Image not found or type unknown

Notícies
L'Ajuntament de Perafita envia cartes als presos polítics
El passat 25 d’abril l’Ajuntament de Perafita va enviar una carta a tots els presos polítics catalans: Dolors
Bassa, Carme Forcadell (a la presó d’Alcalá-Meco), Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep
Rull, Joaquim Forn (a Estremera), i Jordi Sánchez i Jordi Cuixart (a Soto del Real).

Jordi Portell guanya la 5a Cursa de Muntanya de Perafita
22 corredors van iniciar el recorregut, de 13 quilòmetres i amb dos punts d’avituallament, passava per
diferents punts de Perafita, entre corriols i bones vistes de la nostre comarca.

Tots els actes de la Festa Major de Perafita 2018
La Festa Major d'estiu de Perafita ja és aquí del 16 de juny a l'1 de juliol! Amb activitats per a totes les
edats i gustos. Repassa el programa, llegeix el cartell, i sobretot, no te la perdis!

S'acosta la 5a Cursa de Muntanya de Perafita
Ja us podeu inscriure a la cursa, que sortirà el proper 16 de juny a les 9 del matí de la plaça Sant Antoni

Perafita presenta el nou escut municipal
El passat dissabte 5 de maig, la sala el Niu de Perafita va acollir la presentació de l'escut oficial del
municipi. L'acte va comptar amb la xerrada d'Armand de Fluvià i Escorsa, la màxima autoritat en
geneologia i heràldica a Catalunya. De Fluvià acumula una àmplia trajectoria, i és l'actual assessorinformador del Departament de Governació pel que fa a les banderes i escuts cívics dels ens locals de
Catalunya.

Obert el període de sol·licituds de beques d'activitats d'estiu 2018

Des d’avui 2 de maig i fins al 25 de maig, El Consell Comarcal d'Osona obre el període de sol·licituds de
beques d'activitats d'estiu 2018

Presentació del nou escut de Perafita
El proper 5 de maig a les 12 del migdia presentarem el nou escut de Perafita. Ho farem amb la presència
d'Armand de Fluvià, expert en heràldica de la Generalitat de Cataluny. El prestigiós coneixedor durà a
terme la xerrada "L'escut de Perafita i l'heràldica del Lluçanès". L'acte es celebrarà al Niu.

Inscripcions obertes pel XII Campionat de bitlles catalanes al Lluçanès
Tot apunt pel XII Campionat de Bitlles Catalanes al Lluçanès, enguany començarà el proper 12 de maig
a Sant Feliu Sasserra i finalitzarà el 29 de juliol a Sant Bartomeu del Grau on es farà l’entrega de premis
pels tres primers equips classificats. Aquest any consta de 9 jornades que s’organitzaran a diferents
pobles del Lluçanès.
El període d’inscripció finalitzarà el 4 de maig i es pot fer la inscripció als Ajuntaments del Lluçanès o al
Consorci del Lluçanès, cada participant ha de pagar 4€ ( obsequi per a tots els participants).
Per a més informació podeu trucar al Consorci del Lluçanès (93 888 00 50) o
esports@consorci.llucanes.cat
Per fer les inscripcions: T. 638 96 38 80 / esports@consorci.llucanes.cat / als vostres ajuntaments

Governació dóna llum verda al nou escut de Perafita
L'Ajuntament va assumir com a escut el model que incorpora una fita, senyal parlant, i dues claus
passades en sautor, senyal més antic del poble, que simbolitza els atributs de Sant Pere, patró de
l'església parroquial

Sant Tomàs agraeix la col·laboració del poble
El passat 15 de novembre, un membre de l'Associació Sant Tomàs va fer entrega d’una peça
commemorativa del seu 50è aniversari, a Ramon Casals, alcalde del municipi.

