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Nota de premsa 
 
Darreres inscripcions el proper diumenge, dia 22 de maig de 
2016. 
  
Cinquena edició  
del Camí ramader del Lluçanès al Ripollès 2016 
 
El diumenge, dia 22 de maig de 2016, darrera data per 
inscriure’s a la cinquena edició del Camí ramader del Lluçanès 
al Ripollès 2016. 
 
El divendres, dissabte i diumenge, dies 28, 29 i 30 de maig de 
2016 es celebrarà la cinquena edició de l’activitat Camí 
ramader del Lluçanès al Ripollès 2016, inclosa dins dels 
Campus de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya i de 
la Universitat Central de Catalunya de Vic. La quarta etapa 
d’aquesta activitat es celebrà, en una data encara no 
concretada, propera al 24 de juny de 2016. 
 
Fa cinc anys que es va recuperar la costum de fer el camí 
ramader del Lluçanès al Ripollès, tot acompanyant els ramats 
de la família Picas. Es recuperava una costum ancestral, amb 
el desig de vol donar visibilitat i divulgació al món ramader, 
molt especialment al món transhumant, recuperant camins de 
domini públic, de gran valor cultural, referencial, etnogràfic 
i econòmic, i que poden tenir un gran interès en el necessari 
desenvolupament del món rural i forestal. 
 
L’iniciativa vol ser un acte de reafirmació del valor de la 
ramaderia transhumant tradicional i dels camins tradicionals, 
un patrimoni que no sols cal conservar pel seu valor històric 
sinó per la seva capacitat actual de regeneració d’espais, 
d’activitats a la muntanya, etc. 
 
Aquest any l'activitat del Camí ramader del Lluçanès al 
Ripollès 2016 s’iniciarà a Sant Martí d’Albars, al Lluçanès. 
 
El motiu de separar tant els dos primers trams del camí (27-29 
de maig) de l'arribada a l’emblemàtic pla d'Anyella (als 
entorns del 24 de juny, Sant Joan) respon a la necessitat del 
ramat d'aprofitar herbes a la zona de Montgrony. El ramat que 
surt des del Lluçanès (Sant Martí d'Albars) ho farà a meitats 
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de maig i restarà unes setmanes a la zona de les Viles 
Grosses, abans de dirigir-se al pla d'Anyella. 
 
A Sant Martí d’Albars hiverna un dels ramats de la família 
Picas. L’activitat Camí ramader del Lluçanès al Ripollès 
consisteix en acompanyar el ramat en la seva aproximació i 
arribada als espais de pastura estival,  
 
En el seu recorregut, el ramat passa per Santa Eulàlia de 
Puig-oriol, un nucli urbà va néixer al segle XVIII al costat 
del camí ramader, mostra del gran atractiu i potència 
econòmica i social de la transhumància en certes èpoques.  
 
El recorregut total del camí ramader del Lluçanès al Ripollès 
2016 és de més de quaranta quilòmetres, que es caminen en 
quatre etapes o dies, amb un recorregut diari d'entre 12 i 20 
quilòmetres. 
 
Des del punt d'inici (Sant Martí d’Albars) anirem fins Santa 
Eulàlia de Puig-oriol i Alpens i, passant pel coll del Soler o 
de les Bruixes, pla de Capdevila, ens arribarem al coll del 
Forn (tots dos llocs a Les Llosses). 
 
Aquest any l’etapa més llarga serà la del dissabte, dia 28 de 
maig de 2016, on s’anirà des del coll del Forn (Les Llosses), 
fins el pla de l’Espluga (Gombrèn) passant per la costa del 
Forn, Pujol de Llentes, colls de Faig General, Palomera, Arç, 
Merolla i pla de l'Espluga. 
 
La nit del 28 al 29 de maig, es dormirà i soparà a la casa de 
Mataplana, al costat del castell. Hi ha previst un recital de 
cançons tradicionals. 
 
El diumenge, dia 29 de maig, es farà el curt trajecte entre el 
pla de l’Espluga i el pla de la Pera, a Montgrony (Gombrèn). 
 
Aquest any, unes setmanes abans del desenvolupament de 
l’activitat, és previst, mitjançant una actuació voluntària  
de persones lligades a l’ADF Catllar-Montgrony i la Societat 
de Caçadors de les Llosses, en la que es pot demanar 
participar, fer una actuació de neteja  i conservació del camí 
entre Palomera i els colls de l’Arç i de Merolla. En altres 
anys s’havia netejat la costa del Forn, el pas per la finca 
del Pujol de Llentes i l’important camí fondo que travessa el 
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cap de Capdevila, a les Llosses. Estem davant trams on el camí 
corria un greu perill de perdre’s. 
 
En un dia proper al 24 de juny (Sant Joan), encara per 
determinar, es farà el camí entre Viles Grosses i pla 
d'Anyella, passant aquest any per la carena, pels colls de la 
Bona, del Remoló, de les Fontetes de Castellar i Creueta. 
 
El camí ramader del Lluçanès 
El camí ramader del Lluçanès és un dels més importants camins 
ramaders catalans, utilitzat pels ramats transhumants per anar 
cap a la zones de pastura del Ripollès. 
 
Al Ripollès arribaven tres importants camins ramaders, el camí 
ramader de Marina o de l’Empordà (amb els seus ramals), el 
camí ramader de la plana d’Osona i el camí ramader del 
Lluçanès. Aquest darrer té un valor i importància que el fan 
un patrimoni que cal conservar davant el perill de la seva 
desaparició per manca d’utilització. 
 
El camí ramader del Lluçanès anava des dels entorns del 
monestir de Poblet i Santes Creus, des del Garraf, Vallès i 
Osona fins les zones de pastura estival de l’alta muntanya 
ripollesa i cerdana.  
 
Amb aquesta activitat es dona continuïtat als treballs de 
coneixement del món ramader transhumant que havien fet membres 
del Grup de folkloristes de Ripoll, encapçalats per Tomàs 
Raguer i Salvador Vilarrasa, amb treballs que tenen el seu 
inici a començaments dels segles XX i una plasmació en el 
Museu Etnogràfic de Ripoll. 
 
Aquesta activitat forma part de les activitats d'estiu que 
organitza la Universitat de Vic i dels Campus de Cultura 
Popular de la direcció general de Patrimoni la Direcció 
General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals 
de la Generalitat de Catalunya.  
 
L'organització és a càrrec del Centre d'Estudis Comarcals del 
Ripollès, amb el suport de l'Ajuntament de Ripoll i Museu 
Etnogràfic de Ripoll. S’assegura el transport des del lloc de 
sortida i en el d’arribada, així com l’avituallament. 
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Es compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Lluçà, 
Alpens, Les Llosses, Gombrèn, Castellar de n'Hug i Toses. 
 
Més informació: http://camiramaderllucanes2012.blogspot.com.es 
Contacte: Antoni Llagostera Fernández. 
allagosteraf@gmail.com 
Telèfon mòbil 610 533 529 
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