
 
 

 

Passeig del Lluçanès, s/n “Cal Bach” – Telf. 93 856 01 00 – Fax 93 850 80 70 – 08513 

Prats de Lluçanès (Lluçanès) 

E-mail: ajuntament@pratsdellucanes.cat 

Unanimitat Aprovat Per 11 Vots A Favor 

(Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon 

Gost, Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font, 
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Títol de l’acord: 
 
MOCIO PER ACTIVACIO DE LA TAULA DE PAGESIA I MON RURAL ERC-AM 
 
Text de l’acord: 

 
MOCIÓ PER L’ACTIVACIÓ  DE LA TAULA DE PAGESIA I MÓN RURAL 

PRESENTADA PER ERC-AM 
 

La pagesia, i el món rural, és un motor econòmic i un sector imprescindible pel poble, per 
la comarca i pel país. És el proveïdor de productes alimentaris, garant de la preservació 
del territori i conscient dels reptes climàtics, econòmics i socials que afrontem. 
 
Conscients del valor que aporta, garantint l’equilibri social i territorial,  essent un dels 
motors que sustenta l’economia del nostre poble i  de la comarca, no només pels llocs de 
treball que genera directament sinó per aquells que consolida indirectament, cal que 
contribuïm a dotar-lo de les eines per potenciar-ne la sostenibilitat i bona gestió. 
 
Tenint en compte que el 16 de setembre de 2020 es va aprovar el Reglament de la Taula 
de Pagesia i Món Rural amb la finalitat de reflexionar, debatre i treballar pel seu 
desenvolupament, i pendent, a dia d’avui, encara de convocatòria de la Taula, sabedors 
que en el sector perilla el relleu generacional, la continuïtat i conseqüentment el 
despoblament rural amb tot el que això comporta a nivell social i econòmic pel municipi i 
la comarca. 
 
Per aquests motius, el Grup Municipal d’ERC-AM a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès 
proposa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Necessitem posar en valor el que produeix aquest territori, i defensar la 
pagesia mostrant el suport de l’ajuntament de Prats de Lluçanès al sector agrari i ramader 
amb les eines de què disposem com la Taula de Pagesia i Món Rural. 
 
SEGON.- Fer campanyes al municipi i a la comarca per donar a conèixer els productes 
locals i de proximitat, conjuntament amb el teixit comercial, amb el Consorci del Lluçanès 
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i amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.- Impulsar iniciatives que n’afavoreixin el relleu generacional, treballar 
programes d’actualització i recolzar propostes d’innovació com pot ser-ho la Càtedra del 
Mon Rural. 
 
QUART.- Planificar i impulsar mercats i fires, i per la seva immediatesa, la Fira de Santa 
Llúcia, pel valor que aporta al territori, al sector i a la dinamització econòmica i associativa 
del municipi. 
 
CINQUÈ.- Fer arribar aquest acord a les entitats representants de la pagesia al territori, al 
Consorci del Lluçanès i a la Conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
 
Jordi Bruch Franch 
Alcalde 
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