prullans es reinventa fent
un gran espai pla al centre

Les obres de construcció de la plaça, al centre de Prullans, ahir

MIQUEL  SPA

Els cinemes Guiu de la Seu d’Ur-
gell comencen aquesta setmana la
temporada de projeccions d’òpe-
ra en directe i alta qualitat d’i-
matge. La primera tarda d’òpera es
farà demà a la tarda i la protago-
nitzarà l’obra Mefistofele d’Arrigo
Boito, que es representarà al ma-
teix temps a la San Francisco Ope-
ra. La sessió començarà a dos
quarts de vuit del vespre i tindrà
una durada de més de tres hores,
amb dos entreactes inclosos. La re-
presentació, que es projectarà a la
sala gran, tindrà la participació
d’Ildar Abdrazakov, Patricia Ra-
cette i Ramon Vargas.
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Els cinemes Guiu
de la Seu enceten
la temporada
d’òpera en directe
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OCI

30% descompte
ESPAI MONTSENY
Un espai-experiència que permet
entendre l'essència del Montseny
i l'ànima de la muntanya.
Més informació a www.viladrau.cat

Oferta subscriptors: 
presentant el Carnet del Club 
a taquilles obtindreu 
30% DE DESCOMPTE 
(Promoció limitada)

TEATRE

7 € de descompte
FLORIDO FLORIDO, 
adaptació WERTiana
Dijous 3 d'octubre, 21 h
Sala Petita
PREU: 12 €

Oferta subscriptors: si veniu a
les nostres oficines obtindreu 
7 €€ de descompte en cada
entrada. Màxim 4 entrades
(promoció limitada)

Si heu de renovar el Carnet del Club, l’heu extraviat o no el teniu,
dirigiu-vos a club@regio7.cat o al 93 877 22 33
i en breu el podreu recollir actualitzat
Ofertes destinades als subscriptors del Club de l’Eix. Informació al diari Regió7,
Sant Antoni Maria Claret, 32 o al telèfon 93 701 15 37 de dilluns a divendres de 9 a 20 h. 

Si heu de renovar
el Carnet del Club,
l’heu extraviat o
no el teniu, dirigiu-vos
a club@regio7.cat
o al 93 877 22 33
i encarregueu-lo

OCI

2x1 
CATALUNYA EN MINIATURA
Visita els racons més turístics de Catalunya
a mida petita
www.catalunyaenminiatura.com
BARCELONA

Oferta subscriptors: presentant el
Carnet del Club a taquilles obtindreu
un 2x1  en el circuit de maquetes
(Promoció limitada)

Oferta subscriptors: si veniu a les nostres oficines obtindreu 9 €€ de
descompte en cada entrada. Màxim 4 entrades.   
(Promoció limitada) 

TOC DE TEATRE

9 €  de descompte
DAVID EL GUAPO, “Que no nos frunjan la fiesta”
Divendres 4 d'octubre, a les 21 h. Sala Gran

PREU: 18 €

15% de
descompte
CURS CUINA TRADICIONAL + CUINA
DE SUPERVIVÈNCIA I CARMANYOLA
(tupper)
Dirigit per Dolors Castías Gómez. Inici 2
d'octubre. Dilluns de 10 h a 12 h. 
Dimecres de 18 h a 20 h i de 20 h a 22 h. 
Informació: 647559373 / 938732037 /
938750240 (escola)

Oferta subscriptors:
presentant el carnet del Club
obtindreu el 15% DE
DESCOMPTE
(promoció limitada).

CURS DE CUINA

20 €  de descompte
BALLET NACIONAL DE CUBA Coppelia
Diumenge 6 d'octubre, a les 18 h. Sala Gran

PREU: 35 €

Oferta subscriptors: si veniu a les nostres oficines obtindreu 20 €€ de
descompte en cada entrada. Màxim 4 entrades   
(Promoció limitada)

DANSA

MUSEU

2x1
MULTITIQUET: 
visita Centre d'Interpretació de
l'Església de Cal Pons + Museu de
la Colònia Vidal + Torre de l'Amo
de Viladomiu Nou. 
On es va rodar “Olor de Colònia”.
Informació: 938250689 

PREU: 15

Oferta subscriptors: 
presentant el Carnet del Club
a taquilles obtindreu un 2x1,
no acumulable a altres
descomptes.

MÚSICA

50% descompte
PEP SALA, Recordant Sau
Dissabte 5 d'octubre, a les 21 h
Sala Gran

PREU: 15 €

Oferta subscriptors: si veniu a
les nostres oficines obtindreu
el 50% de descompte en cada
entrada. Màxim 4 entrades
(promoció limitada)


