
Prats de Lluçanès Cal Bach  

Passeig del Lluçanès s/n 

08513 Prats de Lluçanès 

Telèfon 608417356 

pratsdellucanes@esquerra.cat 

Pel manteniment de l’Oficina que el Departament d’A gricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya té a Prats de Lluçanès.  

 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat 

de Catalunya va mostrar la seva voluntat de tancar l’oficina que té ubicada a Prats de Lluçanès.  

 

Aquesta oficina, de reconegut i important servei per a la pagesia del Lluçanès, però també per 

a caçadors, pescadors i tots els relacionats amb l’àmbit forestal, és de cabdal importància per 

l’activitat econòmica del territori, pel sector de la pagesia ja prou castigat els últims temps. 

 

El Lluçanès és una zona amb una gran concentració de pagesos i titulars d’explotacions 

agrícoles i ramaderes. 

Donat l’aïllament de la majoria d’explotacions agràries i la distància de les oficines comarcals 

més properes d’Osona, Berguedà i Bages. 

Donada les grans dificultats que pateix el sector agrari per l’increment de la burocràcia i el 

perjudici que això suposa pel temps que s’ha de destinar a les gestions amb el Departament 

d’Agricultura. 

Donada la qualitat del servei de proximitat que l’oficina de Prats de Lluçanès està oferint que 

ha ajudat a fer viable la continuïtat d’un sector agrari viu al Lluçanès, i minvar la dinàmica 

regressiva general del sector 

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – AM  a l’Ajuntament de Prats de 

Lluçanès, proposa al Ple l’adopció dels següents  acords: 

1. Notificar la voluntat de mantenir oberta aquesta oficina del Departament d’Agricultura 

(DAMM) de Prats de Lluçanès. 

2. Sol·licitar un replantejament d’aquesta decisió per part dels responsables del 

Departament d’Agricultura.  

3. Deixar constància del nostre suport a la mobilització del sector per tal de conservar 

aquest servei al nostre territori. 

4. Sol·licitar l’oferiment de tots els serveis propis d’aquesta Unitat als dos pobles del 

Lluçanès que, per divisions administratives, pertanyen a altres comarques (St. Feliu 

Sasserra i Sta. Maria de Merlès). 

5. Mostrar tot el suport al Govern de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i a l’alcalde per a 

defensar el manteniment dels serveis i la dotació de personal d’aquesta Oficina. 

6. Fer arribar aquest acord als Ajuntaments del Lluçanès, al Consorci del Lluçanès i al 

Departament d’Agricultura (DAMM) de la Generalitat de Catalunya. 

Prats de Lluçanès, març del 2012 


