
 

 
 

MANIFEST DEL CONSORCI DEL LLUÇANÈS RESPECTE A LES MESURES SOBRE 

LES RESTRICCIONS DE CONFINAMENT MUNICIPAL A CAUSA DE LA PANDÈMIA 

COVID-19. 

 

El Lluçanès és un territori rural amb 13 municipis i una densitat de població de 21 habitants 

per km quadrat. Actualment hi viuen al voltant de 7.700 persones. La tendència a la 

despoblació és constant. En els últims 10 anys ha perdut un 6% de la població. Per aquest 

motiu, des del Consorci del Lluçanès es treballa en diferents projectes i serveis per revertir 

aquesta situació i aconseguir que el Lluçanès sigui una comarca on poder-se 

desenvolupar en tots els sentits: familiar, social, educatiu, cultural i empresarial. 

 

Malgrat les mancances i els reptes que tenim com a territori rural, moltes empreses i 

emprenedors aposten per a formar-se, viure i treballar al Lluçanès. Això suposa un esforç 

ja que les necessitats en els territoris rurals (NTIC, mobilitat, contractació, espais 

formatius, logística, etc) són més manifestes. 

 

La realitat de les zones rurals, i en aquest cas, del Lluçanès és molt diferent de l’àrea 

metropolitana tant per la proximitat i accés dels serveis com per la demanda. 

 

La presa de decisió de les restriccions, sobretot les que tenen a veure amb el confinament 

municipal fa que moltes empreses de tots els sectors i persones emprenedores no puguin 

oferir els seus serveis ja que el públic potencial és insuficient. 

 

Davant l’oportunitat que la crisi derivada de la pandèmia ha suposat als territoris rurals 

per tal de revitalitzar-se (acollir nova població) s’ha generat el greuge i la contradicció que 

les empreses es vegin forçades al seu tancament i sigui dificultós que nous emprenedors 

vulguin iniciar el seu projecte empresarial. Calen, per tant, polítiques de desenvolupament 

econòmic transversals: connectivitat, habitatge, ensenyament, formació, cultura, joventut, 

emprenedoria, desenvolupament, ocupació... 

 

Cal respectar el món rural i les seves necessitats i realitats les quals creiem que no es 

tenen en compte en el conjunt de lleis úniques. Entenem que la regulació jurídica ha de 

ser universal i democràtica. Però també estem convençuts que, com ja s’ha anat aplicant 

en la normativa referent a les restriccions, aquesta pot ser adaptada a diferents 

necessitats territorials sense posar en risc cap element bàsic com és la salut de les 

persones i sense generar cap discriminació. 

 

El fet de viure al món rural suposa a la població una limitació d’accés a molts serveis. 

Aquest greuge es veu augemntat si el confinament és municipal ja que molts municipis 

no disposen de moltes serveis essencials. 



 

Per defensa de la població i teixit del Lluçanès, per un territori rural viu i dinàmic, per 

equilibri territorial i per drets. 

 

 

 

SOL·LICITEM: 

 

Primer.- Que el Govern de la Generalitat de Catalunya revisi  de forma urgent la prohibició 

de la mobilitat entre municipis en els territoris rurals, com és el cas del Lluçanès, ja que 

suposa unes dures conseqüències econòmiques per al sectors econòmics i una limitació 

de drets de la seva població. 

 

Segon.- Que el conjunt de normatives que s’elaborin, en referència a les restriccions 

derivades de la pandèmia, tinguin en compte les realitats de territoris rurals com el 

Lluçanès.  

 

Tercer.- Notificar el present manifest a la Generalitat de Catalunya i als Ajuntaments del 

Lluçanès. 

 

 

 

Santa Creu de Jutglar a 18 de gener de 2021 

 

 

 


