
Benvolgut/da  alcalde/essa , regidor / regidora : 

Us fem arribar aquesta carta en nom de la Plataforma El Lluçanès és Comarca i en 
nom dʼaltres persones, moltes, que ens han fet arribar la seva inquietud davant la 
situació dʼaparent  paràlisi en el reconeixement oficial de la Comarca. Una situació que 
provoca malestar, a molts lluçanesos, després de la celebració de la Consulta i dels 
diferents passos legals seguits per a fer possible aquesta reivindicació, que ve de molt 
lluny. 

Per aquest motiu volem fer saber a tots els consistoris del Lluçanès que estem 
disposats a ajudar i, si convé, pressionar a les autoritats pertinents, perquè els 
objectius establerts i aprovats segueixin endavant sense dilacions ni excuses. Ens 
agradaria que la visualització de la implicació municipal fos màxima, tal com havia de 
ser en la campanya per a la consulta del 26J. 

Creiem que lʼúnic que cal és, dʼacord amb lʼexpedient ja iniciat lʼany 2010, i una vegada 
referendada la sol·licitud, demanar al Departament de Governació que compleixi amb 
la legalitat establerta i redacti el projecte de llei de creació de la comarca del Lluçanès 
per tal  que es pugui entrar al Parlament i ser votat. Aquest és el compromís i entenem 
que la tasca des del territori ja està feta. Els requisits de demanda els complim  per 
una comarca de tretze municipis, malgrat que alguns puguin encara dubtar. El que 
trobem que no és just és que la majoria del Sí hagi de veureʼs resignada per la minoria 
del No.  

Ningú no sʼimaginaria, per exemple, que alguns municipis quedessin fora de Catalunya 
pel sol fet que no ho demanen...o que el procés de llibertat del nostre país es 
paralitzés perquè una minoria no la vol. La llei ja preveu els paràmetres de demanda. 
Ara no toca a ningú decidir o modificar res perquè entenem que ja es va fer i sobretot 
les persones del Lluçanès ja hi han dit la seva. 

Demanarem, com a moviment cívic, una reunió amb Governació i, novament, una amb 
cada un dels grups parlamentaris.  

Pensàvem que la nostra mobilització ja no caldria, però ens adonem que és més 
important que mai. Més que mai la força de la gent serà necessària per desencallar un 
procés del tot just, clar i transparent. 
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