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Unanimitat Aprovat Per 10 Vots A Favor 

(Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon 

Gost, Heribert Grifell Costa, Jordi Batriu Font, 

Jordi Bruch Franch, Josep Vila Sucarrats, M 

Gloria Borralleras Soler, Montserrat Boladeres 

Bach, Montserrat Juvanteny Canal, Pere Vila 

Vilalta) 

SESSIÓ ORDINÀRIA 

PLE 

Data: 26 de juliol de 2022 

Àrea: SECRETARIA 

Expedient núm. 1029-000014-2022 

 
Títol de l’acord: 
 
MOCIÓ PER A LA TRANSHUMÀNCIA AL LLUÇANÈS ERC 
 
Text de l’acord: 
 

MOCIÓ PER A LA TRANSHUMÀNCIA AL LLUÇANÈS 
 
La història del Lluçanès va lligada a la transhumància. Inevitablement, quan es parla de 
transhumància al nostre país es parla del Lluçanès. 
 
En l’època recent, el Lluçanès ha tingut un paper rellevant també en la recuperació i 
manteniment de camins ramaders i de la pròpia transhumància. Primer amb la tasca 
liderada per l’associació “Solc, música i tradició al Lluçanès” i el grup de treball exclusiu 
que va crear per aquesta temàtica, després amb diversos ajuntaments i el Consorci del 
Lluçanès agafant-ne el testimoni. 
 
El patrimoni cultural, històric, immaterial que suposa tot el que envolta la transhumància 
és de valor incalculable. 
 
Tenint en compte el potencial de la capacitat de dinamització social, econòmica i turística 
que aqueta temàtica té, 
 
Per aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM a 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER: refermar el compromís de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès amb el treball a 
favor de la recuperació, reivindicació, estudi, promoció... de la transhumància al municipi 
i a la comarca, a partir del Consorci del Lluçanès, l’Associació del Camí Ramader de 
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Marina o les entitats i institucions que puguin sumar esforços per aquests objectius 
compartits.  
 
SEGON: mostrar el suport a la creació del “Centre d'Estudis i Recursos de la 
Transhumància de Lluçà” que ha d’albergar els estudis, treballs i iniciatives entorn la 
transhumància al nostre territori i al país.  
 
TERCER: fer arribar aquests acords als Ajuntaments del Lluçanès, al Consorci del Lluçanès, 
a l’Associació del Camí Ramader de Marina i al Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. 
  
 
 
 
Jordi Bruch Franch 
Alcalde 
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